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М И Н Е Ј
 ЗА

МЕСЕЦ НОВЕМБАР
Има 30 дана

Месеца новембра 1. дан

Спомен светих чудотвораца и бесребрених лекара Косме и
Дамјана, који су из Азије.

На Господи воззвах.. стихире светима на 6, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..

Све су светско одбацили, јер су наду на небесима имали, као
ризницу неукрадиву, и себе су свети ризницом учинили, јер су на дар
примили и на дар су болеснима излечење даривали; злата или сребра
евангелски нису стекли, мада си и људима и животињама добра
чинили, да у свему буду Христу послушни, па се смело моле за душе
наше.

Од ствари земних и пропадивих су се гнушали, јер су у телу
небески житељи били и на ангеле личили, као њини једномислени
сажитељи; двојица ових исте нарави, светих и једнодушних, свима
паћеницима исцелења дарују, бесребрено чинећи доброчинства
потребитима; зато њин годишњи спомен и празник достојно
прослављамо, јер се Христу са смелошћу моле за душе наше.

Косма и Дамјан, двојица незаборављених, у себе су потпуно
Тројицу уселили, па као потоци изливају из живоносног извора воде
исцелења, а додиром њиних моштију се страсти исцељују, па и сам
спомен њихових имена одгони болести од људи, јер су они свима
спасоносно пристаниште, који им у Христу притичу, и смело се моле
за душе наше.

Одбацили сте свако искушење страстима, и сваку намеру лукаве
змије сте Христом победили, свети бесребреници Космо и Дамјане, и
тако сте светлоносни постали, па као светила увек обасјавате све под
сунцем Божијим чудима, брагодаћу таму одгоните и болести, и свима
сте помоћници постали, који са вером неклонулом славе ваш славни
спомен премудри.
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Слава, глас 6.
Дело Анатолијево

Бескрајна је ових светих благодат, коју су од Христа примили, јер
и мошти њихове од Божије силе непрестано чудеса чине, али и њихова
имена, када се са вером призивају неисцеливе болести исцељују, због
њих Господе ослободи и нас од душевних и телесних болести, јер си
Човекољубиви.
И сада: Богородице ти јеси лоза истинаја..

Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот
родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима
светима посредујеш за помиловање наших душа.
Или крстобогородичан:
Подобан: Всју отложивше..

Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.

Стиховње из Октоиха.
(Ако је негде храм светих, или неко хоће да светима поји
Полијелеј, тада на стиховње стихире и на јутрењу иза катизми,
сједални и канон Богородици и светима два канона, хвалитне и
Славословље.)

На стиховње стихире, глас 2.
Извор исцелења је само једног у години исцељивао, а храм

бесребреника сво мноштво болесних исцељује, јер је непресушно и
непоторшиво богатство ових светих, зато ради њиних молитава Христе
помилуј нас.
Стих: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. (Пс.67,36)
Дело Теофаново.

У божанској љубави и жељом будућих добара, сви те делатно
поживели, и путеве ка спасењу сте исправили, зато сте душевну
чистоту неокаљано сачували, чулноме сте се до краја противили, Духом
Божијим сте позлаћени, па бесплатно болеснима исцелење дајете,
двојицо светих, светлоносни савезе и бесребреници, у тугама и
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болестима посетите нас, и патње душа наших бесплатно излечите.
Стих: Светима који су на земљи његовој, чудесно је учинио Господ сву
вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Дело Германово.

Удостојили сте се великих дарова, свехвални, јер сте смиреним
животом на земљи поживели, и свуда сте пролазили, на дар сте
болеснима патње лечили, и постали сте ангелима саговорници, Космо
са Дамјаном мудрим, братијо предивна, и наше патње исцелите вашим
молитвама.

Слава, глас 5.
Кроз вас је Христос увек деловао, свети бесребреници, па чините

чуда по свету, ви немоћне лечите, а ваше лечење има извор неисцрпни,
захватањем он се допуњује и прелива изобилно, и мада сваког дана
истиче, он се умножава и свима дајући непотрошив остаје; захватањем
насићује лечењем, и неисцрпан исти остаје. Како да вас назовемо?
Лекарима који исцељују и душе и тела? Ви исцељујете неисцеливе
патње, јер сте на дар примили исцелење за све. Примили сте дарове од
Спаса Христа, који нам дарује велику милост.

И сада, богородичан:
Нико ко би теби притекао, неби се од тебе посрамљен вратио

Пречиста Богородице Дјево, него когод моли благодати, прима дарове
на потребно трошење.

или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..

Гледајући те разапетога Христе, твоја родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

Тропар, глас 8.
Свети бесребреници и чудотворци, Космо и Дамјане, исцелите

немоћи наше, бесплатно сте добили дар исцеливања, бесплатно га и
нама подарите.

На јутрењи
После прве катизме, сједален из Октоиха, или свтих, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

DAN 1.
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У свету сте богоугодно поживели, и богато се просветили, ви сте
радост нама који од вас исцелења примамо, постали сте лекари
болнима, светом науком научени здравље да дајете, а Христос вам
помаже, Космо и Дамјане свети бесребреници. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Певамо теби Богоневесто и Мати Христа Бога, и славимо твој
недокучиви Пород, којим смо од давоље лажи избављени, као и свих
невоља, Владичице и Богородице, зато ти верно кличемо: помилуј
стадо твоје, једина Свеопевана.

После друге катизме, сједален глас 8.
Подобан: Повељеноје тајно..

Из бесплатних ризница чудеса чините, од благоданих и пречистих
дарова, Божијом љубављу сте дивни постали, и небеско сте богатство
примили, а земаљску славу сте напустили; зато песму приносимо
Творцу свега, који је даровао вама благодат исцеливања. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Неизменивог си Бога родила, мени увек променивом због греха,
зато утврди срце моје Блага, твојим материнским молитвама, да бих ти
и ја кликтао Богородице Маријо: помилуј стадо твоје које си стекла,
Свенепорочна.

После Полијелеја сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Дароватељи исцелења и чудотворци, и светила чудесима обасјани,
то сте благодаћу Духа свима постали, пламен страсти вером хладите а
вернима њоме мудрост грејете, дар сте лечење душа стекли, зато светој
цркви вашој притичемо и вапимо: богоносни бесребреници, молите
Христа Бога, да подари опроштај сагрешења, свима који са љубављу
празнујемо свети спомен ваш. (два пута)

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.
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Степена, први антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)

Све што дише..
Еванђеље по Марку, зачало 23.

После 50. псалма стихира, глас 2.
Гле како је добро и како је лепо када браћа сложно живе у Духу

Светоме, као што рече богоотац Давид, у љубави нелицемерној и вери
несумњивој, са речима истине, као златне алке једна за другу закачене;
ходите сада да благословимо Господа који нам је дао своје свете
бесребренике Косму и Дамјна, лекаре болеснима, светлост слепима и
прогонитеље демона, јер они болесне исцељују, од њих мртви
васкрсавају, њима се губави чисте по речи Господњој, јер су на дар
примили, на дар и дарују исцелења болеснима. Њиним молитвама
Христе Боже просвети душе наше.

Оба канона из Октоиха и светима канон на 6.
А где је храм њихов, канон Богородици са ирмосем на 6 и светима
оба канона на 8.
Канон, његов акростих је: Земни нека опевају славне лекаре.
Глас 6.

Ирмос: Јако по суху пјешешествова..
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.

Обасјани силом Божијом погопросветљени бесребреници, обасјајте
и душе наше, и одагнајте маглу страсти да бисмо вас верно славили.

Ви сте мудри прво себе очистили од страсти које воде у пропаст,
зато и очистите и наша велика искушења, а душевне патње олакшајте.

Од Господа свих сте дар примили светитељи: дарове чудеса, зато
и наше многе и неизлечиве телесне патње исцелите, молимо вас.

Узнесите бесребреници и лекари Богу молитве да нас избави од
искушења и великих патњи, и ужасне и страшне муке.

DAN 1.
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Богородичан: Мимо закона природе родила си Пречиста Законодавца
Исуса Избавитеља, па га моли Богородице, да нас избави од многих
безакоња наших.

Други канон. Његов акростих је: У песмама прослављам мудре
бесребренике. Дело Јована Дамаскина. Глас 1.

Ирмос: Појим вси људије от горкија работи..
Певајмо сви људи победничку песму, Ономе који је избавио
Израиља од тешког робовања фараону, и по морској дубини га
неоквашених ногу, јер се прославио.

Благодаћу стваралачке Тројице, двојица дивних и часних су
освећени па свима увек изливају исцелења који им са вером долазе и
здравље дарују.

Научени светим и живоносним речима вере, ви сте свеблажени као
светила у свету заблистали, па топлином вере разгоните маглу мрских
страсти.

Заповестима Спаситеља су се свеславни покорили, и страсне жеље
телесне су одбацили, а душе своје врлинама светло обасјали, па су
постали у свету јединствени и дични.
Богородичан: Када се у твоје тело уселио Богомати, из Оца заблистали
Син надвремени и најсветији, неизрециво се обукао у потпуног Човека;
њему певајмо јер се прославио.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Цео свет увек пева, светитељи, о вашим многим доброчинствима,
чудотоворци и лекари, јер сте у реду са ангелима.

Вас обојицу даваоца светлости молимо, јер сте као свете звезде на
висини цркве, Космо и Дамјане, да срца верних обасјате.

Ви светитељи увек изливате капи исцелења, зато умијте свима
нечистоту душа, и уклоните реке страсти телесних.

Ево се народ окупио са свих страна светитељи, да опевају ваше
велике дарове, у вашој цркви, зато испуните свима молитве.
Богородичан: Света Владичице и Чиста, ти си Пресветога Бога-Реч на
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реч архангела оваплотила, зато ме избави неразумних страсти, јер те
светим речима Најнепорочнија побожно славим.

Ини
Ирмос: Утверди мене Христе на недвижимом..
Утврди ме Христе на непоколебивом камену твојих заповести, и
обасјај ме светлом лица твога, јер нема светога као што си ти
Човекољубче.

Достојно сви опевајмо ове извори исцелења, као реке светих
дарова, и најсветлија станишта духовне светлости.

Ви лечите телесне и душевне болести и патње, зато као свети
доброчинитељи иселите све који ка вама сада усрдно долазе.

Украшени плодоносним врлинама, сваку сте пропадиву сладост
живота одлучно одбацили, јер сте на Божију лепоту непрестано
гледали.
Богородичан: Од раније Невидиви, појавио се у нашем изгледу о,
Богородитељко. Сјединио је у твоме пресветом телу Божанство са
телом, Богоневесто.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Из Исуса као безданог извора, теку реке чудеса, ви свети отуд
побожно захватате, и светим облацима мрачне облаке страсти одгоните,
а болесним људима исцелења дарујете, зато примивши од вас преславни
здравље и весеље, зачуђени кличемо: богоносни бесребреници, молите
Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима који са љубављу
славе свети празник ваш. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Ти си свенепорочна невеста Творца, ти си неискусомужна Мати

Избавитеља, ти си Свеопевана право станиште Утешитеља, зато мене
који сам нечисто станиште безакоња, и у разуму игралиште демонима,
похитај да ме избавиш од њиних зала, и твојим молитвама светлоносна
и нетрулежна учини ме стаништем светла, па одагнај мој облак страсти
и удостоји ме небеске заједнице, и светлости незалазне.

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

DAN 1.
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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: 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.

Прославимо у весељу мудре бесребренике, као свете гране са
заиста добрим родом, као свете лозе које свето вино изливају.

Ви сте мудри бесребреници постали као оружије које погађа
невидиве противнике, зато нас њихових стрела избавите, јер ви наше
животе штитите.

Нема никог ко није добио добра од вас, свети бесребреници и
молитвеници код Христа, зато га молите да и нас избави од огња
вечнога.

Ко вас призива ослобађа се од сваке невоље и на земљи и у ваздуху
и на мору, зато и нас избавите од сваке неприлике и несреће.
Богородичан: Када се Пречиста Господ у тебе уселио, он је у сред тебе
свето станиште нашао, па је извор многих исцелења и очишћења
страсти постао, Богородице Увекдјево.

Ини
Ирмос: Разумјех всесилне твоје смотреније..
Разумео сам Свесилни твој промисао и са страхом те прославих
Спаситељу.

Божанском сте љубављу светитељи одлучно вођени, али нисте ни
блистање злата нити сребра стекли.

Заблистали су светим чудесима, бесребреници, јер су све чинили у
врлинама, и зато благодат дарују.

Постали сте мудри лекари за страсти и болести, и свима пружате
руке исцелења.
Богородичан: Нека се посраме сада лица свих који тебе као
Богородицу не исповедају, Печиста Владичице.
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Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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.

Привучени божанским просвећењем, Извор тога сјаја су усрдно
заволели, па отуда и нас увек просветљују зрацима чудеса, на далеко
познати.

Диван пар су ови мудри, јер су бразде душа богопознањем
обрадили, па увек жању страсти као плеву, а здравље жању као клас
стоструки.

Од Христа сте стекли јаке мишице, па сте сву силу јакога у злоби
погубили, зато избавите и нас од његовог мучења, науснули наши
заступници, бесребреници.

Дајте нам снаге светитељи, да ходимо правим стазама и да
чинимо вољу Божију, а зауставите страсти наших срца, и олакшајте нам
патње телесне.
Богородичан: Избави ме Владичице блага, од демонских искушења и
мука у Геени, и од робовања њима, и не посрами мене који ти певам.

Ини.
Ирмос: От ношчи утрењујушче појем тја..
Иза ноћи смо поранили и певамо ти Христе, јер си са Оцем
беспочетан, ти си Спаситељ душа наших, зато подари мир свету
Човекољубче.

Као потоци који од Бога извиру, изливате вернима воде побожних
дела, па исцељујете све болести: и душевне и телесне, славни
бесребреници.

Отворили сте извор благодати, свети бесребреници, па сада
здравље дарујете, свима који са вером и љубављу ка вама притичу.

Ви сте као светле и предивне звезде, јер сте земљу јасно небу
приближили, и светлошћу попут ангела, непрестано нас обасјавате.
Богородичан: Постала си од свих узвишенија, јер си зачела Творца,
Сабеспочетнога са Оцем, Мати и Дјево, и родила си целоме свету
Спаса и Господа.

Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море воздвизајемоје..

DAN 1.
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Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој

И ако живите радосно на небесима, ви похитајте да дођете и у
свети ваш храм, да болести и страсти срца наших исцелите.

Ви сте дивно одевени у лепоту светости, као двојица светих, зато
и нас без врлина као наге, одените сада свето у њих, а срамотне нам
страсти свуците.

Заувек сте одевени у украс чудеса, и постали помагачи целог света,
па нас од сваке повреде светске избавите светитељи, и од срамоте
страсти и мука.

Благодаћу сте умртвили све телесне страсти, учињеним
животворним чудесима, па страдалнике оживљавате и од врата смрти
избављате.
Богородичан: Исус као огањ, није твоју утробу сагорео, али је из тебе
телесан дошао; њега моли Пречиста, да избави од огња сваких мука, све
који ти са вером певају.

Ини.
Ирмос: Пророка спасал јеси от кита..
Ти си спасао пророка из кита Човекољубче, зато и мене изведи из
дубине сагрешења, молим те.

Прославимо усрдно светитеље Козму и Дамјана, као спасоносне
исцелитеље, и богомудре доброчинитеље.

Светитељи Козма и Дамјан су разумом украшени и целомудрије
сачували, па се са Христом радују.

Сложно сте поживели, једнодушно сте се подвизавали, и заједно
сте нам као лекари даровани.
Богородичан: Ти си нам Пречиста родила телом Светлост недоступну,
који цео свет обасјава зрацима Божанства.

Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..

Благодат исцелења примивши, здравље пружате свима који су
болесни, лекари и чудотворци преславни Космо и Дамјане, вашом
посетом победите демонске подвале, а свет исцелите чудесима.
Икос:



11

Сваку памет и мудрост превазилази реч о мудрим лекарима, јер
свима богопознање дарују, они су са висине небеса благодат примили,
и свима невидиво здравље дарују, зато је и мени дата благодат да их
опевам, као богоносне угоднике и служитеље Христове, јер дарују
мноштво исцелења, и све болесне избављају, а свет чудесима исцељују.

Песма 7.
Ирмос: Росодатељну 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.

Свој сте разум ка небесима уперили добрим делима, и постали сте
поседници божанских дарова, као крилати орлови сте сву земљу
прелетели, и увек сте чуда чинили.

Заблистали сте бесребреници као најчистије злато, божанском
благодаћу исцелења, и обогатили сте многе, зато се и на нас смилујте,
јер нас сналази бура великих искушења.

Приклонили сте бесребреници ваше чисте душе Господу, и дар сте
од њега добили да увек нечисте духове прогоните, зато од њине
страшне злобе све нас избавите.

Праведно и заслужено сте сном уснули, мудри бесребреници, и
постали сте вернима незаспали молитвеници, зато увек успавајте тешке
страсти наших душа и тела.
Богородичан: Не престај Свенепорочна да молиш човекољубивог Бога
нашег, да примимо потпуни опроштај наших зала, и да добијемо на
небесима припремљена добра, сви који га волимо.

Ини.
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.

Потпуно сте се мудро Богу предали, и Бога сте свеславни у себе
примили, цео свет сте ради Бога оставили, и стопама Спаситеља
следовали, и побожно сте Бога отаца прослављали.

Надприродни и изузетни лекари, ви сте светим делима све ране
болесних исцелили, и лекове спасоносне сте из ризнице Божије

DAN 1.
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захватали, а преславног Бога сте опевали.
Венцем твога царства Владико и плаштом светлим си божански

украсио, ову двојицу јер су највише заволели недостижну твоју лепоту
Христе, и учинио си их општим доброчинитељима свима верним.
Богородичан:

Постала си Пречиста најлепше и најсветлије двери Истоку са
висине који се на земљи јавио, зрацима чистоте је цео свет обасјао, а
вернима увек шаље зраке чудеса.

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.

Помоћу Божанскога Духа, ви сте светитељи постали ратници
против свих болести, зато утишајте наше патње, и телесне болести
олакшајте.

Ви сте заиста сада очевидци лепоте Господње, зато надгледајте овај
ваш богоносни храм, и у њему извор многих чудеса чините.

Из рајскога извора извиру као две реке, и токовима исцелења
напајају цело лице земље, и исушују облаке болести.

Очекивано блаженство сте примили, и од свих сте светитељи
достојно прослављени, јер сте свету вољу Бога нашег испунили, и тако
сте бесребреници постали.

Бесребреници, ви сте лекари неисцеливих страсти, зато исцелите
и наше неизлечиве страсти, и буру искушења умирите, и облаке
лењости одагнајте.
Богородичан: Са светим ангелима опевајмо Оца и Реч и Духа Светога,
као Једно Божанство у Три ипостаси, и једно царство и једну власт.

Ини.
Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..
У пећи младићи Израиљеви као на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите
сва дела господња Господа, и величајте га у све векове.

За лепоте овога света сте умрли, и слабост среброљубља сте
одсекли, зато сте од свих мудрим бесребреницима названи, кличући: сва
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дела појте Господу и величајте га у све векове.
Житељи вечнога живота сте очигледно постали, јер сте све лепоте

телесног живота оставили, и сложно сте закликтали: благословите сва
дела Господа, појте му и величајте га у све векове.

Ради молитава бесребреника, избави Владико Христе све од тешких
болести, и удостоји да ти увек сложно певамо: благословите сва дела
Господа, појте му и величајте га у све векове.
Богородичан: Сви се верни радујемо због благодатне помоћи, јер смо
Рођеним из тебе избављени, Пречиста Мати и Дјево, и зато непрестано
кличемо: благословите сва дела Господа, појте му и величајте га у све
векове.

Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком не возможно..
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

Ево ваш храм је чудесима предивно као звездама светим украшен,
и у њему вас сложно и радосно увек славимо, и свети спомен ваш
свети бесребреници побожно празнујемо.

Као светлост и као два велика сунца, духовно небо украшавате, и
зрацима чудеса свим вернима срца обасјавате, зато вам кличемо
бесребреници: одагнајте таму наших страсти, молимо вас.

У небеска насеља на висини сте настањени, али сте и међу нама
невидиво и милостиво, а ми сред вашег светог храма песме
Сведржитељу узносимо и вас свехвални усрдно славимо.

На ваш светли и божански празник светитељи, земља се са
небесима весели, а нас који га служимо, избавите мудри таме и
болести, и сваке несреће, као и у аду страшног мучења.
Богородичан: Страшан је Рођени из тебе Свечиста, зато те молим да
ме у дан страшног испитивања избавиш страшног одговарања, па ме
учини да стојим у заједници код спасених, јер ти верно певам
богообрадована.

Ини.
Ирмос: Тебе свјетлују свјешчу..
Тебе Мати Божија као велико светило, и предивну славу,
узвишенију од целог света песмама величамо.

DAN 1.
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У песмама непрестано славимо свету двојицу, као блиставе зраке
духовне светлости, који свима дају просветљење.

Ви дајете душевну снагу и телесно здравље свима вернима, и
лечите страсти свима који су вам поверени, јер сте наши избавитељи,
и зато сте увек опевани.

Као од Бога светила, ви на духовном небу свете цркве свој сјај
изливате, па и сада светлост непрестано дајете и све нас обасјавате.

Од свете Тројице богопозвана двојицу похвалимо, јер изливају и
дају исцелења свима који им траже, па их зато са вером прослављајмо.
Богородичан: Тебе као светли облак и свети кивот, и као пресветле
двери духовнога Сунца и као Богородицу у песмама величамо.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Примили сте од Бога благодат лечења свети бесребреници, па
лечите болесне, и исцељују све који са вером притичу вашем светом
храму, зато сложно и достојно славимо свети спомен ваш.

Богородичан:
Родила си Пречиста Божијег Бога-Реч, а он је премудро извршио

спасење целог света, нарочитим домостројем, зато теби сви достојно
певамо, јер се молиш њему, да се од сваке невоље и несреће избавимо.

На хвалитним стихире на 4 глас 1.
Дело Анатолијево.

Благодат исцелења сте од Бога примили, па бесребрено патње душа
и тела наших усрдно исцељујете, целог света бесплатни лекари, јер
кроз вас Христос вернима здравље дарује, и учинио вас је правим
светилима васељене, а ви га умолите да спасе душе наше.

Од вишњег промисла сте бездан исцелења захватили, па свима
вернима надприродно изливате исцелења бесребреници, а свима који
пате од болести, светотајански рукодељама из ризница Духа лекове
спасоносне нудите, и страдалнике исцељујете, зато сте храм свети
животворне Тројице постали, јер је у вама стварно обитељ начинила, а
ви је молите да се спасу душе наше.
Глас 2.
Дело Германово.

Радује се сабор светих у векове, јер су ови свети царство небеско
наследили, земља је њине мошти примила по којој се шири миомир,
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слуге су Христове били и у вечни живот се уселили.
Лекари сте немоћнима, и ризнице исцелења, помоћници вернима,

свеславни бесребреници, све који вас у невољама зову и болесне
исцелите, и са Теодорем благог Бога молите, да се избавимо од мрежа
демонских.
Слава, глас 4.
Дело Теофаново.

Извор исцелења имате свети бесребреници, и исцелења дарујете
свима болеснима, јер сте се узвишених дарова удостојили, од
непресушног извора Христа Спаса, а Господ вам рече као
исторевнитељима са апостолима: Ево дајем вам власт над духовима
нечистим, да их изгоните и сваку болест и сваку рану лечите; зато јер
сте по његовим заповестима честито поживели, на дар сте добили на
дар и дајете лек болестима и душевним и телесним.

И сада, богородичан:
Подобан: Јако добља..

Радуј се уточиште и тврђаво хришћана, радуј се лествице небеска,
радуј се ризницо девства, радуј се Богородице, ковчеже разумни Божије
славе, радуј се похвало целог света и тврђаво, радуј се палима позивање
и скинијо пресветла, света и најлепша.

Крстобогородичан:
Подобан тај исти.

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.

Ако је Велико славословље, онда на хвалитним и ове стихире две
се додају, да их буде на 6.
Ако ли не, онда на стиховње стихире после Октоиха.
Стих: Гле шта је добро или шта је красно, него да браћа живе заједно?
(Пс.132,1)
Глас 6.

Данас заблиста светли и обасјани празник Христових
бесребреника, светло обасјава зрацима чудеса земљу на све стране,
дођите зато празникољубитељи и са вером их славимо, ходите ка

DAN 1.
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моштима и усрдно се сви окупимо, да бисмо убрзо исцелења од њих
изобилно примили, јер бесплатно дарују свима дарове исцелења,
дејством Светога Духа.

Слава, глас 8.
Ко се неће чудити и ко неће верно прославити и опевати мудрих и

преславних бесребреника чудеса? Јер и после њиног светог
престављења свима који са вером долазе, дају богато излечења. О
двојицо светих! О часне главе! О мудрости и славо и од Бога дане вам
благодати! Зато песмама кличемо доброчинитељу Богу, који их је
поставио за лечење душа и тела наших.
И сада, богородичан: Владичице прими..

Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од
сваке невоље и туге.
Крстобогородичан:
Подобан: Мученици твоји..

Не могу Чедо издржати да те гледам на дрвету крста уснулог, када
ти свима дајеш будност, јер из давнине плодом преступа сном
смртним уснулима, божанску и спасоносну бодрост дајеш. Тако је Дјева
кроз плач говорила, а ми је величамо.

На литургији
Блажена из Октоиха на 4 и од канона светих, песма 3.
Прокимен, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Коринћанима, зачало 153.
Алилуја, глас 2.: Гле шта је добро или шта је красно, него да браћа
живе заједно? (Пс.132,1)
Стих: Као миро на главу, које силази на браду, браду Аронову (пс.132,2)
Еванђеље по Матеју, зачало 34. од половине.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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 Месеца новембра 2. дан

Спомен светих мученика Акиндина, Пигасија, Афтонија,
Елпидифора и Анемподиста.

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

Опевајмо петорицу сабраних мученика: мудрога Акиндина,
Пигасија, Елпидифора, Афтонија и Анемподиста, храбре страдалнике и
усрдне заштитнике, који изливају безграничну благодат и побожнима
свакако дарују наду изобилну.

Ни глад, ни невоља, ни живот, нити смрт, ни узаврела вода, ни
земаљске провалије, нити чељусти звериње, не могоше одвојити од
љубави Христове вас храбре, одлучне и трпељиве, јер сте ка Христу
непрестано гледали и само сте њега желели, и тако сте противнике
победили.

Блаженством сте се наситили, и светлошћу испунили и живот
вечни наследили, зато оне који вам притичу избавите од невоља, окова
и тамница, на месту страдања, богомудри, јер имате смелост код Бога,
па милосрђе покажите, јер сте се искрено на Христа угледали.

Слава, глас 6.
Данас празник сабора пет светлих мученика, као силазак светлих

звезда верне просветљује, и позива на тајанствено весеље, данас је
празник служитеља разумног Сунца, који су Персијске басне укинули,
а све који су у створено сунце веровали и огњу се клањали, ка правој
вери су повели; захватише обилно своју чашу страдања, и за Христа
проливеном крвљу се овенчаше, а нас позивају љубитељи праве вере:
ходите, говоре нам, и угостите се нашим подвизима, и венце славе
видите, ко претрпи до краја тај ће се спасти, Христос је истину рекао,
да заједничари будете венаца наших, и имате нас као молитвенике код
Господа.

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..

Народ безакони, без правде те је на дрво крста приковао, и док је
то Дјева и Чиста Мати твоја Спаситељу гледала, као што Симеон
прорече, у срце је рањена.

DAN 1.
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На стиховње стихире из Октоиха, и светима стихира, глас 1.

Стих: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. (Пс.67,36)
Заблисташе зрацима петорица мученика, истог броја попут мудрих

девојака, а ми их гледамо па се обасјавамо, зато се придружимо
празнику њиховом, ради њиних молитава Христе Боже, свакако спасавај
од демона
душе наше, и ради њиних молитава не престај да чуваш живот наш, јер
непрестано твоје богате милости изливаш, свима који те без посртања
славе Господе, и који у тебе имају уздање, ради молитава ових светих
подари душама нашим велику милост.

Слава, глас 2. Самогласно.
О, љубитељи празника, ходите, радујмо се у Господу, због

данашњег празника ових страдалника, дођите похвалимо их побожно и
певајмо: радуј се Акиндине, радуј се Пигасије, радуј се Анемподисте,
радуј се Елпидифоре, радуј се и Афтоније, јер сте идолску обману у
понор потопили, а Христа Господа сте на стратишту јасно проповедали,
зато свеблажени и многострадални, молите се непрестано за душе наше.

И сада, богородичан или крстобогордичан.
Подобан: Јегда от древа..

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 2.
Страдалници Господњи, блажена је земља која се напила крви

ваше, и свето је место које је примило ваша тела. У борби сте демона
победили, а Христа са смелошћу проповедали, молимо вас да њега
благога молите, да спасе душе наше.

На јутрењи

Оба канона из Октоиха, и светих на 4. Његов акростих је:
Молитвама твојих мученика покри мноштво мојих грехова. Теофан.
Глас 4.
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Песма 1
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Имајући Христа Бога нашега као сунце незалазно, који вас
просветљује духовном светошћу, одагнајте светитељи облаке мога
незнања.

Ви без ограничења изливате и дарујете извесну благодат, свима
који вам са вером долазе, па им сваку невољу, очај, буру и метеж
заустављате.

Непобедивом снагом опасани, на телесну немоћ нисте помислили,
него сте без страха веру објавили и на огањ и муке се осмелили.
Богородичан: Само си ти Богоневесто у наручју носила Онога који
седи на небеским висинам, и који је телесан постао, и тако си постала
после свих векова достојно станиште Сведржитеља.

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.

Утврђени силом Христовом, и својом вољом одлучном, ви сте
одабрани кроз огањ и воду страдајући ка небесима прешли.

Храбром вољом нисте свеславни мученици марили за садашње
патње, јер сте били утврђени у нераскидивој нади на будућа добра.

Исте вере као и три младића, ви сте свехвални, росом Духа
окропљени, огањ Персијског безумља угасили.
Богородичан: Тебе смо Богомати као свагдашњу заступницу стекли; у
тебе наду на спасење полажемо, и када теби притичемо ми се
спасавамо.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Побожно су славни поживели, и одлучно су у продвигу постадали,
надом на венце небеске укрепљени, противнике су до краја победили,
без спотицања су своју победу заслужили, зато свима који са вером
ишту, изливају увек мноштво и обиље исцелења. Њима сложно

DAN 2.
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запевајмо: молите Христа Бога, да подари опроштење грехова свима,
који са љубављу славе свети спомен ваш.

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: 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.

Просветљени храбрим и великим страдањем, постали сте мученици
Христови као блистава светила, па светлим зрацима обасјавате све који
кличу: слава Христе сили твојој.

Крв ових мученика је као очишћење и најмириснија истинита
жртва Богу, и као извор, неограничено свима и свагда исцелења
изливају.

Вашим молитвама ка Христу, дични, одагнајте разна искушења и
навалу невоља, од свих који усрдно славе свети и празнични спомен
ваш.

Поразили сте безбожну обману идолску, чинећи дела животворног
Бога свих, и кличући преблажени: слава Христе сили твојој.
Богородичан: Као најмоћније оружије против демона, узимамо тебе
Мати Божија, и тако удаљавамо сваку беду и велику невољу и повреду,
а јеретичку смутњу избегавамо.
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Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат слави..
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.

Самог себе си Афтоније Христу привео, снажно си мучитељеву
безбожну злобу изобличио, и ка светлости вере си славни весело
притекао.

Угледавши се на страдање Христова Афтоније, због тога је глава
твоја изузетни одсечена, па си ка непролазном весељу похитао, и у
бесмртни покој.

У непролазној нади утврђен свемудри Елпидифоре, ти си лепоте
земне презрео, и неклонуло си кроз поприште страдања прошао.
Богородичан: Из тебе је заблистао као сунце духовно, и светле зраке
свога Божанства свима пружио, зато те сви Владичице и Богородице
славимо.

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.

Све пролазно и пропадиво сте презрели, а непропадивога сте се
удостојили гледати, зато избавите од искушења и невоља све који вас
са вером призивају, свехвални.

Умилостивите славни мученици, вашим молитвама Беспочетну
Тројицу, да разреши немилосрдно оковане, и у тамници неправедно
затворене.

За тебе су Спаситељу мој себе на смрт предали, и бесмртност су
ови храбри примили, и свима у бури, невољи и бедама су избавитељи
постали.
Богородичан: Покидај меницу мојих сагрешења млада Дјево, и
ослободи ме Владичице тужног ропства страстима, и увек ме
неповређеним сачувај.

Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..

DAN 2.
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Побожне и богоносне мученике, који на земљи све оставише,
примио си у блаженство твојих блага и покој: Акиндина, Пигасија,
Анемподиста и са њима Афтонија и Елпидифора, ти Господе који си
једини преблаги.

Икос:
Отвори моја уста Христе мој, да свето опевам и похвалим подвиге

твојих страдалника, јер они све оставише и тебе заволеше, створитеља
свега, све на земљи као пропадиво занемарише, и тако часни знак
твога живоносног крста начинише, и пред цара усрдно стадоше, као
храбри војници и мученици, кличући: ти си једини Господе преблаги.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи аврамскија..
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.

Као што си избавио из пламена три побожна дечака, тако си и сада
страдалнике у пећи огњеној сачувао, јер су ти побожно кликтали:
благословен си Боже отаца наших.

Кроз твоје страдалнике Христе дајеш изобилне дарове и изливаш
чуда, са њима их чиниш и садејствујеш им, и јављаш се као милосрдан
свима који певају: благословен си Боже отаца наших.

Ви мноштво мученика искрено у вери сабраних, приведени сте
Христу, предивна чудеса чинећи, и певајући: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Тобом смо избављени од прародитељске клетве и до
непролазне хране дошли, зато ти кличемо „радуј се најславнија
Владичице“, јер си нам оваплоћенога Бога родила.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
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.

Радосни празник побожних мученика је доспео, и цео свет
обасјава, и све весели, и светлом обасјава све који са вером певају:
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певајте о Господу његова дела и величајте га у векове.
Пред звери, у тамнице и на тешке муке, смело сте ишли одабрани,

имајући у помоћи непобедиве славе Господа; њему сада кличемо:
певајте о Господу његова дела и величајте га у векове.

Вас храбри страдалници, Акиндине, Пигасије и Анемподисте, а уз
вас и Афтоније и незаборавни Елпидифоре, имамо као моћни бедем, па
Господу певамо и величамо га у векове.

Украшени сте венцима победе и светлом круном храбрости, па сте
на крају незалазну зору на небесима стекли, блажени мученици,
кличући: певајте о Господу његова дела и величајте га у векове.
Богородичан: Исповедајући те и устима и срцем Богородице, певамо о
теби песме, Свенепорочна, јер си родила Пречиста у тело обученог
Творца и Бога и Цара Христа, зато теби Дјево певамо и величамо те у
векове.

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.

За подвиге ваше на земљи свеблажени, небеско сте весеље
наследили, где су сабори мученика и Божија војска првородних, и сви
заједно се радујете овом празнику.

Од тешких окова и беда избавите свеблажени све који са вером ваш
свети празник славе, и измолите светитељи мир, спокојство и спасење.

Изобилним светлом и благодаћу блистате страдалници, зато
заједно са подвижницима уз вас, умолите Доброчинитеља, да подари
разрешење сагрешења и невоља, свима који вама притичу.
Богородичан: Ева је отерана од дрвета живота, и забрањено јој је да
га једе, а ти си Дјево Богородице родила Живот превечни, који у целом
свету живоносно делује и живот дарује свима који верују.

Светилен.
Подобан: Жени услишите..

Акиндина, и Пигасија, и Елпидифора, ованчајмо песмама, са
Афтонијем заједно и Анемподиста, јер горду персијску обману
изобличише, и бијење и ране за Христа претрпеше, и неизрециву славу
примише.

DAN 2.
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Богородичан: Радуј се Божија палато, радуј се горо осењена, радуј се
купино неопалива, радуј се престоле славе, радуј се божанска трапезо,
радуј се лаки облаче, радуј се Дјево и Мати Маријо.

На стиховње из Октоиха, и светима стихира, глас 2.
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)

Потоцима твоје крви си тело заруменио, и пут мучења си
страдалниче Акиндине одлучно прошао, јер си се Божијом помоћи
опасао, и демонске замке исекао, зато Христа Бога моли за нас, да се
спасу душе наше.
Слава, глас 4.

Петосјајна свећа страдалника, давидски посекоше лаж демонску
као секиром у шуми дрва, исповедајући Христа пред царевима, и
непрестано се моле за душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јако добља..

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 литургији

Прокимен, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, глас 4.: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Матеју, зачало 36.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца новембра 3. дан

Спомен светих мученика Акепсима епископа, Јосифа презвитера
и ђакона Ајтала;
Спомен обновљења храма светог великомученика Георгија, који
је у Лиди, где је положено његово часно тело.

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

О, преславнога чуда! Акепсима дивни служитељ мученицима,
данас се овенчава песмама, јер иако за Бога страдања и ране прима, он
је изранавио бестелесног противника. О, колико ли богатих дарова
благодати прима! Његовим молитвама спаси Христе као милосрдан
душе наше.

О, преславнога чуда! Од Персије као звезда Јосиф је заблистао,
чаробњачку мрзост је својим духом разорио, потоцима крви своје је
огањ безбожничких жртава угасио. О колика је његова снага, јер је
њоме савладао демоне! Његовим молитвама спаси Христе као
милосрдан душе наше.

О, преславнога чуда! Ајтал тврди, страдалник и принос
истоименит је постао, као врт увек у цвету, и сечен он цвета у ранама,
а убијен почиње живети, О, колика је снага његова када је све отрпео!
Његовим молитвама спаси Христе као милосрдан душе наше.
Ине стихире светога Георгија, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Георгије страдалниче, и ангела саговорниче, и мученика сажитељу,
ти си увек уточиште жалоснима, буди и мени пристниште утехе док
пловим по мору живота, и управљај молим те мојим животом, да бих
са вером искреном славио надприродне твоје подвиге.

Када пловим морем или путем путујем, и када у ноћи спавам,
сачувај ме и мој разум пробуди и просветли, и научи ме да чиним вољу
Господњу, да бих у Дан Суда добио опроштај за све што сам у животу
учинио, зато притичем под твоје окриље славни Георгије.

Оклопом вере и штитом благодати и крстом као копљем снабдевен,
за противнике си био непобедив Георгије, и као свети ратник демонске
си војске победио, и са ангелима се радујеш, а верне чуваш и
освећујеш, и све који те призивају спасаваш.

DAN 1.
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Слава, глас 6.
Достојно свога звања си поживео, војниче Георгије, и крст си

Христов на рамена узео, а смрзлу земљу од ђаволске лажи си добро
обрадио, и трновито служење идолима си искоренио, а лозу вере си
засадио, зато изливаш исцелења вернима по целом свету, и праведан
посленик Тројице си постао, зато се моли, молимо те, за мир у свету
и спасење душа наших.

.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..

Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет
виси Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже
мој, спаси све који ти са љубављу поје.

На стиховње из Октоиха.
Слава светима, глас 6.
Дело Јефрема Кариа.

Предзнак и налик вашој трисјајној слоги, и за Христа мучења,
страдалници за неизрециву Тројицу и надсуштаствену Јединицу, беху
три детета који у Персији остадоше неспаљени, јер као што они Богом
охрабрени у пламену непострадаше, тако и ви умрети не одбисте, не
поштедисте себе због Христове љубави, али како се оној деци појавио
Четврти који им је пламен оросио, тако је и вас Христос који је један
од Тројице, у место прохладно примио; Акепсимо са Јосифом и Ајтале
богоугодни, молите се за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Гледајући те разапетога Христе, твоја родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, устрадању своме су примили непропадиви

венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју мучитеље победише,
а немоћну дрскост демона разорише; молитвама мученика спаси душе
наше.

Слава, тропар Георгија, глас тај исти:
Ти си ослободилац заробљених, и заштитник сиромашних, и лекар
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болесних, борче против безбожних царева, победниче, великомучениче
Георгије, моли Христа Бога да спасе душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан.

На јутрењи

Један канон из Октоиха са Ирмосем на 6 и мученицима на 4 и
Георгију на 4.

Канон мученицима, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Истог броја са Светом Тројицом, и даровити, постали сте њени
поклоници, па стојите пред тројичним престолем, и усрдни сте
заступници свима кој вам притичу.

Као поклоници трисунчане Тројице, ви сте богоблажени светитељи
лаж многобожија разорили, и свакојаке муке и смрт неправедну
претрпели.

Преко пучине мука сте без валова са вером прешли блажени, и
пристали сте у живот без туге, у пристаниште небеске Светлости, и
слави неизрецивој.
Богородичан: Ти си заступница наше радости, јер си примила пуноћу
целог Божанства, и показала се као Свенепорочна, зато сви теби као
радости ангеловој слажно кличемо, Богообрадована.

Ини канон светог Георгија. Његов акростих је: Тебе славим
блажени Божији послениче. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Тристати крепкија, 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.

DAN 3.
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Постао си као посленик Божије трпезе, хранећи верне побожним
угледањем, страдалниче Георгије, зато твој светли спомен сада свето
прослављамо, а тебе искрено славимо.

Љубав ка Богу је заиста запалила твоје срце страдалниче, па си
зато самозван мучитељима дошао, и спалио си обману многобожија, а
светлошћу богопознања и спасења си заблистао.

Трипут блажени Георгије, ти си као лав и пун поуздања, стајао
пред судијама и јасно објавио оваплоћење Хрињстово, којим се свет
избавио давнашње пропасти, и примио првобитни добар рајски род.
Богородичан: Избављајући нас од старе осуде, Син Божији је Син
Дјеве и Човек постао, зато њега који има две природе и две воље,
правоверним срцем славимо.

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.

Ви нисте помоћу сујетне јелинске мудрости изобличили персијску
безбожност, него побожним разумом мудри, и тако сте посрамили њино
безумље.

За првосвештеника си просветљен помазањем Божанскога Духа,
свети Акепсимо, а мученичком крвљу си себе украсио богоблажени.

Ломљењем твојих удова храбри Јосифе незаборавни, ти си замке
обмане потпуно поломио, а себи си славу непролазну обезбедио.
Богородичан: Тебе је Мудрост Божија нашао као најчистије станиште,
и из твоје свете крви се оваплотио, и после рођења те непромењеном
показао.

Ини.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато
се утврдило у Господу срце моје.

Ти си се мучениче радосно одрекао свога славног рода и завичаја,
и за Христом си кренуо, и житељ „Горњег Сиона“ си постао, и као
најдивнији се показао.

Постао си наследник одабрани и покоран живога Бога, па те је он
усинио, јер си храбри мучениче, тешке ране од мучитеља претрпео.
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Богородичан: Једини Створитељ људи се из тебе, Свенепорочна, по
милосрђу, у потпуног Адама обукао и Нови Адам постао.

Кондак светим мученицима, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Божанске тајне си мудри због чистоте видео, и жртва угодна си
био, богоблажени, Христову чашу страдања си славно испио, свети
Акепсимо, са страдалницима твојим, моли се непрестано за све нас

Икос:
Ко од верних овде може достојно опевати Акепсиму премудрог

јерарха, светилника Христовога? Он је помоћу силе Спаса Христа Бога,
разорио обману идолску, и посрамио демонске зле намере, побожно се
клањати Тројици Пресветој је поучавао, и славити Оца и Сина и
Светога Духа у једном Божанству, и моли се непрестано за душе наше.

Сједален мученицима, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Јосиф храбри подвижник, Акепсима рушилац обмане, и Ајтал
славни и непобедиви страдалник, јесу као звезде пресветле, зато их
данас верни достојно у песмама похвалимо, јер они обману у Персији
потамнише, да се сунцу не жртвује нити огањ поштује, зато ка њима са
љубављу певајмо: молите Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима који са љубављу празнују свети спомен ваш.

Слава, светог Георгија, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Војну службу си мучениче на земљи одбацио, јер си славу на
небесима пожелео, и патње и сташну смрт си примио, зато данас твој
свети спомен празнујемо, а Христу хвалу приносимо, трипут блажени
Георгије.

.
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.

DAN 3.
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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: Сједјај в славје на престоље..
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.

Акепсима храбри и Јосиф славни и Ајдал нека буду похваљени, јер
су све на земљи презрели и само на непролазно гледали, и тамо су
станиште и примили.

Ти си мучениче у време страдања сву своју мисао ка Владици
усмерио, а он ти је олакшање неиздрживих мука пружио, снажни
Јосифе и дични страдалниче Христов.

Твоје свето сведочење као родна лоза обавијена, излива вино
смирења вернима, Ајтале страдалниче, и весели све који кличу: слава
Христе сили твојој.
Богородичан: Реч Очева и једнако Божанска, се у Пресвету Богородицу
уселио по својој светој вољи, као у мирисни храм, и није оштетио
нити омео њену чистоту, него је родила Емануила, Бога и Човека.

Ини.
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.

Твоје тело је у мукама убијено блажени, попут страдања и
усмрћења Бога-Речи, који ти је подарио живот вечни.

Ограђен штитом Истине, ти си богомудри Георгије, ратнике лажи
силом вере све поразио.

Твојим светим телом се прославио Бог-Реч, који се оденуо у немоћ
нас земних, и зато те је Георгије он у вечности прославио.
Богородичан: Људима који су због преступа пропали, дао је постојање
и да им буде добро, Пречиста, и зато је постао Човек.
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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.

Призивајући велико и свето Име Господње, ти си Акепсимо
радосно чашу спасоносног страдања испио.

Небеска храна позива те да је примиш због твојих рана, Јосифе, и
да се са хоровима мученика веселиш.

Ти си блажени Ајтале заиста постао као градина увек у цвату, која
цео свет храни плодовима твојих подвига.
Богородичан: Ти си нам, Свенепорочна, у времену родила Очеву
блиставу и надвремену Светлост, богатог добротом.

Ини. Ирмос тај исти.
Храбро си пошао на подвиг мучења, и својим намученим телом си

поразио свирепост идола.
Тебе је страдалниче Владика као драги камен у венац заденуо, па

сада у твојој цркви блисташ дично.
Жртвован си као јагње, и тако се на смрт доброга Првопастира

угледао, и себе си на небеску трпезу као жртва непорочна принео.
Богородичан: Спаси нас од невоља и искушења Пречиста Богородице,
и твојим молитвама избави нас од предстојећих мука.

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.

Када ти је Акепсимо глава од тела одсечена, са вером си
неодвојиво твоју душу са Христом сјединио, и тамо си мучениче
вечном светлошћу обасјан.

Камењем си као и првострадални убијен, али се ниси одрекао
Христа камена живота, и прешао си тамо ка увек светлим обитељима.

Палицама си немилостиво рањаван, али си био радостан, имајући
жезал силе: крст Господњи и похвалу, страдалниче Ајтале, богомудри и
храбри.

DAN 3.
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Богородичан: Купина је била праслика велике тајне, твога надразумног
рођења, јер мада у огањ повијена, али није никако спаљена, Дјево
Свеопевана.

Ини.
Ирмос: Приидох во глубину морскија..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.

Када ти је страдањем сасуд телесни раскомадан, мучениче, све си
зле демонске замке храбро разорио, свеблажени Георгије.

Мада ти је оштрицом тело сечено и на точку и у ужареној пећи
мучено, али ти си горео љубављу према Богу, зато се ниси уплашио.
Богородичан: ти си Богомати била свети храм Онога који у светима
обитава, зато оњвештај нас верно који ти певамо Увекдјево.

Кондак светога Георгија, глас 8.
Подобан: Возбраној..

Ми верни притичемо ка изабраном и брзом заступању твоме, и
молимо да избавиш од демонских саблазни, и од свих беда и зала,
мучениче Христов, нас који те песмама славимо, и који ти кличемо:
радуј се мучениче Георгије.

Икос:
У заступању си велики на земљи постао, пријатељу и угодниче

Господњи, верне људе увек штитиш и избављаш славни, зато са вером
и љубављу кличемо теби, многострадални: радуј се, јер се тобом свет
просвећује; радуј се јер се тобом војска обасјава; радуј се верних од
робовања избавитељу; радуј се заробљених брзо заступање; радуј се
висино онима који са вером теби искрено притичу; радуј се јер богатиш
оне који те воле; радуј се јер си у туги весеље; радуј се јер си царевима
браник; радуј се јер дајеш у рату победу; радуј се звездо која
просвећујеш све који плове; радуј се решитељу од сваке неприлике;
радуј се јер ти сваки верни притиче; радуј се јер се због тебе похваљује
и Створитељ; радуј се мучениче Георгије.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија твоја..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
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погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.

У огњу мучења примили сте од Бога росу страдалници, па сте
пламен противника вашим трпљењем угасили, кличући: благословен си
Боже отаца наших.

Који се клањаху огњу, постали су наследници његови, па су и слуге
Сунца Славе терали да би огњу служили, али они су кликтаху:
благословен си Боже отаца наших.

Акепсима, Јосиф и Ајтал, Свете Тројице три светила, све су крајеве
света обасјали зрацима праве вере, и зато су слављени у све векове.
Богородичан: Благословен је плод твога благословенога тела; њега
небеске силе благосиљају, и хорови на земљи, јер нас је избавио од
прве клетве, Благословена.

Ини.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње..
Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше подсмеху
и сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже отаца
наших.

Био си мучениче жива жртва, за нас жртвованоме као Јагње, и
укинуо си залудне жртве приношене демонима, јер си од Христа
укрепљен.

Постао си славни као родна лоза, јер нам грожђе трпљења
доносиш, па вино богопознања изливаш и срца свих верних веселиш.

Са усрђем си дао своје уде на сечење за Христа, али си остао
неодвојив од његове љубави преблажени, и у весељу свих блага
наследник.
Богородичан: Сва творевина приноси хвалу Богу рођеноме
Најнепорочнија млада Дјево од твога пречистог тела, јер нас је он све
избавио од старе клетве.

Песма 8.
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.

DAN 3.
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Постали сте станишта Бога-Речи, јер сте његове ране носили од
сурових мучитеља, и жртвовани сте неразумним и бездушним идолима,
и приношени у многим искушењима и мукама мученици храбри, али
Христа величајући у векове.

Наследници непролазне славе, незаборавни мученици украшени,
радосно су ишли путем сведочења о Ономе кога су славни заволели,
кличући: Господу појте и величајте га у векове.

Ни огањ, ни ране, ни звери, ни мач, ни понори, ни смрт, нису
могли одвојити мученике од твоје љубави Господе, изворе добара, и
неисцрпна реко љубави; њих Христе хвалимо, а тебе у векове
благосиљамо.
Богородичан: Једину неискусомужну Матер, и једину која све створено
превазилази, Богородицу називамо као Гору Пресвету, и трпезу златну,
и песмама јој певајући: опевајте Господа његова дела и величајте га у
векове.

Ини.
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.

Постао си Георгије нарочити кормилар свима који плове, и велики
помоћник у невољама, па спасаваш све који са вером и несумњичавим
срцем теби притичу.

Постао си бранитељ Истине, и тужилац против лажи, нама си пак
тврђава страдалниче, па са вером појимо: благословите сва дела
господња Господа.

Потоцима твоје крви угасио си Георгије жеравицу обмане, а срца
верних си напојио, па ти са вером певају, и служе твој свети спомен.
Богородичан: Процвала си из Јесејевог корена и корен злобе си
ишчупала, јер си изникла Створитеља целе твореине млада Дјево, зато
њему певамо: благословите сва дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от..
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.
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Похвалимо побожна светила и рушитеље обмане, и духовнога раја
мирисне цветове, и свете сасуде, и очевидце лепоте Божије.

Жеравицу коју је давно Исаија видео, ви сте мученици у своје срце
примили, и његовим сјајем обасјани, ви сте служење мрачном огњу
укинули.

Пред животворећом Тројицом сада стојите блажени украшени, и
лепотом овенчани и обасјани, зато чините спомен за све на земљи, који
вас увек славе.
Богородичан: Спаси мене очајнога, јер си Спаситеља зачела и телом
га Дјево родила, а ја сам теретом греха натоварен, и у патњи те зовем:
похитај и помози мени, слузи твоме.

Ини.
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.

Као зора и јарко сунце заблистао си, и твар си просветио
незалазним зрацима страдања, и јављањем многих чудеса Георгије, зато
си мученицима радовање, и зато те са љубављу славимо.

Ти си Георгије као божанска кап сладости, која горчину наших
страсти уклања, и увек сладиш дични душе и срца свих, који те са
вером славе.

Својом крвљу си мучениче земљу освештао, и душом си небеса
весељем испунио, зато те воли свака побожна душа, као искреног
господњег угодника, и рачуна на тебе као свога помоћника.
Богородичан: Приносимо ти поздрав светога Гаврила и кличемо: радуј
се, радости целога света, јер си својим Породом тугу укинула и Евину
срамоту уклонила; радуј се Дјево неискусобрачна.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Акепсимо свехвални, свештеничка славо, издржао си претешке
муке као да си бестелесан, са Јосифом чудним и дивни Ајтал ђакон,
Христов миљеник; њиним патњама и страдањима се увек диве и војске
бестелесних.
Слава, Георгија
Подобан тај исти.

DAN 3.
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Потоцима твоје крви, Георгије страдалниче, угасио си пламен
обмане, и свирепост мучитеља си до краја савладао, а Христа си
прославио, блажени, зато си примио венац непролазни, и живот из
деснице Бога Вишњега.
Богородичан: Немам ниодкуда наду на спасење Дјево, јер страшно
пропадох у дубину сагрешења, и чекаме претња страшних мука и удела
међу јарадима, али се смилуј мени и пре суда, јер си искрена
заступница Богородице.

На стиховње стихире из Октоиха, и мученицима
Стих: Завапише праведници и Господ их услиша од свих невоља
њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стихира, глас 2.

О, свети и побожни, веома сте се за Христа подвизавали, и свирепе
мучитеље сте посрамили, а горде идоле сте у пропаст оборили,
Акепсимо, Ајтале и Јосифе, сада се на небесима овенчани радујете, и
молите се за душе наше.
Слава, глас 4. Самогласан.
Дело Студитово.

Похвалимо братијо побожно, трпљење Георгија славног мученика,
као разумног дијаманта, јер су га због Христа палили, свакакве му
патње смислили и разне муке спремили, и тело по природи пропадиво
су му разним мукама изнурили, али је он вољом савладао природу, и
више је волео сурову смрт да би прешао ка жељеном Христу Богу, и
Спасу душа наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јако добља..

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 литургији
Прокимен, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)
Апостол, Ефесцима, зачало 233.
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Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Луки, зачало 106.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

DAN 3.
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Месеца новембра 4. дан

Спомен преподобног оца нашега Јоаникија великог;
Спомен светог мученика Никандра, епископа Мирскога, и
Ермеја презвитера;
Спомен светих отаца наших Саве, Арсенија и Максима, српских
просветитеља и учитеља.
(њихова служба писана иза ове службе)

На Господи воззвах.. стихире на 6 а преподобноме на 3, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Када си светлом божанским обасјан, и када си чистим срцем видео
и разумео шта је пролазно а шта будуће и вечно, тада си оче огањ у
срце примио, и као јелен се љубављу ка Богу разгорео, тело своје и крв
си занемарио, јер си се за испоснички подвиг спремио, којим си
телесне страсти твојој души покорио.

Попео си се на Божију Гору и на висини се настанио, а своје
несмирено тело си смиравао, притиснут оче Јоаникије бедама, стојањем
на бдењима и свакодневним молитвама, и тако се Благоме Богу
приближио, просветлио се и дар пророштва примио, да видиш будуће
као садашње, и да вернима предскажеш будуће, зато те као светог
учитеља славимо.

Сталним молитвама си навале демона одбио, и њине стреле си
моћно отупио, и над њима си дични победу однео; дарована ти је благи
оче благодат и слава чудотворења, а ти си смирењем своје срце
успокојио, и зато твоје свете мошти мирисно миро изливају, и кроз
тебе је Јоаникије, Христос своју добру вољу пројавио.

Ине стихире мученика, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

По Божијем промислу си име истимено добио, које си оче делима
пројавио и потврдио; мноштво ратника и чопор мучитеља си твојим
трпљењем победио, зато си венац победе примио и са вером узвикнуо:
слава непобедивој моћи твојој Човекољубче.

Најмирисније миро исцелења изливаш нам данас Никандре, на твој
свети празник, и одгониш мудри маглу патње и страсти телесне, а
богатом благодаћу испуњаваш сабор свих који кличу Христу: ти си
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неисцрпно миро, које мириши твојим певачима.
Имаш смелост код Христа, који се сам прославља у својим

светима, зато га моли преподобни Никандре, за све који са љубављу
празнују твој спомен, и хвале твоје поуке, да бисмо благодаћу постали
причасници оних неизрецивих добара и непролазне славе.

Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато

на небесима стекао плату за твоје напоре. Пукове демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Гледајући те разапетога Христе, твоја родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8. Самогласно.

Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Јоаникије, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо.
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си
сабеседник ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са
њима моли Господу да помилује душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: О, преславнаго чудесе..

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?

Тропар, глас 8.
Потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао и уздасима

из дубине душе, умножио си великим трудом своје таланте; био си
свећњак свету, сијајући чудесима, Јоаникије оче наш, моли Христа Бога
да спасе душе наше.

DAN 4.
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Слава, глас 4.
Мученик твој Господи Никандар, у страдању своме је примио

непропадиви венац од тебе, Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи, а разори немоћну дрскост демона; молитвама
мученика спаси душе наше.

На јутрењи
Један канон из Октоиха и преподобнога на 4 и мученицима на 4.
Канон преподобнога. Његов акростих је: Похвалићу тебе који си се
на Претечу угледао. Дело Јосифово. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Обасјан светлошћу благодати преподобни, обасјај све који са вером
празнују твој спомен, и твојим молитвама Јоаникије, избави их од
греховне таме.

Путем без освртања си кренуо, ка небеском граду Јоаникије, а
водио те је Дух Свети, који је починуо у срцу твоме.

Највеће смирење си имао Јоаникије, па те зато молимо: смилуј се
на нас смирене и олакшај све терете на срцима нашим.
Богородичан: Ти си позивање палима, а онима који стоје ослонац,
зато те молим Свенепорочна: мој разум пали због греха усправи
Владичице, да те и ја славим.

Ини канон мученицима, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Лици израитељстии невлажними..
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.

Опевајмо данас светим песмама свети празник светих страдалника
и свештеномученика, нека сада света Христова црква свето служи и
песмама се украшава и њих прославља.
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Светим уљем помазан за свештеника, верни свештеноначалниче
Никандре, светом твојом крвљу си цркву пурпурном учинио, и радосно
си кликтао: певајмо Богу нашем јер се прославио.

Ходећи путем мучења, искрену радост сте због тога Христу јасно
показали, и обогатили сте се мученици благодаћу чудеса и небеским
даровима, и сложно сте кликтали: певајмо Богу нашем јер се
прославио.
Богородичан: Необухватив у недрима Очевим, Христос се у недрима
Матере телесно уобличио; после рођења је њу уистину Дјевом
надразумно сачувао, зато њему громко кличимо: певајмо Богу нашем јер
се прославио.

Песма 3.
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.

Пролазно си за стално заменио, и разумно си Јоаникије свој крст
примио, па си на тешко приступачне планине као Илија узишао, и тамо
поживео.

Пут који си веома желео, показала су ти двојица отаца, које си
нашао дуговремено скривене у планинама, и пророчким даром си
просвећен блажени.

Када нас колебају разне страсти, са вером приричемо Јоанкије
твојој заштити, а ти нас твојим светим заступањем све просвети, и
моли се Човекољубцу.
Богородичан: Кропљењем твоје милости богорадована Дјево, жар мојих
страсти угаси, а запали угаслу свећу срца мога, јер си ти златни
свећњак, Свенепорочна.

Ини.
Ирмос: Јако неплоди роди..
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.

Духовне мреже си ширио, па си све који су у обмани чудно уловио,
и њих си Никандре као плату разноврсну Заблисталоме из Дјеве
принео.

DAN 4.
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Био си лоза доброг рода из винограда Тита, Критског светила, јер
си уродио разумним грожђем, па нам изливаш сладост спасоносну,
Никандре блажени.

Са Ермијем побожним сте крстом као ралом охладела срца
обрадили мудри, и плодоносним их благодаћу показали, зато сте и
прослављени.
Богородичан: Ни небески разум не може објаснити надразумно рођење
из тебе млада Дјево, јер си Реч првобитног Разума у телу Пречиста
зачела, који је све својом речју довео у постојање.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Мрак од страсти си очистио, а светлост Христове науке си заиста
примио, у посту си заблистао и тело умртвио, али си духом си оживео,
и вражије си мреже савладао блажени, благодаћу Духа си постао
сажитељ вишњих бестелесних ангела, Јоаникије оче наш, моли Христа
Бога, да подари опроштај грехова, свима који са љубављу славе свети
празник твој.

Слава, мученицима, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Божијим помазањем сте свештенство примили, и светом крвљу
мучеништва сте уистину просветљени славни; прибројани сте радосно
са чиновима бестелесних ангела, зато славимо свети спомен ваш,
молећи да добијемо сви очишћење, вашим молитвма светитељи.
И сада, богородичан:

Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у
страстима 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.
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: Неизследниј Божији совјет, јеже от Дјеви..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.
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Попео си се на највише планине, чије су врхови и изнад демона, и
њих си мудри својим смирењем смирио, и против њих се храбро борио,
зато си слава и утврђење монаштва.

Наоружан страхом од Христа, као двосеклим мачем, ти си змију
Одпадника духовно победио, и у телу си блажени због светих победа
прослављен.

Сав си оче Божијим Духом разгорео, па си живећи у пустињама
многогодишњи мраз претрпео, јер си Господа тражио, који те је својом
божанском благодаћу грејао.
Богородичан: Молим тебе која си очишћење свих верних на земљи, и
притичем ти Благословена: учини Сина твога а мога Судију
милостивим према мени, да бих те као дужник славио.

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.

Постали сте као кочија Бога-Речи, јер сте га у души носили, па
када сте за коње завезани и жестоко вучени, нисте га се одрекли, и
него сте се тако на небеској стази подвизавали.

У тамнице сте бачени и ланцима оковани, али сте град и народ од
окова лажи спасли, и љубављу рањени сте се завезали уз Везанога
телесно за нас, свеблажени.

Када сте затворени, ви сте са ангелом Владику славили, и
небеским хлебом сте свеславни храњени, зато нисте за телесне патње
марили, јер сте јачи од свих рана постали.
Богородичан: Који седи на узвишеном и величанственом престолу,
постао је Бого-Дете и седи у наручју Матере, да би обновио нас по
његовом лику али пропале, и да би подарио обожење свима из Адама.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја о..
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.

Ходио си преподобни по тесном и тегобном путу, побожно

DAN 4.
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уздижући срца, и познат на далеко, и због светости живота јасно
обожен, зато си постао монаштву украс и утврђење.

Очистио си очи душе, преподобни, и добио благодат пророштва, да
будуће видиш као сада, и да видиш са даљине као близу, о, Јоаникије
Божије станиште.

Избави ме од греховних патњи и мука, и умири патње мога срца,
па ми даруј ослобођење од падања у грех, јер имаш помоћника Бога,
који твоје свете молитве слуша.
Богородичан: Исцели грешне заносе мога разума, Свенепорочна, и
излечи страсти душе моје, и таму очајања одагнај, да бих те песмама
хвалио, увек блажена Богородице, свеопевана.

Ини.
Ирмос: Просвешченије твоје Господи низпосли нам..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле сагрешења
разреши нас Благи, и твој мир нам подари.

Повео си народ ка просвећењу вером, и оставили су таму нечасног
идолослужења, па су твојим старањем Никандре постали деца
светлости.

Блистајући просвећујућим зрацима Духа, ви сте ноћ мучења
прошли без повреде, и као славна светила, одагнали сте маглу
безбожија.

Тит је био препун Павлове воде, па је и тебе њоме напојио, и
постао си Никандре као река, која мутне бујице безбожија потапа.
Богородичан: Ти си Дјево телесно родила Јагњета и Господа, и једина
си као неоскверњена скинија, и као божански кивот, и свети светилник,
зато душу моју обасјај.

Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије и всечестноје..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Ти си свенуо страсти телесне, и постао си као дрво високог врха,
које носи плодове чудеса и свете поуке, светитељу богоблажени.

Када си испио отров убиствени, из руку направеднога и завиднога,
Господ те је излечио свеблажени оче, појавом мученика Евстатија.
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Ти си кроз мноштво патњи прошао, мада си телесно слаб био, зато
те са вером зовем: утишај патње и мога срца.
Богородичан: Само си ти свима помоћница, зато помози и нама који
страдамо, па нам пружи руку и поведи до пристаништа спасења, млада
Дјево богоблагодатна.

Ини.
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.

Када су тела мученика клиновима прикована, постали су
страдањем налик на Спаситеља, на крст прикованога, који је цео свет
од пропасти спасао.

Прошли сте мученици кроз пучину мука, управљани Светим и
Свемоћним Духом, и пристали сте у Божије пристаниште, испуњени
славом.

Свети и незаборавни Никандре, као истоименит ти си победио
свако противљење људи убица, и венце славе си примио, и стојиш пред
Богом.
Богородичан: Млада Дјево ти си уклонила срамоту праматере, Оним
који је нас овенчао благословима, јер си Га телесно родила, и Евину
тугу си у истиниту радост претворила.

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..

Показао си се као звезда пресветла, просвећујући свет и блистајући
онима у тами страсти, пошто си се показао и као силни лекар, и
примио благодат исцељивања, исцели оне који те моле, да би ти
кликтали: радуј се оче Јоаникије!
Икос: Чудни Јоаникије, постао си оче други лекар и заступник свима
у невољама и болестима, јер исцељујеш све који са вером притичу под
твоје свето окриље, зато и чуј и од нас: радуј се јер си доброга оца
иданак; радуј се грано од добре матере; радуј се јер си њину љубав
оставио; радуј се јер си јединога Бога прихватио; радуј се јер си и
земаљску војску оставио; радуј се јер си гордост варвара оборио; радуј
се бедеме и чуваре царевима; радуј се јер си оружије и кула за свет
постао; радуј се јер си бедеме безбожничке порушио; радуј се светило
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који блисташ чудесима; радуј се који наге одеваш; радуј се јер
заробљене избављаш; радуј се оче Јоаникије.

Песма 7.
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.

Своје срце си учинио стаништем Тројице, јер си три храма саздао,
а у њима си Јоаникије, Божијом благодаћу, миро излио за просвећење
и очишћење свих, који са вером тамо притичу.

Твоја душа је увек обасјана Божанскога Духа сјајем, па пророчки
гледа у душе свих који ти са вером притичу блажени, и светим
предсказањима задивљује.

Од невоља које ми сналазе и душу и тело, избави ме блажени
убрзо, твојим светим молитвама, и учини да певам: најопеванијји Боже
отаца наших благословен си.
Богородичан: Једина Неизмењена ти си родила Господа, зато га моли
Пречиста и богообрадована, да његова десница измени мој разум на
добро, јер је веома унакажен животним бригама.

Ини.
Ирмос: Авраамстии иногда в Вавилоње отроци..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи
надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца
наших.

Твоју свету одећу си заруменио блажени руменом твоје крви, и
учинио је пресветлом Никандре, кличући: благословен си Боже отаца
наших.

Приближили сте се са љубављу и без сумње Творцу као огњу, али
нисте спаљени, него сте светитељи кликтали: благословен си Боже
отаца наших.

Пламен пећи, спремљен за ваше мучење, претворили сте у росу
Духом Свемогућим, кличући: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Неизрециво си родила Оваплоћенога Бога-Реч, Пречиста
Дјево, који избавља од смрти све који кличу: благословен си Боже
отаца наших.
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Песма 8.
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.

Стојећи на високој гори као свећа на свећњаку, ти си помисли
свима са вером просветио, указујући особити и речима и делима на
стазу живота, и узводећи их светим поукама ка висини бестрастија.

Разум си бестрастијем очистио и са господем Сведржитељем си
говорио, и од њега си поучен преподобни неизреивим поукама, и као
велики пророк си предсказивао, и душе просвећивао, свеблажени, зато
те верни сложно хвалимо.

Задобио сам тешке ране и разне невоље ме збуњују, а ти ме оче
Јоаникије избави од њих, молим те, јер си од Бога примио благодат, да
лечиш од страсти и да вернима сваку болест олакшаваш.
Тројичан: Са свим небеским војскама на висини, опевајмо у песмама
Оца и Сина и Светога Духа, Тројицу неразделиву, нестворено
Божанство, па запевајмо радосно: свети, свети, свети си, једина Власти,
почетак и царство.
Богородичан: Постала си узвишенија од ангела, јер си Бога неизрециво
оваплотила; њега умоли Владичице свенепорочна, да мој разум учини
изнад телесних страсти, висином смирења, па да твоју превелику
благодат опевам.

Ини.
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.

Био си свети јерарх, па си својом, а не туђом него крвљу,
Никандре, ушао у горњи храм на небесима, певајући: благословите сва
дела господња Господа.

На престолу презвитерском, Ермеј славни је похвалио Господа, и
украсио се крвљу мученика, кличући: благословите сва дела господња
Господа.

Свето сте се спремили за светињу, и постали сте свете жртве, и
као мирис тамјана сте се принели Господу, кличући: благословите сва
дела господња Господа.
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Богородичан: Исуши пучину мојих зала, јер си родила пучину доброте:
Избавитеља и Господа. Зато њему кличемо Дјево: благословите сва дела
господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј да взиграјет..
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.

Ојачао си, јер си твој разум уз Бога утврдио, и тако га од страсти
уздржао, зато си оче ангел у телу постао, и са ангелима живиш на
небесима заувек, и стојиш пред престолем славе, и светлошћу
незалазном си испуњен.

Као да си на небесима, ти си се преподобни настанио на врлетним
горма и пећинама, па су ти се и звери дивље покоравале, јер си ти
покорио страсти своје душе, тешко савладиве, праведни Јоаникије, зато
те са вером славимо.

Твоје свете и свештене мошти лежећи у гробу, невоље потапају и
војске демона спаљују, мудри Јоаникије, Божијом благодаћу, и исцелења
изливају, свима који те са вером увек славе.

Сада си већ близу Христа и јасније и чистије, зато помени
Јоаникије све који тебе са вером славе, и измоли нам опроштај грехова
и избављење од свих невоља, и да стекнемо у небеском царству
станиште.
Богородичан: Просвети Пречиста очи моје душе, јер си Светлост ро-
дила, да ме не стигне тама тешких грехова, нити да ме покрије дубина
очајања, зато ме ти спаси и управи ка пристаништу Божије воље.

Ини.
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.

Издржао си храбро да будеш на дрво си растегнут и ватром паљен,
јер си росу небеску из руку ангела примио, а палитеље си мртвима
учинио, твојим живоносним молитвама, мучениче Никандре.
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Виђен је страшан призор, јер су ови страдалници обнажени и за
дивље животиње привезани и много вучени, али су опет цели остали;
у огањ су бацани али нису спаљени, јер су Духом Божијим сачувани.

Данас громогласно слави света митрополија у граду Мири, и сваки
град позива на ову радост, у ваш спомен свехвални страдалници, када
сте у њему ваше свето страдање претрпели.

Вама се небо отворило и ангели су запљесакли вашем узношењу, а
сабори преподобних и праведних се веселе и мученици играју; међу њих
сте се светитељи уселили, па помените све који вас помињу.
Богородичан: Обасјај ме Свенепорочна твојом светлошћу, јер си родила
Светлост недоступну, па одагнај облаке са душе моје, и избави ме од
таме молим те, и удостоји ме једина и Увекдјево Пречиста, светога
спасења.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Благодат Божија је из твоје душе мудри зрачила, јер си Јоаникије
бестелесно живео, зато све који те славе избави од тамних облака
страсти, и до тихог пристаништа их доведи, па одагнај војске демона.
Богородичан: По Очевом савету, Син твој превечни је заиста учинио
на теби величанствена дела, јер си без страсти родила живот
нетрулежни, и остала си као и пре рађања, материнске патње си
избегла, Дјева јеси и опет после рађања си Дјевом остала.

На стиховње стихире из Октоиха.
Слава, глас 6.

За пример си сачувао неповређен разум, као господарем над
душегубним страстима, и испосништвом си се утврдио, и тако за углед
се силно узвисио, храбро си своју нарав зауздао, и похитао си да лоше
подчиниш бољем, и тело да покориш духу, зато си постао врх монаштва,
житељ пустиње а ученицима учитељ, очигледно правило врлина, и сада
на небесима јасно, без огледала, гледаш оче наш Јоаникије Свету
Тројицу, па се моли усрдно за све, који са вером и љубављу славе тебе.

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Всју отложивше..

Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, пречиста
Владичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима,
а од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи
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напојенога, у ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је
јецала и јаукала и овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово
нова тајна?

 На литургији

Прокимен, 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 Галатима, зачало 213.
 Алилуја, 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 Матеју, зачало 10.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овога месеца новембра 4. дан

Спомен међу светима светих отаца наших свих Срба
просветитеља учитеља: Саве, Арсенија и Максима

На мaлој вечeрни,
На Господи воззвах.. стихире на 4 глас 1.
Подобен:

Свети српски просветитељи и учитељи: Саво, Арсеније и
Максиме, ви стојите пред триипостасном и нераздељивом силом
Божанства, зато измолите целом свету мир и отаџбини слободу, а
душама нашим велику милост.

Заблистао је светли празник и дан препун весеља, јер овога дана
празнујемо спомен ваш свети јерарси. Ви сте јерарсима радост а цркви
украс: Саво, Арсеније и Максиме. Вашим богоугодним молитвама
измолите мир целом свету а душама нашим велику милост.

Свети оци, ви сте цео свој живот на земљи провели у светлим
подвизима, и светле дарове сте од Христа Бога примили на небесима.
Зато са смелошћу стојите пред Тројицом, па измолите мир целом свету,
а душама нашим велику милост.

Као орлови који високо лете, облетели сте све стране ваше
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Отаџбине, и објавили сте речи спасења, а јереси одагнали, као свети
богопроповедници и богомудри архијереји, Свети Саво и Арсеније
дични са славним Максимом, зато се молите за спасење душа наших.

Слава, глас 2.
Дело Антонијево.

Ви сте светитељи божанском љубављу загрејани оставили
родитељско наслеђе, и својевољно примили сиромаштво, прохођењем
сте били налик на самога Христа Бога, зато вас је он поставио за
пастире његових разумних оваца. Њих сте напасали на испаши праве
вере, и ка Христу се преставили у живот вечни. Сада са светим
јерарсима гледате славу његову, зато га молите за све који са вером
прослављају ваш данашњи празник, богомудри јерарси.

И сада, богородичан.
Као плод родне маслине Дјева је уродила тебе, Плод живота,

који си као род подарио свету велику и богату милост.

На стиховње стихире, глaс 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Радујте се часна тројицо, јер сте Тројицу нераздељиву јасно
проповедали, свима жељним спасења.

Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Богомудри оци, ви сте слава светитеља и православнима похвала,
и свима наставници ка спасењу.

Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Радуј се Светитељу Саво, царски изданче, радуј се Арсеније

чудотворче, радуј се Максиме ново процветали, радујте се часна
тројицо, јер сте Свете Тројице станиште.

Слава, глас 1.
Дело Антонијево.

Дођите верни да данас похвалимо Христове јерархе, побожну и
дивну тројицу, и њима певајмо: Саво богомудри учитељу наш и
првопрестолни, Арсеније чудотворче, радости монаштва, Максиме
преславни љубитељу целомурија, светитељи Христови, ви сте украс
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Србима, зато се молите за душе наше.
И сада, богородичан.

Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало целога света, радуј се
пречиста Мати Божија и благословена.

Тропар, глас 4.
Са апостолима сте једнаки, а са светитељима сте првопрестол-

ници, и свима Србима сте просветитељи и учитељи, Саво, Арсеније и
Максиме, зато молите Христа Бога, да подари мир целоме свету, а
душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан: 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
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

На великој вeчерни
Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8, глас 4. Самогласно.
Дело Антонија, јерођакона манастира Раковца

Покидани су окови незнања и одрешени ланци мрака, а
заблистала је светлост богопознања, јер је Христос као духовно сунце,
послао као звезде сјајне збор троје богоносних отаца, украшене
апостолском мудрошћу, и као врле чуваре њихових предања, да
побожним проповедима развеју душегубне плеве јереси. Зато им
крстоносни народе са вером певајмо: о, јерарси преосвећени, и
богомудри пастири, Саво, Арсеније и Максиме, молите се Спаситељу
за душе наше.

Оци свети, ви сте још из младости постали свети сасуди Богу
посвећени, због тога сте све лепоте овог света као непостојеће
оставили, и лаки Христов јарам сте на своја рамена узели, и у самоћу
се упутили; српом молитава сте изникле страсти посекли, и ангелски
живот сте на земљи пожњели, зато сте постали достојни служитељи
божанских тајни благодати Светога Духа, и пастири разумног стада,
које сте ревносно на испашама рајског блаженства напасали, и у вери
сте се преставили, зато се свети јерарси молите пастиреначалнику
Христу, да нам подари велику милост.

Богомудри оци, ви сте од небеске Мудрости свој разум напојили,
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па као реке које изливају Божију науку напајате душе верних, пожаре
јереси сте угасили, и постали сте посленици правде, од Бога сте
обогаћени чудесима, којима уверавате у оно што проповедате, побеђена
је злоба лажљивога а Христос се као Истина сада прославља који је у
наше време вас једнакима са апостолима учинио, зато вам кличемо:
свети архијереји, божански богопроповедници, тројни зборе богоносних
отаца, Саво, Арсеније и Максиме, молите сада Тројицу, да нам дарује
велику милост.

Божанска благодат Пресветог Духа, учинила је ове свете јерархе
богонадахнутим пастирима разумног стада, који су га од грабљивих
вукова сачували, и свој су свети живот богољубиво завршили, и у вечни
и блажени живот су радосно прешли, па су заувек прослављени, јер су
се у сабор апостола на небесима убројали, и увек гледају славу
Сведржитеља. Зато им окупљен христољубиви саборе певајмо: српски
првосветитељи и учитељи, Саво, Арсеније и Максиме, молите се
Пресветој Тројици, да подари мир целом свету, а душама нашим велику
милост.

Окупимо се данас верни и начинимо сложно хорове, па запевајмо
о богоносним оцима као трисветлој зори цркве Божије, јер су као
премудри уметници све незналице научили знању које храни душу, јер
ако по томе живимо примићемо плату вечног живота, зато им певајмо:
радујте се блажена тројицо, јединосушне Тројице велики угодници,
Саво часни и првопрестолни, Арсеније чудотворче и Максиме изузетни,
молите се за душе наше.

Преподобни оци, као верне слуге свога господара Христа, верно
сте му послужили, и примљене таланте сте премудро умножили, а не
као онај лењиви што их је у земљу сакрио, зато сте и двоструку славу
на небесима примили, свети јерарси, па вам зато побожно окупљени
сложно певамо: првосветитељи наши и учитељи, Саво, Арсеније и
Максиме, вашим богоугодним молитвама иноверне народе обуздајте, а
безбожне агарјане одагнајте, и спасите душе наше.

Радујте се тројицо светих, јер сте пресветло станиште
СветеТројице. Њеном благодаћу сте постали пастири разумних оваца,
па сте их хранили на испашама праве вере, и још сте језик пламени
имали, којима сте сасушене јереси спалили, а православље обасјали, и
свој народ правој вери научили, а потом сте се светитељи часно у свети
и вечни живот преставили. Зато свечано окупљени, запевајмо им песму
нову и похвале као светлоносној зори духовнога Сунца, и појмо им: о,
богонадахнуте куле, преосвећени јерарси цркве Божије, Саво, Арсеније

DAN 4.
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и Максиме, вашом науком смо обасјани и спасење стекли од Христа
Бога и Спаса душа наших.

Света и преблажена тројицо, ви сте заволели пресвету,
живоначалну, јединосушну и нераздељиву Тројицу и били њени искрени
следбеници, и њеног светог Имена громогласни проповедници. Ви сте
свете главе са језицима богоносним, којима сте надвладали лаж
многобоштва, и процвали правдом и богопознањем, због ваших
недреманих подвига преславни јерарси, зато вам и кличемо: ви који у
одвојеним телима али сједињени духом пред Богом стојите, Саво,
Арсеније и Максиме, усрдно се молите да се спасемо.

Слава, глас 8.
Дело Антонијево.

Јерарси свети, ви сте даровима Пресветога Духа украшени, па сте
проповедањем Бога-Речи као удицом, из таме безбожија ка богопознању
народе уловили, а као несавладиви бранитељи праве вере, ви сте
богогласним језиком јереси уништили, и све научили да певају Тројици
јединој и неизменивој, зато вам као громким трубама богословља
певамо: архијереји свети, пастири добри, Србима сјајни светионици,
лепото светитеља и украси цркве, светитељи Христови, тројицо
богоносна, Саво, Арсеније и Максиме, молите се за душе наше.

И сада, богородичан:
Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима

поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са примљеним
произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу. Њега
савршеног Бога и савршеног Човека ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.

Вход. Прокимен дана, и чтенија 3.
Вторaго закона чтeније. [Глава 1,8-17]

У дане оне рече Мојсије синовима Израиљевим: Ето, дао сам вам
земљу, уђите у њу, и узмите земљу, за коју се заклео Господ оцима
вашим, Авраму, Исаку и Јакову, да ће им је дати и сјемену њихову након
њих. И рекох вам онда говорећи: не могу вас носити сам. Господ Бог
ваш умножио вас је, и ето вас данас има много као звијезда небеских.
Господ Бог отаца ваших да вас умножи још тисућу пута више, и да вас
благослови као што вам је казао. Како бих ја сам носио муке ваше,
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бремена ваша и распре ваше? Дајте из племена својих људе мудре и
вјеште и познате да вам их поставим за старјешине. Тада ми
одговористе и рекосте: добро је да се учини што си казао. Тада узевши
старјешине од племена ваших, људе мудре и познате, поставих вам их
за старјешине, за тисућнике и стотинаре и педесетаре и десетаре и
управитеље по племенима вашим. И заповједих онда судијама вашим
говорећи: саслушавајте распре међу браћом својом и судите право
између човјека и брата његова и између дошљака који је с њим. Не
гледајте ко је ко на суду, саслушајте и малога и великога, не бојте се
никога, јер је суд Божији.

Другога закона чтeније. [Глава 10,14-21]
У дане оне рече Мојсије синовима Израиљевим: Гле, Господа је

Бога твојега небо, и небо над небесима, земља, и све што је на њој.
Али само твоји оци омиљеше Господу, и изабра семе њихово након
њих, вас између свијех народа, као што се види данас. Зато обрежите
срце своје, и немојте више бити тврдоврати. Јер је Господ Бог ваш Бог
над боговима и господар над господарима, Бог велики, силни и
страшни, који не гледа ко је ко нити прима поклона; Даје правицу
сироти и удовици; и љуби дошљака дајући му хљеб и одијело. Љубите
дакле дошљака, јер сте били дошљаци у земљи Мисирској. Бој се
Господа Бога својега, њему служи и њега се држи, и његовијем се
именом куни. Он је хвала твоја и он је Бог твој, који тебе ради учини
велике и страшне ствари, које видјеше очи твоје.

Премyдрости соломонових чтeније. [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 сматра-ше 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 свеплодницу прими их. И у време посете
њихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним
наро-дима, и овладаће људима, и зацариће се Го-спод 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.

DAN 4.
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На литиjи стихире, глас 1. Самогласно.
Дело Антонијево.

Окупимо се сада сви богољубиви, да се са духовне трпезе
наситимо, јер нас ево спомен тројице Божијих светитеља позива, на
свечано прослављање њихово, и нуди храну за свакога ко моли, зато
дођите, обедујмо и принесимо им похвалу певајући и говорећи: радујте
се благословене лозе мириснога грожђа, које излива духовно пиће, које
напаја душе своме верном народу; радујте се пресветла светила, који
зрацима побожности цео свет обасјавате; радујте се свих Срба
просветитељи и учитељи, радујте се свеблажени јерарси Христови,
светитељу Саво, Арсеније и Максиме, јер сте се ка светлу незалазном
преставили, и са апостолима се веселите, и пред престолом Христовим
стојите, зато измолите мир целоме свету, и Отаџбини нашој избављење,
а душама нашим велику милост.

Данас се и небо на висини радује и земља се весели, и људима
игра срце у грудима, и сва се природа радује, славећи празник радости;
Христова црква је украшена подвизима светих Христових јерараха, па
се са својом светом децом духовно весели, и ми празникољубци
прославимо овим похвалама наше просветитеље: радуј се наш украсе
Саво богомудри, јер си због љубави ка Богу славу земнога царства
презрео; радуј се чудотворче Арсеније, јер искреним молитвама
говориш са Богом и од њега си постао пастир Христовога стада; радуј
се тврђаво целомудрија ново процвали Максиме преблажени, зато оци
свети учините молитву за све који славе ваш свечасни празник.

 Глас 2.
Наши просветитељи, ви сте своју Отаџбину на све стране

апостолском науком просветили, и побожном проповеди сте јереси
одагнали а науку многобоштва разорили, зато дођите и окупимо се о,
христоносни српски народе, да свето похвалимо наше учитеље
премудре, као три моћна стуба цркве, залуталима вође, утеху очајних,
тужима весеље, хромима ходање, болеснима исцелење, свима у мраку
духовну светлост, па им као богомудрим оцима, и богоносним
пастирима кличимо: ученици првопастира Христа, ви сте душе своје
положили за стадо своје, ви имате смелост код Спаситеља, па му се
молите свети јерарси, свеблажени светитељу Саво богоугодни, Арсеније
преосвештени и Максиме мудри, да буде милостив нама у дан Суда и
да као човекољубив спасе душе наше.
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Глас 3.
Када си разумно схватио да свака земна наслада брзо пролази,

одмах си оца, уједно и наслеђе царства, оставио, и у Гори Атонској си
се Саво настанио; тамо си ангелски поживео и чудесима се прославио,
али по Божијој вољи се опет оданде вратио одакле си и пошао;
Пресветога Духа си благовестио, и тако просветитељ Отаџбине своје и
српских земаља постао; нашао си изузетног ученика, дивног Арсенија,
човека погодног, који је тебе као првопастира Саво богомудри наследио
а виноград Христов који си ти обрадио, он је духовним водама напајао.
Зато света двојице са славним Максимом Христа Бога молите, да нам
подари велику милост.

Слава, глас 5.
Затрубимо трубом песме, ускликнимо са љубављу, и запљешћимо

радосно рукама, због овог дивног празника Христових јерараха; Нека се
цареви и кнежеви радосно окупе са пастирима и учитељима, да
похвалимо пастире који се угледаше на Христа, начелника пастира;
Окупимо се да их похвалимо као трисветлу зору која духовно сунце
најављује, као стубове православља и свирале Светога Духа који пут
праве вере објављују и наопака учења изобличавају, као огњеносне
језике који трње јереси спаљују, као богонадахнуте људе, као
пустињољубиву лепоту, као похвалу архијереја, као украс цркве и
усрдне чуваре апостолских догмата, као велике украсе Србима. Зато им
рецимо: о, свети јерарси Христови, Саво, Арсеније и Максиме,
похитајте убрзо на помоћ нама који вас искрено призивамо, и вашим
молитвама спасите стадо своје од сваке невоље.

И сада, богородичан.
Дело Германово.

Затрубимо трубом песме, јер нас је са висине погледала
Свецарица Мати и Дјева, и благословима овенчава све који јој поје.
Дођи верни народе, и окупимо се око Царице пљескајући у песмама, јер
је Цара родила, који је човекољубиво решио да ослободи раније смрћу
заробљене. Дођите пастири и учитељи да похвалимо пречисту Матер
доброга Пастира, као свећник златоковани, као светли облак и ширу од
небеса, као духовни кивот и огњени Владикин престо, као златни сасуд
са маном, и као закључане двери Бога-Речи, као уточиште свима
хришћанима, па је побожним песмама похвалимо и рецимо: палато
Бога-Речи, удостоји нас смирене царства небескога, јер ништа није
немогуће твоме заступању.

DAN 4.
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На стиховње, стихире глас 2. Самогласно.
Којим дивним песмама да опевамо Господње јерархе? У телима су

одвојени али духом сједињени. Ови су богонадахнута уста, јер су
божанску науку свима јасно проповедали; они су трубе покајања, они
су несавладиви бранитељи праве вере, и нерушиве куле православља;
они су богоносни оци и свети архијереји, светила Србима просветљени
Тројичном светлошћу; троје богомудрих због којих Христос обара све
намере наших противника јер има велику милост.

Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Којим венцима похвале да овенчамо наше просветитеље? Од њих

смо упознали Истину и њима се ка светлости узносимо; они су
богоносни оци равномоћни са апостолима; они су ученици првопастира
Христа и његови смирени делатељи; јерарсима су украси, и светла
лепота монаштва; они су трисветле звезде православља, који земље
српске јасно просветљују; ради молитава светитеља Саве, Арсенија и
Максима, Христос је јереси оборио, јер он има велику милост.

Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Које похвале и почасти да принесемо светитељима Христовим?
Они су окићени врлинама и украшени мудрошћу богословља и кипте
светошћу; они су пастири одабрани и праве вере учитељи и садитељи
православља; они су гарда Христова, то су велики преосвештени наши
архијереји, који као реке изливају духовне дарове и све српске земље
веселе својим водама, ради молитава Саве, Арсенија и Максима,
Христос обара наше противнике, јер он има велику милост.
Слава, глас 4.

Веселите се српске земље са свима околним, јер слава Господња
на вама заблиста, украсите се и радујте се, јер се ови равномоћни свети
угледаху делом на оне давно сабране у Сиону; њиних дарова су
наследници, и очевидци неизрецивих тајни, па су међу Србима
заблистали чуда чинећи, утврђујући склоне падању. Зато им
ускликнимо: трисветле зоре, ви објављујете незалазно сунце Христа, ви
сте тросилне куле цркве, наставници православља и проповедници
побожности, света Божија тројице, ви пред Тројицом неразделивом
стојите, Саво, Арсеније и Максиме, њој се и молите за душе наше

И сада, богородичан.
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Погледај на молитве твојих слугу Свенепорочна, па одагнај зла
која на нас наваљују, и од сваке невоље нас избави, јер ти си једино
моћно и безбедно утврђење које имамо, и твоје заступањестекосмо, зато
да се не постидимо Владичице када те призивамо, него нам похитај на
молитву, јер ти са вером кличемо: радуј се Владичице свима
помоћнице, радости и окриље и спасење душа наших.
На благосиљању хлебова,

Тропар светима, глас 4.
Ви сте пропрестолници једнаки, са апостолима и светитељима, ви

сте свих српских земаља просветитељи и учитељи, Саво, Арсеније и
Максиме, Владику свих молите, да подари мир целом свету, а душама
нашим велику милост.. (два пута)
И Богородице Дјево.. ( један пут)
Отпyст, и чтеније.

На Јутрењи

На Бог Господ.., Тропaр светима (два пута)
Слава, и сада.., богородичан: Јеже от вјека утајeноје..

Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

После првог стихословија, сједaлен, глaс 1.
Подобан: Мирје живи..

Похвалимо богоносне јерархе, као трубе Светога Духа, који су
певали песму православља, и веселе душе свима који их слушају, па им
зато певајмо: о, тројицо светих, велики угодници Тројице, Саво,
Арсеније и Максиме, ваш празник са вером славимо, а ви нам вашим
молитвама измолите спасење од Христа Бога.

Слава, глас 8.
Побожни српски народе, са вером опевајмо наше првопрестолнике

и учитеље, свете архипастире и просветитеље, и богоносне оце, јер су
ови побожно на земљи поживели, а своја духовна чеда су на камену
православне науке утемељили, зато њине догмате имамо као знаке
спасења, и радосно певамо: богомудри јерарси, Саво, Арсеније и

DAN 4.
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Максиме, молите Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима,
који са вером славе ваш свети празник.

И сада, богородичан.
Опевајмо је као небеске двери и кивот, као пресвету гору и

светли облак, као неспаљиву купину, као духовни рај, као Евино
позивање и целом свету велику ризницу, јер се у њој остварило
спасење света и опроштај старих сагрешења, зато јој и кличемо: моли
се Сину твоме да подари опроштај сагрешења свима, који се побожно
клањају најсветијем Рођеноме из тебе.

После другог стихословија, сједaлен, глaс 4.
Подобан:

Избавите од свих невоља оне који са вером славе ваш свети
празник, троструко надарени јерарси, цркве бранитељи и украси,
тројицо увек слављена.

Слава, глас 3.
Прославимо сада радосно и од чистог срца крстоносни народе овај

празник, и узрочнике његове окупљени лепо похвалимо, кличући и
говорећи: ви сте светитељи искрено Бога заволели, и од њега се
небеске мудрости удостојили, и народ свој тако научили, јерарси
свеблажени, да славе Тројицу јединосушну која царује у векове векова.
И сада, богородичан.

Била си Божија скинија Бога-Речи, једина Пречиста Мати и Дјево,
и чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам прах и укаљан
телесним гресима, очисти твојим светим молитвама као водом, и
подари ми велику милост.

После полијелeја, сједaлен, глaс 8.
Подобан: Премудрост и слово..

Водама премудрости сте свој разум напојили светитељи, и сваку
приземну науку сте одбацили, разумом сте се у небеса уселили, и као
реке изливате воде богословске науке, и напајате жедне душе духовним
водама богопознања, тако сте и побожним проповедима јереси
савладали, и као бранитељи православља и велики заступници цркве,
за своје подвиге сте награду примили: бесконечно блаженство, јерарси
блажени; зато молите Христа Бога, да дарује опроштај сагрешења
свима, који са љубављу славе свети спомен ваш.
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Слава, глас тај исти.
Силом побожних проповеди сте све зле обичаје искоренили,

јерарсипремудри, и доброј науки сте прехвални оци свој народ научили,
чудесима сте Господа прославили, јер изливате исцелења и дајете
дарове свима који вам са вером притичу; пастири добри и сведоци
Истине, тројицо богоносних, Саво, Арсеније и Максиме, молите се
Христу Богу, да подари опроштај сагрешења нама, који са љубављу
славимо ваш свети празник.
И сада, богородичан.

Дужну и благодарну похвалу, као она удовица две лепте, приносим
ти Владичице за све твоје дарове, јер ти си ми постала окриље и
помоћница у невољама и бедама које ме увек сналазе, зато, као из сред
разгореле пећи избављен од свих који ме вређају, од срца ти вапијем:
помози ми Богородице, и моли Христа Бога, да подари опроштај
сагрешења мени, јер у тебе имам као твој слуга своје надање.

Степена, први антифон, 4.гласа
Прокимен, глас 4.: Свештеници твоји..
Стих: Све што дише нека хвали Господа.
Еванђеље по Јовану, зачaло 36.
После 50 псалма, стихира, глaс 2. Самогласан.

Дођите данас сви побожни и богољубиви да са вером и љубављу
принесемо похвалу Спаситељу и Богу нашем, јер нам је дао учитеље
праве вере, који су по плодовима налик онима из давнина. Дођите да
похвалимо богоносне оце и свете јерархе из рода српскога и наше
просветитеље и учитеље: светитеља Саву као царски изданак, дивнога
Арсенија, честитог човека и дичнога Максима, свештеничку похвалу, па
им ускликнимо, јер су честит живот проживели и на небеса се узнели,
и са апостолима и јерарсима служе пред престолом Господа славе. О,
светитељи, ви код њега имате смелост, зато се пред њиме молите за
своје сроднике да се ослободимо од робовања зловерним агарјанима, и
да поломи њину гордо подигнуту обрву, и покори их под ноге верног
народа Отаџбине ваше, да се њине тираније избавимо и у миру
побожно поживимо, и спомен ваш празнујемо, јер сте ви прославили
Спаситеља који је вас прославио, и да се спасу душе наше.

Канон богородици на 6, и светих на 8.
Канон богородици, глас 8.
(Његов акростих је овај: Славим њу која је Бога телом родила.)

DAN 4.
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Песма 1.
Ирмос: Поимъ Господеви..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.

Господ те је Богородице нашао као сасуд чистоте, и у тебе се
уселио, и тако је спасење целом свету извршио.

Бог-Реч је од твоје пречисте крви Богородице тело узајмио и
човечанство обожио.

Само си ти постала станиште Сина Божијег, јер си чистотом
узвишенија од свих Богородице, Дјево и Мати Живота.

Ини канон светима. Глас 1.
Песма 1.

Ирмос: Христос раждaјетсја слaвите..
Христос се рађа, славите! Христос с небеса, у сусрет му изиђите!
Христос на земљи, узнесите се! Певај Господу сва земљо. У
весељу певај народе, јер се Он прославио.

Свети чудотворци, ви сте се од младости Христу придружили, и
зато сте од њега славу светитељску примили и велику смелост, па нам
измолите дар похвале, да бисмо славили ваше подвиге и напоре
богомудри.

О, јерарси, ви сте свој разум Тројичанском светлошћу просветили
и приземно размишљање сте одбацили, и тако се мудро удостојили дара
непролазних дарова, у којима се саборски радујете у слави вечној.
Богородичан: Радуј се јер си само ти родила извор живота и Господа,
радуј се јер си Еву од клетве избавила, радуј се јер си целом роду
људском рај отворила, радуј се Богородице чиста и неискусобрачна.

Ини канон, глас 4.

Ирмос: Отвeрзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Тројицо прехвалних, погледајте на мој јадни језик, па ми подарите
вештину, да бих принео хвалу Господу који вас је достојно прославио.

Тројица светих и увекпомињаних су као непресушна река
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мудрости, и орган Духа који је загрмео речима истине, и славу Божију
проповедао.

О, јерарси, небројени су ваши подвизи на земљи, ради народа
свога, па је тако и неизрецива награда вама и дарови неизмерни.
Богородичан: Утробу Дјеве си освештао Речи-Божија, када си тело
примио, и обновио си сав род човечији твојим рођењем,
Многомилостиви.

Катавaсија: Отвeрзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси стјена нерушимаја..
Ти си бедем неразориви роду човековом, Пречиста Дјево Мати
Божија, ти си им заступница спасења.

Низпошаљи Дјево твоју помоћ свим твојим слугама, који ти се са
вером моле, благодатна.

Тобом је Богородице општа клетва скинута и благослов дарован, и
зато тебе као узрок доброте славимо.

Радуј се виђење пророка, радуј се проповеди апостола, радуј се
ослонце монаштва, радуј се целог света похвало, радуј се Владичице и
Богородице неискусобрачна.

Ини канон, глас 1.
Ирмос: Прeжде вјек..

Пре свих векова од Оца рођеноме Сину, а у наше време од Дјеве
бесемено оваплоћеноме Христу Богу запевајмо: узвиси моћ нашу,
јер си свети Господе.

Добро је живети у дому Господњем, рекао си архипастире Саво,
зато радосно гледаш славу велику, и вечно живиш и сацарујеш са
Христом бесмртним Царем којега си желео.

Својим животом си заблистао јаче од сунчаних зрака, јерарше
Господњи, и јављањем Божије науке си блато безбожних јереси
одагнао, свети Арсеније.

Православни народ српски се сада радује, и празнује свети спомен
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богоноснога Максима са Савом и Арсенијем, јер су они слава наша и
похвала и просветљење.
Богородичан: Лепота твоје чистоте Дјево постала је станиште јднога од
Тројице; њега си примила и од зрака божанства постала си најсветлија,
ти си Мати и сада девствена, и заувек дјевом остајеш.

Ини канон, глас 4.
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.

Вашом богонадахнутом науком свети оци, ви заиста извлачите
људе из обмане на светлост богопознања, тако и их ка спасењу
приводите.

Као зраци духовнога Сунца заблистали су у срцима сумњичавих и
одагнали и последњу искру несагласну са предањима светих, зато их
славимо као искрене бранитеље вере.

Нека се сада радује свака процвала српска земља, и нека се хвали
овенчана подвизима богоносних отаца, Саве, Арсенија и Максима, који
нас избављају из руку агарјанских чеда.
Богородичан: Наитијем Духа остаје у породу непропадиво девство
нетакнуте браком, и неповређена чистота Дјеве и Мати, која рађа Бога-
Реч, од Оца рођенога пре свих векова, којег прослављамо.

Катавaсија: Твоја пјеснословци Богородице..
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.

Сједален, глaс 1.
Славни јерарси, ви сте у наше време постали попут апостола, јер

вам је благодаћу Духа дано јављање тајни, да их богољубиво објавите
свима, а који то примају и пазе на ваше речи чувате их у целомудрију;
и из блата јеретичког извлачите стадо, као добри пастири, који душу
своју полажу за овце своје, и палицом богонадахнутих речи браните их
од духовних вукова; зато чусте благе речи од Господа, и уђосте у радост
безгрешну па гледате саборе апостола и веселите се сада тројицо
богомудрих, Саво, Арсеније и Максиме, светитељи богоугодни и српски
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учитељи, зато молите Христа Бога, да подари опроштај сагрешења
свима, који са вером славе ваш свети празник.
Слава, глас тај исти.

Велику смелост имате код Господа, преосвештени јерарси и
богоречити оци, зато га вашим молитвама обратите на милост према
роду вашем, да би нам укрепио мишице против неверних народа, и
одбио њихове нападе, као и насиље богомрских и злобних агарјана, па
да се избавимо вашим заступањем, небески светитељи, и избављени од
свих њих, да у миру побожно живимо, и ваш пазник сваке године да
славимо, архијереји од Бога вољени, молите Христа Бога, да нам буде
милостив и да нас спасе од сваке опасности.

И сада, богородичан:
Свакога дана и свакога часа кроз Мојсеја и пророке позива ме твој

Син на покајање, о, Госпођо и Владичице! Али ја не само њима, него
и да неко из мртвих устане немарим, и шта ће самном бити? Ипак се
надам на твоју помоћ, ја бедни, и само ка теби са сузама вапим: обрати
слух мој и разум мој ка Сину твоме који ме зове, да ме он који зна
судбине, упути на пут покајања.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Нека нам твоје молитве Богородице буду као копље у срце
видивих и невидивих непријатеља твога Сина и Бога нашега.

Златним ресама си одевена и украшена, као Мати Цара свију, и са
десне стране његове стојиш Богородице, зато нас помињи у твојим
молитвама.

Намере гордељиваца уништи Богородице, и отми из њихових руку
твоје смирене слуге Дјево, јер ти се молебно обраћамо: спаси нас Мати
Божија.

Ини канон, глaс 1.
Ирмос: Жeзал из корене ијессeова..
Као изданак из корена Јесејевог, и као његов цвет си из Дјеве
изникао Христе; дошао си Хваљени као из горе засењене честарем,
и оваплотио се од Неискусомужне, а остао си нематеријалан као
Бог, зато слава сили твојој Господе.

DAN 4.
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Мада сте јерарси у тварна тела обучени, и међу агарјанима
живели, ви сте и у томе метежу тиховали, и тихом и духовном светлу
служили, зато са духовним хоровима кличете: слава сили твојој
Господе.

Штитом ваших богонадахнутих речи, умртвили сте гордост јереси,
а кулу православних догмата сте подигли и утврдили, и по делима сте
апостолима налик, Саво, Арсеније и Максиме, зато вам кличемо:
помолите се светитељи за народ свој, да се од јарма исмаилског
ослободимо.

Ноге сте обули и спремили се за благовест у отачком народу;
ишли сте и поучавали их у име Оца и Сина и Светога Духа, и своме
народу радосно разум просвећивали, равноапостолни оци, па сте
таленте удвостручили и двоструко сте од Господа награђени,
благословени.
Богородичан: Радуј се Дјево, лозо доброга рода, јер је из тебе као цвет
изникао Христос који је човеково тело примио и обожио, радуј се
грешних милостива молитвенице, радуј се пристаниште свима у бурама,
радуј се Дјево Маријо, Мати Божија, и невесто неневесна.

Ини канон, глас 4.
Ирмос: Сједјај во слaвје..
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.

Надахнути Пресветим Духом, опевали сте неизрециву Лепоту и
објавили недокучиво, а кроз тајне сте приводили паству своју
неизрецивом баженству, истинити пастири: Саво, Арсеније и Максиме,
кротки ученици началопастира Христа.

Имали сте светитељи наду на Господа, и опасали сте бедра своја
истином и обукли се у оклоп правде, па сте изашли против невидивих
неријатеља, и победили их, и зато сте овенчани од Свецара Христа
Бога, венцима небеским, као предивни војници Духа.

Више него зраци сунца, заблистали сте својим светим животима
јерарси Господњи, а јављањем Божије науке ви сте таму безбожних
јереси прогнали, светитељи, Саво, Арсеније и Максиме.
Богородичан: Од беспочетног Оца а наиласком Духа Пресветога, родила
си Дјево и Мати сапостојећег Бога-Реч, и њему си се преставила у
вечни живот, па зато принеси молитву за цео свет, и учини Владичице
Владику милостивим за нас.
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Катавaсија: Сједјај во слaвје..
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.

Песма 5.
Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими Господи..
Просвети нас твојим наредбама Господе и твојом узвишеном
мишицом твој мир нам даруј, Човекољубче.

Немамо никог другог да нас избави, осим тебе Мати Божија и
теби се молимо сачувај нас Богородице Дјево од свих који нас лове.

Одагнај душегубне страсти од мене, и учини мене бедног чистим
сасудом, да се посрами противник мој, о, Мати Бога-Речи и Дјево, да
бих се и ја спасао и тебе славио.

Осилио се против мене противник мој, и сладострастима напада
душу моју, а ти ме избави од њега чиста и свенепорочна Дјево и Мати
Божија.

Ини канон, глaс 1.
Ирмос: Бог сиј мира..
Бог си мира и Отац сажаљиви, а дао си нам Гласника твога
великог Савета, послао си га нама да донесе мир; Њиме смо
упућени ка светлости богопознања, и још од ноћи на јутарњој
молитви славословимо те Човекољубче.

Ви сте, најхваљенији, украсили престо првосветитељства, у
земљама дома Отаџбине своје, Божији закон објављујући, зато сте од
Небеске Премудрости двоструко прослављени: непропадањем и
чудотворењем, премудри јерарси Христови, и тројицо дичних.

На висину уздржања, узлетели сте крилима Божије љубави,
трипутблажени оци, и просветили сте се зрацима неразделне Тројице;
њу и умолите свештена тројицо, Саво, Арсеније и Максиме, за слободу
Отаџбине своје.

Славом и чашћу вас је преподобни оци овенчао Реч Очева, и
даром вечнога живота, а ви то измолите свима који са вером празнују
ваш спомен..
Богородичан: Ко се није зачудио када је чуо за рођење из нетакнутог
девства и ко није величао Бога нашега који је за избављење свију
постао видив? Њему се моли Мати и Дјева, а ми је величамо.

DAN 4.
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Ини канон, глас 4.
Ирмос: Ужасошасја вскаческаја..
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.

Угодници Владикини, ви сте помоћу Божије благодати постали сте
победници, јер сте прохтеве телесне умртвили, и свој живот ангелски
проживели, и постали првопрестолници народу своме, којег надгледајте
и спасавајте од сваске невоље, јерарси богомудри.

О, светитељи, ви сте со земље Отаџбине своје која је захваћена
зловеријем, зато је ви православном учините, ви сте и путовође ка путу
спасења, миљеници Христови, тројицо предивних, Саво велики
првопастире српски и учитељу, Арсеније мудри наставниче и светли
Максиме, који си за углед богољубља.

Роде српски православни, радуј се и весели се и празнуј свети
спомен ове богоносне тројице, која су тебе родила еванђељем, па
принеси похвалне песме и ускликни: Саво, Арсеније и Максиме, ви сте
наша слава и похвала и просветлење.
Богородичан: Мати је девствена и као дјева рађа, и у оба својства
превазилази законе природе, али где делује Бог ишчезава немоћ, а ми
на земљи рођени, чудећи се Бога прославимо, који је тебе Дјево као
Матер своју дивно узвисио.

Катавaсија: Ужасошасја всјаческаја..
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.

Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..

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

Обукох се у одећу срамоте, па ни погледати не могу на небеску
висину, али молим тебе Мати Божија, да ме упутиш на стазу покајања.

Мноштво мојих злих дела срамно окружују моју јадну душу, а ти
ме од њих избави небеска Царице, Дјево и Мати Божија.

Навикох од малих ногу на свако зло дело и она су ме савладала,
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а сада дођох себи и познах сву ругобу њину, и желим да се покајем
Богородице Дјево, а ти ми помози.

Ини канон, глас 1.
Ирмос: Из утроби Јону..
Јона је као плод избачен из уста морске звери, као што је ту и
доспео, а Бог-Реч се у Дјеву уселио, од ње тело примио, из ње је
дошао и неизмењеном је сачувао; трулежан није постао, као што
је и Родитељку сачувао нетакнутом.

Једну сте веру по Богу стекли, јерарси господњи, и једнодушно сте
сачували лепоту душе, једнако сте чинили и једнаку сте плату примили
од Једнога у три лица Бога нашега; њега молите светитељи да свима
подари спасење.

Са Савом прославимо Арсенија и Максима, као достојна станишта
Духа Пресветога, и као свештенослужитеље господње, и као светила
свима Србима, као бранитеље цркве и похвалу и украс светитеља, а
свима вернима радовање.

Гледајући радосно на обећано вам, заборависте што је било, трипут
блажени, јер сте поднели небројене невоље јављајући пут спасења
народу своме, јерарси преславни.

Богородичан: Прошла је сенка Старог Завета, Бог је дошао из Дјевиног
тела, својом благодаћу је човечанство од обмане лажљивога ослободио,
зато Христу кличимо: ради молитава Увекдјеве и твоје Матере, Христе
Боже помилуј нас.

Ини канон, глас 4.
Ирмос: Божественоје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Гласу Еванђеља сте се покорили, богољубиви, и земну славу сте
оставили а лаки јарам Христов сте примили, узор смирења сте постали
и узвишено племство сте на небесима стекли, оданде заступајте
спасење свима који вас призивају светитељи, Саво, Арсеније и
Максиме, незалазна светила свима Србима.

Као искрене слуге сте поверени талант своме Господару
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умножили, трисветла свећо отаца, тројицо богоносних и увек
помињаних, зато сте прешли у радост непролазну Господа свога,
пречасни архијереји и заступници цркве Христове, Саво, са Арсенијем
и Максимом славни.

Имали сте нелицемерну љубав и веру, и несусталу наду и
смирење, а свеноћно стајање и све друго за смирење тела сте чинили,
из своје љубави ка Речи Очевој, сабеспочетном Оцу, и са небеске
висине сте чекали плату коју сте заслужено примили. Њу измолите и
свима који вам кличу: радујте се тројицо богомудрих, вернима украсе
побожности, а врх и лепото светитеља.
Богородичан: Утеха си тужнима, и надање безнадежнима, радост си
ожалошћенима, неискусомужна Мати, Богородице Дјево, зато тебе моле
слуге твоје: поломи замке неверних, а све који исправно верују у Сина
твога и тебе као истиниту Богородицу исповедају, избави благодатна,
јер ти кличу: радуј се Пресвета Маријо, Мати Божија.

Катавaсија: Божественоје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Кондaкъ, глaс 8.
Подобан: Возбраној..

Праву веру су проповедали а неверја изибличили, зато су богодане
куле цркве и бедеми, символ су и углед светима, зато се окупимо и
богоносне оце похвалимо, Саву Светога, Арсенија богомудрога и
Максима дивнога, јер су они као пресветли светилници ушли у
незалазну светлост, они су путовође побожности и просвећују све који
кличу: радујте се тројицо дивних, јерарси преславни, свих Србаља
велики украси.

Икос: Прославимо тројицу светитеља, као велики украс међу светима,
јер они као три светила цркве Божије врлинама блистају, и народ свој
зрацима богопознања просвећују, а изникле јереси из корена спаљују, и
плодове побожности засађују, и тако су стекли времену и вечну награду,
зато им као Христовим јерарсима принесимо овакву похвалу: Радујте се
тројицо пречасних, јер сте из младости веома вољена станишта
живоносне Тројице постали; Радујте се тројицо увек помињаних, јер сте
јединосушне Тројице несустали бранитељи; Радујте се тројицо дичних,
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јер сте Тројицу ипостасима а божанством неразделну Јединицу
велегласно проповедали; Радуј се преподобних похвало, Саво
равноангелни; Радуј се Арсеније, лепото монаштва; Радуј се Максиме,
новопроцветали; Радујте се тројицо прехвалних јер сте постом и
молитвом победу над демонима извојевали; Радујте се тројицо
богоносних, јер са великом смелошћу са архијерејима пред Богом
стојите; радујте се лепото богодарована христољубиве пастве; Радујте
се тројицо предивних, свих Србаља велики украси.

Песма 7.
Ирмос: Отроцы јеврејстии въ пещи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

У дан судњи излиј пучину твоје милости Чиста Дјево и Мати, и
моју бедну душу Богородице спаси, јер се у тебе надам као слуга твој.

Твој бесемени Пород и девство нетакнуто предсказала је у
давнини купина која је горела а није спаљена, а сада то гледамо у
стварности Богородице, и чудимо се и кличемо: благословен си Господе
Боже у векове.

Ја знам своја сагрешења, јер ме оптеретише, и нема ми наде на
спасење, али се молим теби која си Бога родила, Дјево и Мати, а ти
ме спаси очајног слугу твога, да ти кличем: благословена си, јер си
Бога телом родила.

Ини канон, глас 1.
Ирмос: Отроцы благочeстију совоспитaни..
Младићи заједно васпитани у побожности, презреше безбожну
наредбу, не бојаше се претње огњем, него посред пламена стојећи
певаху: благословен си Боже отаца.

Премудри пастири, ви сте божанском науком као палицом,
насрнуле вукове на другу страну ограде Христовога стада одгонили, зато
и сада светитељи палицом молитава одагнајте безбожне агарјане, од
Бога вам дане Христоносне пастве, Саво, Арсеније и Максиме, јер
велику смелост код Владике Христа имате, и њему певате: благословен
си Боже отаца наших.

Из дубине премудрости сте захватили светитељи, и из неисцрпног
извора воде живота и мудрости, па сте је из уста својих излили
светитељи господњи, и навалу јереси сте потопили, а жедне
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побожности сте напојили, зато са радошћу кличемо: благословен си
Боже отаца наших.

Дишући ревношћу за православљем, богонадахнути пастири,
тврђаве јеретичке злобе сте разорили, и у њему сте гнездо демона
разоткрили, зато народ спасен од обмане кличе: благословен си Боже
отаца наших.

Богородичан: Радуј се Дјево, светли ковчеже небескога Цара, који
носиш необухватљивога Христа; Радуј се неискусомужна Мати
Сведржитеља; Радуј се целог света похвало и заступнице радости; радуј
се свима који се моле дароватељко милости и спасење свима који
кличу: благословен си Боже отаца наших.

Ини канон, глас 4.
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.

Поломили сте чељусти лукавог и злотворног врага, и освојили сте
победу, зато се ангели радују и главе ваше венцима дарова овенчавају,
а богољубива паства са весељем пева и кличе: благословен си опевани
Господе и Боже отаца наших.

Као органи Духа, ви сте сложну песму богословља огласили, и
сенку здања смртоносне обмане сте стресли, а божанска делотворна
благодат Духа вас је научила, светитељи премудри, да кличете:
благословен си опевани Господе и Боже отаца наших.

Данас славимо ваш свети празник, православни јерарси, а ви нас
чувајте од сваке невоље и беде, да бисмо спасени радосно певали:
благословен си опевани Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Радуј се Пречиста Дјево, носиљко Свецара, јер си вратила
људима ранији благослов, и закључани рај отворила, а вернима си
постала свагдашња помоћница, зато сада кличу: благословен си опевани
Господе и Боже отаца наших.

Катавaсија: 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.
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Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даніилъ..
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.

Господу који се, на Гори Светој прославио, и у купини огњеној
Мојсеју тајну Увекдјеве најавио, појте њему његова дела и величајте га
у све векове.

На висину безстрастија уздигни ме о, Мати Бога-Речи и Дјево, јер
лежим бедан у дубини страсти, да бих се настанио у непролазној
блаженој слави и кликтао: Господу појте његова дела и величајте га у
све векове.

Дубина очајања ме је прогутала, и душа моја одбачена је горчину
ада осетила, али теби, Родитељки Спаситеља душа молим се
Богородице и Дјево пречиста, од тога ме избави, јер кличем: Господу
појте његова дела и величајте га у све векове.

Росом твоје благодати Богородитељко, угаси пламен љуте и
смртоносне сладости и страсти, да се постиди мој противник од тебе
поражен Богомати, а ја спасен да ликујем и величам тебе радосно
певајући: Господу појте његова дела и величајте га у све векове.

Ини канон, глас 1.
Ирмос: Чyда прејестeственнаго..
Прасликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер не спали
младиће које прогута, као ни огањ Божанства тело Дјеве у коју
урони, зато запевајмо химну: нека благосиља сва творевина
Господа, и нека га велича у све векове.

Заиста је превелико чудо свима који чуше, и узор богољубља, како
Сава свесвети за величину славе и скиптар царства није марио, јер је
био пун љубави и ревнитељ за смирење, па је тако до Атона дошао, и
тамошњим житељима похвала постао, а Отаџбини дарован за пастира
доброга.

На твога учитеља богомудрог Саву си се угледао, па си после
његовог блаженог уснућа првосветитељски престо украсио, Арсеније
свечасни, јерарше Христов, и постао си светило свима Србима,
блистајући зрацима врлина и православим проповедањем, чудотворни
пастире.

DAN 4.
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Мада си међу последњима заблистао светошћу оче Максиме, али
по даровима ниси мањи од старих, јер те је Бог убројао у збор јерараха
свехвални, па са првопастирима светим гледаш славу Јединороднога од
Оца, који се у времену својом вољом показао; њему принеси молитву
за твој народ.
Богородичан: Обманом је ђаво обманитељ рај затворио, и праоца због
залогаја са забрањеног дрвета изагнао, али прворођени од Оца,
беспочетни Син, кроз кога је све постало, није истрпео да гледа гордост
Лукавога, па је од твоје крви девичанске, чистије од свега створенога
Богородице, а садејством Светога Духа узео лик обманутога човека, и
сатро је силу демона, зато њему кличемо: нека благосиља сва
творевина Господа и нека га велича у све векове.

Ини канон, глас 4.
Ирмос: Отроки благочестивыја..
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.

Од младости сте се предали Цару и Владици своме Христу,
исповедајући преслатко име његово невернима, и поучавајући све да
радосно певају: Господу појте дела и величајте га у све векове.

Сада се блиста Отаџбина Срба, и светих и блажених
свештеноначалника, а побожни народ радосно празнује ваш празник,
красото архијереја, Саво, Арсеније и Максиме, и хвали се и пева:
Господу појте дела и величајте га у све векове.

Похвалимо верни мудро и побожно збор светих и побожних, и
међу светима велики украс, Саву, Арсенија и Максима, јер они су
православне догмате утврдили, и научили све да певају: Господу појте
дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Богородице Увекдјево, заштитнице људима, твоју
свемогућу помоћ низпошаљи слугама твојим, па разори агарјанске
насртаје, и слободнима учини нас смирене, јер те заиста као изстиниту
Богородицу исповедамо, и смирено Сину твоме певамо: Господу појте
дела и величајте га у све векове.

Катавaсија: Отроки благочестивыја въ пещи..
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.
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 Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородныј да взыграјетсја..
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.

Најављено је на Гори законодавцу у огњу и купини, Рођење из
Увекдјеве, за нас верних спасење, зато је неућутним песмама величамо.

 Овај припев уз сваки тропар.
Бог Господ појавио се на земљи као телесан; радуј се Дјево

неискусобрачна, јер је из твоје крви позајмио, и њиме је пропадање
уништено, а спасење свету је настало, зато тебе Богородице неућутним
песмама величамо.

Као од чистих најчистији сасуд, нашао је само тебе Исус на земљи
Богородице, и како сам зна у тебе се уселио, и спасење дела својих
руку је извршио.

На небесима ти ангели као Матери Саздатеља свога певају, радуј
се благодатна Маријо, а ми на земљи ти кличемо Богородице Дјево:
благословен је плод тела твога јер се њиме цео свет спасао.

Ини канон, глас 1.
Ирмос: Таинство странноје вижду и..
Видим чудесну и несхватљиву тајну: пећину као небо, Дјеву као
херувимски престо, јасле као сместиште несместивог Христа
Бога. Њега песмом величајмо.

Благодат Светога Духа деловала је унутра у вама свети оци као у
потребном органу, њоме сте говорили устима и језиком и тим гласом
објавили сте истиниту богословску науку.

Ви сте звезде незалазног Сунца дате свима Србима и најбоље
огледало светитеља, ви сте богодани пастири своме стаду за које сте
душе своје полагали, светитељи Господњи, Саво, Арсеније и Максиме.

Као стреле слали сте проповеди правоверја, и том силом
обеснажили кривоверне, несавладиви војници Исуса Христа,
преблажена тројицо светих, Свете Тројице велики угодници.
Богородичан: Сви верни смо те познали неискусобрачна, и Чиста Дјево,
као палату Цара свих, и престо огњени, зато ти неућутним песмама
певамо и тебе величамо.

DAN 4.



76

MINEJ NOVEMBAR

Ини канон, глас 4.
Ирмос: Разумъ неразумнымъ раздравше..
Ви сте свети архијереји раздали разум неразумнима и прогледање
душевно слепима, а ми просветљени похвалу приносимо Једноме
у Тројици Богу нашем, који је вас дао нама за просветлење.

Окупљена сва племена Срба, прославимо свечано светли спомен
богоносних јерараха, као наше апостоле, са висине нам дароване, Саву
светога, Арсенија дивнога и Максима мудрога.

Пресветле српске звезде, које обасјавају своме народу и разум и
срца зрацима богопознања, архијереји пресвети, трострука богоносна
лепото цркве, ви сте похвала јерараха, и радост наша.
Тројичан: Једнака по слави, беспочетна Тројицо, неразделива
божанством, а раздељена лицима, Боже Оче и Сине и Душе, тебе
Јединицу у Тројици верно исповедамо, а ти нас спаси.
Богородичан: Радуј се Дјево шира од небеса, јер си Бога у своје тело
примила; радуј се купино несагорива, јер си рађањем девство нетакнуто
сачувала; радуј се Богородице Мати Емануила.

Катавaсија: 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.

Светилен.
Подобан: Тиверијадскоје море..

Прославимо данас песмама свете јерархе, као свете трубе Духа,
јер су они бранитељи праве вере и проповедници, и јер су јереси
одагнали а православље засадили.

Слава:
О, српски роде крстоносни, похвалимо окупљени богоносне оце,

наше учитеље и просветитеље, као незалазне звезде духовнога свода:
Саву, Арсенија и Максима као војводе Господње.

И сада, богородичан:
Погледај свеопевана Богородице, на народ твој напаћени, и подари
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помоћ твоју Дјево, јер смо немоћни, па те зато молимо Владарко
целога света.

На хвалитним, стихире на 6. Глас 5. Самогласно.
Дело Анатолијево.

Радујте се тројицо светих, Духа Божијега богонадахнуте свирале,
који јављате пут спасења богодарованом стаду народа вашег, ви сте
богомсаздане куле праве вере, валове који тишину цркве смућују
претварате у ништа, ви сте три оштра од неба искована мача, који секу
трње неверја и потпуно јереси искорењују, јерарси свети, Саво оче наш,
Арсеније и Максиме, ви стојите са војскама светитеља пред Светом
Тројицом, па је молите премудри, да подари мир целом свету, црквама
јединомислије, Отаџбини нашој слободу, а душама нашим велику
милост.

Радујте се тројицо светих, светитеља узвишена лепото, јер сте
Бога из младости заволели, и од њега много вољени постали; ви сте
светитељи врлинама постали часни престоли Пресветога Духа, и
истинити првосветитељи свих Србаља; њих сте водама побожности
напојили, а хорде јеретика сте потопили, у благости и правди сте
паству своју напасали, и узнели се тамо где су апостолски хорови, и са
њима се радујете, архијереји свечасни, зато Христа молите, да
низпошаље мир целоме свету, црквама слогу, а роду нашем над
непријатељима победу, и душама нашим велику милост.

Радујте се тројицо светих, моћни браничи цркве Божије, нерушиви
бедеми православља, и чврсти чувари и вршиоци евангелских предања,
ви сте као богонаписане таблице и тумачи Закона нове благодати
новопросвећеном своме народу; његови сте учитељи и просветитељи,
оци богоносни, уз то сте и проповедници покајања, ви сте као
пресветло сунце и велики украс Србима, светитељи Христови, Саво,
Арсеније и Максиме, јер пред Христом стојите са свима светима, зато
Христа молите, о, преосвештени архијереји, да подари мир целоме
свету, црквама јединомислије, Отаџбини нашој избављење, а душама
нашим велику милост.
Ине стихире, глас 8.

Како да вас назовемо предивна тројицо? Многосветло сунце? Јер
сте српски народ зрацима православља просветили. Три оштре и
огњене стреле? Јер сте устрелили у мраку погубне јереси које су
пробијала срца. Ви сте духовне вође који воде душе верних из туге у
радост. Многа су ваша имена, а још већи дарови, светитељи славни, зато
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се милите за спасење душа наших.
Како да вас назовемо тројицо пречасних? Размним сјајем Духа?

Јер просвећујете разум, душе и срца свога народа. Језером? Јер је у
вама пиће којим своју паству напајате познањем Православља. Као
трубе цркве? Јер трубите побожна предања светих отаца. Као уста
премудрости? Јер јасно јављате богословско учење. Као наше незалазно
сунце? Многа су ваше имена, Саво, Арсеније и Максиме, али су још
већи ваши дарови, зато се молите за спасење душа наших.

Како да вас назовемо тројицо прехвалних? Као свиралу која јавља
пролеће благодати? Као оне који ходају по небу? Јер сте на земљи
ангелски поживели. Као Богом окупљене војнике? Јер сте све
противнике Истине умртвили. Ви сте нам са вером богословили о
богоносној Тројици, јединосушној и неразделивој, у Јединици Тројицу,
о Богу нашем. Многа су ваша имена, али још већи дарови ваши, зато се
молите за спасење душа наших.
Слава, глас 6. Самогласно.
Дело Антонија монаха.

О, христоименити народе окупљени, са вером похвалимо, међу
светима, велики украс и пресветле звезде цркве, свих српских земаља
просветитеље и учитеље, похвалу отаца, и лепоту верних, богоносне
оце и свете архипастире, па рецимо: радуј се Божија чето, Духом
Светим вођени, јер сте поразили све нападаче на цркву господњу. Радуј
се богосабрани зборе светитеља, тајанственом звездом просвећени, јер
сте богонадахнутим речима као праћком Гордога умртвили. Радујте се
богоизабрана тројицо, од утробе Богу посвећених. О, богоблажени оци,
Саво, богомудри, Арсеније предивни и Максиме прехвални, ви са
војскама духовним стојите пред духовним престолом, зато се усрдно
помолите за народ свој, да се избави од јарма безбожних агарјана и да
се спасу душе наше.

И сада, богородичан.
Старом Адаму и целоме свету си у твоме телу Богородице, донела

живот и непропадање: Христа Бога нашега; једина благословена

Славословље велико, и отпуст.

На литургиjи
Блажєна, песме 3-а и 6-а на 8.
Прокимен, глaс 4: Свештеници твоји обући ће се у правду, и
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преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Апоcтол Јеврејима, зачало 335.
Аллилyја, глaс 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)
Еванђеље по Матeју, зачaло 11.
Причaстен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

DAN 4.
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Месеца новембра 5. дан

Спомен светих мученика Галактиона и Епистиме

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

Васпитан си на млеку вере Галактионе, и кроз многе муке и
невоље достигао си Христов узраст, и постао богоугодна жртва, и
савршени принос, својевољно решен свебогати. О, чврсте ли твоје и
непоколебиве вере! Њу си од Бога добио, и сада си заувек обожен.

Вешто си тражила извор добара, као крајњу жељу, и његовом
светлошћу си и душу и помисли обасјала богоблажена, и моћним
противљењем си савладала веома лукавога и старог мучитеља, зато си
ти божански украс монаштва, мученице многострадална.

Два пресветла светила духовнога Истока, благодаћу обасјана, све
створено побожно обасјавају, а страдањем светлост премашују, и од
Бога су исцелењима загрејани, зато њихов пресветли празник славимо,
и због њих Христа који све освећује прослављамо.
Слава и сада, богородичан. Глас 8.
Подобан тај исти.

Радуј се јер си душама просветлење, а грешнима опроштење, и
нерадника исправљање; радуј се утехо, радости и помоћнице паћеника;
радуј се блага, немоћних душа исцелење; радуј се помирење са Богом
и заступнице, јер си и од свих серафима светлија, Пречиста.
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?

Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, у страдању своме су примили

непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победише, а немоћну дрскост демона разорише; Молитвама
мученика спаси душе наше.

На јутрењи
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Оба канона из Октоиха, и канон светих на 4. Његов акростих је:
Приличи опевати пар страдалника неупарених. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Истрјасшему в мори мучитељство..
Певајмо Христу који је збацио у мору мучитељство фараоново, а
Израиља копном провео, јер се прославио у векове.

Радосно стојиш пред животворном Тројицом и блитавим муњама
си обасјан, зато измоли просвећење свима који славе твој спомен.

Светим Духом си запалио своју душу, а постом сагорео страсти
телесне, и угасио си огањ неверја потоцима крви твоје.

Сроднике, богатство и завичај си ради Христа оставио, а узео си
преподобни крст, и као монах си богоугодно поживео са Епистимијом
супругом твојом.
Богородичан: Заступнице тужних, спасење и надање безнадежних,
Богородице свеопевана, моли се усрдно да се избавимо од невоља.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј словом небеса..
Ти си Речју установио небеса, а земљу си створио на великим
водама, зато утврди и мене да ти певам славословље Господе.

Тебе мученице као звезду даницу, извела је из неплодног тела твоја
родитељка, да ноћ неверја разориш.

Обузет чистом љубављу, научио си да са супругом живиш
девствено, па си са њом мучениче Галактионе и пострадао за веру, и
прославио се.

Гле жени је пре мученичког страдања јављено откривењем од Бога
о свим тегобама, и да ће поразити мучитеља.
Богородичан: Ја сам умртвљен убиственим страстима, а ти ме млада
Дјево оживи поново, јер си Живот родила, који је силу смрти поразио.

Светилен, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Постом си украсио огледало душе, а зрацима страдања
просветљујеш верне, Галактионе блажени, зато твој свети и
светлоносни дан са вером славимо, и побожно теби вапимо: пошто
имаш смелост пред Богом, моли се да се спасемо.

DAN 5.
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Слава и сада, богородичан:
Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у

страстима 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.

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

Постали сте разумни јагањци, јер сте за Пастирем и Свецарем
следовали, и у небески тору се са мученицима веселите, јер сте
овенчани.

Нарочити супрузи сте постали, јер сте међу собом поделили бразду
светог и храброг сведочења вере, и уродили сте као клас, који се чува
у небеским житницама.

За Христа су вама храбрима сечени ноге, руке, прсти и глава, али
сте ви искоренили лаж кривоверја, и постали сте победоносци.
Богородичан: Нико на земљи не може достојно опевати тебе,
Родитељку Божију, јер си ти Свенепорочна и Пречиста постала
уточиште хришћана.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

Ти си Галактионе одхрањен млеком испосништва, и достигао си до
пуноће раста Христових страдања.

Очишћеним разумом, видела си у сну Епистимијо, како си
уздигнута изнад свих светиња у покој.
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На небеским висинама сте заједницу са мученицима примили, и
бесмртну славу сте преподобномученици стекли.
Богородичан: У времену си родила Надвременог Пречиста, који је
Човек постао да би сваког човека спасао.

Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.

Кроз бању светог просвећења сте међу несупружне, у манастир
дошли, а на крају сте у крви својој крштени страдалници велики.

Кроз многе патње си Галактионе душу просветио, а постом и
светлошћу страдања си је украсио.

Вашом крви као на кочији узнели сте се мученици, и стигли сте на
пут ка небесима, где сада почивате.
Богородичан: Ти си Неискусобрачна родила Сина истоветног са Оцем,
и надразумно си хранила млеком њега, који храни све.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Храброј војсци мученика Христових сте прибројани, светло се
подвизавајући, Галактионе славни са часном супругом Епистимијом,
која је пострадала са тобом, зато се молите непрестано јединоме Богу
за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Ангелом отроки из огња спасиј..
Својим ангелом си три младића из огња спасао, а ужарену пећ си
у росну претворио, јер ти си благословен Боже отаца наших.

Постала си невеста Божије Речи Епистимијо, зато си невернике
који су те хтели обнажити ослепила, а када су се покајали, ти си их
чедима светлости учинила.

Одбили сте да принесете жртве бездиханим назови боговима, зато
сте мученици истинитом Богу нашем и Владару душа, себе као света
жртва принели.

Када си Галактионе приведен огњу мучења, потоцима твоје крви си
пламен безбожнички угасио, и још си храбри мучениче кликтао:
благословен си Господе Боже отаца наших.

DAN 5.
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Богородичан: Са свима небеским војскама те сви Богородитељко и
млада Дјево громогласно славимо, јер смо тобом спасени.

Песма 8.
Ирмос: Беспочетнога Цара Славе, јегоже трепешчут..
Беспочетном Цару славе од кога стрепе силе небеске, певајте
свештеници, а народи га величајте у све векове.

Били сте једнаки по чистоти и у посту па и у страдању, и једнаке
сте дарове од Бога добили, храбри страдалници.

Брак сте целомудрен сачували, јер сте ангелски живот желели, зато
се са њима радујете и веселите, достојни страдалници Господњи.

Стојећи храбро на суду, проповедао си мучениче јединога
истинитог Бога и Господа, и разорио си лукавство многобожија.
Богородичан: Опевајмо њу народи, као свети и узвишени престо Бога
вишњега, једину која је и после рађања и Матер и Дјева.

Песма 9.
Ирмос: Пројављенноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.

Постала си богомудри Галактионе небески стуб и основ цркве, и
кула праве вере, а тврђава мученика и испосника, и освештана лепота.

Процвала си цветом девства као ружа, и у долинама мученичким
миришиш као крин, Епистимијо, дјево и мученице Господња, зато те
сложно славимо.

Светлом Трисунчане светлости сте обасјани, и ка њој сте сада
прешли, и деца светлости постали, зато се молите мученици, да
добијемо просвећење сви који вас са вером хвалимо.
Богородичан: Ти си Богородице наше оружије и бедем, ти си
заступање свих који ти притичу; тебе сада зовемо на молитву, да се
избавимо од непријатеља наших.
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Месеца новембра 6. дан

Спомен међу светима оца нашег Павла, архиепископа
Константина града, исповедника

На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Тебе истоименог и налик са Павлем богоречитим су рукоположили,
а ти си свеблажени његовим особинама украшен: побожношћу и
одлучним духом, трпљење невоља и ревношћу запаљен као православља
бранитељ; Са њиме се и сада заједно у небеским обитељима
прослављаш.

Утврђеним догматима си, као жилама, безбожнога Арија и
зловерног Макеонија удавио, а речима праве науке си оче и
свештеномучениче мноштво православних утврдио, зато је Човекољубац
твоје пресветло исповедање примио, па те је житељем царства његовог
учинио.

Живот си јерарше блажени завршио и веру сачувао, зато те је
Христос светлим венцем правде овенчао и твоје страдање дични
украсио; небеско наслеђе си примио, зато се моли Спасу за све који ти
певају.

Павле свеблажени, са исповедањем си истоименит, ти си постао
усрдни заступник свима који те хвале, зато оче као мученик
несавладани и јерарх богоугодни, избави нас од сваке беде, сваког греха
и буре страсти и мука, јер си смелост стекао код Христа Бога нашега.
Слава, глас 1.
Дело Германово.

Архијерејском одеждом си одевен, преподобни оче, и на
истоименог Павла си се угледао, јер си гоњења и невоље претрпео, и
стално страдао; Аријеве хуле си посрамио, и за беспочетну и
јединосушну Тројицу си пострадао; зловернога духоборца Македонија
си победио, и православну веру си свима објаснио, па се са духовима
ангела настанио; са њима и сада моли за спасење душа наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Всехвални мученици..

Дјева је гледала тебе Христе неправедно жртвованога и кроз плач
је за тобом нарицала: Чедо најслађе, зашто неправедно умиреш? Како

DAN 6.
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висиш на дрвету крста разапет, а ти си сву земљу над водама поставио?!
Немој остављати саму мене, Матер и слушкињу твоју, Многомилостиви
Доброчинитељу, молим те.

На стиховње из Октоиха
Затим
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стихира, глас 1.

Преподобни оче Павле, одевен у врлине од Христа Бога, и вером
укрепљен, ти си све војске демона и варвара храбро победио; твоје
стадо си на камену вере утврдио, од сваке јереси недодириво, зато се
са ангелима радујеш, па се моли Спаситељу да у миру сачува душе
наше.

Слава, глас 2.
Дело Византијево.

Пучину поста си ветром уздржања препловио, и буру страсти си
преподобни избегао, а по имену си био имењак светоме Павлу, па си
гоњење и невоље претрпео, јеретичким хулама нападан; ипак си
Аријеву заблуду оборио и Несторијеву јерес победио, Христове цркве
си бранитељ постао, зато га моли свети јерарше да спасе душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Јегда от древа..

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.

Тропар, глас 3.
Исповедањем божанске вере, као другог ревнитеља Павла, међу

свештеницима те показа црква, и твоја крв праведна вапи ка Господу,
са Авељевом и Захаријином, зато оче свети, моли Христа Бога, да нам
дарује велике милости.

На јутрењи
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Оба канона из Октоиха, и канон светога на 6. Његов акростих је:
Певам о премудром Павлу, учитељу светости. Дело Теофаново. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Проповедамо те Павле, као тврђаву вере и учитеља цркве, и
непоколебивог стуба исповедања, и као многосветло светило благодати,
и као уста огњенога Духа.

Велики Павле, трипут блажено сунце васељене, даје нам тебе
Павла другог, као огањ који моћно спаљује јереси и као секиру која
сече безбожност.

По правој вери си се подвизавао и патио, богоречити, због свете
проповеди, и као верни јерарх си жилама твојих догмата удавио као
звера охолог Арија.
Богородичан: Ходите сви да опевамо Пречисту Марију, као једини
украс човечанства, јер је родила Бога оваплоћенога, и јер је остала
Дјева неповређена.

Песма 3.
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.

Божанском благодаћу си усиновљен Павле, јер ниси унизио
природу јединородног Сина као творевину, него да је сабеспочетан са
Оцем, следујући догматима богоносног Павла.

Ти си Христа проповедао устима, срцем и језиком, као мудрост и
силу Божију и Реч ипостасну, и тако си богомудри и преподобни Павле
зловерног Арија изобличио.

Исправном науком си свемудри проповедао, пресуштаствену власт
Светог Духа Божијег, којим се обожујемо, и који је по природи Бог,
свемогући и свесилни.
Богородичан: Беспочетнога Родитеља Бог-Реч, који је изнад од сваког
почетка, сада прима почетак оваплоћењем у теби Пречиста, и постаје
времен, мада је изнад сваког времена.

DAN 6.
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Сједален глас 3.
Богомудри Павле, ти си свету догму сачувао, а науку безбожних

оборио, и Арија си посрамио, а проповедао си Сина јединосушног са
Оцем и у томе си верне утврдио, зато моли оче преподобни Христа
Бога, да нам подари велику милост.

Слава, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Ти си као и Павле изабрани сасуд вере истоименити оче, и попут
њега си беде и гоњења због вере претрпео, и као и он си у Рим
преподобни дошао, и свуда си о Тројици исте славе проповедао, затим
си живот у Јеренији завршио, и достојно од Господа венац примио;
Македонија и безбожног Арија си посрамио, зато моли Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима који са љубављу славе свети спомен
твој.
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 пресветиПород 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: Неизследниј Божији совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.

На крају је као част због твога исповедања, и као победоносцу,
Створитељ скупоцени венац на твоју главу живоносном десницом
положио, Павле богојављени и блажени.
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Као предподвижник и због твојих правоверних догмата свемудри,
примио си сада награду: живот код дрвета живота, Павле блажени,
богојављени и дивни.

Удостојен си да у небеској држави ходиш са хоровима светих, где
се радују ноге кротких, као светли подвижник и боритељ за истину,
Павле свечасни.
Богородичан: Једном суштином си са Оцем, Спаситељу, али си се и
као јединосуштан Син из Дјеве показао, и због нас си оваплоћен био,
јер си хтео да спасеш човечанство.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
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.

Укинуо си труле испаше јереси, и донео си богомудри оче, као
изузетан лек, светло исповедање твојих догмата, чистије од разума, и
твоју побожну ревност.

У твоја уста се богато излила благодат Светога Духа, свеблажени,
и учинила те је вернима моћним и предивним бранитељем истине
православља, и тако си просветио побожне саборе.

Аријево безбожност и Македонијеву штетну науку и њине
исплетене замке, ти си Павле твојим богонадахнутим догматима и
науком покидао, и као Давид у давнини иниплеменика, и ти си их
удавио и моћно оборио.
Богородичан: Онај који је превечан, сада у времену настаје, и Бог-Реч
прима из тебе неискусобрачна и чиста Дјево, тело са душом и разумом,
и свима који ти певају мир дарује.

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.

Арије је говорио о узвишеном хулу, пе је Сина и Реч Божију као
творевину понизио, али си га ти богомудри као бедника осудио.

Безумни и неразумни и безбожни Македоније је одрицао Божан-
ство Духа, али је твојим моћним противљењем богојављени оче
поражен.

DAN 6.
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Твојим живоносним речима је умртвљена змија која је пузила са
војском јеретика, светитељу Божији свеблажени, и богоречити
светитељу.
Богородичан: Певамо Дјево и Богомати о надприродном рођењу и
твојој неокаљаној чистоти, јер у теби се дивно стекло и нетакнуто
девојаштво и рађање.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Заблистао си на земљи као светла звезда небеска, и васељенску
цркву просвећујеш сада, за њу си и пострадао и душу своју положио,
свети Павле, и као Захаријина и Авељева и твоја крв, гласно вапије ка
Господу.
Икос:

Са небеске висине си имао Павле позив, а рођење доле са земље,
као врт дивни си испуњен и као рај си постом процветао, и твојим
многим подвизима све си замирисао: заточењем, знојем, гладом, жеђу
и сваким патњама, и кроз њих си као искусан прошао, и венцем победе
се украсио, али твоја крв вапије ка Господу.

Песма 7.
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.

Прешао си богомудри Павле у небеску скинију, и приближио се
Богу; причешћем си обожен и боголик постао, па си певао преподобни:
благословен си најопеванији Господе и Боже отаца наших.

Твојим речима свехвални Павле, се уразумљујемо и учимо, да
славимо Божанство као троструко Сунце, неразделиво и несечено; зато
њему и певамо: благословен си најопеванији Господе и Боже отаца
наших.

Твоје исповедање вере је освештано, божанско и богоугодно, а себе
си као злато прочистио и Богу се као угодна жртва принео, веселећи се
преподобни, и угледајући се на страдање Спаситеља нашег.
Богородичан: Постала си једина свима људима заступница светог
избављења, јер си Свенепорочна родила свима Избавитеља; њему сви
певамо: благословен си најопеванији Господе и Боже отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
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.

Теку извори твојих догмата, и сву цркву напајају, а твојом светом
крвљу оче све си освештао, као и православном вером твоје
следбенике, певајући: појте о Господу и величајте га у све векове.

Приспео си Павле свехвални у тихо пристаниште, и одбацио
животне буре, а имао си за вођу и на кормилу у целом твоме путу
Господа, који је све у трену створио, зато га величамо у све векове.

Трострука светлост Најсветије Тројице се у тебе уселила, и тебе је
другом светлости учинила, да просветиш саборе православних а
помрачиш оче војске јеретика, и да кличеш: појте о Господу и величајте
га у све векове.
Богородичан: Следујући пророчким речима Дјево, тебе као Богородицу
величамо, јер си Бого-Дете родила, старије од свих, названог Емануила;
зато сада кличемо: певате о Господу његова дела и величајте га у све
векове.

Песма 9.
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.

Целог себе приносим, богоречити, твоме светом окриљу, јер си као
свештеномученик примио од Христа власт разрешења грехова, зато
покидај окове мојих сагрешења, и спаси ме твојим молитвама, и
божанским светлом ме обасјај.

Постао си изузетни, нови Павле ревношћу запаљен, па сада у рају
неизрециве речи слушаш, јер си му по природи заједничар, и обећања
си примио, и венац предивни у царству Христовом.

Постао си свештеномучениче храбри тужилац сваке јереси, а
православља побожни бранитељ; зрацима благодати си свеславни Павле
јасно обасјан, и светлошћу од нестворене Тројице.
Богородичан: Бог-Реч се Свенепорочна у тело из тебе оденуо,

DAN 6.
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оваплотио се као милостив и у свету поживео, није се умањио
Божанством него је остао као и када је раније бестелесан био, и оборио
је божанском силом онога, који је све из давнине мучио.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Загрејан ревношћу од топлога срца духовни ревнитељ благодати си
светитељу постао, ризнице јереси си посекао мачем твојих речи,живот
си завршио и уврстио се међу мноштво светих мученика.
Богородичан: Најнепорочнија Невесто, када се превечна Светлост у
тебе уселио, неизрециво бременита постала си заиста најсветији храм
Богородице, и родила си Бога-Реч; певамо од тебе Рођеном и достојно
га величамо Свенепорочна млада Дјево.

На стиховње из Октоиха
Слава, глас 7.

Проникао си у дубину Духа и као бестелесан си на земљи поживео,
и захватио богатство богопознања, православљем си народе обогатио,
твојом науком преподобни оче.
И сада, богородичан или крстобогородичан:

Гледајући Дјева као јагње, разапетога на дрво Јагњета између два
разбојника, нарицаше: јао мени најслађе моје чедо! Каква ли је ово
чудна и преславна тајна? Како ли те безакони сабор на крст подиже и
са жучи напоји, а ти си маном људе наситио?!

На литургији
Блажена из Октоиха на 4 и од канона светога песма 3. на 4
Прокимен, глас 7.: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се
на постељама својим. (Пс.149,5)
Стих: Певајте Господу песму нову, хвала је његова у цркви
преподобних. (Пс.149,1)
Апостол Јеврејима, зачало 318. од пола: Браћо, сваки првосвештеник..
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 Луки 64.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца новембра 7. дан

Спомен светих мученика 33 у Мелитини;
Спомен преподобног оца нашег и чудотворца Лазара, у који се у
Галилејској гори подвизавао.

На Господи воззвах.. стихире глас 4.
Подобан: Јако добља в мученицјех..

Богом сабрани ратници, свети војници, свети сабор и свети народ,
чета мученика богонадахнута и дивно окупљених, нераздвојни саборци,
заиста сте дични и вишње митрополије достојни житељи, зато вас како
приличи славимо.

Са Никандром Исихија, Атанасија, Маманта, побожног Варахија и
Калиника, Теагена и Никона, Лонгина и Теодора, Валерија заједно са
Ксантијем, Теодула и Калимаха и Евгенија, сви се окупимо и уз њих и
Теодоха и Острихија прославимо.

Храброга Јерона, славнога Епифанија, Максимијана заједно и
Дукитија, Клавдијана и Теофила и побожног Гигантија и Доротеја, са
вером сложно опевајмо и Теодота, Кастрикија и Аникиту, заједно и
Темелија, Евтихија, као сведоке Истине.

Ине стихире преподобнога, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..

Све си неразумне страсти одбацио и тело души покорио, постао си
врлина правило, монаштву утврђење, испосника углед, и преподобних
лепота, па сада гледаш неизрециву лепоту твога Творца, и храниш се
заувек духовним лепотама која су на небесима, зато се окуписмо да
песмама и слатким певањем твој свети и општи спомен прославимо.

Збацио си сваки терет сујете који те је притискао, а подизање
многометежних бура телесних си мудри укротио, и недодирив за
страсти си постао, као кула укрепљен духовним оклопом и вољом
одлучном, зато си заиста примио виђење божанске светлости, јер си се
преставио ка Ономе коме си желео, и обожен боравиш у блаженству
његове бесконачне светлости.

Попут Илије и светилника Јована светлост си заволео, и по
планинама и сувим горама побожном ћутању си се увек поучавао, и
тако се уздизао, и на путу врлина напредовао, па си премудри до

DAN 6.
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крајње жељеног доспео, и радосно стојиш пред светлом трисјајне
Тројице, одакле непосредно примаш божанску светлост, и смело се
молиш за душе наше.
Слава, глас 5.

Преподобни оче, ниси дао сна твојим очима, нити твојим капцима
дремања, докле и душу и тело ниси од страсти ослободио, и самога
себе за станиште Духа спремио, тада ти је Христос са Оцем дошао и
обитељ је у теби начинио, а ти си великопроповедниче Лазаре оче наш
угодник јединосушне Тројице постао, зато се моли за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Радујсја..

И сама као јагње гледала је своје Јагње како као на заклање жури.
Усрдно га је следила и овако му говорила: „куда идеш, Чедо моје
најслађе Христе? Ради чега овако и без лењости журиш и хиташ
најжељенији Исусе? Реци ми реч безгрешни и многомилостиви
Господе, слушкињи твојој Сине мој највољенији. Не презри ћутањем
мене Милосрдни, јер сам те чудно родила Боже свемилостиви који
дарујеш свету велику милост.

На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 6.

Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Пукове демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Народ безакони, без правде те је на дрво крста приковао, и док је
то Дјева и Чиста Мати твоја Спаситељу гледала, као што Симеон
прорече, у срце је рањена.

Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, устрадању своме су примили непропадиви

венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју мучитеље победише,
а немоћну дрскост демона разорише; молитвама мученика спаси душе
наше.
Слава, преподобнога, глас 8.

Молитвеним бдењима и потоцима суза си свој стуб оросио, и
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уздасима из дубине душе умножио си великим трудом своје таланте,
свима дајући опроштај грехова, преподобни оче наш Лазаре, моли се
Христу Богу да спасе душе наше.

На јутрењи

Канон из Октоиха један и светима два.
Канон мученика. Његов акростих је: Храбрим мученицима приносим
ову похвалу. 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.

Заједно са светим небеским силама, измолите очишћење свима,
који ваш спомен славе, победоносни мученици.

Заволели сте да идете мученичким путем, и уз помоћ Духа Светог
храбро сте претрпели све буре мучења.

Свети страдалници, постали сте светила на земљи, јер сте таму
многобоштва разорили, и зато сте незалазну светлост добили.
Богородичан: Који је све речју створио, из тебе се Мати Пречиста
неизрециво оваплотио; страдалнике је овенчао, а демона је савладао и
поразио.

Ини канон преподобног. Његов акростих је: Другу молитву певаћу
теби трипут блажени. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије, појим пјесњ..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Дођите верни да се побожном душом и верно веселимо, и да светог
Лазара похвалимо, па да му кличемо: твојим молитвама блажени,
избави нас од невоља.

Теби је Бог учинио да си опет у твоју отаџбину дошао, мада и ниси
желео, зато твојим молитвама спаси мене који се увек враћам ка
страстима.

DAN 7.
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Блистава, од Бога ти дана љубав у теби је изобилно заблистала, па
си богоносни био готов да своју душу за ближњега положиш усрдно.
Богородичан: Спаси нас свенепорочна Богородитељко од свакога гнева
и невоље, јер се клањамо твојој светој икони. и са вером те
исповедамо Богородице.

Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.

Твојим светим поукама славни Јеоне, ти си свете мученике упутио
на свето страдање, и чудесно учинио богоблажени, да не маре за муке.

Када сте ломљени дрвеним моткама, страдањем светим сте били
налик на преблагог Владику, али сте, благодаћу Сведржитеља, сломили
душегубне лажљивце из таме.

Сви сте богодолични мученици положили наду на Господа, и зато
сте остали непоколебиви у страшним мукама, па сте за свету веру
животе дали, са чистом савети.
Богородичан: Радуј се Пречиста Владичице, и Многоименита млада
Дјево, јер си неограниченог Бога-Реч родила, телом ограниченог; а њега
сабор мученика страдајући силно, као Бога исповеда.

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

Ти си мудри Божијом помоћи укрепљен, и тако се избавио од звери
дивљих, зато се моли Христу, да од духовних звери избави све који ти
поје.

Ти си преподобни Христовом помоћи храбро поднео тегобу,
оскудицу и жеђ у пустињи, надајући се на неизрециво блаженство.

Божијом благодаћу закриљен, ти си свеблажени избегао демонска
искушења од Агариних потомака, и многима си био од користи за
спасење.
Богородичан: Ти си Пречиста Дјево речима неизрециво родила
Владара свих, зато га моли Свеопевана, да избави од робовања
страстиме све који ти певају.
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Кондак преподобнога, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Као велико светило, црква Христова те слави са псаламским
весељем свети Лазаре, зато не престај да се молиш Господу Христу, да
нам свима подари опроштај грехова.

Сједален мученицима, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Велику сте храброст мудри показали, и свезлобне замке демона сте
отупили, када сте на судилишту Христа проповедали, зато су вам главе
посечене, али су Божијом десницом овенчане, вама тридесет и три
блажених, житеља у Мелитини, а ви часни мученици, помените нас
који вас са вером славимо.

Слава, преподобног, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..

Твој си разум и твоје срце преподобни обожио, земаљско си
заменио за божанско и непролазно, па се са ангелима радујеш, и у
светлости духовној благујеш, и непрестано се веселиш, зато преподобни
моли Христа Бога да подари нама велику милост.
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
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: Ти моја крјепост Господи..
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.

DAN 7.
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Зрацима светих подвига, даровити, све крајеви света сте предивно
обасјали, и таму невидивих демона одагнали, зато побожно славимо
ваш светли и свети празник.

Сви ви храбри сте једнако подвиг завршили и једнаке се славе
удостојили, јер сте крв своју за Пострадалога дали, који је на дрвету
крста својевољно божанску крв излио за наше спасење, зато вас
славимо.

Хвалимо сада вас храбре мученике: Теогена и Маманта,
Клавдијана, и Никона са Никандром, Лонгина и Исихија, Варахија,
Калиника великога и Ксантија светога, и Теофила и Валерија.

Одлучно сте дични на подвиг отишли, јер сте садејствујућу у свему
божанску благодат Избавитеља имали, и храбро сте све муке претрпели,
а Христу сте благодарно певали: слава сили твојој Човекољубче.
Богородичан: Сенке Закона и пророчке загонетке су најавиле давно, да
ћеш бити Мати Избавитеља; у њему сада испуњење тога Свенепорочна
гледамо, а теби сложно певамо, славо страдалника и снаго светих
мученика.

Ини.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш, и
мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и
зато те славим Многомилостиви.

Од свих си се привремених жеља и љубави преподобни уклонио,
јер си сву наду увек код Бога имао, а све што си имао, у руке сиротиње
си предао.

Злобу демона си као нападе звери преподобни одбацио, и нетакнут
си од њега блажени остао, јер си покривен божанском благодаћу био,
јер је он тебе увек и у свему штитио.

Свелукави је да ослаби твоју снагу преподобни желео, гледајући
твоју љубав и благодарност ка Богу, зато се на тебе као пас устремио,
али залудно, јер си ти његову намеру изобличио.
Богородичан: Певам теби Владичице Богородице, и кличем: освештај
ме твојом молитвом и сачувај, и упути ка спасењу мене палог у многе
грехе, јер ме напади демона колебају.

Песма 5.
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.

Храбре страдалнике, Максимијана и светог Евгенија, са Теодорем
и Дукитија славимо, и Калимаха заједно и Теодула и Доротеја
похвалимо, јер су храбро подвиг издржали.

Храбри ратници, својевољно намучени и пострадали, бесмртност су
и вечност наседили, и сада су широм раја у радости, блажено надање
примили.

Снове и небригу су свехвални одбацили, и у време подвига су
заједно и светом бодрошћу похитали, живот су за свету веру у мукама
дали, и сада су у небеско пристаниште приспели.
Богородичан: Ти си Свеопевана Владичице свето родила Онога који је
окове ада поломио, па те молим да мене свезаног оковима сагрешења
ослободиш, и да ми помогнеш да ходим путем у живот вечни.

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

Одлучност твоје душе и постојаност твоје воље преподобни, надао
се Лукави да обори, па се у пса претворио, и тако дошао да те искуша.

Оскудног разума и у великој недоумици враг је отступио, и није ти
никако наудити могао, видећи блажени да изузетну оскудицу благодарно
подносиш.

Крст си преподобни као владалачки жезал силе и као оружије увек
у рукама носио, па си све демонске нападе и замке у прашину
претворио.
Богородичан: Спаси ме свеопевана Мати Божија од сваког насиља
видивих и невидивих непријатеља, јер ти си вернима надање и
заступница.

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.
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Теодота страдалника, и Илариона, и храброг Гигантија и Атанасија,
и светога Евтихија са Епифанијем како доликује у песмама
прославимо.

Нека се са вером славе Јерон и Диодот, Кастрихије мудри и свети
Острихије, велики Темелије са Амонитом, као храбри Христови
мученици.

Рекама ваше крви ви сте невидивог фараона са свом његовом
војском потопили, победоносни мученици, и у небеса сте стигли, и
цркву првенаца украсили.
Богородичан: Демонска су оружија изнемогла Богородитељко, када је
Христос којег си родила копљем прободен, а он је крвљу и водом
обновио људе изнемогле.

Ини.
Ирмос: Ко Господу от кита Јона возопи..
Из кита је Јона завапио Господу: избави ме из дубине ада, молим
те, да бих ти као Избавитељу похвалном песмом и искреном
душом принео жртву.

Хтео си да твоје срце буде храм Божији преподобни, па си свете
цркве посећивао и изобилну благодат Духа Светога примио, многим
људима за утрђење у вери.

По Божијој вољи те је опет твоја отаџбина богомудри примила као
велико благо, зато мене странца за Едемску отаџбину учини
преподобни наследником у њој.

Тебе је преподобни црква мученице дјеве Марине примила као
првог насељеника, и у њој си као незалазна звезда заблистао, и све
поспале у тами незнања си обасјао.
Богородичан: Моли Дјево Сина твога и Господа за слуге твоје, који се
увек и са вером клањају светој икони твога лика Свенепорочна, јер
само ти то можеш.

Кондак мученицима, глас 8.
Подобан: Јако начатки..

Мученички хор и светлоносна војска, која нам је пришла духовно,
цркву је данас просветлила чудесним зрацима, зато празнујући свету
успомену њихову, молимо те Спаситељу наш: избави нас од беда
њиховим молитвама, да ти кличемо „Алилуја“!
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Песма 7.
Ирмос: От Јудеји дошедше отроци..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.

Гледајући твоју за истину одсечену свету руку, славни Јероне,
благодарне песме си Свевидећем запевао и узвикнуо: благословен си
Боже отаца наших.

Узвишеним разумом си за углед био твојим састрадалницима,
Јероне славни, и са њима си као награду вишње царство на небесима
примио, и певао си: благословен си Боже отаца наших.

Постали сте храбри војници Цара вечности, и својом храброшћу сте
као мачем војске Лажљивога поразили, и певали сте: благословен си
Боже отаца наших.
Богородичан: Родила си Дјево Лекара који лечи страсти мога срца,
зато ме излечи Пречиста и од вечног мучења, да у песмама кличем:
благословен си Боже отаца наших.

Ини.
Ирмос: Вјети 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.

Трпезу си изобилну зготовио пуну добрих и светих врлина, њима
све храниш и учиш да певају: благословен си Боже отаца наших.

Следујући речима твојих мудрих поука, многи су краткотрајну
љубав заиста усрдно одбацили, а живот са тобом свеблажени, као боље
изабрали.

Животом си постао налик на дивног Симеона, и као камен
дијамант си на стубу без крова стајао и весело кликтао: најсветији си
и благословен Боже отаца наших.
Богородичан: Заступањем твојим Пречиста, спаси ме од мрежа
вражијих, и потпуно ме привежи за љубав твога благог Сина, јер се
увек од њега удаљавам неразумним страстима.

Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
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пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху:
Благословите сва дела господња Господа.

У овом свету сте умрли, али сте будући живот наследили, па
изливате благодат исцелења свима који кличу: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у векове.

Кроз страдње сте постали блистава светила, и цео свет сте
обасјали, мученици и страдалници, кличући: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у векове.

У тамницу сте светитељи бачени, јер сте заиста били бранитељи
божанске Истине, и воловским жилама сте немилостиво до рана
шибани, али се правога Пута нисте одрекли, и зато сте венце победе
добили.

Светом науком смо у вери просвећени, па исповедамо Бога Оца, и
Сина и Светога Духа, Тројицу неразделиву, као једно царство, и једну
власт једног Господара у све векове.
Богородичан: Ти си Пречиста светија и од ангела, јер си примила Бога
свих који у светима обитава, зато ти сви верни певамо и славословимо
те у све векове.

Ини.
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.

Научио си искрено од испосника од пре тебе, на подвиге и борбе,
али си се потрудио не други да будеш, па не само да си као они постао,
него си их оче отаца и превазишао.

Испунио си трипут блажени оче молитву којом си се давно Богу
молио, па твој хлеб свима пружаш говорећи: твоје од твојих приносим
Господе славе, у све векове.

И речима си оче и делима упутио све уз тебе ка стази Божијој, на
коју си сам себе највише упућивао, па си Богом и чудеса чинио, јер је
он по твојим молитвама жито на гумну умножио.
Богородичан: Нека се радује небо и нека се весели земља са људима,
јер је Дјева Марија Творца свих неизрециво родила; њему овако
певајмо: тебе величамо Христе у векове.
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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.

Уз помоћ Божије силе Јероне пречудни, успео си одлучном вољом
да савладаш Најлукавијега, а твојим поукама привео си Христу сабор
страдалника, па те са њима увек славимо.

Постали сте веома чувена и света војска у Христу сабрана, јер сте
се господарима доњега света успротивили, и оружијем Божије вере сте
их победили, и зато сте радосно венце из руку Животворца примили.

Заиграј о, Милитино, јер си привела Сведржитељу бројни сабор
светих мученика, који су сада у небеској митрополији, јер су свето
животе окончали, па у свима градовима њих верно и увек прослављамо.

 Христе незалазно Сунце, ради молитвама твојих славних
мученика, све нас који светло и свето страдање њихово славимо, обасјај
светлим зрацима и освештај, и удостоји као Бог да будемо и тамо у
заједници царства твог.
Богородичан: Бојим твога предстојећег Суда једини Царе, и плашим се
да не будем бачен у страдање и муке, али ти ме као Човекољубац
очисти од сваке нечистоте греховне, ради молитава твоје Пречисте
Матере.

Ини.
Ирмос: От Бога Бога Слова, неизреченноју..
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.

Тешко мени јер цео живот проведох у лењости, и бојим се
Страшнога Суда, али ипак о, Човекољубче, ради молитава Лазара,
пошаљи ми реку суза, да њима умијем нечистоту мојих сагрешења.

Имао си оче смирену душу и кротак изглед и лепоту, и
приступачан си био за све, а рекама твојих поука мудри, напајао си
душе; зато умоли Христа да такво смирење подари и нама.

Бог је хтео да свима за углед објави твоје свете врлине, па те је
довео преподобни у гору сурову, одакле си оче испуштао зраке твога
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светог живота и цео свет си просветлио.
Богородичан: Учини милостивим твога Сина и Судију према мени
млада Дјево, јер си га без семена родила, у време када седне, како је
писано, на светом престолу, да суди свима на земљи, за све што су у
животу срамно учинили.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Твоји страдалници Божија Речи, заштитом твога часног крста као
оружијем, противничке силе су моћно победили, и мучитеља
посрамили, за тебе су Христе мој и Царе свих пострадали, и са тобом
заједно царују.
Преподобном:
Подобан: Небо звездами..

Похвалимо сви песмама Лазара увекслављеног, као богоносца који
се на Владику угледао, и Божијом силом је свирепост демона разорио.
Богородичан:

Тебе је Данило предсказао, као несечену гору, од које је свети
Камен одсечен, и идолске храмове је разорио, Богородитељко Маријо.

На литургији
Прокимен, 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 Галатима, зачало 213.
 Алилуја, 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 Матеју, зачало 10.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца новембра 8. дан

Сабор светог архистратига Михаила и осталих сила бестелесних.
Ако је храм Сабора светога архистратига Михаила, или ако
настојатељ благослови да се служи бденије:

На Малој вечерњи

На Господи воззвах.. стихире на 4. Глас 1.
Бестелесни ангели, ви пред Божијим престолом стојите, и одатле

сте светлошћу обасјани, и сјајем вечним сјајите, и постали сте друга
светлост, зато Христа молите, да подари душама нашим мир и велику
милост.
(два пута)

Бесмртни ангели, живот заиста без погибије сте од првобитног
Живота примили свеблажени, који има увек постојећу славу, и постали
сте свети очевидци вечне Мудрости, светлошћу сте препуни као свеће
и нама долазите и долично се јављате.

Архангели и ангели, начала, престоли, господства и серафими
шестокрилати, и многооки Божији херувими, ви сте оруђа Мудрости,
силе и власти божанске, молите се Христу, да подари душама нашим
мир и велику милост.
Слава, глас 4.

Војсковођо ангелских чета, ти стојиш на небесима пред престолом
трисунчаног Божанства, богато си обасјан божанском светлошћу, и
преносиш је нама непрестано оданде, зато избави и нас на земљи од
магле страсти, јер трисвету песму радосно појимо, и просвети нас и
обасјај Михаиле архистратиже, молитвениче за душе наше.
И сада, богородичан.

На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..

Архангелске силе Христе стоје пред твојим престолом, и моле
се за род човечији, зато ради њиних молитава, обест незнабожаца
обори, а свима вернима мир подари.
Стих: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље своје пламеном
огњеним. (Пс. 103,4)
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Око престола Цара свих, увек радосни ангелски чинови, сачувајте
нас који вас са вером призивамо, и свих мука нас избавите.
Стих: Хвалите Га сви анђели његови, хвалите Га све силе његове.
(Пс.148,2)

Отац који је над свима Бог, и јединствени Реч и са њима Дух, су
привели небеске силе невидиве и нетелесне као певаче своје
Трисунчане славе.
Слава и сада, богородичан, подобан тај исти.

„Радуј се Богородице Дјево“ тако ти певамо сложно са Гаврилом,
а ти радост прву одгоре примивши, радошћу све нас испуни.

Тропар, глас 4.
Војсковође небеске војске, непрестано вас молимо ми недостојни,

да нас вашим молитвама заштитите, као заклоном крила ваше
непропадиве славе, чувајући нас који падамо на колена и усрдно
кличемо: избавите нас од невоља као војсковође вишњих сила.
Слава и сада.. богородичан 1. тога гласа.

На Великој вечерњи

На Господи воззвах.. стихире на 8. Глас 4.
Подобан: Јако добља..

Постао си светли архистратиже Михаиле заступник Трисунчаног
Божанства, па са горњим силама кличеш радосно: свети си Оче, свети
си сабеспочетна Речи, свети си и Свети Душе, али једна слава, једно
царство и Биће, једно Божанство и сила.

И изглед је твој огњен и лепота дивна, Михаиле првоангеле,
духовном природом пролазиш кроз све крајеве света и испуњаваш
наређења Твроца свих, познат си по твојој силној моћи, и твој храм си
учинио изворем исцелења, и слављен је због твоје свете службе.

Писано је Господе: „Чиниш твоје ангеле духовима који ти служе
као пламен огњени“, а Михаила архистратига си међу том војском
твојих архангела поставио испред свих, јер се твојим заповестима Речи
повинуо и песму трисвету са страхом кличе слави твојој.

Ини стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Превечни Разум је начинио друго светило: Гаврила који се
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причешћује божанством и просветљује цео свет, и који нам вечну,
божанску и велику тајну открио, о чудесном оваплоћењу у утроби Онога
који је бестелесан, и постао Човек да спасе човека.

Ти стојиш пред престолом трисунчаног Бога, и богато си обасјан
божанском светлошћу које непрестано одатле извиру, зато све на земљи
који радосно и весело тебе хвале, избави од магле страсти, и просвети
их и обасјај, Гавриле архистратиже, молитвениче за душе наше.

Уништи свирепост Агарјана против стада твога којег често
нападају, и заустави раздоре у цркви, па укроти буру неизмерних
искушења, и избави од беда и невоља све који те са љубављу славе, и
притичу под твоје окриље, Гавриле архистратиже, молитвениче за душе
наше.
Слава, глас 6.
Дело Византијево.

Радујте се са нама све ангелске војске, јер се предходник ваш, и
наш заступник велики архистратиг, у овај дан у његовом светом храму
чудесно јавља и освећује; зато запевајмо њему и кличимо како доликује:
заклони нас окриљем крила твојих, Михаило, велики архангеле.

И сада, богородичан:
Радујте се са нама сви девствени хорови, јер заступница наша и

заштитница и покров и велико уточиште, у овај дан у њеном светом и
божанском храму теши жалосне; зато јој превајмо и рецимо како
доликује: заклони нас твојом светом заштитом, Пречиста Богородице и
Владичице.

Вход. Прокимен дана.
Читање из Књиге Исуса Навина (гл.5,13-15)

Кад Исус бијаше код Јерихона, подиже очи своје и погледа, а то
човјек стоји према њему с голијем мачем у руци. И приступи к њему
Исус и рече му: јеси ли наш или наших непријатеља? А он рече:
нијесам; него сам војвода војске Господње, сада дођох. И Исус паде
ничице на земљу, и поклони се, и рече му: шта заповиједа господар
слузи својему? А војвода војске Господње рече Исусу: изуј обућу с ногу
својих, јер је мјесто гдје стојиш свето. И учини Исус тако.

Читање из Књиге о судијама (гл.6,11-24)
У дане оне осили се рука Мадијамска на синове Израиљеве па ови

завапише Господу Богу, и гле, дође анђео Господњи и сједе под храстом
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у Офри који бијаше Јоаса Авијезерита; а син његов Гедеон вршао је
пшеницу на гумну, да би побјегао с њом од Мадијана. И јави му се
анђео Господњи, и рече му: Господ је с тобом, храбри јуначе! А Гедеон
му рече: о господару мој, кад је Господ с нама, зашто нас снађе све
ово? И гдје су сва чудеса његова, која нам приповиједаше оци наши
говорећи: није ли нас Господ извео из Мисира? А сада нас је оставио
Господ и предао у руке Мадијанима. А Господ га погледа и рече му:
иди у тој сили својој, и избавићеш Израиља из руку Мадијанских. Не
послах ли те? А он му рече: о Господе, чиме ћу избавити Израиљ? Ето,
род је мој најсиромашнији у племену Манасијину, а ја сам најмањи у
дому оца својега. Тада му рече Господ: ја ћу бити с тобом, те ћеш
побити Мадијанце као једнога. А Гедеон му рече: ако сам нашао
милост пред тобом, дај ми знак да ти говориш са мном. Немој отићи
одавде докле се ја не вратим к теби и донесем дар свој и ставим преда
те. А он рече: чекаћу докле се вратиш. Тада отиде Гедеон, и зготови
јаре и од ефе брашна хљебове пријесне, и метну месо у котарицу а јуху
у лонац, и донесе му под храст, и постави. А анђео Божји рече му: узми
то месо и те хљебове пријесне, и метни на ону стијену, а јуху пролиј.
И он учини тако. Тада анђео Господњи пружи крај од штапа који му
бјеше у руци и дотаче се меса и хљебова пријеснијех; и подиже се огањ
са стијене и спали месо и хљебове пријесне. И анђео Господњи отиде
испред очију његових. А Гедеон видјећи да бјеше анђео Господњи, рече:
ах Господе Боже! Зар видјех анђела Господњега лицем к лицу? А Господ
му рече: буди миран, не бој се, нећеш умријети. И Гедеон начини ондје
олтар Господу, и назва га мир Господњи.

Читање из Књиге Пророчанства Исаије (гл.14,8-20)
Тако говори Господ: сва земља нека весело кличе због тебе и јеле

и кедри Ливански говорећи: откако си пао, не долази нико да нас
сијече. Пакао доље усколеба се тебе ради да те срете кад дођеш,
пробуди ти мртваце и све кнезове земаљске, диже с пријестола
њиховијех све цареве народне. Сви ће проговорити и рећи теби: и ти
ли си изнемогао као ми? изједначио се с нама? Спусти се у пакао
понос твој, звека псалтира твојих; прострти су пода те мољци, а црви
су ти покривач. Како паде с неба, звијездо данице, кћери зорина? Како
се обори на земљу који си газио народе? А говорио си у срцу свом:
изаћи ћу на небо, и више звијезда Божијих подигнућу пријесто свој, и
сјешћу на гори зборној на страни сјеверној; Изаћи ћу у висине над
облаке, изједначићу се с вишњим. А ти се у пакао сврже, у дубину
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гробну. Који те виде погледаће на те, и гледаће те говорећи: то ли је
онај који је тресао земљу, који је дрмао царства, Који је васиљену
обраћао у пустињу, и градове њезине раскопавао? Робље своје није
отпуштао кући? Сви цареви народни, свиколики, леже славно, сваки у
својој кући. А ти се избаци из гроба својега, као гадна грана, као
хаљина побијенијех, мачем прободенијех, који силазе у јаму камену, као
погажен стрв. Нећеш се здружити с њима погребом, јер си земљу своју
затро, народ си свој убио; неће се спомињати сјеме зликовачко док је
вијека.

На литији стихире глас 1.
Дело Кипријаново.

Разумних сила архистратизи, који непрестано стојите пред
престолом Владике, молите се Господу да подари мир целом свету а
душама нашим велику милост.
Дело Арсенијево.

Михаило предводник божанске војске, и војвода вишњих сила,
данас све нас на славље позива, јер он увек са нам иде, и чува нас од
свакога ђавољег напада; Дођите христољубиви и љубитељи празника,
принесимо цвеће врлина, са чистом савести и чистим мислима, па
прославимо сабор архангела, јер он стоји непрестамо пред Богом, и
кличе трисвету песму, и моли се за спасење душа наших.
Глас 2.
Дело Студитово.

Архистратизи, ви сте духовна бића, разумних сила предводници и
одсјај трисунчане славе, ви дајете светлост целом свету, и непрестаним
гласима певате трисвету песму; зато се молите и за спасење душа
наших.
Глас тај исти.
Дело Арсенијево.

Ви разумна бића, света и бестелесна, стојите око небеског
престола, и трисвету песму Богу-Творцу пламеним устима певате: свети
Боже Оче беспочетни, свети крепки Сине сабеспочетни, свети бесмртни
јединосушни Душе, који се са Оцем и Сином прослављаш.
Дело Анатолија.

Бестелесним устима и разумним гласом, ангелски чинови
непрестану песму приносе твоме недоступном божанству Господе, и
чистим разумом служитељи твоји хвале тебе Господе, а међу њима и
бестелесни Михаило и Гаврило предивни, као предходници горњих
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сила, и архистратизи ангела, јесу данас наши слављеници, па нам
заповедају да певамо песме недоступној слави твојој Човекољубче, а
они се теби непрестано моле за душе наше.

Слава, глас 4.
Пламеним устима певају ти херувими Христе Боже, а бестелесним

устима и неућутно славослови те хор архангела, Михаило архистатиг
вишњих сила победничку песму непрестано приноси слави тојој; он нас
данас обасјава због свог светлог празника, да свирамо у псалтире, и да
ти земним устима достојно певамо трисвету похвалу, јер се све
испунило твоје славе, а ти дарујеш свету велику милост.

И сада, глас тај исти.
Дело Георгија никомидијског.

Данас се Богородица као храм који ће примити Бога уводи у храм,
а Захарија је прима; данас се радује светиња над светињама, и хор
ангела свечано прославља; са њима и ми данас да славимо, и са
Гаврилом запевајмо: радуј се Благодатна, Господ је са тобом који има
велику милост.

На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Нека свет попут ангела прослави, Бога који седи на престолу славе,
и запевајмо ову песму: свети си Оче небески, свети си и увек
сапостојећа Речи, свети си и Душе Пресвети.
Стих: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље своје пламеном
огњеним. (Пс. 103,4)

Ти летиш по небесима у великој смелости, ти стојиш пред
престолом страшним у слави, ти си очевидац неизрецивих тајни, зато
те молимо помози нам твојим молитвама Михаиле архистратиже, јер
смо у невољама, бедама и искушењима.
Стих: Хвалите Га сви анђели његови, хвалите Га све силе његове.
(Пс.148,2)

Ти си први међу бестелесним ангелима, ти си служитељ светлог
Божанства на небесима, ти си његов блиски очевидац, зато нас спаси
Михаиле архистратиже, јер твој годишњи празник побожно славимо, а
Тројици са вером певамо.

Слава и сада, глас 8.
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Дело Јована монаха.
Ти си војвода и бранитељ, и предводник ангела, архистратиже, зато

ослободи од сваке невоље, туге и искушења и тешких грехова, све који
ти са вером певају славни и моле те, јер ти гледаш Духовно Биће, и ти
си обасјан недоступном светлошћу Владикине славе, а он је
човекољубиво тело ради нас од Дјеве примио, јер жели да спасе цело
човечанство.

Тропар, глас 4.
Војсковође небеске војске, непрестано вас молимо ми недостојни,

да нас вашим молитвама заштитите, као заклоном крила ваше
непропадиве славе, чувајући нас који падамо на колена и усрдно
кличемо: избавите нас од невоља као војсковође вишњих сила. (два
пута)
И: Богородице Дјево (једанпут)

На Јутрењи

На Бог Господ.. Тропар: Војсковође небеске војске.. (два пута)

Слава и сада, богородичан: Оно што је од постања било сакривено, и
ангелима недоступна тајна: тобом се Богородице свима на земљи
појавио Бог, у несливеном јединству оваплоћен, крст је због нас
примио, и њиме је провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе
наше.

После првог стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Ви увек стојите пред страшним престолом, светлим зрацима
трисунчаног Божанства обасјани, зато просветлите и нас, и одагнајте од
нас мрак греха, јер ваш сабор свечано славимо, а ви се молите усрдно
да се избавимо од невоља, пресветли молитвеници наши.
Слава, глас тај исти
Подобан: Лик ангелскиј..

Хор ангела са светим архистратигом Михаилом, приноси Светој
Тројици песму, јер је Створитељ свега из непостојања у постојање,
својом речју, привео војске огњених чинова.
И сада, богородичан:

Пресвета Дјево, узданицо хришћана, ти си Бога надразумно и
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неизрециво родила, зато га непрестано моли са небеским силама, да
подари нам опроштај свих наших грехова и поправак живота, јер те са
вером и љубављу славимо.

После другог стихословија, сједален, глас 2.
Подобан: Јегда снизшел јеси..

Михаиле архистратиже, ти си постао старешина сред војски ангела,
зато моли непрестано вишњег Цара, да обори гордост поднебеског
мучитеља, јер имаш смелост код огњеног престола, па се моли
непрестано за слуге твоје.
Слава, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Херувими и многооки серафими, и све војске архангела служитеља,
а уз њих и власти, престоли, господства, ангели, силе и начала, моле
тебе, Творца нашега и Бога и Владику, да не презреш молитве грешног
народа твога, Боже многомилостиви.
И сада, богородичан:

Дјево свенепорочна, која си надсуштасветног Бога родила, моли
њега непрестано са бестелеснима, да нам пре краја подари опроштај
сагрешења и поправак живота, јер ти са вером и љубављу певамо како
доликује, једина Свеопевана.

После полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Наредбом твога Створитеља, постао си вођа небеских војски, и
достојан служитељ Божије славе, хришћанима си заступник спасења, и
твојом духовном силом надгледаш земне, зато тебе сви како доликује
хвалимо, и данас твој свети празник славнимо, Михаиле архистратиже,
моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који са
љубављу славимо твој свети празник.
Слава, глас 4.
Подобан: Скоро превари..

Ангелске војске са страхом стоје пред твојим престолом Владико
Христе Боже, и одатле зрацима увек обасјани, неућутнопевају теби
победничку песму; ради њиних светих молитава, даруј мир целом свету,
а душама нашим велику милост.
И сада, богородичан:

Пречиста, свенепорочна и неискусомужна Дјево и Мати, ти си
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надвременог Сина и Реч-Божију родила, зато га моли са бестелесним
и светим небеским силама, да нам подари очишћење грехова, и велику
милост.

Затим степена, први антифон, 4. гласа.
Прокимен глас 4.: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље
своје пламеном огњеним. (Пс. 103,4)
Стих: Благосиљај душо моја Господа. Господе Боже мој, узвеличао се
јеси веома. (Пс.103,1)

Све што дише..

Еванђеље по Матеју, зачало 52.

Слава..Молитвама архангела милостиви..
И сада..Молитвама Богородице милостиви..

После 50. псалма,
Стихира, глас 6.

Ангели твоји Христе, у страху стоје пред престолом твога
величанства, и твојим светлом су увек обасјани, међу небеским
житељима су твоји певачи, и твога Савета служитељи, од тебе доле на
земљу слати, и дају просвећење душама нашим.

Канон Богородице, глас 8.: Појим Господеви проведшему људи своја..
са Ирмосем на 6. Ирмос по два пута.
ВИДИ: Писан у Октоиху на 8. гласу, у недељу на јутрењу трећи
канон.

И два канона бестелеснима, на 8.
Први канон, дело Јована монаха. Његов акростих је: Нека
богомудри празнују похвалу сабора бестелесних. 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.
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Запевајмо сви верни Тројици несазданој, која управља војводама и
саборима небеских духова, који кличе: свети си, свети и свети, Боже
сведржитељу.

Поставио си целе творевини почетак, и биће бестелесно Творче
ангела, који твој пречисти престо окружују, и теби кличу: свети си,
свети и свети, Боже сведржитељу.

Радуј се Гаврило, као очевидац тајне Божијег оваплоћења, и
Михајло вођо духовних чета, који непрестано кличете: свети си, свети
и свети, Боже сведржитељу.
Богородичан: Дрхтим Христе због тајне твога снисхођења, јер мада си
по природи Бог, ти си примио од Дјеве да се родиш као Човек, а све
да би спасао свет од ропства Нечастивоме.

Ини канон, дело овог истог Јована Монаха. Глас тај исти.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља..
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.

Дођите да заједно похвалимо песмама хорове разумних,
бестелесних војски, као слуге Божанства, који се непрестано моле за
наше спасење, и радују се због нашег покајања.

Изабране вође ангела, и војводе светле бестелесних духова, данас
позивају на служење празника њиховог светог спомена, а с њима се
заједно радују и људи, и Тројици песме приносе.

Разеселимо се данас духовном радошћу, на празник архистратига,
људи са ангелима, јер Гаврило опет благовести јединство цркве и
обарање сваке противничке јереси.
Богородичан: Ти Пречиста рађаш мимо природе, у тебе Духом Светим
усељеног Очеву Реч, а са две природе и воље, а у једној ипостаси и
непроменив, и његову икону целивамо.
Катавасија: Отверзу уста моја..

Песма 3.
Ирмос: Страх твој Господи..
Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам утврђење,
јер те искрено призивамо.
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По твојој моћи Бесмртни установио си силе које служе твојој
светој вољи, и који увек стоје пред тобом на небесима.

Прими Христе војводе ангела, као зналце тајне твога оваплоћења
и светог васкрсења, јер се за нас моле.

Поставио си милосрдни Христе ангеле као чуваре људима, и
учинио их слугама при спасењу твојих угодника.
Богородичан: Зачела си неизрециво Господа и Спаса Богоневесто, а он
избавља од зала, све који тебе искрено призивамо.

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

Први си међу ангелима а постао си друго светило иза Свете
Тројице, нама Михаиле војводо, који те побожно хвалимо.

Зрацима божанске благодати, испунио је Гаврило верно сву земљу,
јер је проповедао долазак Бога у телу.

Двоје незаборавних и двојицо блиставих духова, покажите светлост
од Бога, свима вернима који славе ваш спомен.
Богородичан: Опевао је Исаија надразумно рађање из Тебе Пречиста,
а о томе певам и ја, да бих стекао небеско очишћење.

Светилен, глас 8.
Подобан: Повељеноје..

Вође небеских сила, свети и славни предходници високопрестолних
и страшних ангела, Михаиле и Гавриле архистратизи, војводе ангела, са
свима бестелеснима. О, служитељи Владике, за свет се непрестано
молите, и измолите нам опроштај сагрешења и милост, и да стекнемо
благодат у дан суда. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Богоблагодатна, Чиста и Благословена, по доброти и милосрђу моли
непрестано из тебе Рођенога, са вишњим силама и архангелима и свима
бестелеснима, да нам милостиво пре краја, подари опроштај грехова и
поправак живота, и да стекнемо милост.

Песма 4.
Ирмос: Всјел јеси на кони..
Зајахао си на твоје апостоле Господе као на коње и примио си у

DAN 8.



116

MINEJ NOVEMBAR

твоје руке њине узде, и спасење беше твој долазак за верне који
поје: слава сили твојој Господе.

Сео си Човекољубче на ангеле као на коње, и примио си у твоје
руке узде њине, и спасоносно беше твоје јахање свима који непрестано
поје: слава сили твојој Господе.

Твоја врлина Човекољубче надмашује и ангеле, и сву земљу
испуњава Беспочетни твоје славне и побожне хвале, и све који са њима
кличу: слава сили твојој Господе.

Дошао си милосрдни Христе за спасење твог народа, и позиваш
као твоје другове небеске силе; весеље беше твој долазак свима који са
вером кличу: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Дјева си и Мати надприродно постала Пречиста, јер си
Бога као Човека-Христа родила. Њему са страхом кличу ангелске
војске: слава сили твојој Господе.

Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
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.

У Јерихону се у давнини јавио у рату Исусу Навину Михајло
велики, архистратиг силе господње и вођа бестелесних, и помогао му
да победи, јер је од њега као слуга господњи примио силу, да копљем
савлада и зароби противнике.

Некада давно се појавио Гаврило велики, уистину Божији
архангел и вођа бестелесних сила, и јавио јереју Захарији рођење чеда
благовештења, и тако се родио Јован као глас речити који је дозволио
оцу своме да гласом проговори.

Радују се данас сви крајеви земље, славећи Боже свети и свечани
празник твојих архангела: светог Михаила и богомудрог Гаврила; радује
се заједно и сва војска ангела, јер се свет под њиховом заштитом чува.
Богородичан: Остала си једина Чиста и после рађања, и једина си
постала безмужна која храни млеком истинитог Бога-Реч Очеву; Он је
Духом Светим примио наш изглед слуге, и зато његов Божански лик
како доликује славимо, Богородице и Дјево.
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Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Увек смо узношени непоколебивом жељом за висином, ка теби
Христе као крајњој жељи свију, где ангелске силе тебе непрестано
славе.

Ти си Христе створио твојом благодаћу разумна и нетрулежна бића,
као певаче о твојој величини, јер си ангеле твоје саздао Недостижни
по Твоме лику.

Ти си Христе сачувао од колебања на зло слуге твоје који ти
прилазе, јер ти си извор доброте, и ти си доброчинитељ свима који ти
достојно служе.
Богородичан: Оживи Свенепорочна моју душу умртљену страстима, јер
ти си Чувара живота родила, и зато ме ка стази вечног и блаженог
живота управи.

Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от..
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.

У давнини се Варлааму врачару непокорном светим и неизрецивим
Божијим чудесима, показао на раскрсници његовом магарцу ангел и
веома га изобличио, а животињу учинио разумном познањем мимо
природе.

Ухапшеном Петру док је био у тамници, јавио се ангел Божији и
избавио га из руку Иродових и од смрти; зато дођите сви, да као свете
чуваре душа прославимо мудре архангеле.

У ратној опасности, и од црквених јереси, и од свих саблазни,
сачувајте нас ангели, архангели и свете силе Божије, вашим ка Богу
сталним молитвама, и нас у миру сачувајте.
Богородичан: Знамо тебе јединога Бога целе творевине, у две природе,
у два дејства и у две воље, али несливеног Сина Божијег, који је од
Дјеве тело примио, а њен лик на иконама славимо.
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Песма 6.
Ирмос: Јону в китје Господи..
Самога Јону си Господе у кита уселио, зато и мене свезанога
вражијим мрежама као и онога спаси од пропасти.

На божански начин си Господе твојом речју привео из непостојања
у постојање бесмртне војске небеских бића, и учинио их светлећима.

Ви сте, бестелесни, блиски и свети прослављачи Божији, и заиста
грађани небески у Божијој скинији, и достојно нашем Творцу служите.

Разумне и бестелесне војске, непрестано хвале и славослове, тебе
беспочетни Сине Божији, као Творца и створитеља свега.
Богородичан: Беспочетнога који седи са Оцем на висини, удостојила
си се Пречиста да држиш у твоме наручју, зато га Пречиста убеди да
буде милостив твојим слугама.

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.

Узлетимо душом од тварног и пролазног, да славимо са страхом у
песмама и блатним устима, бестелесне као огањ и пламен и светлост.

Архангели, умртвите буру страсти и уз то утишајте сваки метеж
против вере, јер сте ви огњени архистратизи Свете Тројице.

Војводе Миахаило и Гаврило, архистратизи и архангели Божији,
вође бестелесних, заступањем вашим сачувајте нас од сваке јереси.
Богородичан: Из утробе неискусомужне си дошао својом вољом, и
оваплотио се, а бестелесан си као Бог Христе, али си и телесан постао
као Човек. Твоју икону верни поштујемо.

Кондак, глас 2.
Архистратизи Божији, служитељи божанске славе, наставници људи

и начелници бестелесних сила, молите од Бога оно што је корисно за
нас, и велику милост, као војсковође бестелесних сила.

Икос:
У твојим Писмима си рекао бесмртни Човекољубче, да се мноштво

ангела на небесима радује због једног човека који се покаје, зато те и
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ми безакони увек смело молимо, Једини безгрешни и познаваоче
срдаца, да се као добар смилујеш, и низпошаљеш Владико нама
недостојнима милост, јер ти нам дајеш опроштај, а за све нас те моле
бестелесни архистратизи.

Песма 7.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Створио си Милосрдни твоја духовна бића, ангеле, као светила,
испуњена неизрецивом светлости, који непрестано кличу: благословен
си Боже у векове.

Пред њиме стоје милиони ангела и служе му непрестано, али му
лице не могу гледати, него кличу: благословен си Боже у векове.

Речју твојом Ипостасном створена је природа ангела, а они су
освештани Духом Божијим научили благосиљати Тројицу у векове.
Тројичан: Верујемо у Три Ипостаси и славимо неограничено Биће Оца,
и Сина са Духом, и кличемо: благословен си Господе Боже у векове.

Ини.
Ирмос: От Јудеје дошедше в Вавилоње..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.

Са саборима бестелесних дођите и људи да се овога празничног
дана поклонимо и служимо спомен на дивне архангеле Христове,
певајући свети си, свети и свети Боже отаца наших.

У давнини су будући гостољубиви, боговидац Авраам и Лот славни
угостили ангеле, и водили разговор са ангелима кличући: свети си,
свети и свети Боже отаца наших.

Честитом Маноју и премудром Товити јавише се ангели, и
наградили их за борбу живота по заслузи; а младићима у пећи у
давнини је ангел угасио пламен.
Богородичан: Сву нашу природу си примио од Дјеве Исусе, и без
промене си двоструке природе, али у једној Ипостаси; тако о теби
светоотачки проповедамо, и твоју икону верно сликамо и поштујемо.

Песма 8.
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Ирмос: На горје свјатјеј прославаљшасја..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.

Угледајмо се на ангелски живот и мисли своје уперимо на висину,
и са њима опевајмо духовно Господа, певајући и величајући га у све
векове.

Радосни небески хорови око престола славе, увек су око Бога, и
ангели му певају и величају га у све векове.

Тројица од духовног огња ствара ангелске духове као пламенове, да
на небеској висини стално служе и клањају се, а ми их славословимо
у све векове.
Богородичан: Ти си се Богородице удостојила да носиш у наручју
Онога пред киме на небесима стоје са страхом мноштво ангела и
архангела, па га моли да спасе оне који га славослове у све векове.

Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
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.

Архангел Михајло је постао вођа ангела, и са њима слави, јер је
светли зналац тајне благодати, и Гаврило свети војвода бестелесних,
који јавља обручење Дјеве, достојно објављује радост свима који кличу:
народе величајте Христа у векове.

Језекиљ је угледао војске ангела у разном виду, и казивао је и
проповедао: да међу њима испред стоје шестокрили серафими, а
окружују их многооки херувими, и са њима се виде пресветли
архангели, како славослове Христа у све векове.

О страшном твоме другом доласку и суду јавио је Данило и овако
предсказао: постављени су престоли да „Стари Данима“ седи, и
мноштво ангела улази, и са страхом пред њиме стоји, и неућутним
гласовима кличу Светој Тројици у све векове.
Богородичан: Бог-Реч јединосуштан са Оцем и Духом својом вољом се
јавио из Дјеве налик на нас, али у чудном сједињењу није у себи
природе помешао, него се у обе природе пројавио, са две суштине у
једној Ипостаси. Зато се сада његовој икони поклањамо.
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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.

Ти си Христе неизрециво сјединио небеска и земна бића, и у једну
цркву објединио и ангеле и људе, зато тебе непрестано величамо.

Ангели и архангели, престоли, власти и госпотства, начала и силе,
херувими и серафими, са Богородицом се моле за цео свет.

Михаило са Гаврилом, ви сте постали заступници свима, зато
песетите све који са љубављу славе ваш општи празник и верно вам
кличу: спасавајте нас од сваке невоље.
Богородичан: Радуј се света Богоневесто, радуј се јер си вернима
Светлост света родила, радуј се бедеме и заклоне свих нас, и моли за
нас непрестано Бога доброчинитеља.

Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо

Први међу бестелеснима, Михајло и Гаврило, ви сте свима који
болују, и онима који плове, и свима у невољама, постали помоћници за
спасење.

Гаврило ти си са божанским силама и престолима као војвода
ангела и близак Богу, зато се моли за нас нашем Спаситељу.

Као чувари целог света и цркве и као предводници вишњих
небеских сила, молите за нас Спаситеља.
Богородичан: Сложно тебе Богородице славословимо, јер од страдања
и невоља све нас избављаш, и наше молитве на добро испуњаваш.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Михаиле војсковођо огњених служитеља, ти си заступање од Оца
светова примио, од њега имаш и блистање твоје славе, а код пречистог
престола ти си испред свих, као први од духовне војске.
Слава
Подобан: Со ученики..
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Ти си преславни и свети архистратиже Михаиле, пред Богом
постојани заступник духовних сила: архангела, ангела, господстава и
престола и начала; ти стојиш пред неприступним престолем, зато
заклони, штити и сачувај и спаси све, који те са вером славе као
заступника целог света.
И сада, богородичан:

Ти си Свеопевана часнија од славних херувима и серафима, и од
њих страшних си неупоредиво славнија, и светија си од свих светих
ангела Пречиста, јер си Створитеља свих телом неизрециво родила,
зато га моли Богородице, да подари опроштај сагрешења твојим
слугама.

На хвалитне стихире на 4, а глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Теби Михаиле архистратиже, као предводнику небеских чинова и
свих људи на земљи моћном заступнику, чувару и избавитељу, певамо
верно, и молимо да нас од сваке убитачне болести избавиш.

Као вођа горњих божанских сила, он данас позива све народе на
сабрање, да са ангелима један светли и празнични хор начинимо,
заједно са њиним светим саборем, и да сложно трисвету песму Богу
запевамо

Михаиле свети и разумни душе, сачувај нас који под свето окриље
крила твојих са вером притичемо, и штити нас кроз цео живот, а у часу
страшне смрти, дођи архангеле, јер си свима добар помоћник.
Глас 4.
Дело Јефрема Каријског.

Архистратизи обасјани божанским светлом Трисунчане светлости,
ви духовно обасјавате небеске војске, и показали сте се као светлост
бљештава на небеским висинама, јер блистате огњем у свету
неприступног Божанства, зато и трисвету песму пламеним устима
непрестано певате: свети, свети, свети си Боже наш, слава теби.
Слава, глас 5.

Тамо где блиста благодат твоја архангеле, одатле се прогони сила
ђавоља, јер не може издржати да гледа светлост твоју пали Деница.
Зато те молимо: да твојим заступањем угасиш пламен његове стреле,
којима нас стреља, и избавиш нас од његових саблазни, Михаиле дични
архистратиже.
И сада, богородичан:

Ми верни зовемо те блаженом Богородице Дјево, и како доликује
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славимо град твој непоколебиви, и твоје мођно заступање јер си
уточиште за душе наше.

Славословље велико. Тропар, отпуст.

На литургији

Блажена 1-ог канона, песма 3. и од 2-ог канона песма 6.
Прокимен, глас 4.: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље
своје пламеном огњеним. (Пс. 103,4)
Стих: Благосиљај душо моја Господа. Господе Боже мој, узвеличао се
јеси веома. (Пс.103,1)
Апостол Јеврејима, зачало 305.
Алилуја, глас 2. Хвалите Га сви анђели његови, хвалите Га све силе
његове. (Пс.148,2)
Стих: Јер Он рече и постадоше, Он заповеди и саздаше се. (Пс.148,5)
Еванђеље по Луки, зачало 51.
Причастен: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље своје
пламеном огњеним. (Пс.103,4)

DAN 8.
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Месеца новембра 9. дан

Спомен светих мученика: Онисифора и Порфирија;
Спомен преподобне матере наше Матроне;
Спомен преподобне Теоктисте која је из Лезве.
(њена служба писана на повечерју)

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

Мучениче и страдалниче, блажени Онисифоре, ти си Христа Бога
исповедио, и на безаконом суду тешко пострадао, мучен си и ране си
претрпео, зато си и овенчан венцем победе, животодавном руком,
свехвални.

Мучениче и страдалниче Порфирије, крвљу си као царким плаштом
и порфиром помазан, благодаћу и силом Духа; у њу си одевен и постао
обасјан, па царујеш славни са Царем небеским, јединим Богом нашим
у све векове. Њега увек усрдно моли да се сви спасемо.

Мученици дични, за онога који је Живот свих, ви сте свето
пострадали, на ужарену пећ сте радосно легли, и везани за коње сте
вучени, и блажени крај сте примили; зато сте прослављени и слављени,
а за нас се увек молите, увек помињани.

Ине стихире преподобне, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Посним подвизима си о, Матроно телесне прохтеве богочежњивој
души покорила, и за Христом си пошла, и међу испоснике се као веома
побожна настанила; распаљене страсти си облацима својих светих суза
угасила, и велику жељу за Творцем си запалила.

Многима на корист си свето станиште Богу подигла, а чистотом
душе си и сама постала свемудра, храм Духа; и душе си упутила на
корисне подвиге поста, и спасене их привела Владици у мираз; О,
Матроно са њима те верно славимо.

Девојке су заволеле женика и Господа, учењу се твоме покориле и
телесну слабост су у духу савладале, усрђем су и побожношћу страсти
укротиле, и уведене су са тобом о, Матроно у свету палату небеску, где
се заувек веселе.
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Слава и сада, богородичан. Подобан тај исти.
Ти си Бога који је несместив у себе примила, а он је из

човекољубља Човек постао, и нашу природу из тебе примио, и потпуно
је обожио, зато не презри мене Најчистија, јер сада патим, него се
убрзо смилуј, и од сваког напада и повреде од злога ме ослободи.

Крстобогородичан. Подобан.
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 мученицима, глас 4.
Мученици твоји Господе, у страдању своме примили су непропадив

венац од тебе, Бога нашега, јер имајући твоју помоћ мучитеље
победише, а разорише и немоћну дрскост демона; Молитвама мученика
спаси душе наше.

Слава, преподобној, глас 8.
У теби се мати свакако спасе боголикост, јер си примивши крст

следовала Господу Христу; делима си учила презирати тело, желећи
више за душу ствари бесмртне, зато и са ангелима Матроно радује се
дух твој.
И сада, богородичан или крстобогородичан.

Служба преподобне Теоктисте се пева на повечерју.
Канон, глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пешешествова..
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.

Веома је чудан твој живот и житије, јер додирује ангеле новим
духовним и необичним начином, надприродним подвигом Теоктисто
твога живота.

Од младости си светску храну омрзла као и телесне прохтеве, а

DAN 9.
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пост си заволела, па си њиме обуздала све жеље телесне.
Душу твоју незлобиву је Добри Сејач још из младости твоје нашао

као добру њиву, и посејао семе живота, а пожњео урод стоструки.
Богородичан: Тебе Пречисту младу Дјеву и вернима моћну заштиту,
Теоктиста је још из детиње душе заволела, и постала наприродно
станиште свих врлина.

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.

Богоугодним животом ниси могла остати незнана за Злога, зато је
он на твојим леђима чинио злобу, и мноштво Арабљана навео на острво
Лезву, отаџбину твоју.

Када су навалили непријатељи, противник праведника се трудио да
те њима преда, али близу беше Избавитељ који те је одмах од мрских
избавио и тебе чисту себи сачувао.

На острву Паросу избегавши из руку противника, одлучила си се на
монаштво, да као птица тамо, у једном храму Увекдјеве Богомајке,
останеш заувек као служитељка.
Богородичан: Сву наду је Теоктиста на тебе положила, Мати и Дјево
млада, и под твојим окриљем је и храну и пиће и моћну заштиту у
великим невољама нашла.

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.

Удаљила си се у унутрашњост острва, и избегла видиве
непријатеље, али си имала велику борбу са невидивим противником.

Ко може испричати преподобна, све твоје подвиге и страдања, које
си имала у борби са вођом сила таме? Али си за њине пламене стреле
ипак остала недостижна.

О, колико се у теби чува Божије благодати! Зато си могла, мада
сама и млада и као женско, чету духовних варвара победити и
посрамити.
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Богородичан: Чисте савести је Теоктиста из телесне младости
поживела, јер је Боже сву своју наду на твоју Матер ослонила, и тако
је у честиту старост достигла.

 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.

Свој разум си на висину ка Богу уздигла, и тако си све телесне
прохтеве и падове превазишла, зато те ни глад, ни жеђ, ни студен, ни
мраз, ни наготиња, ни врућине нису могле савладати.

Видећи демон твој свети живот, био је бесан и завидан, и збуњивао
те је и искушавао свакојаким замкама, али твоје стопе није могао
спотаћи, непорочна.

Одбила си сваки напад стрела деце Злога, и посрамила си његове
горде намере, и без колебања си завршила ток твога испосништва.
Богородичан: Ти си блажена међу женама, и тебе је преблажена
Богородице Теоктиста себи за духовну заштиту узела, од тебе је добила
силу па је све који су јој пакостили уништила.

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

Границе природе је превазишла, и без основног потребног за тело
је живела, и као нетелесна опстала, јер је желела невидива добра.

Проникнула си Духом Светим да се ближи крај твога живота, зато
си по Божијој вољи и била виђена од некога ловца, да се неби сакрио
твој чудни живот.

Када те је преподобна у цркви ловац видео, само си лик земни
имала, као без тела и крви, и зачудио се мислећи да си привиђење, јер
си толико измршавела. О, великог ли чуда!
Богородичан: Пречиста Владичице, не одбаци мене, јер сам пун
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нечистоте, али ми ипак буди милостива и наклоњена, јер ти приносим
твоје Теоктисте у молитви молење, а ти их прими.

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

Из младости си Теоктисто постала као добро здање, налик своме
Саздатељу, јер си из младости његов лаки јарам усрдно узела, и никада
ниси окусила животног метежа, чувајући сва своја чула, и тако си као
бестелесна чудно на земљи поживела.
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:

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 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.

Одмах си удаљила страх уплашеноме ловцу који те је видео, и по
Божијем промислу си му чиста испричала све о твоме животу, за који
си и пред њим дала благодарну славу Богу.

За тридесет и шест година испосништва, ниси примила
Спаситељеве Тела и Крви причешћа, и молила си твога посетиоца, да
ти са побожношћу донесе једну честицу тога.

Када је ловац дошао и донео ти тражено, и у руке најпобожније ти
предао, примила си и радосно Богу рекла: сада ме милостиво отпусти
Владико, слушкињу твоју, по речи твојој.
Богородичан: Примила си Свеопевана слушкињу твоју, која је пред
тобом богоугодно поживела, и удостојила си је твојих неизрецивих
добара; њеним молитвама учини и нас Пречиста причасницима
непролазне Хране.
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Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
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.

Причестивши се са вером страшним тајнама, као што си и желела
мати преподобна, оставила си прах праху, а твоју свету душу ангели
часно однесоше Богу.

Дошавши поново ка теби ловац верни, да би примио благослов од
тебе, затекао те је мртву по закону природе, и у чуду се питао шта
треба да ради.

Како је био неук, мислио је да је дело богоугодно, па је дрско узео
твоју свету руку, надајући се да ће тако сачувати твоју часну и свету
успомену, блажена, и имати чуварку кроз живот.
Богородичан: Поштујем Владичице врлине светитеља, мада нисам
стекао делатност врлина, али као милостива смилуј се на моје срце, и
избави ме од најгорих обичаја.

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.

Онога који ти је украо руку, задржала си заједно са друштвом и
теретом и чамцем да не отплове, него да остану на острву Парос,
докле схвати онај и врати руку са молитвом, уз остали део светога тела.

Задржани па отпуштени људи, силом која се кроз тебе пројавила,
заједно су похитали ка твојим моштима, да се часно поклоне и да их
целују, али ништа не нађоше, јер по вољи Божијој ти си постала
невидива.

Од Христа си примила, преподобна, дар исцелења од великих
болести, и стекла си велику смелост да му се молиш, зато помени све
који славе твој свети спомен, и измоли нам очишћење од грехова, и
поправак живота.
Богородичан: Господ који хоће да се сви спасу, одабрао је тебе себи за
Матер, и одредио те вернима као извор свакога добра, зато ми који
горка безакоња чинимо, због тебе се надамо, да стекнемо милост,
Владичице милостива.
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Стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

У жељи да стекнеш вечна добра, куповину свих пролазних и злих
сласти си заменила, као и храну која страсти распаљује; Зато си чиста
мати од младости пришла збору монаштва.

Познала си све замке нечистих духова, и храбро си им се
противила, и из корена си изданке страсти почупала, и по Давиду их
као потомство злобе о камен разбила.

Наредбом Божијом избегла си из руку, и настанила се у пустињи
тражећи Христа; у животу си мудро прешла светско море страсти, и у
небеско пристаниште достигла, које си и желела, где сада видиш
Христа.
Слава и сада, богородичан:

Радуј се горо богата, радуј се престоле Божији, радуј се Божија
државо, радуј се неспалива купино, радуј се Богородце, радуј се палато,
радуј се лествице небеска, радуј се храме, радуј се посудо, радуј се
скинијо, радуј се непрестана радости целог света.
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 из Октоиха један и светима два канона.
Канон мученицима. Његов акростих је: Ти блажени доносиш корист
твојим прослављачима. Дело Јосифа. 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.

Приспео је твој свети празник који доноси душевну корист свима
који те са вером хвале, зато те сада молимо: помени све нас, блажени.

Имао си одлучност пуну храбре смелости, па за наредбе
неразумнога ниси марио богонадахнути, него си радосно пострадао,
блажени.

Помогнут небеском силом, ти си Онисифоре на страшне муке
пошао, и силу противника си потпуно победио.
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Богородичан: Зауставила си муке од смрти, јер си родила бесмртни
Живот и Створитеља Христа, Избавитеља нашег, Дјево свенепорочна.

Ини канон преподобној. Његов акростих је: Опеваћу заслужену славу
Матроне. Дело Јосифа. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви вси људије..
Појмо сви народи Господу песму победе, јер је у Црвеном Мору
фараона потопио, и тако се прославио.

Ти си заувек са небеским војскама, јер си Божијом близином
обожена, зато твојим молитвама спасавај све који те славе.

Сва си жељом за Богом била запаљена, али си разгореле
душегубне сласти, облацима уздржања угасила.

Постала си Матроно свети сасуд Владике, јер си постом очистила
срце од телесних страсти.
Богородичан: Моли богообрадована Онога, који је одлучио да се из
тебе надприродно роди, да све нас спасе и успокоји.

Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато
се утврдило у Господу срце моје.

На стратишту су мученици, Бога-Реч једнаког са Оцем и Духом
исповедили, и зато су страшне муке храбро претрпели.

Твоје ноге си утврдио, мучениче Онисифоре, на камену исповедања
праве вере, и зато те нису олује од рана поколебале.

Свим својим разумом си блажени мучениче био уз жељенога
Христа, и зато ниси свеблажени осећао патње од задобијених рана.
Богородичан: Гледај Пречиста да ме спасеш, јер си Бога-Реч
оваплотила неизрециво и недокучиво, а који је све својом заповешћу
створио.

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

DAN 9.
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Жезлом божанске вере ти си море страсти пресекла, и тако си
побожним душама прави пролаз прокрчила.

Постала си диван украс усамљеника, свеславна, јер си у монаштву
чист и непорочан живот имала.

Свукла си са себе смртоносне и трулежне страсти, преславна, и
побожним животом својим си демона разоткрила.
Богородичан: У твоме телу Пречиста се сјединио Саздатељ са твојим
телом сјединио, али је остао што је и био, да би стару лепоту људима
подарио.

Кондак преподобној, глас 2.
Подобан: Благодат приимши..

За љубав према Господу, преподобна Матроно жељеног одмора
видела ниси, постом дух твој просветивши, и твојим молитвама си
нападе демона разорила, и као звери их моћно победила.

Икос:
Подари ми Боже мој реке речи, и разум мој учини изворем бујним,

и благослови језик мој да опевам ову као твоје јагње, јер си је овенчао
твојом добротом. Ако ми ти сам не даш речи достојне, како бих ја
понизан принео дар овој богатој у речима и делима? Зато ми даруј силу
да испричам њена подвизавања, јер је моћно духовне звери победила.

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

Били сте запаљени огњеном жељом за Богом, па зато се додиром
тварног огња нисте опекли, блажени, него сте обману спалили, затим
сте страдалници немилостиво вучени, и тако сте крај живота примили,
али нисте никада заборављени јер сте и славу добили.

Слава, преподобној, глас 8.
Подобан: Повељеноје..

 Унапред си од Бога изабрана, и ка пристаништу живота упућена,
без колебања си кроз буру живота прошла, и са ангелима си
Избавитељу певала, па се молиш непрестано за нас, да Христос
благодат и милост подари нама, и сачува стадо које си кроз патње
стекла.
И сада, богородичан:

Неизмењеног си Бога родила, зато молитвама твојим материнским
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утврди Блага моје стално промениво срце, због греха и лености
нападима Лажљивога, да бих те и ја благодарно славио, Богородитељко
Маријо; Помилуј стадо твоје, које си стекла Свенепорочна.

Крстобогородичан:
Увек смо чувани крстом твога Сина и Бога, Дјево, и демонске

нападе и замке побеђујемо, а теби истинској Богородици певамо, и са
љубављу те сва колена блаженом називамо, као што си и прорекла; зато
твојим молитвама даруј нам опроштај наших сагрешења.

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.

Заблистао је сјај твојих патњи мучениче Онисифоре, и привукао је
блажени, блаженог Порфирија да са тобом пострада.

Мучитељи су ову двојицу положили на ужарену лесу, да заједно
муче ове Христове војнике, који су били разгореле и радосне душе.

Као жртва савршена и чиста, ви сте себе страдалници Владици
свих радосно принели, зато сте и прослављени.

Душом си себе предао Владици, па зато ласкаве беседе нису могле
да те обмане, богомудри, свемудри и свебогати Порфирије.
Богородичан: Родила си млада Дјево оваплоћенога Бога-Реч, који је из
милости и милосрђа одлучио да буде једнак са нама, Свенепорочна
Владичице.

Ини.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Капима твојих суза Матроно, напојила си срце твоје, и обрадила га
Божијом благодаћу и уродила стоструким класом врлина.

Уз Христа је наслонила степенице својих помисли ова дична, и
тако је у напастима од злих демона остала нетакнута.

Храбром одлуком је и супруга и живот светски оставила, а јарам
Христов је заволела, и за Христом је седовала.

DAN 9.
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Богородичан: Не оставивши небеса, Бог се унизио, и дошао Пречиста
у твоје тело; и измерен је Неизмерни, да би од безмерних греха свет
разрешио.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи 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.

Ви сте непоколебиве куле цркве, јер мада сте колебани мукама,
ипак сте се духом чврсти показали.

Идоле сте нечистих назови богова уништили, и постали сте за
углед праве побожности и храбрости, свети великомученици.

Као истинита војска од Бога наоружана, привремену власт сте због
вере оставили, и радосно сте пострадали.
Богородичан: У тебе се Несместиви уселио и настанио, а тебе је Дјево
широм од небеса учинио, зато те славимо.

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

Ти си о, Матроно у свети лик одевена, и тако си демона-злотвора
у стид оденула.

Привремено си заменила за вечно, а супруга за Женика бесмртног,
који је верио душе наше.

Ти си Матроно свеноћне похвале Владици приносила, и тако си
телесне жеље успавала.
Богородичан: Родила си Свенепорочна Владара и мртвих и живих, зато
страсти мога срца умртви.

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.

Претрпео си мучениче Онисифоре, патње и ране, и живот си
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завршио сведочењем вере, и постао си победник, и примио почасти
небеске.

Држали сте се један другога вером уједно повезани, и заједно сте
вучени, и примили разрешење од тела као силни страдалници, и са
Господом сте се сјединили.

Због жестоке нарави судије, ви сте за коње привезани и
немилосрдно вучени, славни мученици господњи, и светог краја живота
сте се удостојили.
Богородичан: Мимо закона природе, ти си Дјево Законодавца родила,
који је обновио нашу пропалу природу, зато га моли да ме спасе, јер
ме грех уништава.

Ини.
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.

Као птица певачица, у лугу испосништва се Матроно слатко
оглашаваш, и привукла си свети сабор жена као разумне птице, па су
тако избегле душом мреже вражије.

Тело си у побожности држала, и тако си, преподобна, страсти
обуздала; најлепшом лепотом душе си се светло за Христа украсила, и
побожном душом си Матроно предивна постала.

Живот ангелски си на земљи заволела, и Оваплоћеноме по великој
доброти за нас из Свете Дјеве непрестано си појала; а своју женску
природу си против злобног врага укрепила.
Богородичан: Човекова природа је била грехом заробљена, али ти си
је Свенепорочна Богородице избавила од робовања Зломе, јер си
Владику свих родила, који нам је отворио улаз у вечни живот.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Као двојица мученика силно пострадасте, и демонску гордост на
земљу обористе, обасјани благодаћу нестворене Свете Тројице, славни
Онисифоре и Порфирије, молите се непрестано за све нас.
Икос:

Охрабрени Божијом помоћи, и одлучни Христови војници,
савладали су демонске намере и замке; за побеснеле коње су заједно

DAN 9.
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привезани, и тако су за веру пострадали, а сада моле Бога за опроштај
наших грехова, и да одагна навалу искушења и за избављење од зала;
Зато њих увек хвалимо као блиске Божије угоднике, који се непрестно
моле за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда в Вавилоње отроци..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи
надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца
наших.

Твоју племениту душу је објавила твоја племенита нарав, када си
мучениче Онисифоре исповедио пред мучитељима Бога Оваплоћенога.

Заволео си вечну, божанску слободу, и зато си за твога Владику као
послушни слуга сапострадао, и са њиме се радујеш Порфирије
свеблажени.

Вашом светом крвљу сте ужарени огањ безбожничког пламена
угасили, па кличете свехвални: благословен си Боже отаца наших.

Да би се блажене и бесмртне славе удостојили, ви сте блаженом
смрћу пострадали, и сада сте као Богом обасјане звезде духовнога
Сунца.
Богородичан: Оваплоћени Бог-Реч је тако решио, па се из твоје крви
Дјево родио, да би нас на земљи обожио, који му овако певамо:
благословен си Боже отаца наших.

Ини.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Као дивна грлица, сачувала си Богу чеда целомудрија, као
неплодне страстима, али се Истином обогатише и због тебе блажена се
спасоше.

Надом у Бога си светитељко цео свет и све у свету оставила, и
надсветско си сада наслеђе примила, зато си Матроно стварно
усамљеника права лепота.
Богородичан: Да би укинуо Евину клетву, Бог се у Најнепорочнију
младу Дјеву уселио, и извор благослова је свима излио који кличу:
благословен је Пречиста Плод тела твог.
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Песма 8.
Ирмос: На крестје плотију пригвожденнаго..
Христа Бога нашега, телом на крсту прикованога, који нам даде
крст за оружије спасења, децо благосиљајте у векове.

Предали сте тела на комадање, и тиме сте неразумно срце врага
раскомадали, али сте остали вољом одлучни, и зато сте на велико
познати венценосци.

Вашом крви страдалници, угашен је огањ неверовања, али сте
вернима напојили и душу и срце, јер сте засадили богопознање.

Христовим кормилом сте валове ужасних мука прошли, и у
пристаниште Божијег царства небеског и непропадање сте приспели.

На ужарени огањ Параклитов су мученици јавно бачени, али су
демонску лаж спалили, а васељену просветили.
Богородичан: Тебе је млада Дјево, Реч Божија, као цвет са ливада
нашао, и твоју лепоту је изабрао, па се оваплотио, и васељени
замирисао.

Ини.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху:
Благословите сва дела господња Господа.

Побожном нарави си украсила душу, света Матроно, и Духом
Божијим си привела Богу сабор девојака, које певају: благословите сва
дела Господа и величајте га у векове.

Због облака твојих подвига, ти си божанском благодаћу исушила
мутне облаке страсти, а срца свих који са вером долазе, увек напајаш,
зато те славимо у све векове.

Вером и уздржањем си као оружијем саму себе наоружала, зато
ниси рањена стрелом сласти, мада си међу мушкима живела, а онога
који је у давнини Еву ранио, ти си блажена Матроно копљем
целомудрија ранила.
Богородичан: Исаија Духом Светим говори: Ево Дјева има у себи
Избавитеља нашег из адове утробе. Зато побожно кличимо:
благословите сва дела Господа и величајте га у векове.

Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..

DAN 9.
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 Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.

Помогнути силом Христовом, ови у телу су бестелесне савладали,
као дивни дијаманти и стубови вере, и сада се на небесима веселе, са
пострадалима од искони.

Као свете и разумне кочије, ви сте свети мученици за неразумне
животиње везани, и у небеско сте пристаниште радосно доспели, и
венце победе примили, зато сте достојно слављени.

Ваша су тела сада свети мученици у славном граду Пангеану, и он
је обогаћен вашим заступањем, јер сте лекари који увек лече и телесне
и душевне болести, свима који вам са вером долазе.

Двојице светих и блиставих, Порфирије страдалниче увек
слављени, и Онисифоре храбри, молите се Пресветој Тројици, да се
избавимо од невоља, и да мир стекнемо душама нашим.
Богородичан: Владика се својом вољом потпуно у мене оденуо, и
дошао као Женик из твога светог бока Свенеорочна, и храни се млеком
Он, који сву творевину храни наредбом, благословена Увекдјево.

Ини.
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.

Ти си Матроно славна као света голубица врлинама позлаћених
крила, па си у небеску висину си узлетела, и сада почиваш где су
сабори преподобних и чете праведних, и где је вечно весеље и радост
неизрецива.

Заволела си Заблисталога из жене као незалазно Сунце по
милосрђу његовом, и ужарену и непроходну стазу испосништва си
успела чиста да прођеш, јер си демоне спалила, а телесне страсти
исушила.

Твој свети спомен нам је заблистао светлије од сунца, и просветио
нам и мисли и срца, зато помени нас који са вером њега славимо
Матроно славна, јер заиста имаш смелост код Бога.
Богородичан: Држиш на рукама млада Дјево Онога, који својом
наредбом све држи, па ме твојим заступањем избави из руку отуђенога,
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и светлом твојим просвети моје мисли, и удаљи ме од страсти који ме
нападају без предаха.

Светилен.
Подобан: Жени услишите..

Прославимо мученике, који су кроз страдање заблистали, и цео
свет су светлошћу свога мучеништва обасјали: Онисифор славни и са
њиме Порфирије, јер се они моле за нас, који са љубављу славимо
спомен њин.
Слава, преподобној:

Матроно увек славна, ти си међу мушкима била настањена, и
примила чин монаха. О, великог ли чуда! Како си се преподобна
сакрила од демона-мучитеља, и била увек и грубо вређана? Али си
постом, молитвом и непрестаним бдењима, његову главу сатрла.
И сада, богородичан:

Радуј се Божија палато, радуј се горо осењена, радуј се несагорива
купино, радуј се престоле славе, радуј се божанска трпезо, радуј се
сасуде свезлатни, радуј се свећниче свесветли, радуј се лаки облаче,
радуј се Дјево и Мати Маријо.

DAN 9.
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Месеца новембра 10. дан

Спомен светих апостола: Олимпа, Родиона и осталих са њима

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

Пуноћу целога света сте као крилати орлови славно прелетели,
свети проповедници, и уловили сте народе од Злочинца и привели их
ка вери непорочној, зато се молите за мир душама нашим и за велику
милост.

Тертија и Сосипатра, прославимо као свете гласнике, и Олимпа и
Родиона и са њима Ераста свештенога, и побожног Кварта, јер они
прославише Христа Бога нашега, и моле га да дарује мир душама нашим
и велику милост.

Ви сте храбри и блажени, народе ка Христу Богу привели, и
избавили их крвљу Онога који је одлучио да се на земљи роди, и крст
и смрт да својевољно претрпи; њега сада молите да 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.
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
подари душама нашим.

На Јутрењи
Оба канона из Октоиха, и светима на 4. Његов акростих је: Усрдно
певам речитим ученицима. Дело Јосифа. Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја десница..
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Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.

Као свети ученици, из милосрђа оваплоћенога Бога нашег, молите
га да подари опроштај грехова свима, који славе ваш блажени спомен.

Боговидци и апостоли блажени, ви сте блистава огледала Божија
јер сте примили његове дарове, па свима вернима дајете на добро
спасоносне зраке.

Свима су заблистали просветлење, јер су из Извора светла
захватили, Ераст и Тертије, Олимп и Родион и Сосипатр заједно са
Квартом, зато их побожно прославимо.
Бгородичан: Рођеним из тебе Дјево обновљен је људски род, јер си
родила Реч Очеву, који се у смртно тело обукао, па нам пут
бесмртности указао.

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.

Божију реч сте као духовно светило пронели апостоли, и покорно
сте по целом свету прошли, мрак сте разгонили, а благодаћу сте
синовима светлости учинили све, који су ноћи незнања робовали.

По старом пророштву, спасоносна благовест ваших речи изашла је
у цео свет, јер сте свето дело учинили и по целој земљи прошли, а
душе народа просветили, богоречити апостоли Господњи.

Дух Пресвети се у ваше душе уселио, и потпуно вас обожио, зато
сте по свету пролазили и благодаћу храмове идолске разорили, а цркве
Богу подигли.
Богородичан: Познасмо Јединородног Сина Очевог, испрва без матере,
и из тебе рођенога без оца, зато те као Божију Матер исповедамо, јер
си без патњи родила и неизрециво девојка остала, Маријо Богоневесто.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Дошао нам је данас празник светих апостола, ради којих добијамо
опроштај грехова, сви ми који њихов празник славимо.

DAN 10.
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Затим сједален, глас 4.
Подобан: Гроб твој..

Ераста, Олимпа, Сосипатра и Тертија, а са њима заједно и Родиона
и Кварта спомен сложно прославимо, па им кличимо: Божији
проповедници и слуге Бога-Речи, вашим молитвама избавите душе наше
од вечне муке.
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:

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: 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.

Постали сте утврђења из давнине неутврђенима, и вашим
богоданим проповедима сте многе демонске тврђаве раскопали и
запуштењу предали, боговидиоци и апостоли Спасови.

Ви сте велики проповедници много о Христовој величини
проповедали, и како се на крају унизио, и све на земљи сте веома
светло просветили, и великом благодаћу их усавршили, свети апостоли.

Нека је песмама похваљен свети Олимп, и Родион са њиме нека се
побожно прослави, јер су живот мученички завршили, и са Божијим
проповедником Петром су им у Риму главе посекли.
Богородичан: Веће од свих чудеса Свенепорочна, се у теби ново чудо
јасно догодило, јер си Бога родила телесно, који се по милосрђу са
нама земнима сјединио, у несливено јединство, Богоневесто.

Песма 5.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем..
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
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крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.

Сва Мудрост Очева оваплоћена, је вас као учитеље у свет послао,
па сте у мудрости духа и истине славни проповедали, и све народе
умудрили.

Ви сте свемудри проповед као удицу узели, и благодаћу сте из
дубине незнања народе као рибе безглане извукли, и у вери сте их
Господу привели.

Похвалимо Олимпа и великог Родиона, и Тертија и Сосипатра, а
заједно и Ераста и светога Кварта, као Христове проповеднике, и
свима побожнима заштитнике.
Богородичан: На реч си зачела Свенепорочна Бога-Реч, и надразумно
и неизрециво га родила Богоневесто, и постао је Богородице Човек; зато
те богонадахнутим речима увек славимо.

Песма 6.
Ирмос: Обиде нас последњаја..
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.

Боговидиоци Речи и његови блиски, и најблаженији, ви сте као
драгоцено камење које се котрља по земљи, догурали правој вери оне,
који су дотле злим обичајем камењу безосећајном служили.

Проповедајући Јединицу у Три Лица, неразделиву и несливену, ви
сте многобожачку лаж на земљи укинули, нелажни Христови апостоли,
а народе сте из велике обмане, на светлост богопознања упутили.

Премудри апостоли, ви сте дивним проповедима бесмисао
немудрих разорили, и утврдили веру у једнога Бога и Свецара, који
божанским сјајем целу творевину украшава.
Богородичан: Славимо те Владичице као друго небо али вишље од
првога, јер си нам Сунцем Правде заблистала, и дубоку таму незнања
одагнала.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Обасјани божанском светлошћу, ђаволске мреже одлучно разористе,
и уловивши све народе, славни апостоли, Владици их приведосте,
научивши их да прослављају Божанску, Свету Тројицу.

DAN 10.
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Икос:
Очевидци Бога и ученици Владике свију, мрежом ваших молитава

извуците из дубине сагрешења моју смирену душу, уловљену мрежама
демонских замки, да бих честито провео време мога живота, и да вам
са љубављу певам, и прославим непорочан живот ваш, који сте на
земљи провели, јер сте веома помрачене просветили, и научили их да
славе Божанску Тројицу.

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.

О теби Ерасте, као о светом економу цркве Христове у Јерусалиму
пише и проповеда Павле апостол; са њиме тебе славимо и Христу
певамо: благословен си и хваљен Боже отаца наших.

Трпио с искушења и невоље и поднео гоњење, и ранама за Христа
си украшен, даровити Ерасте, али си громогласно кликтао: благословен
си и хваљен Боже отаца наших.

Благовесник Новога Завета си Кварте постао, а старо безакоње си
као страно одбацио, и ка обнови живота си привео све који кличу:
благословен си и хваљен Боже отаца наших.
Богородичан: Увек постојећа Реч Очева се земнима јавио, и у теби се
млада Дјево оваплотио, и телом родио и Човек постао, да би сваког
човека спасао, хваљени и најславнији наших отаца Бог.

Песма 8.
Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..
У пећи младићи Израиљеви као на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.

Постали сте нерушиве куле Христове цркве, али сте разорили
невернима све бедеме, а верне сте као камење сазидали на Камену
Вере, који кличу: сва дела појте Господу и величајте га у векове.

Постали сте свеблажени законодавци, јер сте Закон Духа на срцима
верних записали; њиме сте просвећени и кликтали: сва дела појте
Господу и величајте га у векове.
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Украсио си се блажени Олимпе, у дан када је и велики Петар крај
примио, и јавно си са Родионом од мача пострадао, по наредби
безаконог цара Нерона, и сјединили сте се са небеским сабором.
Богородичан: У давнини је сасуд са маном тебе Пречиста предсказао,
јер си Христа као нашу сладост у телу носила, и телом га родила, који
избавља од горчине безбројних сагрешења, све који га величају у
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.

Добру сте трку завршили, добро сте од Владике-Речи награђени,
добрих дарова Духа сте се удостојили, и добру славу сте стекли,
апостоли господњи, просветитељи душа наших.

Као звезде небеске ви сте Божијим чудима сву земљу просветили,
а дубоку таму незнања сте одагнали, и синовима дана све учинили, које
су давно замкама демони поробили.

Војске злонамерних демона сте погубили, који су давно у понор
људе и народе сурвали, и Богу сте привели мноштво спасених, и са
бестелесним војскама их сјединили, одабрани Христови апостоли.

Ушли су у надсветски свет, велики Олимп и Сосипатар, заједно и
Тертије и Родион и Кварт, и свети Ераст, и сада моле Избавитеља за
цео свет.
Богородичан: Поштеди Господе народ твој, и ради молитава Пресвете
Дјеве и твојих савних апостола, избави нас од навале незнабожаца, и
од грехова и искушења и вечних мука.

Светилен
Подобан: Небо звјездами..

У песмама верно сви прославимо апостоле, као блиставе муње, и
као светла станишта Духа Светога, и као пресветле зраке незалазног
дана.
Богородичан:

Тебе сви грешни имамо као заступницу, о, Пресвета Дјево, а ти нам
учини наклоњеним Сина твога, ради твојих материнских молитава.

DAN 10.
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Месеца новембра 11. дан

Спомен светих мученика Мине, Виктора и Викентија;
Спомен свете мученице Стефаниде;
Спомен преподобног оца нашег и исповедника Теодора Студита;
Спомен светог краља српског Стефана Дечанског.
(његова служба писана иза ове)

На Господи воззвах.. стихире мученицима. Глас 4.
Подобан: Јако добља..

Гвозденим трозубцима си мучен, и воловским жилама шибан, и
огњем ти је тело измучено, али се ниси одрекао спасоносног имена
Христовог, одлучност ти нису сломили, и ниси принео жртву идолима,
него си својевољно мучениче Мино примио страдање, и твоме Владики
постао жртва чиста и света.

Вадили су ти очи и на дрво вешали и свећама те целог палили, и
свирепи судија ти је жиле пререзао, и мачем ти је главу одсекао, а ти
си се Викторе славни радовао, страдалниче за Спаситеља, и помоћу
Духа Светога си војске демона победио.

Господ те је овенчао венцем благодати, Стефанидо многострадална,
јер си храбрим срцем својевољно себе на муке предала, привезана
између две палме си раскидана, и душом си као птица ка Богу узлетела,
а тело си оставила у рукама ловаца, мученице дична

Ине стихире преподобнога, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..

Оче Теодоре, заиста си по имену твоме надразумне дарове од Бога
примио, и са вером их предао свима који те воле, и умножио си свој
талант, оче блажени, и чуо си глас Божији који те је позвао у његову
палату, и тамо сада живиш код престола Свецара, оче дични.

Теодоре, оче отаца, ти си мноштво монаштва Христу привео, и
постао им вођа ка спасењу, обасјан си Божијом науком, и украшен
заступањем душа, и био си свемудри пророчка уста Господња, па пред
њиме сада стојиш, али и нас не заборави.

Свештенослужитељу мудри, са твојих усана се излила изобилна
благодат Духа, као из извора Божије науке, и постао си Теодоре
побожности бранитељ, и велики саговорник Истине, кула и тврђава
православне вере, и монашког живота јасно правило, свемудри Теодоре.
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Слава..мученицима, глас 6.
Дело Византијево.

Опет годишњи празник целом свету заблиста, Мине, Виктора и
Викентија, и срца верних просветљује, јер се ови свети за Христа и за
крст његов борише, зато им са славом и часно певамо, а Христа Бога
нашега у песмама прослављамо.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Народ безакони, те је неправедно на дрво крста приковао, и док
је то Дјева и Чиста Мати твоја Спаситељу гледала, као што Симеон
прорече, у срце је рањена.

На стиховње из Октоиха.
Затим стихира мученицима, глас 2.
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)

Ходите сви који волите страдалнике, да прославимо троструко
блистави збор мученика: Мину, Виктора и Викентија, јер су крв дали
и вечни живот купили, зато су и створитељу зла трпељиво одговарали:
ми не ценимо пролазно више од вечног, ми не ратујемо за цара земног
и смртног, него ратујемо за Цара живог, који увек кличе вернима: ко у
мене верује ако и умре живеће.
Слава, глас 6.

Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје подвиге. Војске демона си разорио
и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве

венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси
душе наше.

DAN 11.
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Слава преподобног, глас 8.
Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, светило

васељене, богонадахнути украсе монаштва, Теодоре премудри, твојим
учењем све си просветио, духовна свирало, моли Христа Бога да спасе
душе наше.
И сада, богородичан.

На Јутрењи

Канон из Октоиха један и светима два канона на 8.
Канон мученицима, дело Јована монаха. 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.

Није сада Божији народ са Мојсејем славним и са Маријам мудром
женом и пророчицом кроз дубину Црвенога Мора, него сада Мина
страдалник прелази славно море подвига, зато певајмо Богу нашем јер
се прославио.

Пред свирепог и безаконог мучитеља свег обузетог гневом и
претећим бесом, ти си хтео да изађеш Мино, као Христов војник и
бранитељ праве вере, и Христов си светилник постао кличући: певајмо
Богу нашем јер се прославио.

Ти си Христе прорекао: Када се подигнем привући ћу све људе на
земљи, и то си и учинио, јер си војске мученика и народе са свих
страна призвао, да певају радосно: певајмо Богу нашем јер се
прославио.
Богородичан: Тебе је Дјево Јесеј предсказао као процветали штап
Аронов, из којег ће као из корена израстити непропадиви цвет целом
свету, и заблистати оваплоћени Бог; њега увек моли Богородице за нас,
који ти притичемо.

Ини канон преподобног. Његов акростих је: Песмама славим славног
Теодора. Дело Теофаново. Глас 8.
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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.

Светлим сјајем Духа Светога си освештан и постао си као
најсветлији стуб оче, и био си богоречити вођа ка земљи обећаној, и
за то се богомудро старао, зналче неизрецивих тајни Теодоре.

Радосно и нелонуло си желео да пређеш ка Богу преподобни, па си
се и пре краја живота оденуо живоносном смртношћу за овај свет, и
сада си достојно примио живот без старења, богоносни оче Теодоре.

Страсне прохтеве си победио, а мучитељеве наредбе си храбро све
одбацио и јунаштво показао, и да се Христов лик слави ти си
богоугодни проповедао, као и иконе светитеља.

 Свој си разум свемудри очистио и научио да пишеш
богонадахнуто; богатство врлина си сабрао, и откривењим божанских
догмата се обогатио, и светим животом се преподобни обострано
заблистао.
Богородичан: Ти си родила Реч Божију оваплоћену, раније бестелесног,
а он је као Бого-Човек у свету надприродно поживео, Свенепорочна
Богородице Дјево, зато те сви славимо, као нашу заступницу пред
Богом.

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.

Мучитељ нагнан твојим премудрим речима, тебе је беспоштедно и
сурово бичем воловским израњавио, мислећи да те поколеба мучениче
непобедиви.

Гледајући ка Господу очима душе, терет неиздрживих телесних
мука си поднео, дични и храбре нарави.

Ниси се плашио мука веома великих, него си се на подвиг одлучио,
кличући: дошао сам самозван онима који ме нису тражили.
Богородичан: Кроз адове капије ме је Оваплоћени из тебе
Свенепорочна извео, када сам са дрвета окусио и од Злога умртвљен
био, а Син твој својевољно смрт поднео.

DAN 11.
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Ини.
Ирмос: Утверждеј в начале 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.

Уз помоћ Христовог свеоружија свеблажени, ти си патње великих
и страшних рана претрпео, и закључан у тамници, ти си заједничар и
страдања и царства Христовог постао.

Под јасном Божијом заштитом, и његовом ревошћу запаљен, ти си
нечисту науку безаконика разорио, твојом науком свемудри оче,
благодаћу од Бога достојно обогаћен.

У виђењима си био делатан, а у делима си нам био богослов
богоречити; ти си учитељ испосника, и славни свештеномученик и кула
православља и цркви тврђава.
Богородичан: Сапостојећи Бог-Реч са Оцем и Духом, хтео је да обнови
родоначелника, зато је из тебе Пречиста примио Ипостас, јер је тебе
као светију од свих светих нашао.

Кондак Теодору, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Испоснички и равноангелски живот твој, потврдио си мученичким
подвизима, и постао си садруг ангела, богоблажени Теодоре. Са њима
не престај да се молиш Христу Богу за све нас.

Икос:
Похвалимо сада Теодора, као светлу лепоту испосника, и Христове

цркве утврђење, јер је као нови огњени стуб постао, и мисли јеретичке
је спалио, а душе верних је правом вером просветлио, и као нови
Израиљ их је у Божији вишњи Јерусалим увео, зато му сложно
запевајмо: свеблажени оче, не заборави да се непрестано молиш Христу
Богу за све нас.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Од раније страшном тамом незнања заробљени Египат, обасјао си
богомудри мучениче Мино светим твојим подвизима, јер си светилник
целог света, па си ноћ безбожија моћним зрацима одагнао, блажени;
зато светли и часни твој дан светло празнујемо, и усрдно ти кличемо:
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красото страдалника, моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења
свима, који са љубављу поштују свети спомен твој.

Слава, преподобног Теодора, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Наоружан светим догматима, ти си веру православну сачувао, мада
си за њу Теороде и страдао, у заточењу био, шибан и у тамници многа
зла претрпео, оче преподобни, моли Христа Бога, да подари нама
велику милост.

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 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: Сједјај в славје на престоље..
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.

Лијењем твоје крви свеблажени страдалниче Мино, ти си жар
многобожија угасио, војску демона потопио, а цркву Христову која те
хвали напојио.

Када си на дрвету мучен био, био си налик страдању Онога Који
је крстом змију горко умртвио; и стругања си мучениче дични трпео,
за Њега Који ти је наслеђе на небесима обећао.

Ти си надприродно искушење страдања претрпео, јер је твоју
природу божанска љубав сачувала, њоме си и на муке заборавио, па си
радосно на још страшније ране пошао.
Богородичан: Ти си неизрециво родила Бога оваплоћенога, који је од
твоје крви Неискусобрачна себи дом саздао, у две суштине и две воље
јављеног божнском лепотом.

DAN 11.
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Ини.
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.

Дат си целом свету као истоименити са даром Божијим, јер си
богатим даровима заблистао, сјајем који си блажени Теодоре из Извора
Истине имао, зато си удостојен да си међу мноштво учитеља и
испосника убројан.

О, одлучног ли и јуначког твога противљења, ти си њиме свирепог
мучитеља победио, и зато си богомудри, надразумно, добро првенство
и коначно блаженство достигао, и са бестелеснима певаш: слава сили
твојој Човекољубче.

У теби се глас Божији јасно уселио, зато обилно излива, премудри
Теодоре, реке догмата, а њима се сада наслађују твоји ученици, оче
богонадахнути, зато кличемо гласом неућутним: слава сили твојој
Човекољубче.
Богородичан: Целог човека је у теби Свечиста обновио, и сав се са
свима људима сјединио, а од недара Очевих се није удаљио, мада је
одлучио да се усели у твоје тело, и из богатог милосрђа се својевољно
унизио, и цео свет је Божанством обогатио.

Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
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.

Обасјан светлим зрацима сведочења и страдања за веру, помрачио
си свемудри тамно безбожије, и просветио си пуноћу верних, који ти
певају свехвални.

Због твога великог трпљења исчезла је свака намера демона, јер ни
глад, ни ране, ни палење, ни муке од трозубца, нису могли твоју
ревност за веру да помраче.

Ограђен вером као зрацима сунца, настанио си се славни у
пустињи, и све си градове просветио, проповедајући Христа Сина
Божијег који је у телу дошао.
Богородичан: Мене трулежног је обновио Избавитељ, надприродно
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рођени из тебе, и ослободио ме је од давнашње клетве, Богомати
Пречиста, зато га моли да ме спасе.

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.

Божијом науком си и разум, и душу, и тело очистио, па си као
свечасни храм Божији, живи и са душом постао; себе си оче као
мирисну жртву Христу принео, па си и јереј и жртва постао.

Ти си блажени обасјан зраком Духа, свима заблистао богословним
језиком Тројичне светлости, и објавио си оче неирециву и надразумну
тајну оваплоћења Божије Речи.

Сада си душом настањен са ангелима, па моли Христа, да избави
од страсти и невоља све који славе и поштују свечасни и свети спомен
твојих страдања, богоносни Теодоре.
Богородичан: На неизрецив начин се Дјево Син Божији у тебе уселио
и Човек постао, мада је пре свих веркова из Оца заблистао, па избавља
људе од пропасти, и узводи у живот нетрулежни, као једини Милосрдни.

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.

Здрав си остао Мино, мада си у огњу намучен, а када си власеним
крпама струган по ранама, снажила те је присутна божанска благодат.

Када си на суду пред судијом и мучитељем стајао, лаж си Мино
увекласвљени изобличио, а себе си као кулу праве вере за верне
учинио.

Знојем твојих мука си исушио лаж идола, а тебе си учинио за храм
Свете Тројице, Мино, дични страдалниче.непорочна
Богородичан: Твојом добротом као биљем, исцели Свенепорочна
неизлечиве страсти моје душе, јер си благога Христа Спаситеља родила
свима у свету.

Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..

DAN 11.
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Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Свети проповедниче, ти си живот свој целомудрено завршио, и
правдом, храброшћу и мудрошћу се украсио, и себе си као у најлепшу
кочију врлина убројао, свеблажени и преподобни.

Замирисале су божанском лепотом, речи твојих побожних догмата
свемудри, па све залутале изводе из дубине јереси у православље, као
узвишеној мети.

У теби је оче заблистао Христос као светлост и сада си са њиме у
светлости и радости, и као финикс си, свеблажени Теодоре процветао
и као кедар си се дични умножио.
Богородичан: Твојим молитвама, Пречиста Богородитељко, да се
избавимо страшних сагрешења, и да добијемо Пресвета божанску
светлост, из тебе неизрециво оваплоћенога Сина Божијега.

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

Избавивши те од временог војевања, учинио те је Христос Бог наш
вечним житељем небеса, мучениче Мино, јер он је неувели венац
мученика.

Икос:
Радује нас спомен мученика и великога заступника, јер је он у

страдању велику смелост показао, и противнике победио, јасним и
радосним исповедањем благодати. Ходите амо сви, и радујмо се
љубитељи празника, сада је најбоље време нашег весеља и тако остаје,
када служимо спомен Мине страдалника, који је примио дар разрешења
од страсти, од дародавца Христа Бога, који је неувели венац мученика.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи..
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.

У ранама си свукао блажени кожу као плашт греха, и показао се
оденут одећом, али не више старом, него у ону коју ти је изаткала
благодат коју си примио.
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Жаром твојих силних подвига, свети мучениче, у пепео си
претворио трновиту и лукаву безбожност, а потоцима твоје крви си
свеблажени, угасио гордо уздигнути пламен неверја.

Пошто имаш изобилне дарове ти чудеса изливаш, зато твој свети
празник славимо, дични Мино, и помажеш свима који певају:
благословен си Боже отаца наших.
Бгородичан: Благословен је Плод твога благословеног тела, и њега
благосиљају и небеске силе и сабори на земљи, јер нас је избавио од
старе клетве, Благословена Дјево.

Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија огњ..
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.

Промислитељ је видео чистоту твоје душе, и поставио те оче за
пастира разумних оваца; зато њему сада радосно кличеш свеблажени
Теодоре: благословен је Бог отаца наших.

Светој икони лика оваплоћеног Христа ниси престао да се клањаш,
а богопротивницима си се успротивио чак до крви, и певао си, трипут
блажени Теодоре: благословен је Бог отаца наших.

Твоја реч се даровити показала сољу зачињена, а твој живот је оче
просветљен зрацима Духа; њиме сада блисташ и кличеш радосно:
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Ево се сада испунило побожно пророштво светог Давида,
и се заиста сви моле твоме лику Богородитељко Пречиста, јер имаш
богату благодат, зато сада благосиљамо Бога отаца наших.

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.

Постао си овенчан Мино, јер си непријатеље крста Господа твога
поразио и посрамио, и певао си блажени: нека сва дела певају Господу
и величају га у векове.

Бог чини дивна чуда на дан спомена твога, јер нам из твојих
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моштију извиру исцелења и душе и тела, зато кличемо: нека сва дела
певају Господу и величају га у векове.

Богу си принео твоје служење, када си на земљи приклонио твоју
главу и примио посечење мачем, и кликтао си мучениче: нека сва дела
певају Господу и величају га у векове.

Као плаштом и порфиром, данас је црква вашом крвљу украшена,
Мино, Викторе и Викентије, па зато кличе: нека сва дела певају
Господу и величају га у векове.
Богородичан: Девствено тело је родило Сина, којег је без семена
зачела, као Бога неограниченога, Бога-Реч са Оцем беспочетнога; њему
сва дела као Господу певају и величају га у векове.

Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
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.

Ти си богоносни Теодоре прогнао заступнике поганих јереси, и
учио си да се поштују пречисте иконе Христове, да им се клања и
часно и побожно поштују, певајући Владици: благословите га
свештеници, и народи га величајте у векове.

У целом твоме животу богоречити Теодоре, био си путовођа
православља и пресветло светило, учитељ богопознања, углед
монаштва, познат законодавац, и поучавао си да се пева: свештеници
благословите Владику Христа и величајте га векове.

На земљи си се подвизавао, и заштитник праве вере био, а
неправде искрени обличитељ, свеблажени; као дар Божији си на
небесима овенчан венцима правде, и живот си завршио а веру сачувао,
величајући Христа у веове.

Вером си твој разум украсио, и жељом за целомудријем, и опасао
си се строго јунаштвом, Теодоре свеблажени; ка правди си управио
свето и лепо душевне твоје силе, срдачно кличући: децо благословите,
свештеници певајте а народи величајте Господа у векове.
Богородичан: Очисти Благословена и Пречиста, ожиљке и ране моје од
грехова, јер си из девствене и неискусомужне утробе Бога родила, млада
и Пречиста Дјево, који је над свима; њега багосиља све сторено и
велича га у све векове.
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Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от..
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.

Заволео си страдалниче, не мање него ли што си вољен био, и
вољену твоју душу си љубљеноме твоме Христу предао, који је твоје
сведочење незаборавни, прославио.

Као свећник Трисунчаном Светлошћу запаљен, постао је
трисунчани скуп мученика: Мина, Виктор и Викентије, који верне
просвећују, а демонски мрак одгоне.

Прими хвалу као дуг Мино, који ти усрдно узвраћамо, мада знамо
да он превазилази наше речи, и даруј нам из ризница твојих небројених
дарова.
Богородичан: Тебе су одавно сви пророци достојно похвалили као
Матер Цара и Владике, а сада апостоли и мученици са нама славе тебе
Богородице и величају те.

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.

Потоцима твојих суза као испосник, и изворима твоје крви као
Христов сведок си се просветио, па обострано сијаш пресветло, а као
свештеник си у правду одевен преподобни, и живиш међу хоровима
светих, и сада си у недоступној светлости, трипут блажени.

Чист живот си провео, и сада живиш у насељима и светињи над
светињама; венац предивни си примио, и велелепну и свету царску
одећу, па у њој сада обасјан стојиш пред Жеником блажен и обожен.

Удостојен си да видиш Извор добара, богоносни Теодоре, јер си
заиста кроз живот свето прошао, и чистм животом си од утицаја света
душу сачувао, и постао свештени сведок и страдалник.

Јављање твојих проповеди свехвални, беше нама као дар од Бога,
и као гром који су сви до краја света чули, а као реке извиру твоје
поучни списи, зато тебе као богоречитог боголослова достојно
називамо.
Богородичан: О, Дјево, постала си Мати Божија, јер си из свога тела
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мимо природе благог Бога-Реч родила, њега је Отац из свога срца пре
свих векова, као благ родио, али и га сада за узвишенијег телом
сматрамо, мада се у тело обукао.

Светилен из Октоиха и мученицима
Подобан: Небо звездами..

Као што звезде красе небеса, тако Мина, Виктор, Викентије и
Стефанида цркву украшавају; ради њиних молитава подари Христе
победе над притивницима нашем народу.
Слава, преподобног Теодора:

Побожношћу си постао духовни стуб догмата православних, и
изобличио си заблуду иконобораца, па си и страдањем завршио своје
исповедање Теодоре, прославио се.
И сада, богородичан:

Сви верни приводе сада тебе као заступницу, ка Рођеноме из тебе
Свечиста, а ми још и мноштво саразапетих са њиме, зато не престај
Дјево да се молиш за нас.

На стиховње из Октоиха
Затим стихира мученицима, глас 2.
Стих: Завапише праведници и Господ их услиша од свих невоља
њихових избавиће их. (Пс.33,18)

Ходите верни да прославимо Мину, Христовог страдалника и
храброга међу војницима, јер се у правој вери храбро подвизавао, а моћ
царева и мучитеља је оборио, зато има смелост код Христа Бога, да се
непрестано моли за душе наше.
Слава, преподобном Теодору, глас 8.

Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш Теодоре,
јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си јер
си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник
ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли
Господу да помилује душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Господи, ашче и на судишчи..

Господе, када је тебе Сунца Правде угледало сунце, на двету крста
разапетога, сакрило је своје зраке и у таму претворило, а свенепорочна
твоја Мати је у срце рањена.

На литургији
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Прокимен, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
и преподобноме, Јеврејима, зачало 335.
Алилуја, глас 4.: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Еванђеље по Матеју, зачало 38.
и преподобноме по Матеју, зачало 10.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

Овога месеца новембра 11. дан и

Служба светог великомученика краља Стефана српског, чије
су мошти у Дечанима

На малој вечeрни,
На Господи воззвах.., стихире на 4. Глас 1.
Подобан: Небeсныхъ чиновъ..

Духом окупљени опевајмо Стефана, ревнитеља за праву веру и
међу царевима изузетнога, и страдалца и овенчанога, и његов празник
са љубављу и радосно прославимо. (Два пута)

Сада и ангели небески спомен дивнога подвижника духовно
празнују, и ка нама невидиво силазе па нас осењују, и све што нам је
потребно дарују.

Сабор мученика са нама заједно се радује и празнује, славећи и
певајући Христу који нам је Стефана овако прославио.
Слава, глас 6.

Данас нам је заблистало пролеће у зимско доба, ходите братијо и
мученикољубитељи да уберемо цветове врлина које нам је донео
Стефан, Христов искрени ученик, он је примљени талант добро
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умножио и показао се веран своме Владици, и као дрво засађено крај
извора воде, даје свој плод у време своје, и моли за нас од Христа Бога
велику милост.

И сада, богородичан:
Опевајмо верни гласом архангела, као небеску палату и заиста

запечаћене двери: радуј се, јер нам је од тебе израстао Христос свима
Спаситељ, животодавац и Бог; он је Владичице савладао мучитеље и
безбожне наше противнике, твојом руком Пречиста, узданицо хришћана.

На стиховње стихире, глaс 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Са запада је сунце заблистло ширећи зраке побожности, Стефан
међу царевима мученик.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Окупите се усрдно сва српска племена, и прославите свога
заступника.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

У последња времена си се појавио као лепота, многострадални
Стефане.
Слава, глас и подобан тај исти:

Ти стојиш пре Господем славни, којега си заволео, зато твоју
паству помињи.
И сада, богородичан:

Маријо, Увекдјево, увек те сви исповедамо као Богородицу.

Тропар, глас 4.
Царство на земљи си добро водио, и плашт мучеништва си

страдалниче носио, смирено си мудрост стекао, и сиромашне посећивао
и хлеб им свима раздавао, зато те је Божанска Света Тројица овенчала,
уједно и венцем мучеништва и царства небеског.
Слава и сада, 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 провосазда-
нога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
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На великој вечeрњи

Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8, глaс 2.
Подобан: Кијими похвалными..

Којим дивним и похвалним песмама да опевамо Стефана? Као
небескога човека и земног ангела, и као праве вере бранитеља и
кривоверја изгонитеља. Као непоколебиву кулу своје Отаџбине, у
ратовима храброга и у невољама трпељивога, преступницима оштрог
казнитеља и праведнима усрдног помоћника. Христос нам њиме дарује
велику милост.

Којим венцима похвале да овенчамо Стефана? Као лепоту
мудрости, и висину смиреноумља, а гордости рушитеља. Као бедем
необориви своје обитељи. Као непобедивога страдалника и по ранама
другога Јова. Као страшног прогонитеља демона, а ангелима славног
сажитеља. Христос нам њиме дарује велику милост.

Којим умилним песмама да величамо Стефана? По чистоти разума
као орла на висинама. Као помоћника сиротиње и хранитеља
удовицама; паћеницима утешитеља, а пониженима усрдног служитеља.
Као делатеља доброг по дару од Бога, јер он је неправду омрзнуо и
правду заволео, и нама од Христа моли велику милост.

Којим дивним накупљеним цвећем да овенчамо Стефана? Као
изабраног Христовог сасуда, у којем се са Оцем и Дух уселио. Као
другога Јосифа у невољама, а кротошћу другога Давида, по мудрости
Соломону равнога, а по ревности Илији једнакога, по врлинама углед
царевима, каомилостивог и провереног учитеља, јер нам њиме Христос
дарује велику милост.
Слава, глас 8.

Данас је свети празник, и небеса га духовно празнују, а на земљи
нас на весеље позива, у спомен дивнога подвижника, Стефана
трпељивога, јер он изузетан и најпознатији чувар Христових заповеди,
јер није заволео пролазно царство, ради вечнога и заиста блаженог
живота, него је све разделио и подарио убогима, и још се и
мученичким венцем овенчао, па стоји право пред Светом Тројицом, и
смирење моли за цео свет, и опроштај грехова, за све који његов
празник са вером славе.
И сада, богородичан: Цар небесниј..

Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима
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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.

Вход. Прокимен дана, и три Чтенија.

Читање из Пророштва Исајиних (Глава 43, 9 – 12)
Тако говори Господ: Сви народи сабраше се заједно, и сабраће се

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 немдругого осим Мене
спасавајућег. Ја објавих, и спасох, понизих, и не беше међу вама туђега
(бога). Ви сте ми сведоци, и Ја сам 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 (Глава 3, 1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.

Сматрани беше 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
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 свеплодницу прими их. И у време посете
њихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним
народима, и овалдаће људима, и зацариће се Господ у њима ди века.
Који се надају на њега разумеће истину, и верну у љубави остаће Њему:
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета (Његова)
у изабранима Његовим.

 Читање из Премудрости Соломонових (Гл.5,15 24 и 6, 1 – 3)
Праведници ће до века живети, и у Господа је плата њихова, и

старање њихови у Вишњега. Тога ради добиће царство благолепија, и
венац лепоте из руке Господње, јер ће их десницом покрити, и
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мишицом (Својом) заштитити 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
заједно са њиме свет на безумнике; полетеће праволучне стреле
муњевите, и као из благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од
каменонетног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, пеке ће их потопити кагло. Стаће им насупрот ветар силан, и
као вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство
ће преврнути престоле моћних. Слушајте, 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.

На литиjи стихире, глас 1. Самогласно.
Радујте се и веселите се све западне земље и заиграјте, јер код

себе имате звезду незалазну и веома светлу, која и сунчане зраке
превазилази, Стефана славнога, као врло родну и одабрану грану из
светога корена; као искреног делатеља Христових закона, који је
Христа веома заволео, и од њега нам моли велику милост.

Радуј се сав српски народе, радујте се и велико благо похвалите,
у нарочитом дану Стефановог спомена, јер међу вама је израстао као
ружа мирисна, и сада се међу мученицима као светла звезда пресијава,
и као пастир добри нас не оставља никада, него нас невидиво посећује,
и од Спаса нам дарује велику милост.

Нека се исток са западом радује, и нека се не горде, јер друго
сунце овде преславно заблиста, и не одлази ка западу нити тоне у
земљу, него са земље на небеса узлази, и са разумним духовима тамо
борави, и одатле нам шаље зраке и чува нас и освештава, а од Христа
нам дарује велику милост.

Слава, глас 5.
Затрубимо у духовну свиралу, у овај нарочити дан празника

нашега, који позива све околне побожне и мудре, са узвишеном поруком
и говори: ево овога који је на земљи са страхом владао, сада на
небесима слободно царује; дођите цареви и на њега се угледајте и
делима му следите, да и ви тако венце стечете. Ево пребогате ризнице
милостиње, дођите паћеници и примите исцелења, рука која је новац
давала, та иста сада исцелења дарује, телесних болести и душевним
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патњама. Богати и сиромаси, здрави и немоћни, дођите захватите по
вери шта вам треба, од светога кивота као од непресушног извора, у
славу Спаса и Бога, који је прославио све који њега славе.
И сада, глас и подобан тај исти.
Дело патријарха Германа.

Затрубимо трубама песме, јер се са небеске висине обратила
свецарица, Мати и Дјева, и благословима овенчава све који јој поје;
дођите цареви и кнезови и запљескајте рукама и певајте, јер је она
Цара родила, који је раније смрћу заробљене човекољубиво решио да
ослободи; пастири и учитељи окупимо се, да похвалимо Пречисту
Матер Доброга Пастира, јер је она као свећник златни, као светли
обрак, шира од небеса, и разумни кивот, као огњени Владикин престо,
као златни сасуд који прима ману, као закључане двери Бога-Речи, као
свих хришћана уточиште, зато је побожним песмама овако похвалимо и
рецимо: палато Бога-Речи, удостоји нас смирене небескога царства, јер
ништа није немогуће за твоје заступање.

На стиховње стихире, глaс 4.
Подобен: Јако добља..

Окупљени данас хвалимо те свеблажени Стефане као тврдог као
дијамант, јер си искушења претрпео и смрт неправедну поднео, јер те
је Христос којег си заволео са два дара удостојио: царске круне и венца
мученичког.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Постао си дични као зора најсветлија, светлошћу трпљења, зато се
окупљају свештеници и цареви, и монаштво и мирјани, и богати и
сиромашни, и сви се клањају ковчегу твојих светих моштију, и освећење
примају.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Јов је давно на истоку славан и богат, побожан и праведан и
почетак мученика био, а Стефан је на западу славом и богатством
трајним, и као војник Цара над свима и пуноћа страдалника постао.
Слава, глас 3:

Дођите сабори љубитеља празника, дођите и хор начинимо,
дођите да песмама овенчамо са венцем истоименитог Стефана,
угледајмо се на његову љубав ка Богу и трпљење му похвалимо, јер
заиста је до краја претрпео у закону Господњем, и насилну смрт је од
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руку убица поднео, па му кличимо: многострадални и преблажени,
обитељ коју си заволео и у њој часне твоје мошти да остану желео,
сачувај и заклањај, као и стадо које си окупио, јер имаш код Христа
смелост.
И сада, богородичан.

Вољом Очевом си без семена од Божанског Духа зачела Сина
Божија, од Оца постојећег без матере пре свих векова, ради нас је из
тебе без оца настао, телом си га родила, и као детенце си га млеком
својим хранила, зато не престај молити да се избаве од невоља душе
наше.

На благосиљању хлебова:
Тропар, глас 4.

У трпљењу твојих јуначких подвига, мноштво рана си Стефане
претрпео, и по своме скончању си венац од Бога, са саборима мученика
примио, и у земљу кротких се настанио, блажени, зато моли Христа
Бога, да подари душама нашим мир и велику милост. (два пута)

Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењи
На Бог Господ.., Тропaр (двa пута)
Слaва, и сада, богородичан:

Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

После првог стихословија, сједaлен, глaс 1.
Подобан: Камени запечатанну..

Твој кивот светитељу, постао је други Силоам свима, који са вером
долазе, и исцелења од разних болести излива, зато се свуда сва српска
племена радују због твога празника, и похвалама ти кличу: слава Ономе
који те је прославио, слава Њему, јер те је овенчао, слава Њему, јер кроз
тебе чини велика чуда. (два пута)
Слaва и сада, богородичан:

Заиста те сви знамо као истиниту Дјеву и после порода такву, зато
са љубављу притичемо твојој доброти, јер тебе ми грешни имамо као
заступницу, и тебе смо стекли у невољама спасење, једина свенепорочна.
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После другог стихословија сједaлен, глaс 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Зачудили су се ангели, гледајући шта се на теби надприродно
догодило, како из земног царства прелазиш у небеско, због живота у
врлинама; поплашили су се демони видећи тебе овенчанога, јер су
мислили да те страдањима победе, али су се посрамили и пропали, зато
Онај који ти је тада помогао, нека просвети и душе наше. (два пута)
Слaва и сада, богородичан:

Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина
несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после
рађања као Дјева опет остаје.

После полијелeја, сједaлен, глaс 3.
Подобан: Красотје дјевства..

Заиста си диван у твојој Отаџбини и у свету као диван цвет, јер
си свима очи духовне и осећања срца привукао ка лепоти твојих поука,
зато ти сви задивљени усрдно кличемо: радуј се Дечанима истинита
похвало. (два пута)
Слaва и сада, богородичан:

Лепоти твога девства и пресветлој чистоти твојој Гаврило се
зачудио и кликтао ти Богородице: Какву достојну похвалу да ти
принесем? Како да те назовем? Збуњен сам и уплашен! Зато како ми је
наређено кличем ти: радуј се благодатна!

Затим степена, први антифон 4. глaса.
Прокимен, глас 4: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Еванђеље по Луки, зачало 63.
После 50. псалма, стихира глас 6.

Данас је црква обасјана зрацима свога страдалника, и као цвећем
украшена весело те хвали, и јасном у песми говори: такав је мој пород,
такви су синови мога тела које родих крштењем и одхраних млеком праве
вере, и постадоше мученици за истину, и моле се за цео свет Господу.

Канон богородици на 6. (Његов акростих је: Певаћу похвалу
живоносној младој Дјеви.) Глaс 2.
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Песма 1.
Ирмос: Нетрeну, неoбичну..
 Непрокрчену необичну неоквашено прошавши морску стазу
изабрани Израиљ клицаше: Господу појмо јер се прославио.

Твој Пород Пречиста, су одавно најавили духовна лествица и чудно
осушени пут кроз море, зато певамо Богу јер се прославио.

Сила и Ипостас Свевишњега, и савршена Божија Мудрост из тебе
Пречиста оваплоћена, је људима говорио јер се прославио.

Као Сунце правде прошао је кроз непроходне двери твога
закључанога тела, и заблистао је у свету јер се прославио.

Канон светога,
(Његов акростих је: Новом мученику приносим на дар песму..) Глас
1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.

Као новојављено сунце, што зрацима светлим сија на све стране,
изнедрила те је Стефане западна страна, и тајанствено обасјаваш све,
који Господу победничку песму певају.

Лишењем телесних очију, стекао си духовни вид, па сада видиш,
што по апостолу око није видело и на срце човеку дошло, а то ти
Христос даде јер си га заволео.

Истину је рекао Соломон, да је спомен праведнога са похвалама,
јер ево сада окупљени из разних народа, похвалама овенчавају
бесмртну главу Стефана.

Очистивши разум и срце, и душу си слободну учинио славни, и
постао си сасуд изабрани, достојан Божије посете, зато и дошавши
Христос са Оцем и Духом дом је себи у теби начинио.
Богородичан: Гора висока коју је Данило видео, и од које је камен без
мушке руке одсечен, праслика је тебе Богородице, јер си нам без
мужно телом родила Емануила.

Катавaсија: Отвeрзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
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Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Пeсма 3.
Ирмос: Лyкъ сокрушисја..
Поломљен је лук насилника снагом твојом Христе, и немоћни се
твојом силом опасаше.

Он који је изнад свега, и Творац времена, из тебе је Дјево својом
вољом као Бого-Дете постао.

Певамо о твојој утроби широј од небеса, јер због њеног Рода Адам
опет радосно на небесима живи.

Ини канон.
Ирмос: Једине вједыј..
 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.

Из младости си блажени посисао млеко премудрости, и у страху
Божијем се увек учио, тако си препливао пучину живота, јер си Христа
као кормилара имао, а он те је у добра небеска пристаништа одвео.

Био си одан еванђелској науки даровити, које блаженим назива
милостиве, а и ти си био кротак и милостив, зато си помилован и
наследио си земљу обећану кроткима.

Усрдним молитвама си привукао Духа Утешитеља, који се и
уселио у твоју чисту душу, и тебе је потпуно светлим учинио, али и
страшним и чудесним за околне цареве, а на нашу похвалу и славу.

Твојих богоносних и премудрих речи се застидео самодржац грчки
и сабор свештеника, јер ниси трпео да гледаш кривоверне као вукове
посред стада благочестивих.
Богородичан: Побожни Језекиљ је рекао: „и остаће двери затворене“,
и то се на теби Владичице испунило, када је у тебе неизрециво Очева
Бог-Реч ушао, и свету се у телу из тебе показао, али те је као Дјеву и
пре и после сачувао.

Катавaсија: Твоја пјеснословцы Богородице..
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.
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Сједален, глас 8.
Подобан: Премyдрости слова..

Постао си љубитељ Премудости и ризница врлина, одакле си
захватао божанска сазнања; за пролазно ниси марио, него си на
непролазно мотрио, и оно што си волео, то си по скончању наследио,
због врлина си примио достојну награду од правосудног Примисла, зато
ти и кличемо: моли Христа Бога да подари опроштај грехова свима,
који се са вером клањају твојим светим моштима. (два пута)
Слaва.. и сада, богородичан:

Кад помислим на твој суд, бојим се испитивања, и стрепим од
ужасних мука, огња и патњи, и таме и тартара. Тешко мени, шта да
чиним? Како срамоту да издржим, када се књиге отворе и дела
обелодане? Зато ти притичем Богородице Пречиста, дођи ми тада и
избави од оних патњи, јер си нам само ти уточиште Владичице.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Гле Богоматер се славно узвисила, као гора Божија дома
Господњег, више и од небеских сила.

Само си ти Дјево мимо закона природе, родила Владара свих
створених, и удостојила се Божијег имена.

Ини.
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.

Стефан је био човек по природи, али по врлинама виши од других
људи, као други Илија казнио је невернике и наградио православне, а
јеретике је као чеда душегубних вукова из своје земље одгонио.

Стефан је заиста боголикост добро сачувао, па је такав и по мору
свога живота пловио, разум је господарем над страстима учинио, и са
веселом душом је кликтао: слава сили твојој Господе.

Ни туга ни невоље, нити дугогодишње заточење, ни избодене ти
очи нису могле поколебати жељом за Господем, него си остао
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неизмењен и весело кликтао: слава сили твојој Господе.
Имајући великомучениче смелост код твога Владике, измоли мир

целом свету, а твојој Отаџбини укрепи бојне заставе против безбожних
варвара, и подари спокојство народу твоме, јер са нама када си био,
наш је живот у миро пролазио.
Богородичан: У давнини је пролазак старог Израиља кроз Црвено
Море било пра-слика твога недокучивог порода, јер као што он
неоквашеним стопама прође кроз морски бездан, тако и Христос без
семена од пречисте твоје крви дође Дјево.

Катавaсија: Сједјај въ слaвје..
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.

Песма 5.
Ирмос: Угль Исaіи пројавлeйсја..
Господ се Исаији као жар показао, и заблуделима у тами заблистао
као сунце, из девственог тела, и даровао им богопознање и
просвећење.

Кропите облаци сладост весеља свима на земљи, јер нам се даде
дете које је пре свих векова, од Дјеве оваплоћени Бог наш.

Моме животу и телу моме светлост заблиста, а трулење греха
разруши, када се напослетку од Дјеве без семена оваплотио Вишњи.

Ини.
Ирмос: Просвјетивый сијанијемъ пришeствија..
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.

Уз царску власт, добио си и учитељски дар, па поучавајући о
корисном, срца свих си ка истинитој вери привукао, и плодоносним их
учинио и научио, зато си велик у царству небеском постао.

Ужас ме спопада када слушам о призору твоје неправедне смрти,
али ме и радост обузима када гледам твоје свете мошти, заиста по
великоме апостолу, ништавна су страдања садашњег времена према
слави која се на теби открила.
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Ниси био мањи по вери и тежњи ка Богу од Симеона и Саве,
твојих светих и богоносних предака, већ си њима био налик и по
другим врлинама, и чак их надмашио: називом и венцем мученичким.

Очи све сиротиње у тебе се надаху, као што и рече Давид Богу, а
ти си давао њима храну као Божији служитељ пред очима господара,
зато си блажени и наследио за милостиве царство спремљено.
Богородичан: Гора Синајска је у давнини предсказала у купини
законодавцу твој недокучиви пород, јер тада огањ није спалио купину,
као што сада Богородитељко огањ Божанства није спалио твоју утробу
која је Бога примила.

Катавaсија: Ужасошасја всјаческаја..
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.

Песма 6.
Ирмос: Глaсъ глаголъ молeбныхъ, от..
Када чујеш глас мојих молитвних речи из несрећне душе моје,
избави ме од невоља, јер си ти једини основ нашега спасења.

Човекова природа заробљена грехом, Чиста Владичице, тобом је
слободу тобила, јер се твој Син као јагње за све жртвовао.

Кличемо ти сви Богомати истинита: избави слуге које те гневе, јер
само ти имаш смелост код свога Сина.

Ини.
Ирмос: Обиде нас последњаја..
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.

У бојевима си био храбар и противнике побеђивао, али не штитом
и копљем, јер на оружије твоје се никада ниси уздао, него и подизањем
светих руку, као Мојсеј Амалика у пустињи, тако си и то молитвом
горде побеђивао.

Славише те цареви, благословише те светитељи, слушајући за твоје
предивне врлине, јер си им углед и назив за врлине постао, и сада са
вером долазе и клањају се твојим светим стопама.
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Себе си принео као непорочну жртву, Ономе који се за нас
жртвовао, чистотом срца и незлобивошћу си жртва искрена, света и
жива, јер си се мученичким крајем потпуно жртвовао Богу.

Ужарене стреле невидивог стрелца које су се у тебе зариле, угасио
си благодатним трпљењем Стефане, и учинио их немоћнима, и тако си
нас на делу научио трпљењем његове нападе побеђивати.
Богородичан: Нојева барка беше пра-слика и наговештај пречистог
твога порода, јер као што је он Борогодитељко сачувао од потопа
остатак рода, тако си и ти од потопа греховног спасла човечанство.

Катавaсија: Божественноје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Као другога Константина стекла те је црква, побожног, кротког,
праведног и милостивог, блажени, али и као великомученика и правог
страдалника, зато и они који се тобом поносе кличу: Стефан је моје
утврђење и похвала.

Икос:
Добри Владика, Бог и Створитељ, у еванђелској причи је рекао за

винограда делатеље, да је сваки колико је времена радио по његовој
спасоносној заповести, по своме труду је и плату примио; а сада, у
једанаести час и у последње време и на крају хиљадугодишта истакао
је овог великог мученика и цара, своје Отаџбине непоколебиви бедем,
а своме манастиру нерушиви зид, и златну круну цркве, која је носи и
са нама сложно кличе: Стефан је моја похвала и тврђава.

Песма 7.
Ирмос: Вјети јавишасја..
У давнини су деца постала мудрија од говорника, јер из богоугодне
душе благосиљаху устима и певаху: најсветији Боже наш и отаца,
благословен си.

Видећи Јаков у ноћи као у загонетки, из тебе оваплоћенога Бога,
који се светло јавио свима који певају: најсветији је Бог отаца и
најславнији.
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Који се Јаковом борио, он је у теби Пречиста знаке неизрецивог
снисхођења показао, и са људима се својевољно сјединио, најсветији
Бог отаца и најславнији.

Нека је омражен ко са несумњивом вером не проповеда тебе као
Сина Дјеве, као једнога од најопеваније Тројице и који не кличе
језиком: најсветији је Бог отаца и најславнији.

Ини.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пeщь..
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.

Исус Навин је видео некада ангела који му је наредио да изује
обућу са својих ногу, јер је место где стоји свето, рече, а ти си
свеблажени, видео великога Николаја који ти наредио да оставиш све
телесно и да се у свету земљу настаниш.

Твоје ноћне шетње и о камен честа спотицања, када си сиротињу
посећивао, начинили су теби лествицу и степениште ка небесима,
којима си до самога Бога доспео, и од његове деснице овенчан био.

Два венца си блажени стекао: и царства, уз то и мучеништва, и
оба си чин сачувао, зато си царевима похвала а мученицима украс, а
своме манастиру Дечанима звезда пресветла.

Када те је Бог из заточења позвао, он ти је поверио државу уздуж
и попреко, а у њој многи народ; њу си добро сачувао у правој вери и
законима праведним, зато си и плату достојну примио.
Богородичан: Родила си Бога-Реч Богородице, сапостојећег са Оцем, и
тобом је ка нама смиренима сишао као Бог и Човек, и од клетве
прадедовске ослободио, зато те је Јаков видео као лествицу која до
небеса досеже.

Катавасија: 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.

Песма 8.
Ирмос: О подобији злaтје небрeгше..
Троструко блажени младићи немарише за златни идол, јер видеше
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непромењиви и живи лик Божији, па усред огња појаху: сва
саздана творевина нека пева Господу, и нека га велича у векове.

Кроз тебе је виђен на земљи и са људима поживео, Он који је
неупоредив по доброти и сили; њему сви певамо верни и кличемо: нека
сва створена твар пева Господу, и нека га велича у све векове.

Проповедамо и славимо тебе заиста чисту Богородицу, јер си само
ти родила од Тројице Оваплоћенога; њему и Оцу и Духу сви певамо:
нека сва створена твар пева Господу, и нека га велича у све векове.

Ини.
Ирмос: Въ пещи отроцы израилеви..
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.

Усне си покретао и руке на молитвама уздизао, а очи Господње су
гледале, и твоје молитве су примане, а твоје жеље чудно испуњаване.

Твоја благодарна Отаџбина те је принела Господу, као заиста
скупоцен дар, више од дарова Авеља и Нојевих жртава, јер си
свакодневним скрушеним духом постао жртва Саздатељу.

Агарина чеда положи под ноге наше, блажени, јер ево део твога
наслеђа желе опустошити, али ти похитај, и достојно их због тога
казни.

Безбожни Исмаилћани су као зверови зинули, и хитају да твоје
Отечество прогутају, али их ти силом твојом победи.
Богородичан: Својим пророчким очима Исаија је видео тебе млада
Дјево као клешта са угљем Божанства, којима си његова уста дотакла
и грехе очистила, јер из тебе је Бог постао Човек, целом свету за
опроштај грехова.

Катавaсија: Отроки благочестивыја..
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.

Песма 9.
Ирмос: Вeсь јеси желaније, вeсь слaдость..
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Сва си ми жеља, сва си ми сладост, Речи Божија и Дјевин Сине,
Боже богова и Господе, Свети над светима, зато тебе и твоју
Родитељку сви величамо.

Из твоје утробе Пречиста, даде се Реч Божија као жезал силе
природи трулежној и до ада пропалој, а он то васкрсе, зато те свечиста
као Богородицу величамо.

Матер твоју коју си одабрао, прими милостиви Владико као
молитвеницу за нас, јер се твојом добротом све испуњава, зато те сви
као доброчинитеља величамо.

Ини.
Ирмос: Образ чиcтаго рождеcтва 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.

Мада си се од нас преставио, али си нам као Илија свој свети
огртач, тако и ти твоје мошти оставио, њима нас страдални штити од
сваке повреде душегубне.

Кивот твојих моштију постао је вреднији од злата и топаза, а твој
славни спомен слађи од меда у саћу у нашим устима, јер нас тада
обасјавају и ангели који са тобом силазе.

Твој светли спомен који смо желели смо и достигли, и као
најслађи га целивали, па се молимо блажени, да твојом смелошћу код
Христа сачуваш и спасаваш стадо твоје.

Твој манастир који си подигао и обитељ у њему заволео, ти си
Стефане многоструко украсио, па и сада си га твојим моштима
прославио, а стадо у њему твојим молитвама управљаш.

Немају иноци твоје обитељи другога заступника осим тебе
Стефане, који си их и окупио, зато те усрдно и моле: и немој их
одвојити од славе од Бога ти подарене.
Богородичан: Онога кога су пророци прорекли и загонетно
предсказали, да ће се родити и спаси људе, њега си ти Свецарице
неизрециво зачела и неисказано Богородице родила, и тиме си
пророчанства испунила.

Катавaсија: Всјакъ земнородныј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,

DAN 11.



176

MINEJ NOVEMBAR

и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.

Светилен.
Подобан: Плотију уснyвъ..

Позлаћеним крилима врлина је Стефан ка Богу узлетео, али на
нас погледа који његов спомен славимо, и испуњава нас светлошћу
духовном.
Богородичан: Ти си узрок свих добара свету Богородице, па и сада
милостивим учини благога Бога, ради нашег општег спасења.

На хвалитним стихире на 4, глaс 4.
Подобан: Дал јеси..

Дао си Господе за утврђење твојим љубитељима страдалца твога,
њиме си нас покренуо да трпимо искушења и њиме си савладао твојих
саздања противника, зато твој свети промисао славимо, Исусе свесилни,
Спасе душа наших. (два пута)

Дао си Господе за украс Дечанској цркви Стефана, твога угодника,
који чини чудеса и исцелење излива, у славу твојих дарова, зато твој
божански промисао славимо, јер смо по њему и окупљени, Исусе
свесилни, Спасе душа наших.

Дао си Господе за украс српским царевима Стефана премудрог, да
се на његова дела угледају, која је из љубави ка теби учинио, као
милостив ка страдалницима, зато твој божански промисао славимо,
Исусе свесилни, Спасе душа наших.

Слава, глас 2.
Дођите сабори монаштва, и духовно се развеселимо, па кивот

наоколо опколимо, и похвалне песме побожно устима запевајмо; светих
се моштију дотакнимо и молитве сузама залијмо и њему ускликнимо:
Стефане, Христов угодниче, нас које си овде сабрао, сабери и тамо у
заједници спасених.
И сада, богородичан.

Богородице Дјево, помилуј слуге твоје, и избави огња и сваке
муке, све који и дању и ноћу овако вапију Сину твоме Пречиста: не
презри Христе стадо своје, ради молитава Родитељке твоје.

Славословље велико, и отпyст.
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Стихира јутарња иза славословља:
Слава, глас 5. Самогласно.

Свети српски просветитељи и учитељи, преподобни краљеви и
цареви и кнежеви, Симеоне Миротичиви, Саво равноапостолни,
Арсеније чудотворче, Стефане Првовенчани, Владиславе и Саво други
са Теоктистом свехвалним и Евстратијем, преславни Милутине,
Никодиме, Даниле, Јоаникије, Јефреме у мудрости предивни, а у
страдањима као дијамант светли, велики чудотворче царе Стефане
Дечански и Јелено, слава и Урошу младом, као изданку часном и
светом; преславни и велики кнеже Лазаре ти си крв своју пролио за
веру и Отечество и потомство твоје; слава вама свехвалне царице и
велике књегиње, деспотице и госпође: Ано, Анастасијо, Јелено и
Ангелино; свети славни деспоти: Георгије, Стефане, Максиме и Јоване,
сремске и крушедолске обитељи славо; славни у бојевима војводо
Стефане Штиљановићу, велики исцелитељу свима који ти са вером
притичу; свети Петре Коришки, Јоаникије Девички, Прохоре Пшински,
Јоване Рилски, Гавриле Лесновски, Иларионе Осоговски, Иларионе
Мегленски, Ефтимије и Несторе који сте се у дечанској пустињи
подвизавали, свети Василије нови чудотворче Захумски, Петре
Црногорски, архијереју преосвештени, ми вас све прослављамо и
славимо јер сте велике тврђаве и заступници рода српскога
крстоноснога, а ви молите Бога за душе наше да се спасемо.
И сада, храма.

На литургији:
Блажена од канона Светога, песме 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, Дела, зачало 29: У време оно подиже цар Ирод руке..
Алилуја, 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 по Јовану, зачало 52: Рече Господ својим ученицима: ово
вам заповедам..
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца новембра 12. дан

Спомен међу светима оца нашег Јована, патријарха
александријског, милостивог;
Спомен преподобног оца нашег Нила;
Спомен светог Варнаве хвостанског
(његова служба писана иза ове)

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

Расточио си преподобни, и разделио потребитима, хлеб твој Јоване
свети, и по милости си налик најмилостивијем Владици, зато твој
спомен светитељу заиста остаје довека, а нас који те са вером славимо,
твојим молитвама спасавај јерарше свебогати, од искушења и беда.

Твоју чистоту, праведност и побожну нарав, Онај који види тајно,
прозрео је и уздигао те на узвишени трон, и помазао те је мудри
миром и рукоположио, и поставио пастви на кормило; њу си ка
пристаништу по Божијој вољи водио, Јоване богоречити.

Све молбе срца твога ти је Господ испунио, јер си дични све
спасоносне заповести сачувао, и Бога си изнад свега и ближњега као
самога себе богоблажени заволео, а потребитима си све допуњавао,
зато те данас Јоване славимо.

Ине стихире преподобнога, глас 8.
Подобан: Что ви наречем..

Како да те назовемо светитељу? Као реку која извире из духовног
Едема? Као поток од Бога примљених дарова који натапа благодатном
науком? Као чашу мурости и знања? Као моћног молитвеника? Као
учитеља на своме примеру? А ти се моли светитељу за спасење душа
наших.

Како да те назовемо преподобни и блажени? Као земљоделца у
вртовима бесмртности? Као вртлара духовнога раја међу вернима? Као
искуснога делатеља богоданих заповести? Као зналца богонадахнутих
догмата? Као проповедника белаговести? Или као правог учитеља? А ти
се моли светитељу за спасење душа наших.

Како да те сада назовемо дивни? Законодавца за супружнике? Као
вођу целомудрија? Као учитеља монаштва? Као путовођу девственика,
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који исправно познаје оба пута, јер је њима прошао. Многа су твоја
дела и код Бога бројне твоје молитве, зато се моли и да се спасу душе
наше.

Слава, глас 2.
Дело Анатолијево.

Јован велики пастир и светило Александрије, богати је извор
милости потребитима и побожан, а по милосрђу и сажаљењу налик на
Христа; Ходите смирени духом да га се наситимо, и да се угледамо на
његово смирење и благу нарав, јер је он Христа кроз сироте и туђинце
угостио, и као у давнини Авраам и овај се блаженства удостојио, па се
смело моли да буду помиловане душе наше.
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.

На стиховње из Октоиха
Слава преподобног Нила, глас 8.

Мноштво монаха те поштује као свога наставника, Ниле оче наш,
јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си јер
си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник
ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли
Господу да помилује душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Мученици твоји..

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?

Тропар, глас 8.
У подвизима твојим стекао си плату твоју оче свети, непрестаним

молитвама и трпљењем. Заволео си сиромашне, стално их помажући,
зато се моли Господу Христу свети Јоване Милостиви, да спасе душе
наше.

DAN 12.
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Слава, глас тај исти
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима

из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Ниле оче наш, моли Христа
Бога, да спасе душе наше.
И сада, богородичан.

На Јутрењи
Канон из Октоиха један, и светима два.
Канон јерарха, дело Јосифово. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Посјечениј 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.

Састрадалним си разумом оче просвећен и љубављу Христовом, јер
блисташ милостињама, зато си јединога Милостивог Бога пречисто
станиште Јоване, и зато те славимо.

Цео свој век си оче свети, на непролазно гледао, мудрим разумом,
и славно си заменио пролазно за непролазно, па сада живиш на
небесима и кличеш са бестелесним хоровима: Господу певајмо јер се
славно прославио.

Милостиви Дароватељ, милошћу је обдарио преподобни и свемудри
Јоване твоје старање, је си се на многе смиловао твојим светим
заступањем, па си био богоблажени светитељу утеха душама, а
сиротињи старатељ.
Богородичан: Благословена, Пречиста и Свеопевана, једино си ти
родила Бога оваплоћенога, ти си извор непресушни нама који се у тебе
надамо, јер изливаш исцелења вернима; зато моли Њега кога си родила,
да подари свету велику милост.

Ини канон реподобнога. Његов акростих је: Напаја ме Нил духовним
плодовима. Дело Теофаново. Глас 8.

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

Твојим светим водама напојен блажени, напој обилно мој разум, да
процвета, и удостоји ме твојим молитвама, да као класје принесем теби
песме.

Реке твога учења свебогати Ниле, јасно извиру као из Едема, па
увек теку и напајају сво лице цркве.

Река твојих поука и догмата богоречити, срца побожних заливају и
натапају, а саборе неверника потапају.
Богородичан: Душегубни убица и противник, избљувао је у уши Еве
отров, а ти си Богомати Христа родила, и од те повреде си нас
исцелила.

Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.

Од Бога лепа као млада Дјева, маслинов венац носећи, јавила се
теби дични, због благодати милостивог и доброг састрадања, и повела
те је ка божанској милости.

По Божијој вољи сео си на свети престо, славни оче Јоване, и као
ангел си поживео, и свете жртве Свемилостивоме у миру узносио.

На велико милосрђе милосрдног Господа си се оче угледао, који се
из милосрђа у тело унизио, па си сиротињу помагао, а странце и
безкућнике си окупљао, и тако си извршитељ Божијих заповести
постао.
Бгородичан: Телом си се уселио у Дјеву Господе, и постао си Човек,
и јавио нам се као што је требало, и показао си истиниту Богородицу
вернима као помоћницу, једини Човекољубче.

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

Дарове Духа доноси теби оче твоје размишљање, а зле помисли одгони.

DAN 12.



182

MINEJ NOVEMBAR

Као мирисно миро миришу нама твоје молитве, свештеносужитељу,
јер си у виђеним врлинама поживео.

Излио си небеску науку, свемудри, као из извора, и миљенике
цркве си обогатио.
Богородичан: Умртви прохтеве тела наших Пречиста, јер си извор
бесмртности људима излила.

Кондак преподобног, глас 8.
Подобан: Возбраној..

Бдењима и молитвама си сасекао погубне телесне страсти, недајући
им да се пробуде, Ниле блажени. Зато си стекао слободу пред
Господем, па нас избави од свих опасности, да ти кличемо: радуј се оче
васељенски.
Икос:

Ко од свих на земљи може описати Ниле твоја животна страдања,
и твога живота неизмерне подвиге?! Многе су твоје врлине које си на
земљи као бестелесан извршио! Али ти ипак кличем: Радуј се реко
Божије благодати, радуј се свирало Христове науке; Радуј се чашо
мудрости и богопознања, радуј се вртларе бесмртних садница; Радуј се
делатељу богонадахнутих речи догмата, радуј се искусни тумаче
богоданог закона; Радуј се садитељу духовног раја, радуј се велики
чуваре девства; Радуј се дивна гусло Духа, радуј се јер као мач сечеш
страсти у корену; Радуј се праведних људи висино, радуј се нас верних
са земље заступниче; Радуј се оче целога света.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Милостиву нарав си стекао, и доброга срца си постао, као
дароватељ сиротињи и потребитим Јоване богонадахнути, и због твојих
дела си тако и прозван. Више од свих других светих, блажени, тебе је
Христос даваоц добара веома обогатио; зато се њему богомудри јерарше
помоли, да подари опроштај грехова, свима који са љубављу празнују
твој свети спомен.
Слава, преподобног Нила, глас тај исти.
Подобан: Повељенноје тајно..

Твој разум је украшен боговиђењима, и зато си реке богословља
излио; њима Ниле богоносни напајаш срца свих, који са вером захватају
пиће твојих јасних и чистих поука, и који славе спомен твој блистав и
частан, украсе преподобних, и похвало отаца.
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И сада, богородичан:
Ти си неизмењеног Бога родила, зато молитвама твојим

материнским утврди Блага моје стално промениво срце, због греха и
лености нападима Лажљивога, да бих те и ја благодарно славио,
Богородитељко Маријо; Помилуј стадо твоје, које си стекла
Свенепорочна.
Крстобогородичан:

Гледајући на дрвету крста разапетог Онога који се из твоје чисте
крви оваплотио, и надразумно из тебе Пречиста родио, срце ти се
кидало и матерински си плакала и нарицала: Тешко мени Чедо моје!
Какав је ово твој божански и неизрециви домостој, којим си твоја
створења оживио? Ипак певам о твојој милости.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Постао си преподобни чиста обитељ Свете Тројице, и храма светог
ризница, и углед јерарсима.

Твоје велико милосрђе спазио је Господ милосрдни, па је душу
твоју освештао, оче Јоване свети.

Непостидан вршиоц заповести Свемилостивог си био, и његовим се
добрима испунио, и у насељима светих се уселио.
Богородичан: Као безгрешан, подари очишћење душа наших душа од
незнања, и умири свет твој Боже, молитвама Родитељке твоје.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Подигни ме свемудри, из робовања страстима, јер твоја молитва је
моје избављење и исплата Богу за мене.

Да би дао мудре и свете догмате о Христу, предходно си себе
свеблажени, очистио кроз испосништво.

Сваку своју горду помисао која се надимала, ти си оче смирио
мноштвом твоје мудрости, и погубио си и сваки спомен њихов.
Богородиан: Сапостојећи са Оцем, Бог-Реч, беше раније бестелесан,
али се у наше време оваплотио, из твоје чисте крви, Свеопевана.

DAN 12.
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Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Мудри оче, ти си био налик Умрломе из милости својевољном
смрћу, па си разапео себе за страсти и овај свет, и удостојио се дични,
живота надсветског, небеског.

Ти си се блаженства удостојио, јер си кротак био, састрадалан,
помиритељ, истрошио се хранећи гладне хлебом, сиротињу си даривао,
а наге си одевао.

Божанским причешћем си оче себе украсио, и као ангел си
непорочно литургисао, а верне си твојим светим поукама просвећивао.
Богородичан: Опевајмо Пречисту Богородицу, јер је отелотвореног Бога
свих без семена у своме телу понела, и за нас родила, јер је она
спасење душа наших.

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

Желео си свемудри целомудреност и божанску чистоту, па си сваку
овосветску наклоност оставио.

Ти си, Богом објављени, узвишена разумна знања, душом достигао,
јер си кроз јединство са Богом научен био.

Тебе смо богоносни спознали као кишни облак пун знања, који
свако незнање потапа.
Богородичан: Нашао те је Женик, Дјево-Мати, где као крин бисташ
посред трња, и заволео те је.

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.

Бавећи се молитвама и постом, и молећи Бога у бдењима,
удостојен си виђења светих откривења, богомудри и даровити, и због
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своје чистоте научен си од надразумног и недокучиво Постојећега.
Као ангел са телом, ти си блажени оче Јоване на земљи поживео,

и бескрвне жртве помирења, си са вером и скрушеним срцем и душом,
Створитељу нашем радосно приносио.

Твој живот је јаче од сунца заблистао, и свима потребитима је
зраке милости излио, а тамни облак сиромаштва је, свебогати оче
одгонио, и грејао је, богонадахнути, све које је мраз љути снашао.
Богородичан: Не престај да се молиш за нас, Пресвета Богородице
Дјево, јер си ти вернима утврђење, и надом у тебе се снажимо, и са
љубављу тебе, и Оваплоћенога из тебе, непрестано славимо.

Ини.
Ирмос: тај исти.

Даром мудрости си украшен, и светлим животом улепшан, и
свештенослужитељ Божији био си, и заступник пред Створитељем за
створене, и пресветли и пажљив си био оче учитељ.

На гору врлина си се оче попео, и био покривен божанском сенком;
богонаписане таблице догмата си свебогати од Бога примио, и као
други Мојсеј законодавац благодати си постао.

Себе си као својевољну жртву светим тајнама освештао, стојећи
пред Творцем Ниле, и изгледом и делима си украшен, зато нас помињи,
који са вером твој спомен служимо.
Богородичан: Видећи сиковитим јављањем дубину твојих страшних
тајни: да се Бог у твоје тело уселио, богоречити пророци су то
Свенепорочна предсказали, а ми сада остварење тога видимо и славимо.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Богатство си сиромасима раздао, и сада си небеско богатство
стекао, зато те сви поштујемо, и твој спомен славимо, о, Јоване
свемудри, названи и „милостиви“.

Икос:
На милост Божију си се уздао Јоване, и даровима милосрђа си од

њега обогаћен, зато си и постао милостив, и према свима си био
милосрдан као и Он, тако се смилуј и мени убогом, и даруј ми
богатство твоје молитве, а моје гладно срце испуни речима побожним,
као што си раније хранио гладне, богомудри и са милошћу
истоименити.

DAN 12.
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Песма 7.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Ти си богоносни Јоване твојим делима речи Спаситеља објавио и
у сабор блажених се убројао, јер си био милостив и чист душом.

Најслађег укуса мед претворио се код тебе у прочишћено злато, а
Творац који је спазио твоју издашност, богато је теби уздарје даровао.

Просветљен си незалазном Тројичном светлошћу, угодниче Тројице,
па оне који те славе сада и који ти певају просветљујеш: благословен
си Господе Боже у векове.
Богородичан: Молимо са вером тебе Богородице, радости апостола, и
славо страдалника, да удостојиш нас и вечне радости, јер ти
непрестано певамо.

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

Напојен небеском кишом, показао си се оче много родан, јер си
красне плодове принео Владици, са вером кличући: благословен си
Боже отаца наших.

Твој свеблажени језик је бране догмата отворио, и јеретичку лаж
је моћно потопио, а верне да певају овако научио: благословен си Боже
отаца наших.

Ангелским животом си оче у телу на земљи поживео, зато сада
благујеш у призору светих, небеских, виђења и певаш: благословен си
Боже отаца наших.
Богородичан: Из девственог тела си оваплоћен за наше спасење, због
тебе познасмо Матер и Богородицу, па благодарно кличемо:
благословен си Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху:
Благословите сва дела господња Господа.
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Тебе је оче Христос објавио као сјајну звезду на висини цркве, јер
се кроз тебе просвећују сви који са вером овако певају: благословите
сва дела Господа и величајте га у векове.

Показао си се милостив, кротак, самилостив и незлобив оче, јер си
био богатство сиротињи, а одећа и обућа нагих, певајући верно:
благословите сва дела Господа и величајте га у векове.

Марков престо си свето украсио, нарочито светим делима оче, и
због милостиња и милосрђа изнад свих, назван си Милостивим, јер си
заблистао светим милосрђем.
Богородичан: Постала си Дјево кћи палог Адама, а Мати Бога који је
обновио моје биће; њему певамо сва дела као Господу, и величамо га у
све векове.

Ини.
Ирмос: Мусикијским органом..
Три младића се не повинуше свиркама на музичким свиралама, ни
безбројном народу који се клањаху идолу на Деиру, него Господу
певаху и славословљаху га у све векове.

У врлинама си постао савршен, јер си рајско добро заволео, па си
сада у његовом сјају обасјан и кличеш: Господа појте и величајте у све
векове.

Обогаћен искуством богопознања, врлинску си достигао славу, па
шаљеш зраке благодати свима који певају: Господа појте и величајте у
све векове.

Светску вреву си избегао, а у пристаниште тишине си доспео, и
нападе страсти си умртвио, кличући: Господа појте и величајте у све
векове.
Богородичан: Потпуно смо познали Дјево, рођенога из тебе Бога-Реч,
зато певамо теби најпобожније и са вером у песми: Господа појте и
величајте у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Гле, после скончања твога, примише те двојица умрлих светих
отаца, и направише ти место између себе у гробу, и тиме су ти оче
свету славу дали.
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Као јутро и као дан заблистало је оче Јоване твоје свето упокојење,
и просвећује све, који те са вером славе.

Убројан си оче у сабор архијереја, пророка, апостола и мученика,
па са њима помињи нас који те славимо.

Гроб твој оче Јоване где леже твоје свете и свештене мошти, извор
је чудеса свима који ти долазе.
Богородичан: Од Бога лепа Дјево, утеши душу моју напаћену грехом,
јер си благога Бога и Господа родила.

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.

Раскинуо си окове наклоности ка светском, и када те је видео оче,
погубитељ душа, како Богу прилазиш, подигао је против тебе варварске
олује, мислећи да ће твоју силу ослабити, али ти си свеблажени по
божанском промислу савладао његове замке.

Изобилним и блиставим зрацима божанске науке, освештао си
душе свих који ти са побожном вером прилазе, јер си свемудри Ниле,
чашу пречисте Мудрости уснама додирнуо и обилно захватио, и свима
који те љубе предао.

Кроз светиње си себе оче усрдно освештао, као непорочна жртва
Творцу, јер си га искрено заволео, и пред његовим престолем сада
стојиш свеблажени Ниле, па се усрдно моли за све који са вером твој
спомен славе, да приме твоју светлост.
Богородичан: Поправила си пад женског рода, јер си Бога-Реч родила,
и подигла си пропале као блага и моћна силом, по доброти Узвишеног
и Оваплоћеног из тебе, и који је свет спасао, кроз своју страдалну смрт.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Угледањем на Бога љубитеља милости, своје богатство си Јоване
потребитима разделио, али си на небесима непотрошиво богатство
стекао, зато те сада молимо: моли се непрестано за све који те хвале.
Слава, преподобног
Подобан: Небо звјездами..

Ангелски живот си желео, па си се у пустињу удаљио, и страсти



189

си телу покорио, и равноангелан си постао, богоносни оче наш Ниле.
Богородичан:

Ти си Богородице узрок свих добара, даних свету од Бога, зато и
сада учини милостивим и благонаклоним Бога, ради нашег спасења.

На стиховње из Октоиха
Слава, глас 6.

Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

На литургији

Блажена из Октоиха на 4 и светога песма 3. на 4
Прокимен, 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 311.
Алилуја, глас 2: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 12.



190

MINEJ NOVEMBAR

Месеца новембра 12. дан

Служба светога Варнаве исповедника,
 Епископа Хвостанског

На великој вечерњи,
Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах.., стихиви на 8, глас 1.

О блажена душо Христовог војника, о светли личе владике
мученика, за муке Христос те награди, венцем бесмртним главу ти
окити. У сладосном рају, у вечитом сјају, рад’ којег си презрео сву
земаљску славу, у тамници био сужањ ради Христа, име твоје сад се на
небеси блиста. (Двапут.)

По Христовим великим речима: Нема веће жртве, да ко душу своју
положи за ближње, ти си живот дао за Господа свога, као добри пастир
стада Његовога, кад грабљиви вуци хтедоше да ти га отму, ниси
одступио ни за једну стопу. Већ крст уздиже - најјаче оружје, са њим
си победио непријатеље своје. (Двапут.)

Онима који су ти говорили жалосно: Какву неправду трпиш
несносну; увек си одговарао: Моје је стање сјајно, није важно само
трпети већ до краја издржати. Али уздајући се у Непобедивога, победио
си непријатеље своје. (Двапут.)

Каква торжествена радост на небу, кад анђели небески гледају
анђела у телу, који хита к њима са земаљског станишта, у луку
непролазног Царства. А ти Варнаво свети, брзо си пристао, у луку где
те, је Христос дочекао. (Двапут.)
Слава, глас 1:

Ко се више радује твоме доласку на небу? да ли лик исповедника,
да ли лик девственика, да ли лик светих владика? О радости неба којој
се придружује земља цела, ал’ од твоје радости веће нема, испуни се
Варнаво свети, твоја животна жеља.
И сада, догматик:

Свесветску славу која је од људи изникла, и Владику родила,
небеску двер, појмо Марију Дјеву, песму Бестелесних, и украс верних.
Јер Она се показа небо, и храм Божанства; Она разрушивши преграду
непријатељства, мир уведе, и Царство отвори. Ову, дакле, имајући утвр-
ђење вере, имамо браниоца рођеног из Ње Господа. Не бој се, дакле, не
бој се народе Божји, јер Он победи непријатеље, као Свесилан.
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Прокимен дана. Паримеји свештеномученика.

Читање из Пророштва Исајиних (Глава 43, 9 – 12)
Тако говори Господ: Сви народи сабраше се заједно, и сабраће се

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 немдругого осим Мене
спасавајућег. Ја објавих, и спасох, понизих, и не беше међу вама туђега
(бога). Ви сте ми сведоци, и Ја сам 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 (Глава 3, 1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.

Сматрани беше 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
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 свеплодницу прими их. И у време посете
њихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним
народима, и овалдаће људима, и зацариће се Господ у њима ди века.
Који се надају на њега разумеће истину, и верну у љубави остаће Њему:
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета (Његова)
у изабранима Његовим.

 Читање из Премудрости Соломонових (Гл.5,15 24 и 6, 1 – 3)
Праведници ће до века живети, и у Господа је плата њихова, и

старање њихови у Вишњега. Тога ради добиће царство благолепија, и
венац лепоте из руке Господње, јер ће их десницом покрити, и
мишицом (Својом) заштитити 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
заједно са њиме свет на безумнике; полетеће праволучне стреле
муњевите, и као из благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од
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каменонетног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, пеке ће их потопити кагло. Стаће им насупрот ветар силан, и
као вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство
ће преврнути престоле моћних. Слушајте, 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.

На литији стихире храма и светога, глас 3:
Радосно си појао Богу у славу, знао си, да су песма и музика, прва

утеха, коју Бог даде човеку, по изгнању из раја. Не подносећи слушати,
твоје славословље Бога, непријатељи су затискивали уши ума свога; за
твој славопој Господ ти даде награду, те њиме утеши оне који те
слушаху.
Слава, глас 3:

Господ жели да Га љубимо, свим срцем својим, из таквог срца,
славопој се ори. Појао си милозвучно Божију славу, зато се веселиш у
Његовом Рају. На земљи си певао међу људима, сада певаш у небеским
хоровима. Из твог чистог срца, као са златне струне, песма се уздиже
брзином муње, Господ је слуша па те призива к Себи, радуј се Варнаво
дошао си к Мени.
И сада, глас 3:

О Небеска Царице, наша Заступнице, међу многим житељима раја,
налази се и владика Варнава, мученик ради Сина Твога, био му је
веран до гроба. Са њиме се моли, пред престолом Вишњега, да нас
спасе, грешна чеда Своја.

Стиховне стихире, глас 2:
О роде мој страдални тугујем рад‘ тебе, Христос крв Своју проли

за тебе, одужи Му се љубављу искреном, да те увенча славом неувелом.
Земаљско је кратко и пролазно, а небеско вечно - непролазно. Свети
Варнаво, желатељу нашега спасења, ти нам сведочиш радости са неба,
радости које Христос пружа, свакоме који Њега слуша.
Стих: Часна је пред Господом смрт, преподобних Његових.

За живота и пастирствовања твога, учио си паству, шта је вера у
Бога. Вера је бисер који се не продаје, с њом ћете одолети искушењу
свакоме. Својим животом показао си да је тако, јер си међу људима
сијао као злато; видећи светилник како ради њега сија, и одолева
многим ветровима, позва те к себи да се од труда одмориш и у Царство
Његово уселиш.
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Стих: Блажен је човек који се боји Господа.
Шта је овоземаљско страдање, наспрам вечне славе, којом Он

овенчава, сваку душу људску, душу умивену - чисту. О, Варнаво свети,
то су речи твоје, њима си храбрио пријатеље своје, а сада у вечности,
цвете миомирисни, храбриш оне који ти се моле.
Слава, глас 2:

Радуј се Варнаво свети, похвало монаха, радуј се Варнаво свети,
утехо мирјана! О светлости вечнога сјаја, у њој се веселиш житељу
Раја, јер Господ те награди за трпљење твоје, о погледај на нас
сународнике своје.
И сада:

О Богомајко, удостој нас Твоје божанствене посете, којом си
храбрила мученике, да се угледамо на владику Варнаву, који је ходио по
духовном камењару, корачао храбро гледајући у Христа, покривен
Твојим покровом, Пречиста.

Тропар, глас 8:
Велике муке из љубави према Господу си поднео, свети

свештеномучениче Варнаво и мученички венац од Њега си добио, и
царства небеског се удостојио, са свима светима из рода нашега, моли
се за нас Господу, да спасе чеда своја.

На јутрењу,

На првој стихологији, сједалан глас 4:
Мученик Твој Господе Варнаво, сада се весели са житељима раја,

јер његова беше животна жеља, да буде сажитељ Неба.
Слава и сада:

О, Царице Небеска седиш на престолу, обучена у ризу позлаћену,
у славу бесмртну, у коју те Света Тројица одену.

На другој стихологији, сједалан глас 4:
Непрегледна чета Христових војника, прославља на небу новог

страдалника, који из љубави према Богу Христу, положи на олтар своју
душу чисту.
Слава и сада:

О, Дјево чиста, Ти си гледала, жртву Твога Сина Христа, зато
притичеш свима који страдају, да у страдањима однесу победу, те да
Христу принесу своју душу чисту.

DAN 12.
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Полијелеј. и изабрани псалам.
После полијелеја, сједалан глас 8:

Увек си састрадавао са својим стадом, тешећи вером, љубављу и
надом, са свима делећи и жалост и радост, имао си Христа једину
сладост.
Степена четвртог гласа.
Прокимем глас 4: Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.
Стих: Шта ћемо узвратити Господу, за све што нам је дао.

Јеванђеље по Луки, зачало 106.

По 50-ом псалму стихира, глас 6:
Жртвујући себе на олтар вере, Христос те прими под окриље

своје, да се вечно грејеш у топлоти неба, јер си живео мећу сантама
леда, где те држаху непријатељи рода. О, каква је била љубав твоја,
када је истопила обруче ледене и довела те до Христове славе.
Канон Богородици на 6 и светоме на 8, глас 6.
Канон светоме:

Песма 1.
Ирмос: Прешавши пешке по дну мора као по суву, Израиљ, гледајући
фараона где се дави, клицаше: певајмо Богу победничку песму!

Наслеђено богатство родитељског дома, била је вера у живога
Бога, која је красила родитеље твоје, њоме те украсише од колевке
твоје, да ти буде водиља у животу твоме, на путу ка вечности, ка
царству Христовоме.

Од детињства твога имао си жељу, да понесеш ризу монашку,
смерну, али по благослову владике светог, остао си у свету сујетном и
сетном, док се не наврши пуноћа времена, да риза монашка постане,
униформа твоја.
Слава: Пријатељи твоји одвраћаше те од монашког лика, мислећи да си
слаб за Христовог војника, али твоја жеља, темељ је поставила, на
чврстој стени што се зове - вера. Вера у Христа и брегове помера, са
њом ћу доћи, браћо до Христа мога.
И сада: О, Пречиста Мајко, помоћнице мајкама, које Ти се моле за
муке деце своје, али шта су патње наше, наспрам патњи Твојих. Сваким
даном ране Ти задајемо, јер гресима нашим Сина Ти распињемо.
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Песма 3.
Ирмос: Нема светога као што си Ти, Господе Боже мој, који си
прославио верне Твоје, Добри, и утврдио их на камену исповедања
Твога.

Чувао си се греха, и сатанских замки, томе су се дивили сви твоји
ближњи, па и они којима је срце било злобно, о младићу смерном,
шаптали су међу собом; зар и данас има човека да по земљи ходи, а
душа му свагда пред Господом стоји?

По узору на светог, оца нашег Саву, презрео си сујету и земаљску
славу. Монашки постриг примио си код Савиног гроба, од руке
мученика, владике светог мученика Петра.
Слава: Видећи твоју непоколебљиву жељу, да служиш Христу и речју и
на делу, поставише те за служитеља олтара светога, о Христе мој нека
Ти је слава. Што ме удостоји епископског чина, о, Небески Владико
помози ми сада, да Ти служим бићем својим целим, о помози Владико
моме стаду и мени.
И сада: О, Царице Небеска, Ти седиш на престолу, и надгледаш земљу,
постојбину Своју, помажући свима, који Ти притичу, Мајко ни мени не
одреци помоћ Твоју.
Сједалан, глас 5:

Шта је тамница, шта су ланци сужња, спрам палата које Христос
пружа; то су украси и лествица к небу, њом се пењу који трпети могу.
Трпљење рад’ Христа, радост је души, та радост, сваку тугу руши. Том
радошћу врата се отварају, ал’ која врата - врата у рају.
Слава и сада:

О, Богоблажена, овај свет је тамница за Твог Сина милог, у тој
тамници Он је свету служио, и данас му служи, ал’ како му се народ
Безгрешном одужи. Помози Дјево, да с њима удела немамо, већ
слободни сужњи у Христу да будемо.

Песма 4.
Ирмос: Христос Спас је моја сила, Бог и Господ, богодолично пева
часна Црква кличући од чиста ума, у Господу празнујући.

Утеха је значење имена твога, Христос ти даде благодат да тешиш
чеда своја, у тешка времена под јармом тирана, увек си говорио:
Христу нек је слава.

Молитвом си славио Христа Спаситеља, народу си био жива
слика светитеља. Мноштвом врлина био си украшен, због њих ти
Господ даде венац славе. Славе небеске у којој сада блисташ и за нас
молиш у Господа Христа.

DAN 12.
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Слава: Храброст је била једна, од врлина твојих, због њих су ти се
дивили и непријатељи твоји. И бес јарости још више их изјед’о, а ти
си смерно у Господа глед’о. У ратном вихору ниси се приклањао
ниједној сили, јер, шта је свет без Бога, само трулеж гњили.
И сада: На животном мору где ветрови дувају, и човека желе у амбис
да сурвају. Чуварка си брода, којим хришћани плове, у луку царства
вечите слободе.

Песма 5.
Ирмос: Молим се благи, Божијом светлошћу Својом озари душе оних
који Ти с љубављу ране, да знају Тебе, речи Божија, истинитог Бога,
који дозиваш из мрака греховног.

Стојећи на суду, богоборном и мрском, што суди без правде и без
милости, у одбрани својој говорио си, шта ти душу тишти. Тишти је
неправда и злоба, јер неће Христа који је Истина, Истина смета
неистини, зато те суд осуди, да чамиш у тамници.

Шта је тамница, шта су окови, наспрам вечне славе, којој душа
стреми. Тешио си, храбрио си, све заточенике, што су у ланцима, и на
истјазањима, од издајника народа свога. О, проклета издајо, колико је
људи због тебе страдало. Бесрамници, издајници и не знају да издатом
венац славе спремају.
Слава: Славећи Господа у тамници и оковима, к’о праведни Јов ни
једном се не запита: Зашто Господе све ово допусти, да непријатељи
Твоји смеју се мени. А, Господ погледа на трпљење твоје, и још један
бисер, додаде у венац славе твоје.
И сада: О, Самилосна Мајко, Милостивог Бога, гледала си муке Варнаве
светога, које је поднео љубећи Сина Твога, његовим молитвама, Мајко,
погледај на чеда Своја.

Песма 6.
Ирмос: Гледајући море живота, узбуркано буром искушења, ја сам
прибегао твоме тихом пристаништу, и вапијем ти: изведи из пропасти
живот мој, Многомилостиви!

Понижаван од сатаниних слуга, ти си имао само Христа за друга;
желећи да те украси венцем мученика, Христос допусти страдања твоја.
О, Варнаво свети, због крваве одеће мученика добио си одело од
Небеског Женика.

Шта је служба Богу, већ успињање на Голготу, стрмен је успон и
ветрови шибају, ал’ телесном снагом не успиње се на њу, већ срцем
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чистим које од љубави блиста, са њим се иде с Голготе пред Христа.
Слава: Најмудрија од свих људских, овосветских Голгота - монашка је
Голгота, најближа Христовој Голготи - монашка је Голгота; то су биле
твоје речи за живота а њима сада бодриш монаштво ти мило, о помози
да се удостојимо, оног што Христос спрема ко је њему мио.
И сада: Пречиста Дјево, славо девственика и девственица, блажени су
који Те гледају у небеском сјају. У несагледивој слави Твога Сина
Христа, која никад не тами, већ вечито блиста.

Кондак, глас 4.
Варнаво свети, утешитељу словеснога стада, тешио си све а сада

си нада, да ће твојим молитвама Христос да нас прими, у окриље своје
где и ти живиш, у славу Незалазног Дана, о помози Варнаво својим
молитвама.
Икос:

Радуј се Варнаво исповедниче, радује се Варнаво девствениче,
радуј се пастиру Христовога стада, у теби је наша нада. Очи наше душе
гледају у тебе, да ћеш нас заштитити од греховне беде. Од напада
сатаниних, одбрани нас молитвама својим. Да будемо сужњи слободни
у Христу, да му дамо душу умивену, и чисту.

Песма 7.
Ирмос: Анђео учини те усијана пећ даде росу младићима, а пламена
заповест Божија убеди мучитеље Халдејце да кличу: благословен си,
Боже отаца наших!

Земних пријатеља имао си мало, љубав и утеху пружао им стално.
Често говорећи ако ме убију, не плачите, радујте се, јер моје мучење у
радост прелази. Мучење за Христа за мене је радост. О Христе мој, Ти
си моја сладост.

У тегобно време за Христову цркву, број мученика - Христу
миљеника би увећан од издајника рода, не дајући народу да учи три
слова. Три слова саставите у реч једну, та Реч држи васељену целу.
Слава: Аналфабетом си звао, сваког ко не зна, да пише и да чита реч
која живот значи, од те речи душа се блажи. Како је слатко, рећи ту реч
од које ум се зрачи, та реч је Бог – пуноћа имена, та реч је Бог -
источник спасења.
И сада: Заштитнице наша, Мати Христа Бога, са свима светима из
нашега рода, принеси молитву пред Небеског Владику те избави оне
који Те поштују.

DAN 12.
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Песма 8.
Ирмос: Светима си из пламена росу источио, и жртву си праведникову
водом спалио, јер све што хоћеш, Христе, Ти чиниш; Тебе величамо
изнад свега кроза све векове!

Христову заповест; љуби непријатеље своје, дословно си
применио на стражаре твоје. Анђелом си звао стражара који те чувао,
изобиље љубави и њему си пружао. Дивили су ти се видећи величину
твоју, ал’ попут Пилата, присташе на осуду твоју.

Непријатељи Бога, непријатељи рода, гледаше у теби душманина
свога. Понеста им снаге, бес немоћи их разјари, не могоше гледати да
по земљи ходи, човек који се њине силе не боји. Бедници не знаше,
каква ти слава предстоји.
Тројичан: Као грабљивица која се жртве своје боји, па из заседе убија
и лови, на кукавички начин уморише ти тело, па предаше земљи да
скрију недело. Али пред Богом ништа нема тајно, сада те Господ
прослави јавно.
И сада: Прослави те Господ, највећу међу женама, о Невесто Неневесна,
смилуј се нама. Да верно служимо Творцу своме и радујемо се у Рају
Божанскоме.

Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети, на Њега не смеју ни чинови
анђелски гледати; Тобом пак, Свечиста, јави се људима оваплоћено
Слово. Њега величајући, ми Те са Небеским војскама славимо као
блаженог.

Где су издајице, где су убице, сада срамно, крију своје лице, а
ликују они који те љубљаху и због тебе Бога прослављају, како
награђује Своје угоднике, што на земљи беху без чести и славе.

Угодници Божји, становници Неба, ето к Вама Варнаве светога,
што за Христа проли крвцу своју часну, да с вама се весели у
бесмртном Рају. Господ узбра овај цветак из земљане баште, па га
засади у вртове рајске.
Слава: Сви свети из нашег рода, Варнави сте били узор у животу, како
у невољи одржати веру своју. Сада са вама на небу ликује, помажући
оне који му се моле. О, мој роде препун греха, докле ћеш се купати у
каљуги света, свет од Христа одводи далеко, у амбис пропасти, у таму
вечности; ал’ ја се за те нећу престати молити.
И сада: О, Богородице, небеска лествице, са Варнавом светим помози
нам сада, да се успнемо до врата Раја. И кроз њих уђемо у вечна здања
и радујемо се слави Незалазног Дана.
Свјетилен, глас 2:
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Благословен је онај који Христу служи, благословен је онај кога
Христос љуби, о Варнаво свети помози нама, пред престолом,
Вишњега Цара, да будемо међу Христовим стадом.

Хвалитне стихире на 4, глас 6:
Данас те хвале монаси и мирјани, за понижења којима одоли, очи

твоје душе свагда су гледале у Христа, зато ти у каљуги светској, душу
сачува чисту, и као мирисни тамјан, принесе је на олтар Христу.

Данас те хвале и становници Неба, кроз тебе се пројави још једна
победа, победа Христа над ђавољим слугама, које не желе људима
спасења. Варнаво свети победниче над страстима, Варнаво свети
молитвениче рода свог.

Данас се радују и Срби светитељи, јер Господ међу житеље раја
уводи, достојног потомка из њиховог рода, награђујући га за трпљења
многа, са њима заједно да се моли да род њихов врагу одоли.
Слава, глас 6:

Варнаво имењаче утехе; девствениче, исповедниче, подвижниче,
молитвениче, мучениче, смерни милосрдни Христов следбениче, ко ће
избројати све врлине твоје. Својим верним Господ од врлина венце
плете, венце неувеле. О какво дивљење у нашим душама, гледајући
увенчаног венцем од врлина.
И сада:

Преблагословена си Богородице Дјево, јер Рођеним од Тебе ад би
оплењен, Адам би поново призван, проклетство умртвљено, Ева
ослобођена, смрт усмрћена, и ми оживесмо. Тога ради певајући
кличемо: Благословен Христос Бог наш, који си тако благоизволео,
слава Теби.
Славословље велико, и отпуст.

На литургији:
Блажена: од канона светога песма 3 и 6.
Прокимен, глас 6: На Тебе се, Господе, поуздах, да се не постидим до
века.
Стих: Правдом Твојом избави ме.
Апостол Римљанима, зач. 99. (Гл. 8,22-27)
Алилуја, глас 6: Завете своје Господу ћу испунити, пред свим народом
Његовим.
Стих: Узми ме од непријатеља мојих, Боже, и од оних који устају на
ме избави ме.
Јеванђеље од Луке, зач. 64. (Гл. 12,8-12)
Причастан: Радујте се праведни у Господу. (Пс. 32,1)

DAN 12.
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Месеца новембра 13. дан

Спомен међу светима оца нашег Јована, архиепископа
константина града, златоустога

На Малој вечерњи

Стихире на Господи воззвах.. на 4, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Добрим уздржањем си се угледао на Крститеља, оче истоименити,
а на великога Илију постом и чистотом, ревношћу си обострано коснут
Златоусти, и зато си се и пред царским величанством осмелио, као
пастир цркве Христове. (два пута)

Божанским речима надахнут, прошао си сву земљу баш по светом
Писму, јављајући твоје догмате оче, ти си свет просветио, и улаз нам у
покајање отворио; старао си се и за сиротињу, угледом на Еванђеље
Христово.

Чиста и нескверна светлост твоје душе, обасјава као светлим
сунчаним зрацима цео свет, и православним догматима одгони маглу, и
просвећује васељену ка правој вери, мудри оче Јоване Златоусти.
Слава, глас 4.

Ти си Златоусти био богонадахнута труба, кроз коју нам се Дух
Свети јавио важним гласима; твоје поуке су прошле све крајеве света,
јер си се преподобни на апостоле угледао; у њихов сабор си достигао,
као што си и желео, зато се моли Господу свеблажени, да умири свет
и спасе душе наше.
И сада, богородичан:

Избави нас од невоља наших, Мати Христа Бога, јер си родила
Творца свих, па да ти сви кличемо: радуј се једина заступнице душа
наших.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Ти си био Јоване као златна труба, која јасно кличе о Божијој
узвишености, на све стране света.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност.
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Као Мојсеј и ти си Златоусти примио заповести од Господа, и тако
цео свет научио, и просветио твојим побожним поукама.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се.

Заиста си Златоусти постао проповедник Божијега царства кличући:
покајте се и понизите очајање.
Слава, глас и подобан тај исти.

Све си научио да верују у Свету Тројицу као једновладајућу: у
Оца, Реч и Духа, Златоусти оче наш.
И сада, богородичан:

Дјево Богородице, са Златоустим Јованом, моли рођенога из тебе
Бога-Реч, да се спасу душе наше.

Тропар, глас 8.
Благодат из твојих уста заблиста као светлост огња и просветли

васељену, свету стече ризницу несреброљубља, и нама показа висину
смиреноумља, зато учећи нас твојм молитвама оче Јоване Златоусте,
моли Христа Бога Логоса да спасе душе наше.

Слава и сада, богородичан: 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 пказао, не презри све
које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви,
прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси
Спаситељу очајни народ наш.

На Великој вечерњи
Стихословимо „Блажен муж“ само први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8. Глас 4.
Подобан: Јако добља..

Опевајмо песмама трубу од злата исковану, богонадахнуту свиралу,
неисцрпну пучину догмата, цркве тврђаву и разум небески, дубину
премудрости и чашу златну која излива реке медоточне науке и напаја
свако створење. (три пута)

Прославимо достојно Јована златоречивог, као звезду незалазну, која
зрацима науке све под сунцем обасјава, као проповедника покајања, као
спужву од злата која уклања велику влагу незнања, а срца осушена због
греха орошава. (три пута)

Величајмо у песмама Златоустог, јер је он земни ангел и небески

DAN 13.
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човек, као ластавица богоречита и громогласна, као ризница врлина и
камен несаломиви, вернима узор а налик мученицима, у истоим низу
са светим ангелима и једнак са апостолима. (два пута)
Слава, глас 6.

Преподобни и трипут блажени, свети оче и пастиру добри, учениче
првопастира Христа, ти си душу своју за своје овце полагао, ти и сада
свехвални Јоване Златоусти, ишти молитвама твојим, да нам Господ
дарује велику милост.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..

Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход. Прокимен дана и чтенија.

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.
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Читање из Премудрости Соломонових
(Гл. 6,12-16; 7,30; 8,2-4, 7-9, 13, 17-18, 21; 9, 1-5, 10-11,14)
[Приче 10,2. 31-32; 11,2.4 МТ.7.19;12,14; 13,9; 15,2;14,33;22,11: ]

Уста праведнога капљу мудрост, а усне људи праведних знају
благодати. Уста мудрих поучавају се мудрости, 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 ће
убрзати. Светлост је праведнима свагда, и код Господа ће наћи благодат
и славу. Језик мудрих зна добра, и у срцима њиховим починуће мудрост.
Љуби Господ преподобна срца, угодни су Њему сви непорочни. 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 ка њој рано рани, неће се уморити; и који бдије
ње ради, брзо ће бити безбрижан. Јер она сама проходи тражећи
достојне ње, и на стазама (њиховим) појављује 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 изумитељ дела Његових.Трудови њени су врлне;
целомудрености и разборитости она учи, и правди и јунаштву
(трпљењу), од којих ништа није потребније у животу људском. Ако пак
неко жели и много искуства,(она) зна старине древне, и решење
загонетки, и будуће ствари, да представља. За вештину (плетења) речи,
и решење загонетки; знаке и чудеса предузнаје, и збитија времена и
лета. И свима је добар саветник, јер је бесмртност у њој, и
доброславље у општењу 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 је са светих небеса (Твојих), и од
престола славе Твоје пошаљи је, да будући са мном постара се, да
познам, шта је благоугодно пред Тобом; и да ме упути у делима мојим
целомудрено, и сачува ме у слави својој. Јер су помисли смртних
страшљиве, и погрешиве замисли њихове.

Читање из Премудрости Соломонових
(Гл. 4,1,14; 6,11,17–22; 7,15–16, 21–22, 26–29; 10, 9–12;/Приче3,15/;
2,1, 10–22; 16, 13; / Приче 3,34/)

DAN 13.
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Кад је похваљиван праведник весели се (сав) народ, јер спомен
његов је бесмртност, јер се од Господа познаје и од људи, и угодна је
Господу душа његова. Заволите, зато, о људи, мудрост, и поживећете:
зажелите (је), и научени бићете. Јер је поичетак њен љубав, и држање
закона. Поштујте мудрост, да до века царујете. Јавићу вам, и нећу
сакрити од вас тајне Божије. Јер је Он и учитељ мудрости, и мудрих
исправитељ. И у руци Његовој је свака разумност и знање делатности.
Уметник свега научи ме мудрост. Јер је у њој дух разуман, свет; одсјај
саветлости вечне, и слика доброте Божије. Она пријатеље Божије и
пророке изграђује. Благолокија је од сунца, и узвишенија од сваког
положаја звезда: упоређена са светлошћу, налази се првија. Она оне
који јој служише од болова избави, и упути их на стазе праве. Даде им
знање свето, и сачува их од ловитеља, и подвиг силан она им награди,
да познају, да је побожност јаче од свега. И никада зло неће надјачати
мудрост, нити ће мимоићи зле суд који изобличује. Јер рекоше у себи,
они који помислише неправо: Потлачимо бедног праведника, и нећемо
поштедети преподобност његову, нити ћемо се застидети седине
старости многолетне. Нека нам моћ буде закон, и уловимо праведнога,
јер нам је неугодан, и противи се делима нашим, и изобличава нам
грешења закона нашег, и разглашује грехове васпитаља нашег. Казује да
има знање Божије, и слугон Господњим себе назива. Постао нам је
изобличење помисли наших, и тежак нам је и да га гледамо, јер је
неслићан другима живот његов, и другачије су стазе његове. Ми смо
лажни по сватању његовом и избегава путеве наше као нечистоту; и
позива блаженом кончину праведника. Да видимо, да ли су му речи
његове истините, и испробаћемо какав ће бити крај његов. Дрским
вређањем и мучењем испитаћемо га, да познамо кротост његову, и
испробамо незлобивост његову. Смрћу нечасном осудићемо га, јер ће му
бити посета од речи његових. Тако помислише, али се преварише, јер
их заслепи злоба њихова, и не познаше тајне Божије, нити расудише да
си Ти Бог Једини, Који имаш власт живота и смрти, и спасаваш у
време њевоље, и избављаш од свакога зла; Милосрдни и Милостиви,
Који дајеш преподобнима Твојим благодат, и Својом мишицом гордима
се противиш.

На литији стихира храма
и светога самогласно, глас 1.
Дело Анатолијево.

Јоване светилниче, уста златосјајана, лепото побожних врлина,
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станиште списа свештених, ти си постао непролазна и пречиста
ризница Пресветога Духа, отуда си развеселио целу цркву, твојим
спасоносним речима; стекао си смелост пред Богом у блаженству
горњег небеског наслеђа, зато се моли оче свети за све нас.

Излила се благодат у твоја уста преподобни оче Јоване Златоусти,
зато те је помазао Бог за архијереја своме народу, да будеш пастир
пастви његовој преподобно и праведно. Снабдевен духовним оружијем
Силнога, ти си посекао си богохулне јереси. Зато сада не престај да се
молиш за мир целог света и да се спасу душе наше.
Глас 2.
Дело Студитово.

Тебе великога архијереја, и незлобивог и преподобног пастира,
проповедника покајања, и златоречива уста благодати, са љубављу
хвалимо и молимо: даруј нам оче твоје молитве за спасење душа
наших.
Дело Георгија Никомидијског.

Твојим златним речима је црква као златним сасудом украшена,
Јоване Златоусте, и радосно као невеста кличе ти: наситили смо се
твоје златоточне воде, и украсили се златотканим и
меденим пићем, јер твојим кротким поукама све узводиш кроз дела у
боговиђење, и са Христом небеским жеником сједињујеш нас, да
царујемо са њиме. Зато и ми окупљени на твој празник кличемо: не
престај да се молиш Господу за нас, да се спасу душе наше.

Примио си јерарше највишу философију, и ван света си био и
изнад видивог света живео, па си тако неукаљано огледало Божије
постао, увек си са Светлом боравио, па си и сам светлост постао, и
светли крај живота добио. Зато се моли Златоусти за душе наше.
Глас 4.

Златним поукама си свеблажени земљу јасно напојио, јер си
златоточиву и душу и тело имао, све си твојим речима позлатио, а као
златоделатељ си твоје догмате у књиге као злато написао, а потом си
на небеса узлетео. Зато ти кличемо: златоточиви Златоусти, Христа
Бога моли, да се спасу душе наше.
Слава, глас тај исти 4.
Дело Германово.

Доликује граду који свим градовима царује, да има Јована за
архијереја, као неки украс царски, и труба искована од злата, која на
све стране света јавља догмате спасења, и све позива на ревност и
побожна певања. Њему кличимо: златоречиви и Златоусти, Христа Бога
моли, да се спасу душе наше.

DAN 13.
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И сада, богородичан:
Тебе смо стекли као бедем Богородице Пречиста, и као тихо

пристаниште и тврђаву, зато те молимо: све нас у бурама живота управи
и спаси.
На стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..

Радуј се златосјајни и дивни, цркве богонадахнута свирало, језик
који нам је човекољубиво разне примере покајања описао, разуме
златни, ластавице златоуста, голубице по псалму позлаћених крила у
луговима врлина; реко која нам златну воду излива, усне побожне које
јављају Божије човекољубље; ти нам моли Христа да ниспошаље
душама нашим велику милост.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност. (Пс.48,4)

Радуј се оче сирочади, ојађених брза помоћи, убогима дароватељу,
гладних хранитељу, грешних поправљање, душама добри и свети лекаре,
богословља узвишено јављање, творче духовних списа, делатељу по
Божијем закону, правило за управљање, највиша премудрости по
виђењима и делима, моли Христа да низпошаље душама нашим велику
милост.
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
(Пс.36,30)

Теби као своме женику кличе црква „Радуј се о, Златоусти“! Ти си
врлинама заблистао по целом свету јаче од сунчаних зрака, а речима
као бисером си мудрији и од премудрих и најученијих говорника,
бранитељ си истине догмата, лажи изобличитељ, а покајања учитељ.
Радуј се мирна пучино знања који си по великом Павлу наследио
Христова уста и разум. Њега моли да подари душама нашим велику
милост.
Слава, глас 6.

Златоречити Златоусти, ти си труба златног гласа постао, и твојим
златним поукама си срца верних позлатио, твоје пророчанске поуке су
се разгласиле, и све крајеве света си преподобни оче, просветио.
И сада: Творец и избавитељ мој..

Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила
Пречиста дошао у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио, зато
ти Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски неућутно
кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и покровитељко и
спасење душа наших.
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 На благосиљању хлебова
Тропар светога глас 8 (два пута)

Благодат из твојих уста заблиста као светлост огња и просветли
васељену, свету стече ризницу несреброљубља, и нама показа висину
смиреноумља, зато учећи нас твојм молитвама оче Јоване Златоусте,
моли Христа Бога Логоса да спасе душе наше.

Богородице Дјево (један пут)

А тамо где није свеноћно бденије: Тропар, Слава и сада,
богородичан и Отпуст.

На Јутрењи
На Бог Господ.. Тропар два пута
Слава и сада, богородичан васкрсни.

Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као
Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог пказао, не презри све
које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви,
прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси
Спаситељу очајни народ наш.

После првог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Као златна звезда, јарко си заблистао земнима Златоусти Јоване
свеблажени, и просветио си све крајеве света зрацима твојих речи, зато
данас пресвети твој спомен празнујемо, и опроштај свих грехова
молимо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Неневесна и Пречиста Богородице Дјево, једина верних заступнице
и покрове, избави од беда и невоља и свих неприлика, нас који се у
тебе млада Дјево надамо, и душе наше спаси твојим светим молитвама.

После другог стихословија сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..

Дођите верни да Златоустог како доликује прославимо, јер су
његови богонадахнути списи као расцветана башта речи, и јер смо од
њега научени, и води нас на покајање; а он је многа искушења
претрпео, и моли се Господу за спасење душа наших. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

DAN 13.
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Велико чудо зачећа и неизрецив начин рођења, на теби се показао
Увекдјево Пречиста, зато мој разум трепти а мисао се диви, јер се
слава твоја Богородице свуда рашири, за спасење душа наших.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Због твојих светих поука постао си ризница духовна, и заиста си
Златоусти целоме свету завлистао, и богатство спасоносно свима дао, а
људе на покајање упутио, а када си ток живота завршио, ти си пред
престо Вишњега изашао, увекслављени Јоване Златоусте, моли Христа
Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе твој
свети спомен. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као

светли облак, као неосагориву купину, као разумни рај, Еве позивање,
и целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и опроштај
старих сагрешења, зато јој певајмо: моли се Сину твоме, да дарује
опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме пресветом
Породу.

Степена, први антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4.: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)

Све што дише нека хвали..

Еванђеље по Јовану, зачало 35. од половине.

После 50 псалма
Стихира самогласно, глас 6.

Излила се благодат у твоја уста оче, и постао си пастир Христове
цркве, учећи разумне овце да верују у Тројицу јединосушну, а у једном
Божанству.
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Канон Пресветој Богородици са Ирмосем на 6
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.

Када је прешао воду као копно и од Египатскога зла избегао,
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашему појмо.

Обузет сам многим искушењима па ти притичем и тражим
спасење, о, Мати Бога-Речи и Дјево, спаси ме од тегоба и зала.

Збуњују ме напади страсти и многим јадом пуне ми душу, а ти их
утишај, свенепорочна Дјево, тишином Сина и Бога твога.

Молим тебе Дјево, родитељку Спаситеља и Бога, да се избавим од
зала; теби сада притичем и пред тобом отварам и душу и срце.

Болестан сам и душом и телом, а ти једина Богомати, удостој ме
божанске посете и промисла, јер си ти блага и благога Бога Родитељка.

Канон светога на 8. Његов акростих је: Певам теби златне усте
Духа. Дело Теофаново. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
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.

Био си усрдни проповедник покајања, Златоусти, па се моли Богу
оче, да се и ја покајем из свега срца мога, и умоли га да због твога
страдања исцели моје ране давних сагрешења.

Примио си оче сву светлост Светога Духа, и постао си преподобни
пресветла кула и предводник цркве, а си као светли облак свеблажени,
који обасјава саборе православних.

Од Христа си рукоположен, и постао учитељ божанске науке, и
због богонадахнутог разума си позлаћени језик, па си богато излио
Божију реку пуну воде Духа, и тако си постао богојављени Златоусти.
Богородичан: Ти си богорадована украшена разном благодати, јер си
надразумно и неизрециво родила Бога-Реч, који је из велике доброте
постао телесан, а остала си девојка благословена и неокаљана.

DAN 13.
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Катавасија: Отверзу уста моја..

Песма 3.
Ирмос: Небеске сфере врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и једини
Човекољубче.

Имам тебе, Богородитељко и Дјево, заступницу и покровитељку
живота мога, а ти ме управи твоме пристаништу, јер ти си узрочница
добара, и вернима безбедност, једина свеопевана.

Молим тебе Дјево, метеж душе моје и буре мојих невоља разори,
јер ти си Богоневеста и родила си Христа, зачетника тишине, једина
Пречиста.

Родила си Доброчинитеља и узрочника добара, зато ти свима
излиј богатство добара, јер ти све можеш, јер си родила Христа,
моћнога снагом, Богоблажена.

Тешко сам болан и онемоћао од мучења страстима, помози ми
Дјево, јер тебе нађох као неисцрпну и неоскудну ризницу исцелења.

Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље..
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.

Због твога чистог живота си Христовим разумом обогаћен, и свима
људима си постао помоћник ка спасењу и примеран учитељ,
изливајући спасоносну науку, богонадахнути Златоусте.

Обогатио си се из духовних ризница Духа, и захватио из извора
спасења, па си са непресушног извора Божије науке, напојио
преподобни оче цело лице цркве.

Охладнеле њиве душа, обрадио си и оплевио премудрим речима,
мудри, и натпајући их небеском кишом, учинио си их плоднима, оче
богоугодни.
Богородичан: Нема у теби Дјево порока и нечистоте, и зато си постала
станиште небеске доброте, јер се у тебе Свенепорочна уселио
Дароватељ сваке светиње.

Сједален, глас 8.
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Подобан: Премудрости..
Из неизрециве Мудрости Божије захватио си богатство разума, и

постао си свима ризница воде православља, срца верних побожно
веселиш, а невернима размишљање достојно потапаш, стога трудом у
обојем и правоверан, постао си непобедиви саборац Тројице, Јоване
Златоусти, зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима,
који са љубављу празнују твој свети спомен.
Слава, подобан тај исти.

Од Бога си спознао праву небеску мудрост и добио благодат речи,
и свима си заблистао као злато истопљено; Свету Тројицу и Јединицу
си проповедао, а лаж и среброљубље си твојим речима устрелио.
Ревнујући си и царицу изобличио, а Аријеву непријатељску гордост
посрамио, Јоване Златоусти, моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе твој свети спомен.
И сада, богородичан:

Ево пламен геени и спаљивање, и плач у њему и ридање, веома
тешко раздвајање, а још теже када се помисли на наслеђе светих и
њино радосно сабрање, зато се прени душо моја и зајецај, и похитај да
покајним сузама избришеш запис твојих безбројних грехова, јер имаш
помоћницу непостидну и чисту Богоматер, а њоме се дарује опроштај
сагрешења, свима који је као Богородицу прослављају.

Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја
и прославио твоје божанство.

У метежу сам мојих страсти, родитељко кормилара Господа, зато
буру мојих сагрешења утишај, Богоневесто.

Тражим бездан милосрђа твога да ми даш, јер си родила
Спаситеља доброг срца, свима који ти поје.

Наслађујем се Пречиста твојим даровима и благодарну ти песму
певам, познавши тебе Богомати.

Помози ми, када болан и немоћан лежим на постељи мојој, јер си
милостива Богородица, и једина Увекдјева.

Имајући тебе Најопеванија, као надање и помоћ и непомични
темељ спасења, од сваке се невоље избављамо.

Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
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моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.

Као Бог који све промислом одржава, даровао нам је тебе, свети
Јоване Златоусти као другога једнаког са апостолима, и као светог
казатеља горњих небеских тајни.

Прославимо Златоустог Јована, као свега златног и златоречивог,
који је златним сјајем Божије науке све позлатио, и језиком светлијим
од злата цео свет просветио, јер је испуњен светлом, и божанску
благодат је излио.

Сав си постао дом Божији, и сав си постао свирала Духа, јер си
богонадахнутим песмама истакао сваку врлину и разлог спасења, и
најавио лепоту царства небеског, свеблажени Јоване Златоусти.

Ти си доброту Божију проповедао, и изложио примере покајања, и
посебно си поучавао како да се клонимо од зала, и постао си
преблажени за углед, јер си и сам све извршио, и о добрим делима си
нам поуке излио, свеславни оче Златоусти.
Богородичан: Тебе смо стекли заступницу код Бога, јер си ти постала
Мати Бога и Творца и Саздатеља, који је наш лик примио
Свенепорочна, и спасао га од пропасти и смрти и божанском славом га
прославио.

Песма 5.
Ирмос: Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом
мишицом даруј нам мир твој, Човекољубче.

Пречиста, испуни срце моје весељем, и даруј ми твоју непролазну
радост, јер си ти родила Узрочника наше радости.

Избави нас од беда, чиста Богородице, јер си ти родила вечног
Избавитеља, који превазилази разум целога света.

Блистањем светлости твоје, Богоневесто, одагнај маглу мојих
сагрешења, јер си родила Светлост божанску и превечну.

Исцели Пречиста немоћ моје душе и удостоји ме твоје пажње и
твојим молитвама подари ми здравље.

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.
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Имамо те сви као пресветлог светионика цркве, и за душе
спасоносног, јер нас избављаш из чељусти смртоносних, и ка вечном
животу приводиш, оче заувек опевани.

Ти разгониш војске јеретика, трипут блажени, јер си оклопљен
оружијем праве вере и храбром душом светитељу, па свезом Духа
радосно и предивно окупљаш саборе православних.

Уста твоја су као пун пехар светих мириса, па васељену духовним
мирисом весели, разумевањем тајни као мироваренијем и лепотом речи
твојих, оче свемудри.
Богородичан: Бога и Створитеља си зачела, и Творца и Господа, зато
те сва поколења народа славе Пречиста, и бестелесне и разумне војске
те прослављају као Матер Бога.

Песма 6.
Ирмос: Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер
ми се душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме Боже из пропасти.

Дјево моли Господа и Сина твога, Који сам хтеде отићи у смрт и
сам се спасао смрти и пропасти, да спасе и моју природу, јер су је
заробиле смрт и пропаст, и да ме избави демонових зала.

Познах те Дјево као неодступну заштитницу и чуварку моју, јер ти
одгониш метеж и нападе демона и молим те увек да ме избавиш од
страсти и пропасти.

Стекосмо те Дјево, као као бедем заштите и душама коначно
спасење и у невољама избављење и радујемо се увек тобом просвећени,
о Владичице, па и сада нас од страсти и невоља спаси.

Лежим сада на одру у немоћи и нема лека телу моме, али молим
тебе Блага Богомати, која си родила Бога, Спаситеља света и
избавитеља од страдања, да ме подигнеш из страдања и пропасти.

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

Духовном мудрошћу си цео свет обогатио, и постао си издашни

DAN 13.



214

MINEJ NOVEMBAR

дароватељ поука, јер се са небеске висине, јерарше, благодат кроз твоје
усне излила.

Као муња је прошла кроз цео свет твоја благовест, и сила твојих
речи Златоусти као труба громогласна, зачула се у све крајеве света.

Због твојих врлина блажени, оденуо си се у плашт са висине
изаткани, а лепотом твојих речи обучен, постао си дивно утврђење
Истине.
Богородичан: Човекољубац који све држи својом свемогућом силом, у
немоћно се тело оденуо, из тебе Дјево Најнепорочнија, на добро свима
људима.
Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже от нас исполнив..

С небеса си примио божанску благодат и устима све учиш да се
клањају једноме Богу у Тројици, Јоване Златоусте, свеблажени
светитељу који нам објашњаваш божанске тајне.
Икос:

Пред Творцем свега приклањам колена и превечноме Богу-Речи
руке пружам, молећи дар речистости, да опевам преподобнога, кога је
Он сам узвисио, јер рече кроз пророка Онај који живи у векове:
прославићу оне који ме са вером славе; Он је у давнини Самуила
узвисио, а сада је прославио овога јерарха; за талант њему поверени
добро је купио и Цару је принео зато га је Увекпостојећи узвисио. Њега
за благодат молим недостојни и ја, да примим реч да могу побожно да
овог светог опевам, јер он је учитељ свих крајева света, и он нам
божанске тајне јавља.

Песма 7.
Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.

Када си Спаситељу решио да извршиш наше спасење, уселио си се
у утробу Дјеве, и њу показао као заступницу света, јер си Благословен
Боже отаца наших.

Родила си Љубитеља милости, Мати пречиста; Њега умоли да нас
избави од сагрешења и душевних нечистота, јер верно кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.

Учинио си твоју Родитељку ризницом спасења, изворем
непропадљивости, стубом утврђења и дверима покајања свима који
кличу: Благословен си Боже отаца наших.
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Удостоји Богородитељко, да исцелиш од телесних слабости и
душевних страдања оне, који прилазе твоме покровитељству Дјево, јер
си нам родила Спаситеља Христа.

Ини.
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.

Научен од Бога, постао си бездан благодати и доброте, и гласник
спасења свима који се искрено кају, и који свом душом кличу Господу:
благословен је Бога отаца наших.

Твојим поукама усмераваш сваку душу Златоусти, и као самилостив
лечиш душевне болести, и са другима од Бога посланим, заједно и
весело појиш: благословен је Бога отаца наших.

Узвишен си и одабран, незлобив и преподобан свештеник
Највишега, блиставо одевен у правду, и радосно си даровити кликтао:
благословен је Бога отаца наших.
Богородичан: Зачела си Пречиста Бога и Господа који је над свима, и
који је хтео да спасе људски род од смрти и пропасти, зато му достојно
певамо и кличемо: благословен је Бога отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у
све векове.

Не презри Дјево оне који од тебе очекују помоћ, и певају ти и
величају те у све векове.

Исцели Дјево, немоћ душе моје и телесне болести, да те
прославим Пречиста, у векове.

Ти изливаш Дјево богатство исцелења свима који ти верно поје и
који величају твој неизрециви Пород.

Одгониш Дјево, нападе искушења и навале страсти, зато ти
појимо у све векове.

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

Када твојим речима Златоусти разумно говоримо, ми се светом
богословљу учимо, па изобиље плодова на корист доносимо, а од
повреда и злобе се уклањамо, зато си нам свима учитељ спасења био,
кличући: величајте Христа у векове.

Моли Златоусти Владику за нас, јер имаш оче самилост, слободу и
милостиву и човекољубиву љубав према нама; зато ми верни тебе ка
Спасу приводимо као заступника, заштитника, и усрдног молитвеника,
богомудри јерарше, свеблажени Јоване.

Изобличио си младалачко противљење и упорну тврдоглавост и
неправду царева, а усрдно си заступао преподобни ојађене, и жртвеном
љубављу си био отац сирочади, удовица и сиротиње, кличући: величајте
Христа у векове.
Богородичан: Телесним сликама и разним загонеткама, символима и
знацима и предсказањима, наговестише богонадахнути људи
надприродно и чудно рођење из тебе Дјево, зато теби радосно и
побожно певамо, а Христа величамо у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом
спасосмо, Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Не окрени се од потока мојих суза, јер са сваког лица сваку сузу
бришеш, Дјево која си Христа родила.

Испуни Дјево моје срце радошћу, јер си пуноћу радости примила,
а греховну тугу уништила.

Обасјај нас зрацима твога сунца Дјево, а мрак незнања одагнај од
свих који те побожно исповедају као Богородицу.

Уместо страдања у немоћи, смиреног ме исцели Дјево, и из
болести у здравље ме уведи.

 Ини.
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.

Сада оче заиста благујеш у животу због којег си се силно
подвизавао, и на земљи изузетно и ангелски поживео, а ти си Христов
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језик и уста тиха стекао, зато се моли богоречити, за све који те са
вером јасно славе.

Твоје речи трипут блажени, су речи живота, јер обезбеђујеш живот
непролазни; тебе је Христос дао као извор који тече, и реку која излива
токове божанске науке, и као прави поток сладости, и реку опроштаја
и проповедника светлог покајања.

Постао си свештеноначелниче предивни заступник људима код
Бога; ти си светило праве вере, Богом обасјан, ти си учитељ божанске
науке и милости, зато тебе Златоусти сада срдачном љубављу достојно
величамо.
Богородичан: Пречиста и најславнија Мати Божија, спасавај све који
ти са љубављу певају, и милостиво разреши од метежа искушења, јер
си Бога родила, и све што хоћеш то и чиниш, и можеш то без препреке
Дјево, зато те сви величамо.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Од твојих златосјајних речи Христова се црква јасно блиста, о,
Златоусти оче! Душе верних се веселе славећи твој свети спомен, а ти
свима постао си наставник покајања и вођа спасења.
Слава, ини
Подобан: Жени услишите..

Похвалимо сви громогласног проповедника покајања, ризницу
убогих, златна и богоречита уста цркве, тумача Писма, Јована
свемудрога, јер се њиме у вери утврђујемо.
И сада, богородичан:

Дјево свенепорочна, Господарице моја и Владичице, умоли твога
Сина са славним Златоустим, да све који ти појимо избави од сваког
искушења, и добијемо вечна блага Пресвета, јер ти можеш све што
хоћеш.

На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Био си као најчистији сасуд Божанскога Духа и пастир свети, и као
ангел на земљи, и кула цркве и лествица догмата, и грешнима
заступник, а покајницима божанска утеха, сиротињи старатељ и
сирочадима утеха, Јоване Златоусти, молитвениче за душе наше.

Ти си као много светло сунце, јер твојим речима цео свет
обасјаваш, постао си као звезда пресветла, и као светило блиставих
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зрака, ти у мору овог света захваћене буром увек привлачиш ка
најтишем пристаништу благодаћу спасења, златоречиви Златоусти,
молитвениче за душе наше.

Ти си земни ангел и небески човек, славни и добар песник, река
пуна разумне воде, облак кише разума, који нас богато натапа; учитељ
спасења, а помоћник у покајању, Јоване Златоусти, заиста си ти све ово
постао.

Неправедно си од пастве твоје одагнан оче преподобни, и сјединио
се патњи и горком заточењу, у којем си се удостојио блаженог уснућа;
и као храбри страдалник, победивши много Лукавога, круном победе је
тебе Христос овенчао, Јоване Златоусти, молитвениче за душе наше.
Слава, глас 8.
Дело Анатолијево:

Златним речима и богојављеним поукама, ти си цркву Божију
украсио, а од Бога ти предане речи си као духовно богатство у њој
закључао; зато ти венац од непролазних цветова песмама плетемо, и у
твоме светом празнику га теби приносимо, Јоване богомудри, са
свезлатном душом и језиком, а ти имаш смелост преподобни, па се
моли за душе наше.
И сада,

Владичице прими молитву слуга твојих, и избави нас од сваке
невоље и туге.
Славословље велико, тропар и отпуст.

На литургији
Блажена од канона, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 1.: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Апостол Јеврејима зачало 318.
Алилуја, глас 2: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
На трпези бива братији велико утешење.
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Месеца новембра 14. дан

Спомен светог и свехвалног апостола Филипа

На вечерњи певамо Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихире апостола на 8, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..

У делу истинитог узрастања у боговиђењу, твојим виђењем си крај
овог богољубивог дела блажени учинио, када си Христа молио, да ти
покаже неизрециву Очеву славу, Бога створитеља, које свако разумно
биће жели, и жељено си одмах примио, као и сведочанство Сина; њега
смело моли за душе наше. (три пута)

Као и раније Мојсеј, тако си и ти поучаван у узрастању у
богопознању, јер си и ти желео Бога видети, и духовно си његов лик
сагледао, и убрзо си примио уверење и објашњење да је Син налик Оцу,
да је познато једно Биће Сина и Родитеља, које се од свих исто и свето
велича, и његовом се царству, сили и слави поклања. (три пута)

Као свирком уз гусле, ти си проповедао божански и надахнуто од
Светога Духа, и по целом свету си певао о Спасовом Еванђељу; твојим
огњеним језиком си сву лаж незнабожаца спалио, као ствар запаљиву,
и као траву земну и увелу, а Владику и Господа Христа, који је над
свима, си по васељени проповедао Филипе, јер си очевидац Бога био.
(два пута)
Слава, глас 6.
Дело Византијево.

По целом свету је заблистао празник Филипа, запаљеног великом
и блиставом светлошћу, јер је он Оца светова у Сину тражио и нашао,
јер се Светлост у Светлости налази, и јер је он печат истоветног и
објављује Узрочника свега; њега апостоле моли, да све са печатима
спасе крвљу својом.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..

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.

DAN 14.



220

MINEJ NOVEMBAR

 Вход. Прокимен дана.
Три Чтенија, тражи овог месеца 30. дана.

Читање из Саборне посланице Петрове
(зачало 58. гл.1,1-26 и 2,1-6)

Од Петра, апостола Исуса Христа, избранијем дошљацима,
расијанијем по Понту, Галатији, Кападокији, Азији и Витинији;По
привиђењу Бога оца, светињом Духа доведенијем у послушање и
кропљење крви Исуса Христа: да вам се умножи благодат и
мир.Благословен Бог и отац Господа нашега Исуса Христа, који нас по
великој милости својој прероди за жив над васкрсенијем Исуса Христа
из мртвијех,За нашљедство непропадљиво, које неће иструхнути ни
увенути, сачувано на небесима за вас,Које је сила Божија вјером
сачувала за спасеније, приправљено да се јави у пошљедње вријеме;
Којему радујте се, премда сте сад мало (гдје је потребно) жалосни у
различнијем напастима,Да се кушање ваше вјере много вредније од
злата пропадљивога које се куша огњем нађе на хвалу и част и славу,
кад се покаже Исус Христос;Којега не видјевши љубите и којега сад не
гледајући но вјерујући га радујете се радошћу неисказаном и
прослављеном. Примајући крај своје вјере, спасеније душама.Које
спасеније тражише и испитиваше за њ пророци, који за вашу благодат
прорекоше;Испитујући у каково или у које вријеме јављаше Дух
Христов у њима, напријед свједочећи за Христове муке и за славе по
томе;Којима се откри да не самијем себи него нама служаху овијем што
вам се сад јави по онима који вам проповједише јеванђеље посланијем
с неба Духом светијем, у које анђели желе завирити. Зато, вољени,
запрегнувши бедра својега ума будите тријезни, и зацијело се надајте
благодати која ће вам се принијети кад дође Исус Христос.Као
послушна дјеца, не владајући се по првијем жељама у својему незнању,
Него по свецу који вас је позвао, и ви будите свети у свему живљењу.
Јер је писано: будите свети, јер сам ја свет.И ако зовете оцем онога,
који не гледајући ко је ко, суди свакоме по дјелу, проводите вријеме
својега живљења са страхом,Знајући да се пропадљивијем сребром или
златом не искуписте из сујетнога својег живљења, које сте видјели од
отаца;Него скупоцјеном крвљу Христа, као безазлена и пречиста
јагњета;Који је одређен још прије постања свијета, а јавио се у
пошљедња времена вас ради,Који кроз њега вјерујете Бога који га
подиже из мртвијех, и даде му славу, да би ваша вјера и надање било у
Бога.Душе своје очистивши у послушању истине Духом за братољубље
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недволично, од чиста срца љубите добро један другога,Као прерођени
не од сјемена које трухне, него од оног које не трухне, ријечју живога
Бога, која остаје довијека.Јер је свако тијело као трава, и свака слава
човјечија као цвијет травни: осуши се трава, и цвијет њезин отпаде;Али
ријеч Господња остаје довијека. А ово је ријеч што је објављена међу
вама.Одбаците дакле сваку пакост и сваку пријевару и лицемјерје и
завист и сва опадања,И будите жељни разумнога и правога млијека, као
новорођена дјеца, да о њему узрастете за спасеније; Јер окусисте да је
благ Господ. А кад дођете к њему, као камену живу, који је, истина, од
људи одбачен, али од Бога изабран и прибран:И ви као живо камење
зидајте се у кућу духовну и свештенство свето, да се приносе приноси
духовни, који су Богу повољни, кроз Исуса Христа.Јер у писму стоји
написано: ево мећем у Сиону камен крајеугалан избрани, и скупоцјени;
и ко њега вјерује неће се постидјети.

Читање из Саборне посланице Петрове (зачало 59. гл.2,21-3,9)
Браћо, Христос пострада за нас, и нама остави углед да идемо

његовијем трагом: Који гријеха не учини, нити се нађе пријевара у
устима његовијем; Који не псова кад га псоваше; не пријети кад страда;
него се ослањаше на онога који право суди; Који гријехе наше сам
изнесе на тијелу својему на дрво, да за гријехе умремо, и за правду
живимо; којега се раном исцијелисте. Јер бијасте као изгубљене овце,
које немају пастира; но сад се обратисте к пастиру и владици душа
својијех. А тако и ви жене будите покорне својијем мужевима, да ако
који и не вјерују ријечи, женскијем живљењем без ријечи да се добију,
Кад виде чисто живљење ваше са страхом; Ваша љепота да не буде
споља у плетењу косе, и у ударању злата, и облачењу хаљина; Него у
тајноме човјеку срца, у једнакости кроткога и тихога духа, што је пред
Богом многоцјено. Јер се тако некад украшаваху и свете жене, које се
уздаху у Бога и покораваху се својијем мужевима. Као што Сара
слушаше Авраама, и зваше га господаром; које сте ви кћери постале, ако
чините добро, и не бојите се никаквога страха. Тако и ви мужеви
живите са својијем женама по разуму, и поштујте их као слабији
женски суд, и као сунасљеднице благодати живота, да се не смету
молитве ваше. А најпослије будите сви сложни, жалостиви,
братољубиви, милостиви, понизни; Не враћајте зла за зло, ни псовке за
псовку; него насупрот благосиљајте, знајући да сте на то позвани да
наслиједите благослов.

DAN 14.
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Читање из Саборне посланице Петрове (зачало 61. гл.4,1-11)
Браћо, кад дакле Христос пострада за нас тијелом, и ви се том

мисли наоружајте: јер који пострада тијелом, престаје од гријеха, да
остало вријеме живота у тијелу не живи више жељама човјечијим, него
вољи Божијој. Јер је доста што смо прошавше вријеме живота провели
по вољи незнабожачкој, живећи у нечистотама, у сластима, у пијењу и
богомрскијем незнабоштвима. Зато се чуде што ви не трчите с њима у
то исто неуредно живљење, и хуле на вас. Они ће дати одговор ономе
који је готов да суди живима и мртвима. Зато се и мртвима проповједи
јеванђеље, да приме суд по човјеку тијелом а по Богу да живе духом.
А свему се крај приближи. Будите дакле мудри и тријезни у молитвама.
А прије свега имајте непрестану љубав међу собом; јер љубав покрива
мноштво гријеха, Будите гостољубиви међу собом без гунђања; И
служите се међу собом, сваки даром који је примио, као добри
пристави различне благодати Божије. Ако ко говори, нека говори као
ријечи Божије; ако ко служи нека служи као по моћи коју Бог даје: да
се у свачему слави Бог кроз Исуса Христа, коме је слава и држава ва
вијек вијека. Амин.

На литији стихира храма
и апостола, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Благодаћу као удицом, извукао си народе из дубине сујете, и
наредби Учитеља си се повинуо дични Филипе, који је потпуно твој
разум просветио, и тебе свеблажени апостолом и часним
богопроповедником учинио, о његовом Божанству недокучивом.

Блистање Духа је сишло на тебе у виду огња, и тебе блажени
учинило стаништем божанства, а ти си хитро одгонио маглу безбожија,
и свет просветио блистањем твојих свемудрих речи, проповедниче
светиње, и апостолима украсе, ти си очевидац Христа блажени.

Твојим проповедима си као муњама, просветлио вером све који су
седели у тами незнања, и чинио их синовима Владике и Бога. На
његова страдања и смрт си се угледао, и његову си и славу наследио,
као мудар и богоречит ученик Истине.
Слава, глас 2.

Све си светско оставио и за Христом кренуо, потврђен и Светим
Духом; он те је послао у изгубљене народе, да обраћаш људе ка светлу
богопознања, апостоле Филипе; и подвиг си завршио твојим светим
страдањима, и у многим мукама си душу твоју Христу предао; њега
моли свеблажени, да подари нама велику милост.
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И сада, богородичан:
Сву своју наду полажем на тебе Мати Божија, а ти ме сачувај под

твојим окриљем.

На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Јављање твојих небеских поука, пуних догмата, се разгласило на
земљи свеблажени апостоле, и кроз њих си тајну Божију објавио: да је
Синовљева слава јединосушна као Оцу и Духу.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Тебе су сви апостоли Христови стекли сада као носиоца светлости,
и светлога светилника часне цркве, Филипе трипут блажени; душе нам
се просветљују и од великих невоља се избављамо, твојим молитвама
апостоле свехвални.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Крстом си подвиг страдања завршио, и достојним венцем победе
се Филипе оденуо, са њиме си ушао у небеско горње царство, и стојиш
пред Христом и молиш га да се спасемо.
Слава, глас 2.

Твоја уста су постала у свету као чаше нектара, мудри апостоле
Филипе, и захватају вернима пиће животворно, делима и виђењима си
се уздизао, Христа си поздравио и следбеник његов постао, а неплодну
и бездетну многобожачку цркву си поукама украсио, и добрим
потомством је обдарио, зато се сада моли да се избави невоља и
неприлика, јер можеш много код Бога јер си му близак.
И сада, богородичан: О чудесе новаго..

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.

Тропар, глас 3.
Апостоле свети Филипе, моли милостивога Бога, да подари

опроштај грехова душама нашим.

или овај, глас исти:

DAN 14.
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Васељена се светло украшава, Етиопија се радује, и као венцем
украшена, тобом је сјајно просветљена, славећи твоју успомену,
богоречити Филипе. Све си научио да верују Господу Христу, и живот
си завршио достојно Еванђеља, зато се светло и са слободом рука
етиопска диже Богу, молећи га да нам дарује велику милост.

Слава, и сада, богородичан: Тја ходатајствовашују..
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 Јутрењи

На Бог Господ, тропар апостола два пута.
Слава и сада, богородичан.
После прве катизме, сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Апостоле и мучениче премудри Филипе, ти си блажени Христов
очевидац и Божији друг, зато све који са вером празнују твој свети
спомен, ослободи од ропства гресима, и удостој их да добију небеско
наслеђе, твојим молитвама. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Певамо о теби Дјево, као о купини коју је Мојсеј видео несагориву,
као о гори Божијој, као о светом облаку, као о сенки нескверној, као о
богоугодној трпези, као о палати узвишеног Цара, и као о пресветлим
и непроходним дверима.

После другог стихословија, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..

Ученика си Бога-Речи и проповедник истине, и као стрела послан
си, да просветиш све у крајњој тами, свети апостоле, и маглу безбожија
да одагнаш са земље, и да све учиниш верним синовима дана, јер си
очевидац Христа, свети Филипе. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Имамо уздање у тебе без спотицања, Дјево Пречиста, и ти си наше
окриље, зато нас ослободи од разних искушења и невоља и великих
беда, молећи Сина твога са његовим апостолима, и спаси све који ти
певају.
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После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости и слова..

Идолску си лаж оборио, и Спаситељева страдања си желео Филипе
славни, у свету си се појавио и небеска чудеса пред свима излио;
незнабожцима си постао апостол свеблажени, зато твој спомен
достојно славимо, и у песми певамо: господњи апостоле, моли Христа
Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе твој
свети спомен. (два пута)
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 те непрестано моле, Богородице Пречиста, и моли га
увек да подари опроштај сагрешења свима, који достојно певају о слави
твојој.

Степена, први 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..
Еванђеље по Јовану, зачало 67.
После 50 псалма
Стихира, глас 6. Самогласно.

Премудри ловче, свети учениче, Спаситељев послениче, и сведоче
његовог страдања, ти си кроз цео свет са вером прошао, и обмануте
народе окупио, и Богу их привео, и као угодан тамјан их до небеса
уздиго. А сада стојиш пре судијом, па се моли да се избавимо од наших
безакоња, а у дан суда да се избавимо од вечног мучења.

Канон Богородици са Ирмосем на 6 и апостола на 8. Његов
акростих је: Побожно певам славном Филипу. Дело Теофаново. Глас
6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова..

DAN 14.
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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.

Ти се, богопроповедниче Филипе, јасно наслађујеш пресветлим
зрацима Христове божанске светлости, зато и нас у твојој заједници,
тим зрацима просветли.

Теби је Филипе показао Христос Очеву славу у себи, и убројао те
у скуп ученика, јер је твоју врлину прозрео, апостоле богоблажени.

Сада видиш свемудри, Христа као Извор добара и жељени циљ, али
не у загонеткама, нити у сенкама, нити као у огледалу, него га видиш
јасно лицем ка лицу.
Богородичан: Несталим вођама из колена Јудиног, је Пречиста, Син
твој и Бог дошао, и као вођа свих крајева земље се сада стварно
зацарио.

Катавасија: Отверзу уста..

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Ти си пун светлости и чудотворних виђења, јер си се удостојио
служити великој светлости, Христу, који је Филипе богоречити са
нама.

Твоје увођење у Божије тајне је постало побожно степениште
православних догмата, којима познасмо Сина исте природе са нама, а
сједињеног са Родитељем.

Постао си златни свећник који обасјава људе Непролазном
Светлости, и обасјава богопознањем цео свет, Филипе одабрани.
Богородичан: На тебе се надам Пресвета и Пречиста, да нећу отпасти
од свега чему се надам, зато као милостива Мати човекољубивога Бога,
избави ме од замки противника.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Заиста си био као духовни кишовит облак свима на земљи, и као
њиву си напојио срца наша светињом, прошавши са проповеди све си
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крајеве света напојио, и кишу мира си из свога гроба излио, у срца
неверних си мирис Духа дунуо, и од њих си ризницу Духа створио,
апостоле Филипе, моли се Христу Богу, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу празнују твој свети спомен.
Слава, подобан тај исти.

Идолску си лаж оборио, и Спаситељева страдања си желео Филипе
славни, у свету си се појавио и небеска чудеса пред свима излио;
незнабожцима си постао апостол свеблажени, зато твој спомен
достојно славимо, и у песми певамо: господњи апостоле, моли Христа
Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе твој
свети спомен.
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 те непрестано моле, Богородице Пречиста, и моли га
увек да подари опроштај сагрешења свима, који достојно певају о слави
твојој.

 Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева
и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.

Постао си станиште Христа-сунца који је светлост; ти си храм у
којем та Светлост пребива, ти си и као небо, које славу Божију
проповеда људима.

Међу човечанство иструлело страстима, ти си дошао од Христа као
со Божија, па си ону грозну гнилост исушио, дични гласниче Божији.

Помоћу силе Христове Филипе, постао си јачи од војске демона, и
од неверника моћнији, па си свима на земљи кликтао, и о божанском
животу благовестио.
Богородичан: Христос те је дао као тихо и добро пристаниште свима,
који те са вером и љубављу и чистом савести проповедају као
свенепорочну Владичицу и Богородицу.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим блаже..

DAN 14.



228

MINEJ NOVEMBAR

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.

Твојим целебним рукама богоречити, исушио си демонски
душегубни отров, и избављао си запале у смртоносну дубину тешког
страдања.

Параклитовим наиласком и благодаћу Филипе, ти си сав огњеног
Духа постао, па си изданке из зиме неверја, топлином вере
оживотворио.

Постао си близак Христу који ти је светлост давао, и примао си је
од њега самог, и просветио оне који ти прилазе, и привео си их твоме
Створитељу.
Бгородичан: Господ који је речју све створио и како хоће управља
мудрим промислом, по милосрђу се из тебе Пречиста створио, и
неизрециво телесан постао.

Песма 6.
Ирмос: Јат бист, но не удержан..
У страху беше обузет, али не и задржан свети Крститељ, јер се
приближио као сено огњу, али је и чуо речи: остави сада све и
пожури, да испуниш наређење као слуга, док је са висине чуо глас
Божији, који посведочи Сина превечнога.

Видећи погубну обману вражију, како је поробила човеков род, ти
си Спасе апостоле твоје као наоштрене стреле затегао и пустио, и
нечиста уста змије покидао, а све од њене повреде и пропасти
исцелио.

Светлом са висине си залистао, па си као муња постао, и цео свет
обасјао; ти си свеблажени као гора која капље медом, као божанска
роса која пада са неба, и као одабрани апостол, и допунио си
дванаесточлани сабор Христових ученика.

Свети ученик је научен дубинама твоје тајне, и постао као река
мира која наводњава поток сладости, и као талас који потапа славу
неверника, а тебе је громогласно проповедао, и о твоме Благи славном
унижењу за нас, је благовестио.
Богородичан: Свим људима који су смрћу усмрћени и пропали, ти си
Христа родила као бесмртност и непропадање, и призвала си ка животу
вечном и просветила помрачене, и ослободила нас од окова и ропства,
Свеопевана.
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Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..

Красноречиви Филип, ученик и друг твој, угледао се на твоја
страдања, Господе Христе; по васељени те је проповедао као Бога.
Његовим молитвама сачувај од непријатељских ђавола, цркву твоју и
свако место твоје, заступањем Богородице, Многомилостиви.
Икос:

Даруј ми бујицу речи Господе, јер си ти природу воде створио,
срце моје укрепи Милостиви, јер си земљу твојом речју утврдио, и
просветли моје помисли, јер си светлом као плаштом одевен, да бих
како доликује испричао и опевао и достојно похвалио твога угодника,
Многомилостиви.

Песма 7.
Ирмос: Отроци в Вавилоње пешчнаго пламене..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред ње
бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.

Као светлост си послат попут стреле апостоле, и блиставим
светлом просећујеш све, који са вером кличу: благословен си Господе
Боже отаца наших.

Сијајући светло обилним сјајем божанске проповеди блажени, све
у тами си просветио да певају: благословен си Господе Боже отаца
наших.

Глупости красноречивих и сву беседничку злобу, победио си
моћним речима вере и певао си: благословен си Господе Боже отаца
наших.
Богородичан: У две надсуштаствене природе Дјево, родила си Христа
сједињеног а несливеног, зато њему Пречиста кличемо: благословен си
Господе Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: За закони отеческија..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када их
не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа појте
дела и узвисите га у све векове.

DAN 14.
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Тебе је ипостасна Реч Очева учинио светилом света, и одабрао из
света за апостола, трипут блажени, и наоружао својом божанском
силом, и послао те као непобедивог ратника да кличеш: Господу појте
његова дела, и величајте га у све векове.

Помоћу силе Божије апостоле, победио си војске противника, и
њихове свирепе хорде разагнао, и плату неодузиву стекао; у свету си
поредак мира засадио, кличући: Господу појте његова дела, и величајте
га у све векове.

Свом љубављу си пришао апостоле оваплоћеној Речи Божијој, и
ученик си његов постао и слуга Божији, и гласник светих тајни, зато
те је он послао у народе, где си проповедао његов долазак речима:
Господу појте његова дела, и величајте га у све векове.
Богородичан: У твоме телу Пресвета Дјево, Најсветији се сав и
надразумно и без промене са човечанством сјединио, па се Христос као
једно биће у две природе јавио, зато њему у песми певамо: Господу
појте његова дела, и величајте га у све векове.

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.

Сада си се удостојио неизрециве славе и Светлости незалазне, где
је неизрецива и непрестана радост у цркви првенаца, и где су насеља
праведних, па се моли Филипе свемудри за све хришћане.

Украшен си богомудри Филипе лепотом духовном, и венцем
царским овенчан, и богатим сјајем нестворене Светлости си обасјан, па
радосно стојиш блажени пред престолем Владике.

Са свима светим апостолима, пророцима и страдалницима,
преподобнима и јерарсима и праведницима, и са Богородицом, моли
Филипе Бога за опроштај многих грехова, и да подари очишћење од
сагрешења свима, који са светлом и божанском вером славе спомен
твој.
Богородичан: Оваплоћеног Бога-Реч, раније бестелесног, родила си
Дјево и Мати, зато тебе као Господарицу и Богородицу сви побожно
славимо, и уистину тебе Пречистом називамо, и ово приносимо: ти си
заувек корен спасења свима вернима.
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Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Кораке твојих часних ногу Филипе, усмерио си да ходе ка
небесима. Тамо си радосно узишао и стојиш пред светом Тројицом, па
у Оцу видиш и Сина и Духа Божијег; зато са вером твој свети и
свечани спомен славимо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Када помислим на страшни час испитивања, мноштво дела мојих
ме ужасавају и плаше, али се смилуј Пречиста, и твојом усрдном
молитвом даруј ми спасење, јер све што хоћеш ти и чиниш, јер си Бога
родила, Маријо благословена.

На хвалитне стихире на 4, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..

О, предивног ли чуда! Некадашњи ловац риба је постао апостол, и
од Бога је постављен да лови људе; речима је као мрежом народе
уловио, а крстом као удицом је цео свет избавио. О, каквог ли улова
Богу принесе његов делатељ! Зато његов спомен сада празнујмо.

О, предивног ли чуда! Апостол Филип беше од Бога послан као
овца међу вукове, али је без страха пролазио, и звери је вером у јагањце
претворио, и цео свет је преокренуо. О, дела вере! О, силе невиђене!
Његовим молитвама Христе спаси душе наше, јер си једини Милостиви.

О, предивног ли чуда! Апостол Филип беше као извор који излива
живот, свима у свету да мудро захватају, јер из њега реке догмата
извиру, од њих пијемо бистра чудеса, О, колика је дивна чуда учинио
Божији посленик! Његов спомен са вером прославимо.
Глас 2. Самогласно

Постао си као небеска чаша мудрости, и Духа Светога красна
обитељ, и проповедао си истину и врлине, а људе земне си уловио
удицом Божије науке, зато те молимо апостоле Филипе, да се молиш
за душе наше.
Слава, глас 3.

Риболов си у ловљење народа претворио, и све си из дубини
обмане мрежом светих тајни извукао, Филипе апостоле, и цео свет си
уловио, и твоме учитељу Христу привео, зато те и молимо: моли се
непрестано да се спасу душе наше, јер са вером твој свети спомен
славимо.
И сада, богородичан:

Богородице заступнице свих који те моле, због тебе смо слободни,

DAN 14.
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и тобом се хвалимо, и на тебе је сво наше надање, зато моли Рођенога
из тебе, за непотребне твоје слуге.

Славословље велико.

Тропар.
Апостоле свети Филипе, моли милостивога Бога, да подари опроштај
грехова душама нашим.

Слава и сада, 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.

и Отпуст.

На литургији

Балжена апостола, песме 3. и 6.
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 Јовану, зачало 5.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месеца новембра 15. дан

Спомен мученика и исповедника Гурија, Самона и Авива

Алилуја

Нека се зна, ако се догоди почетак поста овога у суботу:
У петак увече на Господи воззвах.. стихире светих на 6.
Ако ли у недељу, стихире предходно из Октоиха и светих 3.
Слава..светима, И сада.. богородичан. На стиховње из Октоиха.
Слава, светима, И сада..богородичан.
На вечерњи и на Јутрењи на Бог Господ.. тропар светих. Слава и
сада богородичан.

У остале дане, од понедељка до петка, певамо Алилуја, из почасти
због почетка поста.
На Господи воззвах.. певамо стихире предходно Богородици 3 па
светима 3. Слава, и сада.. богородичан или крстобогородичан.
Уместо прокимена, певамо Алилуја, на глас 6.
На стиховње из Октоиха. Слава и сада.. богородичан или
крстобогородичан.
На јутрењи уместо Бог Господ.. певамо Алилуја и тројичне. После
6. песме канона Кондак светима.
На Господи воззвах.. стихире глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Премудри Авив и Самон дивни и Гурије славни, заједнички хор су
са вернима начинили, па се сада страдалници у срећи са нама радују,
и са нама се веселе, јер је душама мученика дар од Бога, да духовно
виде шта се овде збива.

Претрпели сте патње неиздрживих мука, и храбро сте пострадали,
Самоне, Авиве и богомудри Гурије са Тројицом истога броја, а сада се
храните вечним и дивним блаженством, као платом одмереном вам од
Христа за ваше подвиге; њега усрдно молите да се спасу душе наше.

Ви сте мученици и страдалници пристали у пристаниште без
валова, и у живот без метежа, и у добро затишје, у превечно и
бестрасно станиште, то сте за оно доле на земљи сада заменули, а као
плату за подвиге и патње сте од Бога почасти добили, мученици
достојно слављени.

DAN 15.
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Ине стихире Богородици. Глас и подобан тај исти
Ако је Алилуја, певамо ове стихире предходно.

Ороси мене Владичице безданом твоје милости, па сагорело од
жеге страсти срце моје, као милостива напој млада Дјево, и учини да
непрестано капи покајања изливам, молим те, и удостоји ме Чиста
утехе, коју примају сви који искрено плачу.

Колебају ме насртаји демона и бацају ме у понор пропасти, а ти
се смилуј Владичице, и утврди ме на камену врлина, а намере демона
разори, и удостоји ме да чиним заповести твога Сина и Бога нашега,
да бих примио опроштај у дан суда.

Опери нечистоту беднога мога срца, Богородице свеопевана, и све
ране и гној од греха очисти Пречиста, па умири мој непостојани разум,
да и ја страсни и некористан слуга твој, величам силу твоју и велику
заштиту.

Слава и сада, богородичан, глас 4.:
Измени слабост и лењост душе моје, Дјево и Мати свенепорочна,

на здравље и силу, да у страху и љубави чиним и вршим наредбе
Христове, и да избегнем огањ неиздрживи, и тобом примим удео
небески и живот непролазни, вечно се радујући.

Ако је у среду или у петак, крстобогородичан:
Подобан: Јако добља..

Гледајући Пречиста Христа Човекољубца разапетог и у ребра
прободеног, плакала је и нарицала: Шта је ово Сине мој? Како ти
узвраћа неблагодарни народ за сво добро које си им учинио? А ти
Најдражи хиташ да мене учиниш бездетном! Дивим се твоме милосрђу
и твоме својевољном распећу.

Ако је Бог Господ.. онда Слава, глас 2. Самогласно.
Весели се град Едеса јер је обогаћен гробом светих Гурија, Самона

и Авива. Христољубиву паству позива и кличе: ходите мученикољубци,
просветите се на овај светли празник, ходите и видите небеска светила,
који су на земљи поживели. Ходите и чујте какву су горку смрт, чврсти
као дијамант, поднели ради бесконачног живота. А били су бранитељи
истине, и спасли су жену живу у гроб закопану, а сквернога Гота који
је њој тако безобзирно учино предадоше погубљењу као убицу
немилостивог. Сада се они усрдно моле Светој Тројици, да се избаве од
пропасти и искушења и сваке невоље који их са вером славе.
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И сада, богородичан.

На стиховње стихире из Октоиха.
Слава, глас 2. Самогласно.

Ходите сви мученикољубци, да песмама прославимо Христове
војнике: Гурија, Авива и Самона, јер они чине предивна чуда, па
заклетву неке жене нису оставили ни презрели, него су њену молитву
испунили, и кћерку јој спасли, а безаконом Готу су одмазду учинили.
Ради њиних молитава Христе спаси нас, као благ и човекољубив.
И сада, богородичан.

Тропар, глас 5.
Чудеса твојих светих мученика, као стену необориву си нам

подарио Христе Боже. Њиховим молитвама намере злоречитих разори,
а укрепи силу нашу, као једини благ и Човекољубац.

На Јутрењи

Оба канона из Октоиха и светима канон на 4. Његов акростих је:
Похвалићу тројицу јер су заједно и премудро говорили. Дело Теофана.
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.

Власт Тројице сте светитељи богословски свето обавили, а варљиву
маглу идолског многобоштва сте лако разорили, јер сте као веома сјајне
звезде Истока заблистали.

Благодаћу владалачке Тројице јасно обасјани, ова тројица
исповедника су лаж многобоштва, кроз трпељиво противљење,
истребили.

Вас је светитељи славни, са љубављу Син по природи усинио, и
сада вам је његово наслеђе јавно предао, и као Милосрдан вас је
санаследницима и заједничарима царства учинио.
Богородичан: Постала си скинија премудре Мудрости, јер је од твоје
чисте крви Свенепорочна одлучио себи храм начинити, за спасење душа
наших.

DAN 15.
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Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
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.

Христови исповедници и угодници, су тела своја својевољно на
тешке муке и ране предали.

Избавили сте се, светитељи, од тешких греховних помисли, зато се
молите за све који са вером ваш спомен служе.

Као свете сведоке вере, вас су на дрво мучења вешали, али сте ви
потпуно исповедање свете вере неокрњено сачували.
Богородичан: Када је у твоје тело ушао, Господ је тебе изворем
исцелења учинио, Пречиста Мати Божија, зато исцели и моју душу.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Наоружани крстом Христовим сте сву мучитељеву силу храбро
савладали, као вере бранитељи; а иодолско безбожије сте сво
изобличили, и Тројицу Свету сте усрдно проповедали, зато сте од ње
достојно венце примили, јер сте за веру пострадали; Страдалници
свеславни, молите Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који
са љубављу славе свети спомен ваш.

Слава, глас 8. Подобан тај исти.
Као мученици сте се Христу покорили, а лаж мучитеља сте ви

покорили, али сте душу и срце непокорено сачували, јер сте тројичном
вером коснути прехвални. Славу многобожија сте неславном учинили,
а својим чудесима блажени, као светле звезде у целом свету блиставо
сијате; Страдалници свехвални, молите Христа Бога, да подари
опроштење грехова свима, који са љубављу славе свети спомен ваш.

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.
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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.

Мученици истог броја са Светом Тројицом су овенчани, па све који
сада њин свети спомен служе, су трисветлим светлом обасјали, и свима
исцелења дарују.

Побожно притецимо ка светлоносном и обасјаном гробу храбрих
мученика, јер он излива исцелења свима, који са вером кличу: слава
сили твојој Господе.

Свети и одлучни исповедници су богословним језиком, надразумну
тајну Божијег домостроја исповедали, и сву безбожност мучитељеву су
победили.
Богородичан: На надразуман начин си о, Дјево, родила, и после
порода си опет девствена остала; зато теби неућутним гласовима и са
вером без сумње кличемо „радуј се Владичице“.

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.

Бранитељи вере су блиставом и јасном светлошћу подвига,
посрамили свирепу нарав мучитеља.

Јавно и на све стране света, проповеда се о чудесима мученика, и
сви се у вери утврђују.

Као добра земља, блажени су примили семе благодати, а светим
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животом су духовно богатство створили.
Богородичан: Једини Добри који пучином своје доброте држи цео свет,
дозволио је Богомати да га држиш у наручју твоме.

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.

Као добри војници све су по муке издржали, али су веру одлучно
сачували, и од Божије Правде су венце примили.

У давнини се Авакум високо узнео Господњом наредбом, а преко
вас богоречити, намучена кћерка се својој родитељки вратила.

Чудима се блиста рака ових мученика, и излива се река исцелења,
свима који са вером долазе, и њиховом се трпљењу диве.
Богородичан: Тебе је о, Богомати, једину нашао духовни Женик у сред
трња као најчистији крин и цвет у ливади, и у тебе се уселио.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Са небеса сте примили благодат, да заступате све који су у
искушењима, свехвални и храбри. Тако сте светитељи и једну кћерку од
горке смрти избавили, јер сте ви заиста слава Едесе и радост свету.

Икос:
Избави ме Исусе животодавче од робовања врагу, умољен

молитвама твојих страдалника, па да сачувам душу и тело непоробљено
страстима, а њихову брзу помоћ да похвалим, јер су и у гробу затвореној
од злога мужа похитали, и од смрти је избавили, па кличе: ви сте Едеси
слава а целом свету радост.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи 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 Милосрдан је некада децу Аврамову из пећи избавио, а сада је
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девојку у туђини тешке несреће спасао, заступањем светих угодника.
Због сурових и нечовечних мука које вам је дао, злоименити убица

је одмах за све кажњен тешко, твојим праведним судом, Речи Божија и
Мудрости и Сило.

Млада девојка закопана у гробу са мртвима се крепила надом на
вас славни, и у очекивању се није преварила, кличући: благословен си
Господе, Боже отаца наших.
Богородичан: Примила си Дјево Датога теби као ново начињено и
блиставо огледало, које пушта зраке божанског сјаја, зато си ти
благословена међу женама, Владичице свенепорочна.

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.

Дошао нам је дан празника мученика за Христа, који благодатним
чудесима обасјава све, који са вером и духовном радошћу долазе, и који
са љубављу кличу: Благословите сва дела господња Господа.

Исповедници твога Божанства Владико су сву безбожност потпуно
победили, а претњи злочиначких мучитеља се нису поплашили, јер су
вером крепљени и кликтали: Благословите сва дела господња Господа.

Одлучни исповедници, следујући Божијој наредби, су војске демона
победили, и мада су мачем посечени, славну су, јасну и предивну
победу однели, и падајући су противника победили.
Богородичан: Родила си Христа у две видиве природе, који једну
личност носи, сложену од Божанства и Човечанства, и заједно у
природном и истинитом сједињењу; зато тебе благосиљамо, Маријо
Богоневесто.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј..
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.

Исповедници Богом обасјани и дични, ви сте Христовим
божанским и богонадахнутим речима следовали, па сте крст радосно на

DAN 15.



240

MINEJ NOVEMBAR

рамена узели, и за живоносним стопама његовим похитали.
У пуној светлости Свете Тројице су храбри исповедници са

весељем у заједници, и примили су почасти за подвиге, јер су
удостојени битисања са бестелесним чиновима.

Блажени исповедници Спаситеља, ви сада више не гледате као у
огледалу ваше надање, него гледате свемудри и свечасни венценосци
лепоту саме Истине.

Јасно сте постали богоречити исповедници најсветије Тројице
истог броја са њом, и сада сте њеним зрацима обасјани, јер сте за њу
и пострадали, и стекли сте живот непролазни.
Богородичан: Бог-Реч је хтео да дође у телу да би све украсио, и тебе
је једину најсветију од свих нашао, и заиста те учинио Богородицом,
Мати и Дјево.

Светилен
Подобан: Небо звездами..

Гурије, Самоне и Авиве, ви сте у давнини неку кћерку из гроба
избавили, зато мученици Христови похитајте, и нас из гроба сагрешења
избавите.
Богородичан:

Твојом моћном заштитом, сачувај Пречиста неповређене слуге твоје
од навале вражије, јер смо тебе стекли као једино уточиште у
невољама.

На литургији
Прокимен, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Луки, зачало 64.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)



241

Месеца новембра 16. дан

Спомен апостола и еванђелиста Матеја

На вечерњи, Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8. Глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Онај Који испитује срца људи, када је твоје свето срце апостоле,
божанским предзнањем сагледао, од неправде и од света је тебе
избавио, и од тебе је тада светило за свет начинио, па ти је наредио
да све крајеве света просветиш и обасјаш; удостојио си се да и његово
свето Еванђеље јасно напишеш; Зато га моли да спасе и просвети душе
наше. (два пута)

Призван си да будеш учитељ уместо цариник, јер када те је
беспочетни Бог-Реч позвао, и наредио да му следујеш, и заједницу у
царству ти обећао, тада си свеблажени све оставио, и метеж и бриге
светске напустио, па си за њим одлучно следовао. И сада се боговидче
насићујеш неизрецивим и јасним гледањем њега, па га моли да се
спасу и просвете душе наше. (два пута)

У давнини је тебе неко пророчко оштро око јасно видело, и
угледало те је као свети камен који се котрља по земљи, и који ломи
замке обмане; зато те је свемудри, Реч Ипостасна, учинио за светлост
у свету и проповедником правде и истине, обасјаног зрацима
Трисунчане светлости, свечасни. Њега моли да спасе и просвети душе
наше. (два пута)

Слуго највеће божанске Мудрости, када је недоступна Светлост
дошла у телу, као што је одлучио, таму незнања је разорио, и тада те
је призвао, да следујеш његовим живоносним наредбама, и постао си
Матеје несхватљиво божански чувар и црквено светило и Христово
станиште. Њега моли да се просвете и спасу душе наше.

Ти си свехвални и премудри Матеје постао огњени језик, који је
спалио обману, и примио си Утешитеља када је дошао, који је твоје
биће освештао, зато си зачудио сваког разумног који је твоје речи чуо,
јер си људима говорио о великим делима Сведржитеља, па је сада по
свој земљи изашла твоја благовест, богонадахнути. Зато Бога моли, да
помилује све који ти певају.
Слава, глас 4. Самогласно.

На позив Христа да будеш небески ученик, усрдно си богоугодни за

DAN 15.
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њиме пошао, и сваки посао и бригу земну си одмах одбацио, достојно
и покорно си веру о горњем царству примио, а од доле на земљи
ревносног живота и празне славе си одступио, и од цариника си
благовеститељ постао, и свима си светлост у тами био, и залуталима
вођа ка спасењу; а сада си усрдни моливеник за цео свет, и свима кој
те славе си чувар спасоносни.

И сада, богородичан (догматик), глас 4. Иже тебе ради..
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.

Вход. Прокимен дана и три Чтенија. Тражи овога месеца, 30. дан.

Читање из Саборне посланице Петрове
(зачало 58. гл.1,1-26 и 2,1-6)

Од Петра, апостола Исуса Христа, избранијем дошљацима,
расијанијем по Понту, Галатији, Кападокији, Азији и Витинији;По
привиђењу Бога оца, светињом Духа доведенијем у послушање и
кропљење крви Исуса Христа: да вам се умножи благодат и
мир.Благословен Бог и отац Господа нашега Исуса Христа, који нас по
великој милости својој прероди за жив над васкрсенијем Исуса Христа
из мртвијех,За нашљедство непропадљиво, које неће иструхнути ни
увенути, сачувано на небесима за вас,Које је сила Божија вјером
сачувала за спасеније, приправљено да се јави у пошљедње вријеме;
Којему радујте се, премда сте сад мало (гдје је потребно) жалосни у
различнијем напастима,Да се кушање ваше вјере много вредније од
злата пропадљивога које се куша огњем нађе на хвалу и част и славу,
кад се покаже Исус Христос;Којега не видјевши љубите и којега сад не
гледајући но вјерујући га радујете се радошћу неисказаном и
прослављеном. Примајући крај своје вјере, спасеније душама.Које
спасеније тражише и испитиваше за њ пророци, који за вашу благодат
прорекоше;Испитујући у каково или у које вријеме јављаше Дух
Христов у њима, напријед свједочећи за Христове муке и за славе по
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томе;Којима се откри да не самијем себи него нама служаху овијем што
вам се сад јави по онима који вам проповједише јеванђеље посланијем
с неба Духом светијем, у које анђели желе завирити. Зато, вољени,
запрегнувши бедра својега ума будите тријезни, и зацијело се надајте
благодати која ће вам се принијети кад дође Исус Христос.Као
послушна дјеца, не владајући се по првијем жељама у својему незнању,
Него по свецу који вас је позвао, и ви будите свети у свему живљењу.
Јер је писано: будите свети, јер сам ја свет.И ако зовете оцем онога,
који не гледајући ко је ко, суди свакоме по дјелу, проводите вријеме
својега живљења са страхом,Знајући да се пропадљивијем сребром или
златом не искуписте из сујетнога својег живљења, које сте видјели од
отаца;Него скупоцјеном крвљу Христа, као безазлена и пречиста
јагњета;Који је одређен још прије постања свијета, а јавио се у
пошљедња времена вас ради,Који кроз њега вјерујете Бога који га
подиже из мртвијех, и даде му славу, да би ваша вјера и надање било у
Бога.Душе своје очистивши у послушању истине Духом за братољубље
недволично, од чиста срца љубите добро један другога,Као прерођени
не од сјемена које трухне, него од оног које не трухне, ријечју живога
Бога, која остаје довијека.Јер је свако тијело као трава, и свака слава
човјечија као цвијет травни: осуши се трава, и цвијет њезин отпаде;Али
ријеч Господња остаје довијека. А ово је ријеч што је објављена међу
вама.Одбаците дакле сваку пакост и сваку пријевару и лицемјерје и
завист и сва опадања,И будите жељни разумнога и правога млијека, као
новорођена дјеца, да о њему узрастете за спасеније; Јер окусисте да је
благ Господ. А кад дођете к њему, као камену живу, који је, истина, од
људи одбачен, али од Бога изабран и прибран:И ви као живо камење
зидајте се у кућу духовну и свештенство свето, да се приносе приноси
духовни, који су Богу повољни, кроз Исуса Христа.Јер у писму стоји
написано: ево мећем у Сиону камен крајеугалан избрани, и скупоцјени;
и ко њега вјерује неће се постидјети.

Читање из Саборне посланице Петрове (зачало 59. гл.2,21-3,9)
Браћо, Христос пострада за нас, и нама остави углед да идемо

његовијем трагом: Који гријеха не учини, нити се нађе пријевара у
устима његовијем; Који не псова кад га псоваше; не пријети кад страда;
него се ослањаше на онога који право суди; Који гријехе наше сам
изнесе на тијелу својему на дрво, да за гријехе умремо, и за правду
живимо; којега се раном исцијелисте. Јер бијасте као изгубљене овце,
које немају пастира; но сад се обратисте к пастиру и владици душа
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својијех. А тако и ви жене будите покорне својијем мужевима, да ако
који и не вјерују ријечи, женскијем живљењем без ријечи да се добију,
Кад виде чисто живљење ваше са страхом; Ваша љепота да не буде
споља у плетењу косе, и у ударању злата, и облачењу хаљина; Него у
тајноме човјеку срца, у једнакости кроткога и тихога духа, што је пред
Богом многоцјено. Јер се тако некад украшаваху и свете жене, које се
уздаху у Бога и покораваху се својијем мужевима. Као што Сара
слушаше Авраама, и зваше га господаром; које сте ви кћери постале, ако
чините добро, и не бојите се никаквога страха. Тако и ви мужеви
живите са својијем женама по разуму, и поштујте их као слабији
женски суд, и као сунасљеднице благодати живота, да се не смету
молитве ваше. А најпослије будите сви сложни, жалостиви,
братољубиви, милостиви, понизни; Не враћајте зла за зло, ни псовке за
псовку; него насупрот благосиљајте, знајући да сте на то позвани да
наслиједите благослов.

Читање из Саборне посланице Петрове (зачало 61. гл.4,1-11)
Браћо, кад дакле Христос пострада за нас тијелом, и ви се том

мисли наоружајте: јер који пострада тијелом, престаје од гријеха, да
остало вријеме живота у тијелу не живи више жељама човјечијим, него
вољи Божијој. Јер је доста што смо прошавше вријеме живота провели
по вољи незнабожачкој, живећи у нечистотама, у сластима, у пијењу и
богомрскијем незнабоштвима. Зато се чуде што ви не трчите с њима у
то исто неуредно живљење, и хуле на вас. Они ће дати одговор ономе
који је готов да суди живима и мртвима. Зато се и мртвима проповједи
јеванђеље, да приме суд по човјеку тијелом а по Богу да живе духом.
А свему се крај приближи. Будите дакле мудри и тријезни у молитвама.
А прије свега имајте непрестану љубав међу собом; јер љубав покрива
мноштво гријеха, Будите гостољубиви међу собом без гунђања; И
служите се међу собом, сваки даром који је примио, као добри
пристави различне благодати Божије. Ако ко говори, нека говори као
ријечи Божије; ако ко служи нека служи као по моћи коју Бог даје: да
се у свачему слави Бог кроз Исуса Христа, коме је слава и држава ва
вијек вијека. Амин.

Ако настојатељ изволи да се пева литија, види овога месеца, дан
14.
На литији стихира храма
и апостола, глас 4.
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Подобан: Јако добља..
Благодаћу као удицом, извукао си народе из дубине сујете, и

наредби Учитеља си се повинуо дични Матеје, који је потпуно твој
разум просветио, и тебе свеблажени апостолом и часним
богопроповедником учинио, о његовом Божанству недокучивом.

Блистање Духа је сишло на тебе у виду огња, и тебе блажени
учинило стаништем божанства, а ти си хитро одгонио маглу безбожија,
и свет просветио блистањем твојих свемудрих речи, проповедниче
светиње, и апостолима украсе, ти си очевидац Христа блажени.

Твојим проповедима си као муњама, просветлио вером све који су
седели у тами незнања, и чинио их синовима Владике и Бога. На
његова страдања и смрт си се угледао, и његову си и славу наследио,
као мудар и богоречит ученик Истине.
Слава, глас 2.

Све си светско оставио и за Христом кренуо, потврђен и Светим
Духом; он те је послао у изгубљене народе, да обраћаш људе ка светлу
богопознања, апостоле Матеје; и подвиг си завршио твојим светим
страдањима, и у многим мукама си душу твоју Христу предао; њега
моли свеблажени, да подари нама велику милост.
И сада, богородичан:

Сву своју наду полажем на тебе Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.

На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Твојим речима, увек опевани, си као трубом сабрао људе на
познање Бога, а саборе обмане си са земље одагнао; на јединомислије
си верни народ усмерио, и сада се молиш да се од пропасти и беда
избавимо, који са вером увек славимо твој часни спомен.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Христос Бог наш је, тебе апостоле, наоружао језиком огњеним
Духа Светога, па си постао моћни борац против обмане. Зато си од
њега примио светле почасти и благодат, па га моли да нас избави од
беда и пропасти, јер увек са вером славимо твој спомен.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Проникао си у дубину Духа апостоле, и схватио његово неисцрпно
богатство, па си из њега захватао изобилну благодат, а нама свима си
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га евангелски разделио, па се сада молиш да се од пропасти и беда
избаве сви, који увек и са вером славе твој спомен.
Слава, глас 6.

Као небески орао си из најдубље злобе, ка веома високој и моћном
врлини предивно узлетео, Матеје свехвални, и следовао си стопама
Христа који је врлинама небеса покрио и који је сву земљу разумом
испунио, и потпуно си жарки следбеник његов постао, и покорио се
побожно светим наредбама, у које и нас упути, да угодимо Творцу сви
који тебе славимо.
И сада, богородичан: Творец и избавитељ мој..

Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила
Пречиста дошао у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио, зато
ти Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски неућутно
кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и покровитељко и
спасење душа наших.

Тропар, глас 3.
Апостоле свети и евангелисте Матеје, моли милостивога Бога, да

опроштај грехова дарује душама нашим.
Или овај, глас тај исти:

Усрдно си пошао за Владиком Христом, који се појавио на земљи
као Човек из љубави, када те је позвао са царине, и постао си
изабрани апостол и громки благовесник Еванђеља васељени. Зато
поштујемо славну успомену твоју, Матеје богоречити, а ти моли
милостивога Бога, да подари опроштај грехова душама нашим.
Слава и сада, 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.

На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар два пута.
Слава и сада, богородичан.
После прве катизме сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој спасе..

Први је Христово Еванђеље написао и сву твар је под сунцем
обасјао, Матеј веома мудри и Христу веома близак, зато га сада светим
песмама прославимо, јер он моли за опроштај грехова, свих који са
љубављу њега славе. (два пута)
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Слава и сада, богородичан:
Сви те познасмо као истиниту Матер Божију и Дјеву која си и

после порода таква остала; сви који са љубављу притичемо ка твојој
доброти, имамо тебе грешни заступницу; тебе смо стекли у
искушењима спасење, једину свенепорочну.

После друге катизме сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Делима праве вере си обасјан, и угасио си кривоверје, победник
си непобедив постао, и Еванђеље си свима проповедао, цркве си богато
украсио, Матеје апостоле, моли се Христу Богу, да подари нама велику
милост. (два пута)
Слава, и сада, богородичан:

Једини Господ се од Божанске природе није одвојио, када је у
твоме телу телесан постао, Бог је човеком постао, али је и исти остао;
он је тебе свенепорочном девојком и после свога рођења као и пре
рођења сачува; њега моли усрдно да нам подари велику милост.

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости и слова..

На све стране прочуле су се твоје мудре речи, свехвални господњи
апостоле, као јављање истине богопознања, и свима си јасно
проповедао, и неразумне народе си међу разумне привео; идолску таму
си одгнао, и све у тами си светлошћу богопознања обасјао, Матеје
свехвални, зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима,
који са љубављу славе твој свети спомен. (два пута)
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.

Степена, први антифон 4. гласа

Прокимен, глас 4.: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
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васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Све што дише..

Еванђеље по Јовану, зачало 67.

После 50. псалма
Стихира, глас 6.

Запљескајмо данас верни певајући, због празника светог апостола
и евангелиста Матеја, јер је он одбацио јарам и злато царине и за
Христом пошао, и проповедник светог Еванђеља постао; Његова се
проповед раширила по целом свету, а он се моли за спасење душа
наших.

Канон Богородици са Ирмосем на 6, и апостола на 8. Дело
Теофаново.
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.

Дај ми од благодати која се у тебе богато уселила, Матеје
свеславни, и слуго Христов, да бих јасно певао и проповедао, и радосно
опевао твоја чудеса.

Оставио си сасвим земни метеж када си чуо оваплоћенога Бога-
Речи глас, и постао си градитељ благодати и проповедник богоугодни,
апостоле богоблажени.

Постао си апостоле очевидац и слуга заблистале Речи превечнога
Оца, и пошао си и о његовом доласку благовестио свима народима.
Богородичан: Благовестио си мудри уништење смрти и рушење
пропасти, и јављање Живота, Којег је као недостижног Дјева у телу
зачела, и који је свет обновио.

Катавасија: Отверзу уста моја..
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Песма 3.
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.

Речи Божија и Владико, ти си твоје апостоле учинио светилима
живота, који одгоне мрак безбожија, и божанском славом твојом цео
свет просвећују.

Храбри Матеј, наоружан Спасе твојом благодати, као непобедивим
оружијем, постао је моћнији од мучитеља, и учинио си га Човекољубче
рушитељем идолске лажи.

Проповед твога огњеног језика, спалила је демонска идолишта,
Матеје богонадахнути, и Утешитељев органе, јер се кроз њега Христос
проповеда, као свима Живот Ипостасни.
Богородичан: Као труба богоречита која громко јавља, просветио је
народе Матеј богомудри Тројичном светлошћу, о Богу-Речи надразумно
овалоћеном, из тебе Пречиста.

Сједалне, глас 8.
Подобан: Премудрости..

На све стране прочуле су се твоје мудре речи, свехвални господњи
апостоле, као јављање истине богопознања, и свима си јасно
проповедао, и неразумне народе си међу разумне привео; идолску таму
си одгнао, и све у тами си светлошћу богопознања обасјао, Матеје
свехвални, зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима,
који са љубављу славе твој свети спомен.
Слава, подобан тај исти:

Хвалимо те сви господњи апостоле, као светило пресветло и
ученика, као очевидца Бога-Речи, јер си мреже твоје благодати раширио
и разумне рибе својом науком уловио, тако си народе силом Духа
уловио и у вери поучио, небески светитељу свехвални, зато моли
Христа Бога да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
твој свети спомен.
И сада, богородичан:

Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати
Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је игралиште демона, зато похитај да
ме од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер
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си свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим
молитвама удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.

Песма 4.
Ирмос: Неизслједниј Божији совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.

Научен Боже о твојој Ипостасној Речи, твој боговидац и ученик је
овосветску мудост разорио, и о теби велегласно кликтао: слава сили
твојој Господе.

Које похвале да ти принесемо богоречити, када је тебе Христос
прославио? И не може човек речима исказати благодат која је у теби
дични процвала.

Видећи узвишени Бог твој неокаљан и чисти разум, постави тебе,
да као свећа на високом свећнику, свима у тами светлиш за
богообјављивање.
Богородичан: Ти си Благословена вазнела умртвљену човекову природу,
јер си свеопевана млада Дјево, мимо природе, родила Узвишенога као
тврђаву, о чему је Матеј проповедао.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
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.

Примио си благодат Пресветога Духа, и постао станиште
Божанства, побожно учећи о светлу богопознања, и као очевидац Богом
изабрани, поверено ти је да Христове догмате писмено изложиш.

Твој језик је постао писаљка Утешитеља, који даје брзо избављење
онима који су га спознали као Владара, и душама верних је удахнуо
разум небески, о, Матеје свечасни.

Тебе који бисташ чудесима и благодатним исцелењима, послао је
Христос у свет да уништиш моћ демона, и да просветиш душе свима
вернима, који певају о теби као проповеднику мира.
Богородичан: Ти си Дјево родила Превечнога Сина, који се обукао у
природу човека, као што богоречити Матеја учи и говори, па је по
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доброти спасао људе од коначне пропасти, а ти си девствена остала.

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.

Твојом свемоћном и свесилном вољом, преобразио се богоречити
и изузетни Матеј, од цариника у евангелиста, који ти је следовао.

Мноштво народа се управља речима твоје душехраниве благовести,
и уздижу се ка високом врху врлина, о, Матеје свеблажени.

Богом исплетеним мрежама ученика Матеја, лове се увек сабори
верника, и управљају ка познању тебе Доброчинитељу.
Богородичан: Матеј изузетни, описујући Свенепорочну Дјеву, која те је
без семена и промене родила, благовести и о теби који си све створио.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Јарам царине си одбацио, а за јарам правде се свезао, постао си
купац изврсни, и зарадио премудрост небеску као богатство, из тога си
реч истине проповедао, и успаване душе будио, и час судњи описао.
Икос:

Демонско мучење ме напада незасито, и све семе душе моје отима,
али када добијем семе твојих молитава Матеје друже Христов, уродићу
ка твоме служењу, зато ме учини најмањим твојим певачем и
приповедачем твојих многих и великих поука, о љубави ка Христу, и
како си одмах све оставио и за њим следовао, када те је искрено
позвао, и био си први блговесник у свету који је час судњи описао.

Песма 7.
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.

Постао си слика Првог божанског сјаја, и као његов ученик си се
светлошћу распламсао, њему си певао и говорио: благословен си и
најопеванији Господе и Боже отаца наших.

Као слуга Бога-Речи свеблажени, ти си се уселио у божанске
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станове где Христос борави, како ти је и обећао, једини Најсветији
Господ и Бог отаца наших.

Болести се одгоне и бежи мноштво демона, због дарова у теби од
Божанскога Духа, јер си због њих певао: благословен си и најопеванији
Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Свеопевану Дјеву си описао апостоле, твојим светим
речима, као родитељку Творца свих, коме сви певамо: благословен си
и најопеванији Господе и Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
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.

Вољом која у теби не слаби Владико, свети Матеј је обожен и у
природу у којој си био постављен, јер је он је цео свет привукао, да ти
пева: Господу појте његова дела и величајте га у све векове.

Као муњу је кроз цео свет, Бог-Реч, свога богослова послао, да би
мрак одагнао, а народе догматима богословља просветио, зато је и
певао: Господу појте његова дела и величајте га у све векове.

Био си чист речју и разумом, и зато је Бог са тобом говорио; блато
си одсекао и њему се славни приближио и придружио, зато и певаш:
Господу појте његова дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Бог-Реч је из доброчинства према људима одлучио да се
оваплоти, па је кроз девствене двери као Господ прошао, и
Богородицом те учинио, зато и кличемо: Господу појте његова дела и
величајте га у све векове.

Песма 9.
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.

Примио си божанску круну духовне лепоте апостоле, и десницом
Сведржитеља си најлепшим венцем царства украшен, па се блисташ
мудри и са ангелима стојиш, пред престолем Владике Христа,
свеблажени.
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Као проповедник живога Бога, удостојен си да добијеш дрво
живота, јер си благовестио по свету божански долазак Живота, и
дрветом знања ниси расуо разум, него си остао као чврста и
непоколебива лествица цркве, свеблажени.

Цркву, као невесту Христову, си свето украсио твојим Еванђељем
као круном, богоблажени, па сада твој свети спомен празнује свечано,
зато се моли Матеје апостоле, да се избави од сваке невоље и великих
беда.
Богородичан: Како благовести Матеј и пише: беспочетни Бог-Реч није
недра беспочетног Родитеља напустио, када се као Бог из тебе
Пречиста и Свеопевана оваплотио, и у обновљен лик човеков се
потпуно оденуо, и његова својства примио.

Светилен
Подобан: Посјетил ни јест..

Славни Христов еванђелиста и писац, Матеј богоугодни, испричао
нам је Божија чудеса; зато га лепо сабрани са љубављу опевајмо и
прославимо.
Слава, ини:

Јарам царинара си разумно одбацио, и за Христом пошао, о, Матеје
богомудри! За њиме си дивно следовао, и учесник његовог царства
постао, у заједници славе и зналац тајни неизрецивих.
И сада, богородичан:

Твоје пресвете руке Богородице Дјево, којима си Створитеља
носила, подигни на молитву њему за нас, да се избавимо од свих
ђаволских искушења, и да се удостојимо добити будућа блага, Мати
свеопевана.

На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Заблистао си апостоле обасјан као сунце зрацима Духа, и сав свет
си обасјао богопознањем, блажени, а маглу многобожаца си одагнао,
Матеје свемудри, зато твој пресветли и дични празник данас славимо,
као свештени извор. (два пута)

Узнео си се на висину богопознања апостоле, и примио си
светлост Духа, који ти се јавио у виду огњеног језика, и спалио си сву
нечистоту многобоштва, зато те као апостола и богоречитог славимо, и
данас твој свети празник служимо.

Загрмео си свемудри Матеје по свету светом и спасоносном

DAN 16.
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науком, и сву твар си од нечасног идолопоклоства очистио, и светлошћу
Еванђеља си људе просветио, а идолишта си благодаћу разорио, и цркве
си у славу Божију зидао.

Слава, глас 2.
Дело Византијево.

Оставио си јарам неправде, и одбацио злато и камате, а примио си
јарам правде, и непотрошиво богатство уграбио, као паметан трговац си
привремено за вечно променио, и пропадиво за непропадиво, и
богосјајни и скупоцени бисер си стекао, цару си дао царево, а што
тежи земљи си разумно оставио, и за Христом Свецарем си кротко
следовао, сву твар си евангелским поукама мудри обогатио, зато сада
измоли изузетни Матеје, за све који сте славе спасење и велику милост.
И сада, богородичан:

Спаси од беда слуге твоје Богородице Дјево, јер сви ми Божији ка
теби притичемо, као необоривој стени и заступници.

Затим Славословље велико, тропар и отпуст.

На литургији
Блажена апостола од канона, песме 3. и 6.
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 30.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)



255

Месеца новембра 17. дан

Спомен међу светима оца нашег Григорија, епископа
неокесаријског, чудотворца.

На Господи Воззвах..стихире на 6, глас 8.
Подобан: Что вас наречем..

Како да те назовем Григорије? Господарем? Јер си страсти
покорио разуму. Послеником? Јер си пожњео плод мудрости и удостојио
се светог виђења и небеским богословљем се зачуо. Или
свештенослужитељем светим и чудотворцем предивним? А ти се моли
за спасење душа наших.

 Како да те сада назовем Григорије? Моћним рушиоцем безбожних
неверија? Или као установитељем праве побожности? или као мудрог
учитеља? Непосусталим миротворцем? Или непобедивим разоритељем
ратова? Јер си у планинама живео а видео све што је уграду; зато се
моли за душе наше.

Како да те сада прозовем преподобни? Следбеником апостола? Или
чудотворцем? Јер си призивањем Христа реке заустављао, а
братоубиствено језеро си исушио, и сабор богопротивника разорио, а
хришћанске заједнице умножио и просветио. А ти се моли за спасење
душа наших.

Како да те сада прозовем преподобни? Као путовођу залуталих?
Или лекарем болесних? Или изобилним дароватељем потребног свима
који оскудевају? Или моћним гонитељем демона? Или строгим за
трпљење мучничког подвига? Јер се пророчки светлиш благодаћу, дични.
А ти се моли за спасење душа наших.
Слава, глас 6.

У дубину виђења си проникао свемудри јерарше Христов, и постао
сведок божанског јављања Тројице, духом си непосустало сагледавао
све од Христа Бога нашега; бездан чудеса изливаш нам, и водену
природу си у камен претворио, а мрачног жреца идолишта си обратио,
гонитеље си убедио да верују у истину, и стуб праве вере и врлина си
им постао, због чуда си пророком назван, зато те молимо: не престај
да се молиш за нас, да се спасу душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..

DAN 23.
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Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 6.

Од Бога ти је дарована бодрост мудри, попут Данилу, јер ти се као
и њему, у сну открила тајна вере. Зато се моли оче препоодбни, да се
спасу душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Тридневен..

Када те је Свечиста угледала на крсту разапетога, матерински се
заплакала и нарицала: Сине мој и Боже мој! Најслађе чедо моје, зашто
трпиш срамно страдање?

Тропар, глас 8.
Постао си силан у молитвама, савршена чудеса си доживео, и

савршено си име стекао, но моли се Христу Богу, оче Григорије, да
просвети душе наше, да никада на смрт не заспимо.
Слава и сада, богородичан или крстобогородичан.

На јутрењи

Оба канона из Октоиха и светога на 6. Његов акростих је: Изаткаћу
похвалу Григорију чудотворцу. Дело Теофаново. 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.

Покажи оче Григорије и сада на мени светло и свето дејство твојих
чудеса, па ме избави блажени из дубине сагрешења, и твојим светлом
ме просвети да те достојно опевам.

Као опрезан, разуман и мудар Григорије блажени, одбацио си од
благородне душе телесне страсти, и марљиво си сакупљао мудре
догмате којима се она храни и Богу приближава.

Целомудреност си као сестру и добру помоћницу стекао, а љута
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змија видевши те Григорије, на тебе се завишћу подигла, а ти си је оче
дуготрпљењем посрамио, и жену нападнуту страстима си исцелио.

У туђини си преподобни поживео, а због својих врина си од свих
поштован био, као побожан и богољубив, ти си дар чудотворства од
Бога примио, и тако си богоречити познат постао, и у свету си као
сунце заблистао.
Богородичан: Из корена царског си изникла Пречиста, и Цара Христа,
као оваплоћену Божију Реч, си надразумно и изнад помисли родила из
твоје чисте крви; он је двоструке природе али је једна Ипостас.

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.

Твој си разум очистио од бура страсти, и постао си пун побожних
виђења и од Бога диван; био си мудрости станиште, и даром
пророчанства си богаћен Григорије.

Богонадахнуто Свето Писмо си свеблажени проучио, и зато си
другачији начин живота јасно одабрао, и само си лик врлина у себи
богомудри Григорије утврдио.

Кроз свете тајне и кроз божанска откривења, ти си поучен у
светињу богословља, зато просвети нас да славимо Тројицу
Јединосушну, као једну природу, несаздану и увекпостојећу.

Љубављу вођен ти си Бога тражио, па си чисту Богородицу Марију
и Сина Грома као учитеље светости стекао, а они су те богоречити о
Светлој Тројици научили.
Богородичан: Познасмо те Пречиста сви као жезал који је процвао
Христа, као цвет нетрулења, и златну кадионицу, јер си, Богоблажена,
Божанско Биће као жар, у наручју млада Дјево, носила.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..

Делима си Григорије други Мојсеј постао, јер си таблице вере на
гори светог Богојављења примио; народу си закон праве вере
установио, и тајну Свете Тројице, зато сви верни твој спомен славимо,
и због тебе велику милост молимо. (два пута)
Слава, и сада, богородичан:

DAN 17.
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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 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: Ти моја крјепост Господи..
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.

Добру њиву си богомудри оче узрао, и семе Речи си, по Еванђељу,
стоструко умножио, па и сада Григорије твојом науком приводиш Богу
све, који овако певају песме: сили твојој слава, Човекољубче.

Као муња заблистао је оче живот твој, и демонску је лаж прогнао,
јер се њина тама не може дотаћи светлости твојих врлина, и
Неокесарија која се некада у душегубној лажи ваљала, сада се као драги
камен светли.

Сенку божанске светлости си се удостојио видети, и као Мојсеј си
оче богонаписани закон примио, богословље си спознао си научио, и
тако си законодавац Христове цркве постао, Григорије богомудри.

Од реторске глупости си се удаљио, па си се оче речима
благодатним просветио, и заиста си апостолску моћ над демонима
примио, па заступник таме бежи од твога светлог лика, Григорије.
Богородичан: У давнини је кивот био твоја пра-слика, јер је примио
закон од Бога написан, а у телу твоме Свенепорочна се животодавни
Бог-Реч неизрециво зачео, и изобилно храни душе које кличу: сили
твојој слава, Човекољубче.

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.
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Обрадом твојих поука ти си смрзнута срца омекшао, и семе
божанске науке си у њих јерарше посејао, и спасење верних си,
богоречити, као плод многог класа Избавитељу принео.

Федим као божији заступник, ревношћу запаљен, те је за епископа
помазао, а да до тебе оче није ни дошао, јер се у свезнајућег Бога
побожно уздао, и о твоме светом животу богоречити Григорије је знао.

Рекама твојих одредаба си ужарена идолишта погасио, и твојим
поукама свемудри си верне утврдио; Као Самуило си се на гору
боговиђења попео, и постао чврст као дрво храстово.

Светитељу богомудри, твојим молитвама избави ме од свих зала, а
меницу мојих сагрешења покидај оче, јер си као свештеник примио од
Бога власт опраштати сагрешења покајанима.
Богородичан: Украшена си Дјево твојом пречистом лепотом девства, и
покрила си ругобу срама прве Еве, јер си Христа родила, који дарује
одећу бесмртности свима који тебе славе.

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.

Чудом си осушио језеро као узрок братоубиства, и токове река си,
свемудри Григорије, божанском силом зауставио када си жезал усадио,
који се одмах укоренио и као дрво израстао.

Ревност за Бога те је гризла даровити, јер ниси могао трпети да
гледаш пред Богом неправду, па си и злонамерне људе твојим
молитвама богоречити погубио.

Неки бедни и злонамерни неверник се мртав направио, да би тебе
исмејао и понизио, али Бог је тебе богомудри Григорије прославио, и
још те је извршиоцем догмата вере учинио.
Богородичан: На тебе је Свенепорочна Свемоћни Дух наишао, и Реч
Божија се у тебе уселио, и неизрециво телесан постао, али је и као Бог
непромењен остао.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Примивши дар да чиниш многа чудеса, страшним знамењима си
демоне устрашио, и болести си од људи одгонио, свемудри Григорије,
назван си чудотворцем, јер си чудесна дела чинио.

DAN 17.
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Икос:
Одакле ја јадни да почнем ткати похвале, гледајући многе и

предивне ствари? Ако почнем од живота преподобног, то нећу моћи, јер
његов свети живот сваки разум превазилази. Ако ли од чудеса, и у томе
ћу се свакако застидети, јер их има више него морског песка. Због
својих дела си и назван чудотворац.

Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ устидјесја..
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.

Постао си Григорије отачка похвала, а понос учитеља, светило
цркве, и непоколебива кула побожности, кличући: благословен је Бог
отаца наших.

Заблистао си чудесима и цео свет си обасјао, због тога богомудри,
ми те окупљени прослављамо, јер се твојим поукама Григорије
хранимо и певамо: благословен је Бог отаца наших.

Исцелења си свемудри свима болеснима излио, јер се излила
изобилна багодат у твоја чудотворна уста, и кроз њих си кликтао:
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Због тебе се Пречиста сада све испунило божанског сјаја,
јер си ти као двери постала, кроз која се Бог са светом сјединио, и
просветио све који са вером кличу: благословен је Бог отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдјескиј..
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.

Због тебе смо Григорије обогаћени сјајем Тројице Свете и
јединосушне, зато сада твој празник славимо, и молимо да се благодаћу
чудотворном обасјамо, кличући Владици: децо благословите га,
свештеници певајте му, а народи га величајте у све векове.

Као новонађено огледало примио си свебогати светлост владајућег
Божанства, цео свет си просветио и зраке светлости ширио, а у песмама
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православним си певао: децо благословите га, свештеници певајте му,
а народи га величајте у све векове.

Под Божијим окриљем, као чувар праве вере, у православљу си се
свемудри сачувао, у планини сакривен, и као други законодавац Мојсеј
учио си све да овако певају Творцу и Избавитељу: децо благословите
га, свештеници певајте му, а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Постала си Пречиста обитељ незалазне светости, па
блисташ врлинама девства, и обасјаваш све који тебе искрено и из душе
као Богородицу исповедају и кличу: 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.

Блистао си изузетно светлим животом, па сада пред највећим
Светлом стојиш, од Бога обдарен чудостворством, и као победник
овенчан, преподобни оче и јерарше Григорије, чудотворче богомуди,
светило цркве и украсе православних.

Усмери сада чудотворче, твојим молитвама, царско свештенство,
изабрано и освештано, који сада са вером твој спомен служе, да добију
горње царство, и умоли да се удостоје божанске радости.

Демонске си нападе победио а телесне жеље покорио, и архијереј
незлобив и преподобан си постао, па обучен у одећу правде, са
смелошћу стојиш, свеблажени чудотворче, пред престолем цара свих.
Богородичан: О, Дјево, постала си Мати Божија, јер си телом
надприродно благог Бога-Реч родила; њега је Отац, као благ, пре свих
векова из свога срца излио, и ми сада у њега, узвишенијег од свих
телесних, верујемо, мада се у тело оденуо.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Чудесима си заблистао чудотворче Григорије, јер си жреца
идолског од пропасти и демонске обмане избавио, камен си по
заповести подигао, и језеро си исушио, а реку си зауставио; зато тебе
сви сложно хвалимо, оче трипут блажени.
Богородичан:
Подобан, тај исти.

DAN 17.
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Радуј се похвало верних, радуј се утврђење преподобних, радуј се
славо праведних, радуј се светлости која сијаш свима у тами, радуј се
храме пресвети, радуј се рају Божији, радуј се укидање клетве, радуј се
благословена Маријо.

На стиховње из Октоиха, и светога стихира глас 4.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Од Бога си добио избор за свештеника, и у свету одежду си са
висине одевен; пређашње синове неверија си обратио у чеда светлости,
и учинио их наследницима Божије мудрости; благодат се излила у твоја
уста, Григорије Господњи делатељу предивних чуда, зато и сада на твој
празник моли се Христу Богу за душе наше.
Слава, глас 8.

Јерарху који чудима превазилази сваке речи, и бездушне ствари се
чудно и са стидом покоравају, језеро је исушио да би браћу уразумио,
а палицу је засадио и реку укротио, камен је речју померио и
невернике ка богопознању привео; ради њега подари Боже душама
нашим велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: О, преславнаго чудесе..

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 литургији:
Блажена из Октоиха, и светога песма 3.
Прокимен, 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, Коринћанима, зачало 151.
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 Матеју, зачало 34. од половине.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)



263

Месеца новембра 18. дан

Спомен светог мученика Платона;
Спомен светих мученика Романа и Варула.

На Господи воззвах.. стихире светог Платона. Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Пун побожне мудрости, храбро си претрпео комадање и сечење
твога тела, и огањ неиздрживи, и глад и смрт, али ниси престао да се
надаш у предстојећу ти вечну и непролазну славу, предвидећи вечно
блаженство.

Превазишао си чулност, јер си ка вишњем животу свом мишљу
стремио, богомудрим разумом и свом душом одлучном; и све си видиво
заменарио као бедно и презриво, и мада струган и огњем паљен за
Христа мучениче, све си то храбро поднео.

Свако насртање демона и нападе гонитеља, благодаћу си савладао,
и венцем победе се свебогати овенчао, зато си се непролазног весеља
и неизрецивог божанског сјаја удостојио, па измоли сада тамо,
опроштај грехова свима, који те искрено хвале.

Ине стихире светог Романа. Глас 4.
Подобан: Јако добља..

Загрејан постом, а искован страдањем, многим мукама си намучен,
и тако си постао мач обострано оштар Романе, којим сечеш војске
демона; ти си лепота страдалника, и света похвала, дивни украс цркве,
свехвални, и свима који су проливањем своје крви скончали.

Растргнут си и струган, у тамници закључан, и језика лишен, и
вилице ти здробљене, и насилни крај живота си примио дављењем,
страдалниче блажени, али си непоколебив и непроменив остао,
садејством Божијега Духа, и зато те верно хвалимо.

Дете је Бога опевало и безумне зачудило, украшено светим
трпљењем, смрћу се посветило, и вечном славом светих страдалника се
обогатило; њину ревност за веру си стекао, дични и храбри Романе; зато
те молимо: да са њима измолиш и низпошаљеш свима нама разрешење
од греха.

Слава, глас 6. Самогласно.
Предивне и преславне су Господе победе мученика твога, као

DAN 18.
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мрежом исплетеним богословљем се на смелост рибара угледао, и
Платонове басне и историјске митове је речима и делима раскинуо, а
својом одераном кожом и главом одсеченом и проливеном крвљу је
врага удавио. Али, о, украсе мученика, са смелошћу си велико име
Христово проповедао, зато измоли чудотворче Платоне свеблажени, да
подари душама нашим велику милост.

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..

Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве

венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси
душе наше.

Слава и сада, богородичан или крстобогородичан:

На јутрењи

Канон из Октоиха један, и светима два.
Канон светог Платона. Његов акростих је: Певаћу Платоне о ширини
твојих похвала.
Дело Теофаново. 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.

Ти пролазиш славни преко најчистије ширине вечнога царства,
зато спаси од сваке несреће и напада искушења све који ти певају, и
поведи их без освртања ка небеској стази.
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Ограђен оружијем праве вере, постао си Платоне непоколебива
кула, јер си претрпео свирепе ране и поднео велике беде, али си ка
божанској благодати стремио.

Јуначку си издржљивост свемудри показао, а смртно и пропадиво
своје тело си кроз страдање одбацио, и у плашт нетрулежи се оденуо и
пред Владиком стојиш радосно.
Богородичан: Благословена и Пречиста Богородице, ти си надразумно
родила оваплоћенога и јединороднога Бога-Реч, сабеспочетног са Оцем
и увек сапостојећег, зато право верујући, тебе проповедамо и свечано те
славимо.

Ини канон светога Романа. Његов акростих је: Похвалићу те Романе
страдалничким венцима. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују..
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.

Сијајући блиставо незалазним Тројичним зрацима, и просветљен са
војскама страдалника, пошаљи и мени просвећење Романе, и одагнај
таму мојих страсти, твојим богоугодним молитвама.

Тебе није занела бура идолскога мора, јер си утврђен на Христу као
камену, а спокојством од Божијега Духа, ти си издржао олује много
метежног неверја.

Као цветни врт, мирисни и доброг рода, ти си Романе угостио
цркву Христову свима добрима, и твојим поукама си је сачувао
недирнуту од вукова, и утврдио је.
Богородичан: Због тебе је Свенепорочна, помилована сва човечанска
природа, јер се неизрециво и недокучиво Створитељ из тебе оваплотио,
за нас је у смрт пошао, и нас је из ада ослободио.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље..
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 18.



266

MINEJ NOVEMBAR

Као неуништива искра ушао си свеблажени храбро у страшни
пламен, јер си ревношћу за праву веру био распламсан, и божанским
огњем вере био си обасјан.

Трпљењем и подношењем великих патњи и мука, победио си мимо
природе, слуге демонске, и настанио се међу ангелима, и постао
овенчан Платоне богомудри и блажени.

На земљи си се за Хрста подвизавао, и небеске си дарове примио,
јер те је он непролазним венцима овенчао, и у чисто рајско место
уселио.
Богородичан: Ти си Богомати као двери светлости, светлим зрацима
Духа украшена, јер нам је од тебе сишао Бог-Реч, и божанским светлом
просветлио све који о теби певају.

Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Разумну звер си убио праћком твојих речи Романе, и Христову
паству си нетакнуту спасао од идолске повреде.

Помогнут крстом као оружијем, ти си демонске нападе одбацио, и
њихову немоћ си, мудри и дични Романе, изобличио

Савладао си и поломио чељусти демонске, славни Романе, када си
за Христа по лицу рањаван, блажени и незаборавни мучениче.
Богородичан: Реч Очева, и сам Бог по природи, и исте природе са
Духом, у тело се од тебе Богомати оденуо, и нас земне обожио.

Сједален светог Платон, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Ширином твојих подвига храбри мучениче, прострт вером
свеславни, ти си демонске замке притеснио и погубио, и свој си живот
часно и свето завршио, па си у широки рај радосно доспео; зато црква
свуда пространа побожношћу сија данас, и празнује твој спомен и
кличе ти блажени: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе свети спомен твој.
Слава, светог Романа, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Постом твојим си Злога победио, а страдањем се мучениче
Христов прославио, храбро си и одлучно муке претрпео, зато си убројан
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у саборе мученика, и вечно си царство стекао у коме се радујеш, зато
помени нас који са вером твој спомен служимо.
И сада, богородичан:

Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански
покров, и калањам 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 повешеног Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог,
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапет? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос:Ти моја крјепост Господи..
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.

Прожет љубављу Створитеља твога, ниси осећао телесне патње
страдалног и смртног тела, него си одећу своје коже скинуо, а у одећу
целомудрија и спасења си се Платоне оденуо.

Свети служитељ Божији си постао, и као непорочна овца си
мучениче мушки потпуно себе Христу Избавитељу принео, који се за
све жртвовао; душу си љубављу Владике разгорео, па за спаљивање
свога тела ниси марио.

На три младића у Вавилону си се угледао, па се огња који све гута
ниси уплашио, него си смело и храбро неиздрживи пламен претрпео,
и зато те је Росодавац, са оним младићима, достојно у палату славе
своје примио.
Богородичан: Из корена царскога си нам родила Реч Божију, који влада
над свима. Он је телесан постао, али је и као Бог неизмењен остао,
зато тебе Пресвета Дјево Богородице уистину као владатељку славимо.

Ини.
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.

DAN 18.
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Обешен на дрво, ти си се неизрецивом храброшћу као лествицом
узнео блажени, и доспео у вечити сабор небески, Романе, мучениче
дични.

Кроз муке си, блажени Романе, смртну одећу свукао, и у светлу
одећу спасења си се мучениче славно обукао.

Научен и надахнут Утешитељем, језик детета је тебе Човекољубче,
као Господа Славе и Створитеља свега проповедао, и као Бога који је
моћан спасавати.
Богородичан: Благословен је Дјево плод твога тела, јер су се њиме
избавили смртне клетве сва племена отачка, и тобом благословени,
певамо ти као заступници живота.

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.

Ни дремања твојим веђама, ни сна твојим очима ниси дао
мучениче блажени, све док ти мачем није глава одсечена и док ниси
уснуо сном блаженим и светим, у Богу којег си волео и који те воли.

Као у туђем телу, ти си се свеблажени подвизавао и страдао, и када
су други страдали, ти си им за углед твојим страдањем био, божанском
љубављу запаљен, ти се славни ниси предстојећих мука уплашио.

Стекао си благо неодузиво и славу неувелу, јер се у небеским
обитељима са ангелима радујеш, и непропадањем и бесмртношћу се
изузетни светитељу причешћујеш.
Богородичан: Твојим молитвама, подари разрешење грехова твојим
слугама, и избави их од искушења, невоља и болести, и од напада
хулних јеретика, Дјево Богородице свеопевана.

Ини.
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.

Потоцима твоје страдалничке крви Романе, ти си море
безбожности потопио, а реке исцелења си нам излио.
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Као изабрани дар, и као непорочну жртву принео си Романе
Владици дете које је о Богу сведочило.

Лудост противника си ранио мудрошћу Светога Духа Романе
свеславни, када је он твоје тело изранавио.
Богородичан: Дјево Маријо неискусобрачна, ти си клетву уништила јер
си радост родила, и Рођеним из тебе ти си људе обновила.

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.

Био си изнад страдања и мука, јер си комадање свога тела
претрпео, али си Створитеља Христа у помоћи имао који те је
подржао.

Разумном душом си на доброту Створитеља увек гледао, и тамошњу
неизрециву лепоту си сагледао, па си зато беду свега видивог презрео.
Богородичан: Била си Свеблажена као духовни кивот јер си
Законодавца примила, и као храм свети, јер си примила си Светога
који је постао Човек, ради добра људима.

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.

Кроз стругање твога тела ти си смртно и пропадиво одбацио, а у
лепоту живота непропадивог си се мучениче Романе обукао, па си
украшен светлошћу духовном и незалазном.

Када ти је језик одсечен, ти си са крвљу својом излио као потоке
Божију науку, и тако си страдалниче наследио неизгубиво блаженство,
које никад не пролази.

Када си био жедан, усаветован од своје родитељке, попио си
Варуле са потока премудрости, и због богоречитих уста, као мало дете
си од мача дошао у живот бесконачни.
Богородичан: Буди ми Пречиста брзо уточиште, и избави ме од насиља
и срамоте страсти, и ка Божијој стази упути ме Богомати.

DAN 18.
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Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Твоја света успомена весели васељену, позивајући све верне у
преславни твој храм, где се сада са радошћу окупљамо, појући у
песмама и весељу. Зато ти кличемо: од напада безбожничког избави
град твој, свети Платоне.
Икос:

Платон богомудри је сву грчку сујету напустио, јер је Христових
ученика душекорисну науку веома заволео, зато је постао свима у
отаџбини частан као котва вере, па је зато прозван Анкирски; добро
васпитан постао нам је безбедан покров против непријатеља, и увек
нам је усрдни заступник у борбама, зато кличимо: избави светитељу
град твој од навале незнабожаца.

Песма 7.
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.

Ти си за веру пострадао и противинике своје победио, а
Законодавац те је венцима победе овенчао, јер си громогласно певао и
говорио: благословен си Боже отаца наших.

Преставио си се радосно ка Ономе, кога си одувек и одавно желео;
на његове пречисто страдање си се угледао, које је узрок спасења
људима, и певао си: благословен си Боже отаца наших.

Зачудиле су се све небеске силе и људи твоме надприродном
трпљењу у страдању гледајући на то, јер и када си вођен на погубљење
ти си кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Божански Рођеним из тебе девствене, ми смо Пречиста
избављени од окова смрти и клетве првосазданог Адама, па у тебе
Богородице верујемо и узвикујемо: благословен си Боже отаца наших.

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.
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Када си удављен преславни Романе, ти си страдалниче удавио
змију, и нашао си истинити Живот, и увек си кликтао: благословен си
у храму славе твоје Господе.

Обасјан зрацима незалазног Сунца, ти си високи пламен угасио
Романе, и још си даром пророштва украшен, и међу мученике убројан,
па кличеш: благословен си у храму славе твоје Господе.

Поукама своје матере, као из врта расцветаног, замирисао је у
детињем узрасту ружа мирисна, и својом мученичком крвљу напојен,
себе заувек Христу принесе.
Богородичан: Упали смо у дубину греха, а ти си Свеопевана једина
Бога без семена родила, па изведи из те дубине све који ти поје:
благословена си ти међу женама, свенепорочна Владичице.

Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
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.

Светлим подвизима си се подвизавао свехвални, и још многим и
светлијим благословима те је Христос обдарио: да вечно боравиш у
небеским становима, он те је уселио, јер си усрдно песмом певао:
свештеници запевајте а народи величајте Христа у векове.

Приводимо те сада Свецару и Творцу свега као највернијег
молитвеника, и као усрдног заступника, а ти се моли за нас, и твојом
мученичком смелошћу заступај све који те хвале и верно певају: народи
величајте Христа у векове.

Због твоје делатне вере, удостојио си се да примиш непролазно
царство, које ти је обећао дати Бог који не лаже; за њега си тело и на
муке и у огањ предао, и још си кликтао: свештеници запевајте а народи
величајте Христа у векове.
Богородичан: Верујемо у Беспочетнога Бога-Реч, са Оцем, који је
Очевом вољом све из непостојања створио; њега си по божански лепо
родила, и због нас је као телесан Човек постао, зато у тебе Богородице
православно верујемо, а Христа величамо у све векове.

Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..

DAN 18.
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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.

Постао си вршитељ речи Христових славни, јер си душу твоју за
паству твоју положио, и због љубави ка њој си, мучен, кидан, рањаван,
и удављен, али си кликтао: благословите сва дела господња Господа.

Заиста су уста твоја и језик твој били пуни радости и весеља, јер
си Бога благосиљао непрестано, чак и када ти је одрезан и капао
крвљу, закон вере си нама Романе оставио, кличући: благословите сва
дела господња Господа.
Богородичан: Божанским Духом си родила Реч Очеву, и остала си
Дјева не познавши мушко Богородитељко; Рођеним из тебе превазишла
си законе природе, зато ти радосно певамо: благословите сва дела
господња Господа.

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.

Дођите љубитељи мученика, да опевамо Богом овенчанога, који је
лозу праве вере раширио, јер је као чокот у винограду живота постао,
и плод донео и вино смирења нам излио.

Света је пред Богом смрт овог мученика, јер је постао заступник
непролазног и непропадивог и истинског живота, и добитка
нетрулежног и славе бесмртне, и богату награду даје.

Сав свој живот мучениче, ти си Богу Сведржитељу посветио, и као
богоугодна и жива жртва, самога си себе радосно принео, зато си се
правог и надразумног блаженства удостојио, па се моли да се избаве од
искушења сви који ти певају.
Богородичан: Спаси ме Мати Божија, јер си родила Христа, мога
Спаса и Бого-Човека, двоструког природом али не по ипостаси,
јединородног из Оца, и из тебе, а првенца пре све твари, зато тебе сви
и увек величамо.

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

Мада си Романе славни мноштво рана претрпео, ти си мучениче
сву своју жељу ка Владици упутио, и зато си неизрециву славу добио и
рајско блаженство.

Гле, уместо патњи, даде се теби поток сладости мучениче, јер
носиш венац Романе, и имаш плашт од крви, а као ружа мирисна и
неувела страдао си за Христа, дете Варуле.
Богородичан: Ти си Дјево избавила све земне од клетве првих
родитеља, јер си надприродно Рођеним из тебе нама живот у Едему
отворила, зато се радујемо, а тебе Богородице величамо.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Суровим путем си Платоне Божију стазу прошао, и до ширине
небеског царства си се уздигао; ти си слава мученика, и блисташ
светлом
непролазне Тројице, чијом се славом непрестано причешћујеш, зато
помени све који те славе.
Богородичан:

Заиста твој покров Богородице Дјево, постављам као заштиту мира
и бедем; ти си нам заступница код Бога, да се избавимо Владичице
муке вечне, и тобом да се у животу непоролазном сјединимо са
небеским царством.

DAN 18.
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Месеца новембра 19. дан

Спомен светог пророка Авдије;
Спомен светог мученика Варлаама.

На Господ воззвах.. стихире пророка, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Постао си Авдијо светло станиште Духа, а он те је просветлио
боговиђењем, и учинио те пророком да унапред знаш будућа збивања,
и обогатио те је знањем истине, зато се моли сада да подари душама
нашим мир и велику милост.

Божијим енергијама и његовим јављањем као Бића, се славни и
часни пророци благодаћу и заједничарењем, по дару, причешћују као
други по реду, јер Господ просвећује своје угоднике својом светлошћу.

Као славни пророк стојиш пред Владиком свих, испуњен незалазне
светлости, и видиш славу надразумну и недокучиву, тако си постао свети
боговесник, па га моли да подари душама нашим мир и велику милост.

Ине стихире светога Варлаама, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Постао си свемудри тврђи од куле, и јачи од туча, и силнији од
жељеза, јер си твојим трпљењем победио и надјачао палење, и уништио
си мучитељев огањ, јер је твоја неклонула десница пружена на ужарени
угаљ пречудно одолела.

Постао си као свештеник који пред Богом стоји, и њему си
блажени дошао не туђом крвљу него својом, и руком мученичком
кађење тамјаном ниси лажљивим демонима принео, него Христу
Спаситељу и Владици, који заувек царује.

Био си и као свештеник који приноси, и као јагње које се приноси,
и зато те једнако на оба начина радосно називамо свехвални, јер си на
оба начина самог себе у огњеним мукама дао Богу, као свепаљеница и
непорочна жртва; зато га моли да спасе све који увек твој спомен
славе.
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.
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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 мученика, глас 4.
Мученик твој Господе Варлаам, у страдању своме примио је

непропадив венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика спаси душе наше.

На јутрењи

Канон из Октоиха један и светима два.
Канон пророка. Његов акростих је: Певам о слави прозорљивог
Авдије.
Дело Теофаново. Глас 5.

Песма 1.
Ирмос: Спаситељу Богу в мори..
Певајмо само Спаситељу Богу, јер је провео народ кроз море сувих
ногу, а фараона са свом војском потопио, и јер се прославио.

Сада као богонадахнути пророк стојиш пред Богом Спаситељем и
смело га молиш, да блиставим зрацима обасја све који тебе славе.

Који све унапред зна, видео је блажени твоје срце одлучно, светло
и чисто, и као пророка богоугодног те је поставио.

Видевши истинито виђење од Бога који те је избавио, проповедао
си блажени несрећу браћи и страшно страдање, и њихово праведно
кажњавање.
Богородичан: Спасени Богородитељко Пречиста безсемено Рођеним из
тебе, молимо те: избави нас опасности у свету, јер ти сложно певамо
песму победе.

Ини канон мученика. Његов акростих је: Певам Варлааме о твоме
трпељивом страдању. Дело Теофаново. Глас 4.

DAN 19.
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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.

Обасјан си зрацима твога страдања, зато сачувај твојим молитвама
Варлааме нас, који са вером славимо твој спомен.

Нека се слави Варлаам дивни, јер је потпуно угасио огањ
зловерија, огњем побожности богонадахнут.

За праву веру си се подвизавао овенчани Варлааме, и сада си
десницом Сведржитеља венцем славе достојно прослављен.

Помогао ти је мучениче Владика, да издржиш разне ране, и зато си
победио свирепост безбожника.
Богородичан: Постала си Дјево као лествица небеска којом нам је
сишао Бог-Реч, а њу је из давнине предсказао Јаков, праотац твој.

Песма 3.
Ирмос: Силоју креста твојего..
Силом твога крста Христе, утврди ме у вери, да певам и славим
твоје спасоносно вазнесење.

Постао си гласник Бога, као река свете воде што извире из пучине
дарова Светога Духа.

По вољи и промислу Божијем, одређен си дични да наговестиш
будућност.

Обасјан божанским светлом са небеса, предсказао си свеблажени
у будућности спасење.
Богородичан: У тебе се Дјево Мати уселио Бог-Реч, да твојим
заступањем спасе све који верују у тебе као Богородицу.

Ини.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато
се утврдило у Господу срце моје.

Сав твој телесни састав и скуп твојих удова је кидан, али ти си
силу твоје душе сачувао целосну.

Намере оних који су ти ребра стругали, ти си свеблажени храбро
претрпео, и показао си велико јунаштво.
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Ко може достојно похвалама похвалити твоју велику и силну и
несхватљиву храброст свеблажени?
Богородичан: Због Ипостасног у телу престале су смрт и трулеж, и
Живот се јавио људима из твога тела Пречиста Богоневесто.

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

Велики Авдија, божанским је сјајем светли разум стекао, па јавља
и казује будућност Светим Духом; њега данас свето и свечано славимо,
и служимо његов свети спомен који срца просветљује.
Слава мученика, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Нека се сада побожним песмама верно прославља Варлаам славни,
јер је пламен безбожних угасио, а росом богопознања је срца верних
запалио. Он је идолску лаж посрамио и венац победе је узео, и свима
моли опроштај грехова.
И сада, богородичан:

На престолу херувимском седи и у недрима Очевим се налази, и
као на престолу светом седи Владичице у недрима твојим, уистину
оваплоћени Бог. Зацарио се над свим народима, и ми сада њему јасно
појимо, а ти га умоли да спасе слуге твоје.
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 слух сили креста..
Слушао са о сили крста, да је њиме рај отворен, па узвикнух:
слава сили твојој Господе.

Када си предходно душу твоју од страсти очистио, ти си благодат
прорицања од Духа Светог примио и узвикнуо: слава сили твојој
Господе.

Као зраком муње си обасјао Даваоче светлости, пророка Авдију,
зато и нас просветли да ти кличемо: слави сили твојој Господе.

Показао си се свеблажени у цркви као невести, њен украситељ, јер
си проповедао да ће из Сиона изаћи Спаситељ. Њему кличемо: слава
сили твојој Господе.

DAN 19.
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Богородичан: Божански задивљујуће си родила Пречиста Очевог
сабеспочетнога Бога-Реч. Њему кличемо: слава сили твојој Господе.

Ини.
Ирмос: Твојего на земљи јављенија..
Пророк је проповедао о твоме доласку Христе Боже, и о твоме
јављању на земљи, и радосно кликташе: слава сили твојој Господе.

Одбацио си философске будалаштине, а истиниту науку апостолску
си прихватио славни, и постао си сведок Истине.

Од огња си јачу вољу свеблажени стекао, па си мучитељско
безумље оборио и кличеш: слава сили твојој Господе.

За Христа си огањ, муке, па чак и смрт претрпео, и ниси се
противио, него си громогласно певао: слава сили твојој Господе.

Нагнан великим усрђем и вером у Бога, ти си свеблажени обману
победио, и још си певао: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Оваплоћен од Дјеве је Бестелесни ка људима на земљу
дошао, и зато са вером кличемо: слава сили твојој Господе.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од раног јутра кличемо ти Господе „спаси нас“, јер си ти Бог наш,
осим тебе за другог не знамо.

Од раног јутра си, свехвални, ка Господу хитао, па си дар
Пресветога Духа са небеса примио.

У кога си веровао, Њега си га као помоћника у побожном животу
стекао, и удостојио си се видети Невидивог.

Као пророку ти је Светлост (Божанска) заблистала, и Она ти је
свеблажени, као радостан пратиоц подарена.
Богородичан: Својом вољом се Најсветији Творац свега, из тебе
Пречиста саздао, а у свему као ми.

Ини.
Ирмос: Возсијавиј свјет..
Заблистао си светлост, обасјао јутро, и показао дан, слава теби,
слава теби, Исусе Сине Божији.

Показао си нам сведока твога страдања, који кличе: слава теби,
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слава теби, Исусе Сине Божији.
За велико твоје трпљење, као плата венац победе теби се исплете,

слава теби, слава теби, Исусе Сине Божији.
Твоје речи су као стреле у срца противника, зати си кликтао: слава

теби, слава теби, Исусе Сине Божији.
Богородичан: Верујемо у тебе Пречиста Дјево као Свету гору и као
скинију Узвишеног, и кличемо: слава теби Богородице, наша узданице.

Песма 6.
Ирмос: Обиде мја бездна гроб мње..
Пао сам бездан, а кит ми је постао мој гроб, али кличем теби
Човекољубивом, и спасла ме је десница твоја Господе.

Силом Светога Духа видео си пророче будућност, и примао си знаке
божанских јављања у душу као у светлом огледалу.

Твојим молитвама умоли свеблажени пророче Господа, за све који
са вером служе твој спомен, и измоли им дар опроштаја сагрешења.

Смилуј се Човекољубче на слуге твоје, и даруј им опроштај
сагрешења, јер имаш твога молитвеника и пророка, који је тебе свету
предсказао.
Богородичан: Онога који све држи речју божанском и силом, држиш
Неискусобрачна у наручју твоме, па га моли сада да се спасу душе
наше.

Ини.
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.

Нека лица демонска буду ударена твојом испрженом десницом, а
нека се радују срца верних, и нека се раздрагано веселе хорови
бестелесних.

Светлоносни празник изабраних и прворођених, украшава се
гледањем на твоју борбу, издржљивост и твоје храбре подвиге и победе.

Узмите сада добри иконописци, па вашом дивном вештином
украсите лик мученика, а кроз њега јасно насликајте и Првог
подвижника.
Богородичан: Због тебе се свеопевана Богомати, весели и прамати, јер
је Рођеним из тебе избављена од старог проклетства и горке смртне
осуде.

DAN 19.
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Кондак мученика, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Показао си се неустрашив, и себе си као мирисан ливан принео на
жртву Христу; венац части си примио свети Варлааме, па се свети
мучениче моли непрестано за нас.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи огњеннеј пјеснословци..
У ужареној пећи је спасао распевану децу, благословени Бог отаца
наших.

Заиста је надприродна слава твојих пророка, благословени Боже
отаца наших.

Удостојен си да код Бога обитаваш, па певаш: благословен је Бог
отаца наших.

Кроз пророке јављаш твоју божанску благодат, благословени Боже
отаца наших.
Богородичан: Избављени смо Рођеним из тебе Пречиста Дјево, па у
песмама певамо: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: Отеца наших Боже не посрами нас..
Не посрами нас Боже отаца, него нам даруј да ти са смелошћу
кличемо: благословен си Боже отаца наших.

Као непобедиви мученик, удостојен си да са војскама мученика
громко кличеш Христу: благословен је Бог отаца наших.

Са запаљеним свећама ушао си у Божију палату, па кличеш Христу:
благословен је Бог отаца наших.

Имао си десницу јачу од огња, зато стојиш са десна твоме Владици
и кличеш: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Избављени пречисто Рођеним из тебе, ми ти верни
непрестано певамо и кличемо: благословен је Пречиста Плод твога
тела.

Песма 8.
Ирмос: Из Оца прежде вјек..
Пре свих векова из Оца рођенога Сина, а у наше време
оваплоћенога од Дјеве Матере, свештеници опевајте га, а народи
га величајте у све векове.
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Од Бога просвећени и Богом умудрени пророци, предсказују
познање будућности, па кличу: свештеници певајте му, а народи га
величајте у све векове.

Као зора на пучини, све у тами си просветио, и обасјан божанским
зрацима најављујеш Бога па кличеш: свештеници певајте му, а народи
га величајте у све векове.
Богородичан: По твоме Божанском бићу јединосуштан си са Оцем, а
јавио си се исте природе са нама, оваплоћен из неискусомужне Матере,
зато о теби певамо Христе и благосиљамо те у све векове.

Ини.
Ирмос: Всја дјела Божија и всја твар..
Сва дела Божија и цео свет благословите Господа, преподобни и
смирени срцем појте њему, и величајте га у све векове.

Сво најјаче оружије вражије си надвладао дични Варлааме, и лаж
идола си спалио и кликтао: величам тебе Христе у векове.

Побожношћу украшен, ти си незаборавни страдалниче пред Христа
изашао, и плашт црвен од крви мучничке си носио, певајући Владики
у све векове.

Распаљен огњем вере, ти си као трње спалио сва демонска
маштања кличући: величам тебе Христе у векове.
Богородичан: Господ благосиља све који тебе Свенепорочна са вером
благосиљају, јер си родила Владику који благосиља творевину, а ми га
Пречиста величамо у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Тја паче ума и словесе..
Надразумно и недокучиво ти си Мати Бога, јер си у времену
Надвременог неизрециво родила, зато те верни сложно величамо.

Украшен божанском проповеди и делима, ти си дивни пророче
помоћу Духа поглед управио, и да сагледаш будућност се удостојио.

Тамо где се хорови пророка веселе, и где је светлост светих, моли
Господа да спасе све, који тебе славни са вером дивно хвале.

Сав си и усрдно био уз Бога, и јасно си говорио о божанским
јављањима, којих се сада наслађујеш свеблажени.
Богородичан: Теби Пречиста као сјајном светилнику певамо, и тебе
као таблицу благодати величамо, јер си оваплоћенога Бога-Реч примила
којега познасмо.

DAN 19.
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Ини.
Ирмос: Камен нерукосечниј от несекомија..
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.

Величина твојих подвига превазилази све законе похвала, само
Владика Христос зна да те прослави божанском светлошћу; њега усрдно
моли за све који ти са вером певају.

Потпуно си самог себе Господу као живу жртву принео, и потпуно
си санаследник и заједничар његовог црства постао, па са њиме сада
радосно царујеш никада незаборављени.

Из љубави према теби Спасе, мученик се све до крви, мука, огња,
мача и смрти успротивио, и зато је код тебе Човекољубче блажену
бесмртност примио.
Богородичан: Тебе као заступницу целог света, Богоматер и Дјеву и
заштитницу целог мога живота и моје спасење радосно приводим, а ти
си Бога родила, и зато можеш да спасеш твоје појце.

Светилен
Подобан: Учеником зрјашчим..

Радуј се и весели се Авдијо пророче, гледајући твојих речи збивање,
и помени свеблажени све који твој светли спомен служе, и који те
славе, јер стојиш пред Тројицом.
Богородичан:

Гледајући Дјево и Мати разапетога Бога-Реч, који је неизрециво из
твојих крила дошао, ти си нарицала: слава неизрецивом твоме
домострју Спасе мој, којим се твој свет спасава!

Служба светим и преподобним оцима нашим
 Варлааму и Јасафу;
житељима пустиње, у испосништву прослављенима у великој
земљи званој Индији.

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

Од царског корена предивна грана је израсла, као мирисни крин:
блажени царевић Јоасаф, који је поукама духовног учитеља, зажелео
видети бисер непроцениви, и познао је Бога у Тројици слављенога, и
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постао је марљиви делатељ његових заповести, и сада међу небеским
житељима се радује, и моли се за душе наше.

Просветљен душом Варлаам царевићу Јоасафу говораше: познао си
Бога Творца свих, нека ти он просветли очи срца, и нека ти даде Духа
мудрости и разума, да схватиш шта имаш, и шта је нада позива његовог,
а на крају бићеш и родитељу твоме водич ка спасењу. Ја не могу овде
остати, него на мој пут одлазим, Бога имам за вођу који ме ка спасењу
узноси.

Чувши храбри царевић Јоасаф речи опроштаја, душом се разгорео,
а лице своје је сузама облио и говорио: учитељу духовни, и заштито
свега мога доброга, зар ме опет хоћеш оставити у овоме свету? Ко ће
ми даље наставити твоје поуке? Ко ће ми бити вођа ка спасењу? Ти си
ме Богу привео, и као сина си ме поучавао, и тобом се надам да
добијем од Христа велику милост.
Слава, глас 6.

Када је Зардан дознао тачно за наклоност сина царевог учитељу, и
да се Христу обратио, гневом му се душа испунила и веома је патио,
али о свему није тајити могао, него је све цару подробно исповедио, и
име Варлаамово рекао: „тај ти је сина обмануо“; а цар се као лав
разјарио, и замало није Јоасаф смрти окусио, јер се непрестано молио,
призивајући Спаса душа наших.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..

Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход. Прокимен дана. Три Чтенија.
1. 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 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
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 свеплодницу прими их. И у време посете
њиове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним
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народима, и овладаће људима, 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 преподбнима Његовим, и посета (Његова) у
изабранима Његовим.

2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата њихова и

старање 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
заједно са њиме свет на безумнике; полетеће праволучне стреле
муњевите, и као из благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од
каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, реке ће их потопи нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као
вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће
преврнути престоле моћних. Слушајте, 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 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 ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је
мудрост 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.

На стиховње стихире, глас 8.
Подобан: О преславаго чудесе..

Цар Авенир је сину говорио: моје чедо вољено, ти си част наших
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богова оставио, и туђем богу да служиш се приволео, зашто си то чедо
моје учинио? Ја сам те са љубављу васпитао, и надао се да наследиш
царство моје, а ти си чедо моје тако учинио, и за Галилејцем пошао.
Стих: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама
својим. (Пс.149,5)

Ја сам се демонске таме одрекао и ка светлу богопознања
притекао, идолску сам обману оставио и ка истини пришао, и Христов
сам слуга постао, а он је нашу давнашњу осуду укинуо, и нашу природу
на небеса вазнео, и свима који љубе његову истину, је царство небеско
обећао.
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)

Побеснели цар је хтео претњама светог сина уплашити и рече: на
многе муке ћу те предати, и грозном смрћу уморити, и више те нећу
својим сином звати, него непријатељем и одметником; и тако претећи
и са гневом отиде, а Јоасаф у палату уђе, и Богу се непрестано
мољаше.
Слава, глас 8. Самогласно.

У молитви својој царевић Јоасаф је говорио: Господе Боже мој, до
мога последњег издисаја буди ми слатка нада, јер си нелажно обећао
да будеш безбедно уточиште свима који се у тебе надају; великом се
љубављу
ка теби разгорела душа моја, зато ми дај да целог мога живота за име
твоје страдам, али да те увек исповедам, цео ћу се за тебе жртвовати,
јер си једини бранитељ непобедиви и Бог милостиви.
И сада, богородичан: Безневестнаја Дјево..

Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.

Тропар, глас 4.
Од духовног оца су спознао Бога, царевићу Јоасафе, и крштењем си

просвећен, народе си ка вери обратио, и оцу твоме од крштења си
водич постао; царство си оставио, у пустињу си отишао, и тамо се
напорно подвизавао, зато моли Христа Бога, са учитељем твојим
Варлаамом, да спасе душе наше.

На јутрењи
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После првог стихословија, сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Цар Авенир је савет од Ахарија друга свога примио, па је Јоасафа
грлио и целивао, и почео ласкањем и мирним речима обмањивати, па
му је говорио: о, чедо моје најдраже, славо седе главе оца твога,
саслушај моје молбе, и принеси жртву боговима, тако ћеш од њих
милост добити, и дуге дане и сваку славу, и царство неокрњено, и свака
блага ћеш од њих примити. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Пречиста Дјево и Мати Божија, исцели ужасне страсти душе моје
молим те, и даруј ми опроштај сагрешења, која у безумљу учиних, и
тиме и душу и тело бедан оскрнавих. Тешко мени, шта да чиним онога
часа, када ангели моју душу одвоје од мога страсног тела? Тада ми буди
помоћница и усрдна заштитница, јер само тебе имам као наду, ја слуга
твој.

После другог стихословија, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..

Јоасаф је оцу говорио: није праведно више седу косу очеву
поштовати, а на истинитог Бога хулити, нити је достојно Творца целе
творевине оставити а идолима жртве приносити, него приличи
истинитог Бога славити и само њему жртву приносити. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

И пре суда сада плачем над собом, кад помислим на моја зла и
грешна дела, јер ме из младости греховна дубина заробила и дави ми
савест, али Пречиста твојим заступањем даруј ми опроштај и удостоји
да стекнем спасење.

После Хвалите име Господње..
Величаније: Славимо те преподобни оче Јоасафе, и прослављамо твоје
патње и подвиге, којима си се трудио за исповедање Христово.
Псалам изабрани: Блажен муж бојајсја Господа..
После Полијелеја
Сједален, глас 3.

Не престајаше Авенир смишљати да слаже сина свога, па сабра
песнике и мудраце на суочење и рече им: ако веру нашу утврдите а
хришћанску оборите прославићете се, а ако будете побеђени умрећете.
Тако рече и Јоасаф Нахору званом Варлааму: ако лажљиве мудраце
победиш прославићу те, а ако будеш побеђен, срце и језик твој рукама
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ћу ишчупати и бацити псима да их растргну заједно са осталим телом,
да те сви виде уплаше се, и не обмањују царске синове. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Усрдна заступнице, надо извесна, бедеме и покрове и пристаниште
без буре, свима који ти притичу, Увекдјево Пречиста, моли Сина твога
и Бога, да подари мир свету и спасење, и велику и богату милост.
Затим степена првог антифона 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)

Све што дише..
Стих: Хвалите Бога у његовим светима..
Еванђеље по Матеју, зачало 11.

После 50. псалма
Стихира глас 6.

Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
Канон Богородици, са Ирмосем на 6, и Јоасафу на 8. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Сокрушившему брани..
Скршио је противнике својом мишицом и провео Израиља кроз
Црвено Море, зато њему појимо као избавитељу и Богу нашем, јер
се прославио.

Црквене проповеди је Нахор чуо и веома се узбудио, и уместо
хулења је благослов изрекао, и Јудејце и Јелине изобличио, и
проповедао долазак Христа на земљу, који се прославио.

Науку о вери је Нахор изнео, и тако је мудраце и жречеве
посрамио, и као безгласни су остали, а царевић Јоасаф веселе душе је
Бога небеског славио, јер се Бог тако прославио.

Царевић је Нахору рекао: исповедам ти благодат, да си заиста
бранитељ вере постао, и ако волиш Христа живот ћеш наследити, јер
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он свима који му се обрате небеска врата отвара.
Мада сам и недостојан да приносим речи Божије науке, богомудри

царевићу Јоасафе, прими то са љубављу, и принеси молитве Богоматери
за мене, да нађем милост у дан страшнога суда.

Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.

Ирмос: Утвердисја средце моје..
Утврдило се моје срце у Господу и подигла се снага моја уз Бога
мога, раширила се уста моја на противнике моје и обрадовах се
спасењу од тебе.

Богоугодне речи је царевић Нахору рекао, па је Нахор са плачем и
радосно у пустињу отишао, у веру се обратио и крштењем просветио,
и уместо вука се у јагње претворио.

Тевда је цару Авениру говрио: небој се царе галилејских мудраца,
јер ће они убрзо пасти и немогу пред мојим лицем стајати и противну
науку говорити.

Доведоше украшене лепотице царевом сину на послужење, да би
преварили младога момка, а он, мада је у срцу телесну страст осетио,
молитвом и постом се од мрежа оних избавио.
Богородичан: Снашла су ме многа искушења па ти из дубине срца
вапим: избави Владичице мене, непротебног слугу твога, од великих
неприлика, и подари срцу моме спокој.

Сједален, глас 3.
Чиста и непорочна душа светог младића, од војске демона се није

уплашила, него се на подвиг смело одлучила, од горе са неба је
избављење тражила, да не укаља одежде које је светим крштењем
добила, и да стекне лепоту и славу Христову. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји
такво уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

Песма 4.
Ирмос: Пророк Авакум умнима очима..
Пророк Авакум је очима разума предвидео Господе твој долазак,
зато је кликтао: Бог ће са југа доћи, слава сили твојој, слава
снисхођењу твоме.
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Када је Јоасаф постом и молитвом тело своје савладао, у сну је
прекрасну ливаду видео, и незамисливу лепоту неког града, и пожелео
је да се макар у једном углу настани, и глас је чуо: ово је
подвижницима спремљено.

Прошавши она места светла, видео је место тамом испуњено, и пећ
која букти страшним пламеном, и чуо је глас који говори: овде је
мучење грешника, који су себе окаљали срамним делима.

Лежећи будан на постељи после сна, сузе је као потоке лио, и сав
у страху обузет је био, и у себи размишљао: како је славна награда
праведнима, а страшна мука грешнима, и завапио је Христу: слава сили
твојој Господе.
Богородичан: Бога си на руци носила, који све држи рукама, о, Дјево
свеблагословена! Њега си као Дјева родила и после рађања си опет
девствена остала.

Песма 5.
Ирмос: Господи Боже наш, мир дажд..
Господе Боже наш мир твој даруј нам, Господе Боже наш присвој
нас, Господе осим тебе за другог незнамо, именом се твојим
називамо.

Твој син болује јавише цару, а он брзо дотрча и нежно га питаше:
шта ти је сине мој вољени и утехо моје старости? Зашто тако на
постељи својој лежиш и ни са ким не говориш?

Поставио си замку мојим ногама, и за мало да се душа моја усели
у пакао; да ми Господ није помогао, и пут спасења показао, ти ме више
неби могао живог видети, и својим сином називати.

Јецање и тугу са горким плачем цар је помешао, и неутешни метеж
је у себи имао, па је рекао: чедо, не само од да богова одступаш него
се и живота твога одричеш.
Богородичан: Неизрециво си Бога зачела и мимо природе га родила;
њега моли Свенепорочна, да се због твоје неизрециве милости, смилује
мени раслабљеном срамним делима.

Песма 6.
Ирмос: Јако води морскија человјекољубче..
Снашле су ме олује живота, а ја сам као у води и валовима мора,
али као Јона вапим ти Човекољубче: избави из пропасти живот
мој, милосрдни Господе.

DAN 19.
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Јоасаф је искрено желео да се спасе од стојања са леве стране, а
да се удостоји стојања са десне, и зато није ништа поштовао више од
Христове љубави, јер он је истинита сладост и весеље и вечно
живљење.

Али Тевда говораше: зашто си одбацио богове и прогневио свога
оца и цара? Због тога те сви људи мрзе. Зар нису богови услишали
молитве оца твога и тебе њему подарили?

А Јоасаф је узвикнуо: О, дубоке ли заблуде! О, вавилонско семе и
потомче градитеља њине куле! О, бедни стари чаробњаче! Зашто
укореваш спасоносну проповед о Христовом доласку? Његове славе су
пуни небо и сва земља.
Богородичан: Помози ми Владичице и услиши моје речи
Свенепорочна, јер ти их из дубине душе приносим, и подари ми
опроштај грехова.

Кондак, глас 8.
Господ Бог који једини познаје срца, видећи твоју благу нарав од

младости свети Јоасафе, од царства земног у монашки живот те
приведе, удостојивши те да се угледаш на великог Варлаама. Са њиме
имаш сада као отаџбину пресветли горњи Јерусалим, и наслађујеш се
жељеним лепотама Свете Тројице, зато те молимо царска лепото: сети
се и нас који те са вером славимо.
Икос:

Јоасафе дивни, постао си оче други лекар и заступник свима
обузетим невољама, јер исцељујеш све верне који притичу под твоје
свето окриље, зато слушај и од нас: Радуј се очев благи корене, радуј
се матере добра грано; Радуј се јер си њину љубав оставио, радуј се јер
си само уз Бога прионуо; Радуј се јер си земну војску оставио, радуј се
јер си гордост незнабожаца савладао; Радуј се бедеме и чуваре царева
и владара, радуј се јер си постао оружије и кула свету; Радуј се јер си
огњем варваре спалио, радуј се светило које блисташ чудима; Радуј се
јер си многострука одећа нагима, радуј се јер си избављење
заробљенима, зато се сети и нас који те са вером славимо.

Песма 7.
Ирмос: Халдејскаја пешч огњем..
Огњем ужарена халдејска пећ, беше Духом орошена због Божијег
присуства, зато деца певаху: благословен си Боже отаца наших.
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И славу и царство и сву власт је на двоје поделио, па је део себи
оставио, а други сину препустио, и за цара га поставио. Многе кнежеве
и војводе му је са љубављу предао, и часно га отпустио на његову
страну.

Али Јоасаф није уобичајено отишао, него је крст часни пред собом
носио; када је у град ушао на све куле је знак крста подигао, а
идолишта разорио; Предивну је цркву Владики Христу подигао, и свима
наредио да се у њој окупљају, а сам се усрдно молио.

Све поданике је учио да у Христа верују, а од оца изагнане
епископе, јереје и монахе је са радошћу дочекао, и својим рукама им
ноге прао, и у свему се за њих бринуо, и усрдно кликтао: најславнији
си благословени Боже.
Богородичан: Давно те је Јаков предзначио, а Исаија као жар Духа
који те је очистио, и предсказао Бога Емануила, који се из твога тела
родио; ка њему је узвишеним гласом кликтао: благословен си Боже
отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Покривајај водами..
Поднебесје покриваш водама, а море ограђујеш песком; ти све
држиш, теби пева сунце, тебе слави месец, теби приноси песму сва
твар као Створитељу, у све векове.

Како је Јоасафов дом растао, тако се Авениров смањивао, па је
цар писмено сина позвао, и он је ускоро оцу своме дошао, да би оца у
веру обратио. Кум је на крштењу оцу постао, па је радосно узвикнуо:
славим тебе Христе у векове.

Десило се чудо предивно: син је своме родитељу духовни отац
постао. Сва се земља просветила, цркве се зидале, епикопи и јереји су
жртве Богу приносили, и песмом певали а Христа у све векове
прославили.

Због господње благодати, цар Авенир се веселио, и сву царску власт
је сину предао, а сам је у тиховање отишао, у толику дубину смирења
је доспео, да је и старе побожношћу превазишао, а Христа прославио у
све векове.
Богородичан: Друге помоћи осим тебе Владичице немамо, ти си нам
снага и утврђење, ти си нам похвала и радовање и чуварка целог света;
сви који ка теби притичу се спасавају.

DAN 19.
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Песма 9.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер Бога..
Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила,
неућутним славословима величамо.

После неког времена по крштењу, цар Авенир у болест је пао, и
када му се крај живота приближио, он је у доброј вери са топлим
сузама своју душу предао.

Радосним сузама син је оца ожалио, али га није царском одећом
украсио, него му је тело обичном одећом покрио; над ковчегом је стао,
руке подигао, и Богу заблагодарио, што му је оца покајаног примио.

Седећи на царском престолу, Јоасаф је народу говорио: мој отац
цар Авенир је умро, и то као неки сиромах, јер ништа са њим није
отишло: ни богатство, ни царска слава, а ви изаберите себи кога хоћете,
да над вама царује.
Богородичан: Лестивица Јаковљева коју је давно видео да по њој
силазе ангели, и гора осењена од које је камен без руку одсечен, и
двери небеске кроз које је само Господ прошао, једина си ти таква
међу женама Пречиста.

Светилен:
Царство си оставио и у пустињу се упутио, у колиби убогој си

живео, и царску одећу си свукао и убогоме поклонио, крајњу милостињу
си стекао и тако си за Христом следовао.
Богородичан: У твоју цркву притичемо и вапијемо ти Пречиста: дај
нам помоћ и избављење од зала,да увек величамо Рођеног из тебе.

На хвалитне стихире на 4, глас 6.
Подобан: Все отлошжше.. Писане су на вечерњи.
Слава, глас 6.

Преподобни оци, по свој земљи се пронело ваше учење, па сте
зато на небесима стекли плату за своје подвиге. Војске демона сте
разорили и до ангелских чинова сте достигли, јер сте њином животу
непорочно следовали. Ви имате смелост пред Христом Богом, зато
измолите мир душама нашим.
И сада: Богородице ти јеси лоза истинаја..

Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот
родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима
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светима посредујеш за помиловање наших душа.

Савословље велико, тропар и отпуст.

На литургији

Блажена: песме 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 Колошанима, зачало 208.
Алилуја, глас 5.: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Матеју, зачало 55. од половине
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 19.



294

MINEJ NOVEMBAR

Месеца новембра 20. дан

Предпразник уласка у храм Пресвете Богородице;
Спомен преподобног оца нашег Григорија Декаполита;
Спомен међу светима оца нашег Прокла, архиепископа
Константиновог града.

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

Девојке са свећама свечано прате Увекдјеву, и пророкују духом
истиниту будућност: да ће Богородица постати храм Божији, зато се са
славом девственом као девојчица у храм уводи.

Богородица је заиста постала, по светом обећању, целоме свету
благословени плод, јер је од свих узвишенија, зато је побожно доведена
у храм Божији, и молитву родитеља испуњава, Светим Духом чувана.

Небеским хлебом си храњена и у вери васпитана Дјево, па си
целом свету родила Хлеб Живота и Бога-Реч, њему си као храм
изабрани и свенепорочни унапред Духом верена, и тајанствено Богу и
Оцу заручена.

Стихире преподобнога, глас и подобан тај исти.
Са весељем си се уселио у небеске обитељи, и са ангелима смело

стојиш оче пред престолом Господњим, зато се моли за опроштај
страсти и грехова, свима који на земљи славимо спомен твој.

Српом молитава посекао си оче Григорије трње страсти, и
уздржањем као плугом обрадио си земљу своје душе; у њу си посејао
семе побожности и нама доносиш плодове исцелења.

Ми те преподобни називамо стаништем врлина и другом тиховања,
јер си чинио бденија, и узор си целомудрија, ти си Григорије
неукрадиво станиште молитве и ризница чудеса, и молитвеник за све
који те славе.
Слава и сада, глас 4.

Данас се Богородица као богопријемни храм приводи у храм
Господњи, и Захарија њу прихвата; данас се радује светиња над
светињама и хор ангела свето прославља; са њима и ми данас
прослављајмо и са Гаврилом узвикнимо: радуј се Благодатна, Господ је
са тобом, а он има велику милост.
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Ако је петак увече: Слава предпразника, и сада: догматик гласа.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Украшен си светлом догмата и чистотом живота и побожношћу,
Прокле незаборавни свештеноначалниче, и стварно си постао стуб
цркве, и све си твојим поукама просветио, зато те псалмима и песмама
славимо, и свети и свечани спомен твој празнујемо.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)

Јасно си научио и богомудро проповедао, Богородицу као пречисту
младу Дјеву, која је родила Постојећег пре свих векова, створитеља и
Владику, Сина и Реч Очеву; Он је у наше време и ради нас својевољно
Човек постао и неизмењене природе остао. Тако си Несторија посрамио
као неверног и безумног.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Ти си незаборавни захватио воде златне од Јована, мудрог Божијег
проповедника, и његов си наследник праве вере и катедре постао,
истинитом науком си Христову паству утврђивао, и Јованове свете и
свечасне мошти си као царски украс цркви предао.
Слава и сада, глас 4. Самогласно.

Дођите сви верни да похвалимо једину непорочну и од пророка
проповедану и у храм приведену, као Матер у давнини предсказану, а у
наше време јављену Богородицу. Ради њених молитава, Господе дај нам
твој мир и велику милост.

Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не

напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.
Слава и сада, предпразника, глас тај исти.

Сада нам свима света Ана радост припрема, исцветавши једину
Увекдјеву Марију као плод радости. Њу данас и приводимо у храм
господњи, испуњени весеља, као истинити храм Бога-Речи, и Матер
Пречисту.

МР
Треба знати
Ако се догоди празник Ваведења Пресвете Богородице у недељу:
У суботу на Малој вечерњи стихире васкрсне и Богородици, по
обичају.

DAN 20.
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На Великој вечерњи
После уобчајене катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3 и
источне 1 и предпразника 3 и преподобног Григорија 3. Слава..
предпразнка, И сада..богородичан први (догматик) гласа. На литији
уобичајено. На стиховњим стихирама васкрсне, Слава и сада,
предпразника. На багосиљању хлебова, тропар: Богородице Дјево..
три пута.
Види:
Ако нема бденија, певамо тропар васкрсан,
Слава.. Григорија глас 3.

Био си углед уздржања и Светим Духом си све просветио, живот
си у правој вери провео, а поукама си цео свет просветио, и учење
кривоверних си изобличио, преподобни оче Григорије, моли Христа
Бога да нам подари велику милост.
И сада, предпразника.

На Бог Господ, тропар васкрсни два пута, Слава..Григорија, И сада..
предпразника. После катизми сједални васкрсни и њихови
богородичини. Затим Полијелеј и тропари на: Благословен јеси
Господи..Ангелскиј собор..Јектенија, ипакој гласа, степена,
прокимен и Еванђеље васкрсно и остало до канона.
Канон Васкрсан са Ирмосем на 4 и Богородици на 2 и
предпразника на 4 и преподобног Григорија на 4. Катавасија:
Отверзу уста моја..
После 3. песме Кондак предпразника и Икос и Кондак Григорија,
Слава.. његов сједален, И сада..предпразника.
После 6. песме Кондак васкрсан и Икос.
После 9. песме певамо: Чесњејшују..Светилен васкрсан, Слава..
Григорију И сада..предпразника. На хвалитним стихире васрсне 4
и предпразника подобне 3 писане на стиховњим и њихов
самогласан са припевима, слава.. Еванђелска стихира И
сада..Преблагословена јеси.. Славословље велико. После Трисветог
само твопар васкрса. Јектенија и отпуст и Први час. На првом часу
Тропар васкрсан, Слава.. предпразника, И сада богородичан часова.
После Оче наш.. Кондак предпразнка. На Трећем часу тропар
васкрсан, Слава.. Григорија, И сада.. богородичан часова. После Оче
наш.. Кондак васкрсан. Тако исто и на осталим часовима говоримо
кондак васкрса и предпразника наизменце.
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На литургији

Блажена гласа на 6 и предпразника песма 3. на 4
После Входа тропар васкрсан и предпразника и храма светога.
Затим тропар Григорија., кондак васкрсан и храма Слава..
Григорија И сада..предпразника.
Прокимен, Апостол, алилуја, Еванђеље и причастен прво васкрсан
а затим светога. Служба преподобнога.

Служба светог Прокла биће када одреди еклисиарх.
Тропар Прокла, глас 4.

Страхом Господњим си се утврдио, у Божанском почетку
премудрости, ступио си у свештенички чин, и узнео се учењем
Златоуста, чистотом и добротом си постао достојан његовог
архијерејског престола, угледао си се на апостоле, да не живиш више
себи него Христу и стаду твоме. У вечни живот си се попут апостола
уселио, јерарше Прокле, зато моли Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи

На Бог Господ.. Тропар предпразника два пута, Слава..светих, И
сада..предпразника.

После прве катизме сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Још пре свога зачећа Пречиста си Богу посвећена, и родивши се
на земљи на дар си му сада принесена, и испунила си отачко обећање.
У светом храму си и сама храм, јер си од младости чиста. Са
запаљеним свећама си предана, и постала си станиште недоступне и
божанске Светлости, зато је заиста узвишен твој долазак, једина
Богоневесто и Увекдјево.
Слава и сада.. то исто.

После друге катизме сједален, глас и подобан тај исти.
Као скупоцена палата и храм Божији, у храм Божији са свећама

запаљеним радосно и весело долази, због ње се Захарија радује, видећи
на њој јасно светих пророка испуњено предсказање, и весели се
предпразнично и пева: радост наговештава долазак твој млада Дјево и
Дјево-Мати.

DAN 20.
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Слава и сада, то исто.

Канон предпразника са ирмосем на 6 и светих оба канона на 8.
Канон предпразника. Његов акростих је: По алфавиту до седме
песме. Подобно и осма са својим стиховима. А девета: Јосифово.
Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

У светињу над светињама долази Пресвета и непорочна да се
настани, да буде освештан храм Пресветога Бога, а пред њоме иду
младе девојке.

За испуњење превечног савета превечнога Бога нашег, млада Дјева
Свенепорочна иде предходно да се васпита у светињи над светињама за
станиште Бога-Речи.

Свети родитељи доводе тебе која ћеш бити Божија Родитељка, да
се васпиташ у светињи над светињама, и оно што су молитвом
измолили и обећали, испуњавају Пречиста.

Ојачај Владичице онемоћало моје срце, и утврди га, да га страсти
не колебају, да бих те са вером и љубављу славио, као увек блажену и
свенепорочну.
Ини канон преподобном Григорију. Глас 8. Дело Јосифа.

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.

Моју бедну душу обамрлу телесним страстима, твојим молитвама
оживи блажени Григорије, јер си примио живот кој нема старења, јер
ти си на земљи умртвио своје тело преподобни, испосничким
подвизима.

Из младости си се оче чистим разумом уздржавао од телесних
страсти и постао си оруђе Духа, и од њега си научио свето делање и
боговидан си се показао.
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Жељом за Богом, ти си жеље тела свенуо, и самога себе си
обручио блажени за чистоту као супругу, из које ти се све врлине као
чеда родила, и тебе су увек славни чедом Божијим учиниле.
Богородичан: Ти си, благословена Пречиста, као лествица небеска која
досеже од земље до неба, којом Бог-Реч сиђе нама земнима;
неизрецивог ли чуда! Недокучивог ли виђења! А ти спаси све који ка
теби притичу.

Ини канон светог Прокла. Глас 1. Дело Теофаново.

Песма 1.
Ирмос: Твоја победитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.

Делима и истнитим речима, био си, богоугодни, налик духовима
архангела, и са њима стојиш пред престолем Свете Тројице, па је моли
Прокле за наше спасење.

Ти си свеблажени и незаборавни заиста следовао стопама
Златоустог,јер си у његов свети свештенички чин одевен, и био си оче
дични наследник отаца.

У давнини је Исаија Духом долазак Бога на земљу најавио, а
Несторије је сулудо лагао о измени при оваплоћењу, а ти си, трипут
блажени, зато њега на сабору свргнуо.
Богородичан: Богонадахнутим речима си објаснио чудно од Дјеве
овапоћење нашег Бога-Речи, и Богородицу си проповедао, следујући
догматима свемудрих апостола.

Песма 3.
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.

Младе девојке пред Дјевом свечано носе свеће, као предзнак
будућег: да ће се из ње родити Просветлење разума, које разгони таму
обмане.

Ревносна Ана, давно, богоугодно молитву испуњава, и тебе

DAN 20.
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Свенепорочна дарује светилишту ради зачећа Најсветијег које ћеш
имати, и за Његово рођење.

Сунце је своје зраке раширило, гледајући те као облак светли и
широки, по закону Божијем унутра у светињи, јер ће из тебе оросити
опроштај запарложенима у страстима.

Бог ме је обожио, када се у тебе Свенепорочна и Пречиста из
милосрђа уселио, и мени украденом у рају јелом и преваром змијином,
је на место трулежи нетрулежну храну опет подарио.

Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.

Попео си се на гору врлина, преподобни, и у сенку боговиђења си
ушао, и сагледао си колико је могуће Недостижнога по природи, и
испунио си се оче просветлењем.

Рођени у пећини, ради избављења земних, те је једном, док си
свеблажени у пећини живео, небеском светлошћу као Павла обасјао, и
светлим те је оче Григорије учинио.

Пречиста Христова Мати, као небеске двери, те је од напада
демона који су те окружили одбранила, и благодаћу Духа, те је моћним
и силним против њих учинила.
Богородичан: Радуј се једина која си Господа свих родила, радуј се јер
си живот људима измолила, радуј се осењена и несечена горо и верних
тврђаво, радуј се свенепорочна.

Ини.
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.

Светлост од Светлости си свеблажени боговиђењем примио, и
постао си светлост цркве, јер је у теби светлост божанска духовно
заблистала, као што је писано, и њоме просвећен басјаваш све који
певају у твој спомен.

Затрубио си громогласно догматима, и као зидове Јерихона, ти си
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оборио сву дрскост војски јеретика, и одолео си им и победу си стекао,
а оваплоћење Бога од Дјеве си јасно проповедао.

Извору мудрости си дао уста твоја богоугодни, и захватио си од
духовне воде божанске Мудрости, а мутне реке Несторијевог безбожног
мишљења си потопио, Прокле свеблажени.
Богородичан: У неизрецивог, јединородног Сина на висини са Оцем,
верујемо, и да се као јединородан из тебе Пречиста мимо узрока и
разума родио, и човека је обожио, и зато те Пречиста Владичице,
Богородице, славимо.

Кондак Григорија, глас 3.
Црква те познаје као светло сунце, јер све просвећујеш красотом

врлина и светлошћу исцелења, Христов угодниче. Зато празнујемо
славну твоју успомену и славимо твоје подвиге, свеблажени оче,
премудри Григорије.
Кондак Прокла, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Данас достојно слави заиста најславнији од свих градова Цариград,
славно твоје престављење, оче отаца, Прокло премудри.
Сједален Григорија, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Божанском светлошћу обасјан, одагнао си мрак душегубних
страсти, Григорије премудри; узет си у бестрасну и чисту висину и
заблистао преславно зрацима исцелења, јер си се уселио у незалазну
светлост царства Христовога.
Слава, Прокла, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Постао си свети Божији проповедник, и божанском науком си
цркву обогатио, свехвални учитељу светиње, ти си и Богородицу Дјеву
Пречисту проповедао, и Несторија си посрамио. Зато сви верно твој
спомен славимо и молимо да добијемо велику милост.
И сада, предпразника, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Нека девојке похвале, а матере предпразнују, народи нека
славослове, и свештеници благосиљају Пречисту Матер Божију, јер у
малом узрасту беше у храм доведена, као најсветији храм Божији, зато
прослављајмо овај духовни празник, и опевајмо њу као заступницу рода
човечанскога.

DAN 20.
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Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божији совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.

Језици светих су те предсказали, Пречиста, да ћеш бити дом
несместиве Природе, зато тебе хорови девствених прате и свеће у
светињу носе.

Стекао је славу Јоаким са Аном, када је дошао и тебе са радошћу
у свети храм донео, храме Божији и пресвети, Пречиста и
Свенепорочна Владичице.

Разрешена је осуда прародитељке, јер је процвала лоза која нама
непролазни грозд рађа, и доноси вино весеља, свима крајевима света.

Само је тебе свенепорочну, Створитељ Бог-Реч нашао, и у твоје се
тело Пречиста уселио, и из неизрециве милости је благодатно наше
спасење извршио.

Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
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.

Онај који је ради нас чудно сишао, чудан по доброти, када је тебе
Григорије као странца удаљеног из отаџбине видео врлинама
украшеног, он те је примио, и светим наследником свога царства
учинио.

Због Христа који је ради нас новорођенче постао и дете био, ти си
се блажени и преподобни Григорије, још као дете, сам од себе, на
учење богословља дао, и као дете незлобиво си богомудри оче постао,
па си светим смирењем вражију злобу смирио.

Кишом твојих суза, оче Григорије, као светом росом натопљен,
сваку си врлину изникао, и сваки добри плод правде си процвао, као
дрво плодоносно, крај извора вода савршеног испосништва засађено.
Богородичан: Мати Божија, свенепорочна и благословена, исцели ране
моје душе, и утишај ми страсти телесне, па просвети помрачено срце
моје, умири мој разум, и избави ме од демонских напада и сваке
повреде.
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Ини.
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.

Гаврилова вест и гром твојих богогасних учења и догмата, Божију
цркву мудро веселе, јер одгоне свирепе јереси, светојављени Прокле
свеславни.

Као злато у огњу, уздржањем си мудри свештениче очистио твоје
свето тело, и дивним га показао Творцу, и због тога ти је Он одећу
свештенства вечно одарио.

Као јерарх и свештеник, стекао си дични божанско знање, и добро
си даље свима предавао просветлење и божанску светлост, за спасење
душа.
Богородичан: Жеравицу божанства си у тело надразумно примила
Свенепорочна, и заиста ниси спаљена, а купина из даљине је била
образац и пра-слика из тебе рађања, за наше спасење и бновљење.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
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.

Нека данас облаци капљу правдом, јер се у храму Божијем, као на
небу, божански облак раширио, који капље сладост, и сву горчину душа
наших уклања.

Чудно је твоје зачеће, чудно и рођење, чудно је твоје порекло Дјево,
као и унутра у светилиште увођење. Све је код тебе Пречиста чудно и
предивно, неизрециво и недокучиво.

Тебе је потпуно Дух Пресвети освештао, када си у храму боравила,
и храњена си небеском храном, прекрасна невесто Очева, зато си и
постала родитељка Бога-Слова.

У тебе полажем сву своју наду млада Дјево, и притичем твоме
милосрђу: учини недодиривом за повреде од демона моју душу палу,
малаксалу и изнемоглу и у сластима потонулу.
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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.

Делима и речима си постао преподобни лоза плодоносна, узрео си
великим и зрелим гроздовима врлина, па изливаш оче духовно вино
спасења, и веселиш срца вернима.

Славни Рим те је оче са вером примио, са истока, као незалазно
светило, па се твојим часним даровима просветлио, јер си у души
Христа имао, као светло оче које обасјава све који те гледају.

Силом Духа си усмртио Григорије пузећу змију, која је вребала
твоју пету, јер си будно ходио по божанском у путевима живота, као
Божији угодник и као вршиоц заповести Христових.
Богородичан: Заступнице целог света, Мати и Увекдјево, ти ме упути
и изведи на прави пут, и усмери ка правим стазама моје помисли, јер
ти исправљаш духовни ход.

Ини.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем пришествија..
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.

Као светионик си био носилац светлости свеблажени, и постао си
свете цркве заштитник, и објаснио си Божије, из Дјеве, пресвето
рођење без измене, славни.

Догмат о славном овапоћењу Божијем из Дјеве си у праћку ставио,
и тиме си Несторијеву свирепу нарав као иноеменика Голијата оборио,
као што је у давнини и свети Давид учинио.

Био си пун Павлове науке свеизабрани, и у виђењу си њега видео,
и постао си као други Јелисеј, а уљем светим се у тајну свештенства
помазао.
Богородичан: Ни смутње и ни мешање природа у телу Дјеве ниси
примио, када си Боже телесно дошао, него си остао што си и био: и
Бог и Човек, и непомешаних дејстава си се јавио.

Песма 6.
Ирмос: Божественоје сије..
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Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Помоћу Божије благодати, родитељи свете Дјеве њу као непорочну
голубицу, са љубављу у светињи на васпитавање остављају.

Пред тобом Пречиста, која требаше да примиш Светлост која из
Светлости произлази, радосно и свечано са запаљеним свећама
предходе девојке ка Божијем храму.

По великој проповеди пророка, она је као палата пуна славе, и као
свети престо, који се уводи у светињу, да се припреми за Цара свих.

Певам млада Дјево о твоме зачећу, певам и о твоме неизрецивом
рођењу, певам о твоме покрову, којим се од сваке невоље избављамо, и
зато ка твоме пристаништу притичемо.

Ини.
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.

Заповешћу Божијом си обожен светитељу, виђењем тајни и
божанским сјајем, и као свети пророк и као угодник Божији, удостојен
си Божије багодати.

У тиховању си завршио твој живот, и на целом свету си био само
као странац и дошљак, оче богонадахнути, јер си од метежа светског
живота био увек узвишенији.

Као чисто огледало, ти си обогаћен божанским сјајем, и као сасуд
свети, ти си храм горе небески украсио Григорије, и цркву првородних
си просветио.
Богородичан: Маријо Пречиста палато Царева, ја сам постао нечиста
разбојничка пећина, а ти ме твојим молитвама очисти, и за свети храм
Рођеноме из тебе, мене учини.

Ини.
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.
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Као што звери опколе стадо, тако си од стада Христовог одагнао
јереси, а противнике си духовном палицом твоје науке Прокле
блажени, ка пастви православних усмерио.

Као други ковчег цркве Христове, ти си јој тело свеблаженог
Златоустог предао, и твојим поукама Прокле обрадовао си сабор
павославних светитељевим доласком.

Подигао си се на узвишени трон преподобни, и твојим узвишеним
и побожним поукама га украсио, зато те окупљени хвалимо,
високоучени архијереје, славни Прокле.
Богородичан: Постала си моћнија од херувима, богоблагодатна Дјево,
јер Кога су они на раменима носили, ти си га у твоме наручју носила,
зато те увек сви Богородице славимо.

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

Данас се васељена испунила весељем, у превеликом празнику
Пресвете Богородице, кличући: она је сенка небеса.
Икос:

Творац свега и Саздатељ и Владика, из неизрециве доброте се
понизио, само због свога човекољубља, јер када је видео палога онога
којег је својим рукама саздао, одлучио је да подигне створење Божије,
страдањем својим као добар по природи и милостив, зато је примио
Марију као заступницу и као девојку чисту и свету, из ње је пожелео
да носи нашу природу, зато је она сенка небеса.

Песма 7.
Ирмос: Непослужиша 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.

Тебе Пречиста светлу као сунце, прима свети храм, јер ти Дјево
треба да постанеш храм Сина Божијега, из којег ће заблистати зраци
спасења у све крајеве света.

Запљескајмо сви рукама гледајући Неискусобрачну, јер је она слика
избављења, јер се храни рукама ангела, да би нама небески Хлеб
неизрециво родила.

Душе свих праведника под земљом благовестили су тебе, голубице
златна да доносиш спокој, и најавише духовни потоп, а ти се у светињи
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над светињама побожно радујеш.
Као красна Краснога си родила, и ругобу нашу си у првобитни

изгледа вратила, Дјево млада и свенепорочна, зато њему певамо:
благословен си Господе и Боже отаца.

Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија огњ..
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.

Проливеним сузама угасио си огањ греха, а воду бестрастија и
чисто пиће исцелења изливаш свима, који ову песму поје Григорије:
благословен је Бог отаца наших.

Пламеном свете љубављи као кочијом савршено ношен, доспео си
богомудри на висину, у којој си стекао вечни живот кличући:
благословен је Бог отаца наших.

Истрајним стојањем на бдењима успавао си олује страсти, и тако
си и уснуо сном праведника, и прешао ка незалазној Светлости
кличући: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Мртва си била за грех и пропадање, али си Пречиста
Дјево родила Живот; зато ме оживи и спаси, и избави од пакла, јер
певам: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
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.

Одбацио си страсти, и очистио и тело и разум и душу, мудри
јерарше Прокле, па си саставио догмате о рођеноме из Дјеве Богу,
његовом телу, души и разуму, који је све то без измене примио, да би
нас спасао.

Ти си светитељу стекао смелост код Христа, зато за све на земљи
који песмама твој славни спомен хвале, моли да се избаве од
искушења, јер певају и хвале преславнога Бога.

Духовни огањ си у твоме размишљању запалио, и сасушену и
сатрулу јерес зловерног Несторија си спалио, па те молимо: сасушене
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наше сласти твојим молитвама ка Богу спали, и очисти нас од њих,
славни.
Богородичан: У наручју твоме Пречиста, као на престолу херувимском
носиш Бога у тело умотаног, а он све држи силом својих речи, зато му
у песмама весело певамо: најопеванији Боже отаца и најславнији,
благословен си.

Песма 8.
Ирмос: Слиши отроковице..
Почуј девојчице и Дјево Пречиста, нека ти каже Гаврило
давнашњу и истиниту вољу Вишњега, да будеш спремна да
примиш Бога, јер ће из тебе Несместиви са људима поживети, зато
се радујем и кличем: благословите сва дела господња Господа.

Слушај и разуми мудри старче, говори Ана Захарији, по вољи
Божијој нсим Пречисту девојчицу, а ти је чистом душом прими, јер ће
због ње доћи избављење, па је уведи у свети храм, кличући:
благословите сва дела господња Господа.

Благословен је једини Господ, узвикнуо је свештеник, јер нам сада
јасно увод у живот показује, па нам објављује: да ће се Христос цар
свега уселити у ову као у палату где Бог станује. Њему кличе сва
земља: благословите сва дела господња Господа.

Ево мудри старче, Ана побожно рече, прими свечано ову
предивну Девојчицу коју ми је дао Бог, па пророкуј о Јединој која ће у
стварности испунити проповеди, и са њима и ти кличи пророчки:
благословите сва дела господња Господа.

Сада јасно спознах жено, рече старац мудро, да је израсло дрво у
сред храма које ће процветати прави и божански Плод, који уводи у рај
све због јела у пропаст изагнане, па кличу радосно: благословите сва
дела господња Господа.

По речима неизрециве науке, знаће сви да је твоја душа млада
Дјево пречиста, рече старац јасно, и уселићеш се Дјево у овај Божији
храм, и ангел ће те хранити, па ћеш родити Ангела Великог Савета.
Њему певајмо: благословите сва дела господња Господа.

Радосно ти у песми певамо гласом Гаврила, млада Дјево Пречиста:
радуј се, јер си свима узрок радости. Радуј се очишћење душа, јер си
родила наше Избављење, и обнову свих који му певају: благословите сва
дела господња Господа.
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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.

Истрајно си се Богу молио, и зато си свеблажени са вером
замољено примио, јер ти се ноћу у спавању ангел јавио, и пламени мач
ти предао, да њиме страсти од срца одсечеш; тако си духовним огњем
себе очистио и славом неизрецивом се просветлио.

Као пресветло духовно сунце, заблистао си Григорије светлим
сјајем врлина, блиставим чудесима обасјаваш сву земљу, и просвећујеш
све који побожну песму поје: децо благосиљајте, свештеници му
певајте а народи га величајте у векове.

Чуо си Григорије ангелско певање, још док си у своме смртном
телу ходао, и њиме си твоја душевна осећања стварно насладио, и
боголик и блистав си постао, кличући Владици: децо благосиљајте,
свештеници му певајте а народи га величајте у векове.
Богородичан: Судију и Господа си неизрецив родила, зато га умоли
Пресвета као твога Сина: да у часу суда избави осуде на огањ, таму без
светла и шкргута зуба, све који са вером побожно певају: свештеници
певајте му, а народи га величајте у векове.

Ини.
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.

Као у топионици сјајној, ти си свеславни тело од страсти очистио,
па си свима злато заблитао, кличући: сва дела појте о Господу, и
величајте га у све векове.

Твојим светим језиком блажени као оруђем и јављањем, црква се
Божија украсила, јер си певао о спасоносном силаску на земљу, и
свима јасно објавио кличући: тебе величамо Христе у све векове.

Постао си заиста као гусле свете, јер си свима који са вером
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слушају објавио вест о Божијем, за нас, спасоносном оваплоћењу, оче
Прокле блажени. Зато са вером кличемо: сва дела појте о Господу, и
величајте га у све векове.
Богородичан: Владика је сачувао знаке твога девства нетакнуте, када
је недокучиво као Бог прошао из тебе, да би спасао све који певају:
појте о Господу, и величајте га у све векове.

Песма 9.
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.

Ево као света гора Божија са запаљеним свећама улази у светињу
над светињама; од ње ће се одсећи Камен који ће разбити
демонске идоле и идолишта, а од самих људи ће начинити храмове, и
станишта светиње.

Заклео се Бог и сада је испунио, јер од колена Јудиног израстио је
Живот, који од смртоносног јела избавља све који су пропали због те
хране и све украдене преваром змије.

Свечаним гласом Ана пева у храму Божијем: о, Владико, теби
предајем Девојчицу коју си ми дао. Из ње ће се по неизрецивом
милосрђу појавити Онај који носи тело, да спасе свет, којег је саздао.
Зато њу као Матер твоју величамо.

Гле, данас је заблистао дан спасења свима у страшној ноћи, јер ова
је као двери небеске, па отвара двери храма, и са свећама улази у
светињу, да се одхрани од силе Светога, за свето Божије станиште.

Просвети Пречиста очи моје душе, јер си Светлост родила, да не
доспем у најдубљу таму грехова, нити да ме покрије дубина очајања,
него ме спаси, и упути сама, ка пристаништу Божије воље.

Ини.
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.



311

Знојем испосништва си жеравице греха угасио, и са небеса си
мудри благодат у виду огња примио, који не спаљује, него пак орошава,
и тебе је крепким и силним против страсти учинио.

Као ружа си процветао оче Григорије на ливадама испосништва, и
као мирисни крин изливају кости твоје мирисно миро, па миришу
животом изобилно, а богоречита уста твоја су постала као чаша пуна
мириса.

Данас се са нама весели сабор испосника и преподобних,
пратријараха и пророка, поводом твога свети оче празника, а са нама
празнују и апостоли и мученици, па са њима помињи све који те са
вером славе, оче дични.

Гроб где лежи твоје свето и многонапаћено тело, оче Григорије,
излива нам благодат чудеса, и освештава нам и душе и тела, па смо
тобом обогаћени јер те имамо као усрдног заступника и заштитника.
Богородичан: Радосно те гласом Гаврила поздрављамо: радуј се рају,
јер си изникла Дрво живота; радуј се разрешење од клетве; радуј се
венче мученика, и преподобних похвало, и побожних људи утврђење.

Ини.
Ирмос: Образ чистаго рождества..
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.

Прошао си слике и сенке, и у истинитог си Христа поверовао, када
си се бањом крштења родио, и за свештеника светитељу помазан био,
па си тако и Богородицу која га је родила проповедао.

Свето мишљење и догмате Златоустове си блажени у груди ставио,
и по његовој ревности за свету веру, си пучину твојих догмата изрекао,
и потоке јереси си благодаћу исушио.

Твојим свештеним молитвама заустави подизање смутњи против
нас, и одагнај таму искушења, и свих људи злобу, јер ти имаш смелост
ка нашем Владици и Богу.
Богородичан: О, надразумних ли твојих чудеса! Бога-Реч, који је
телесан постао, једино си ти надприродно родила Мати и Дјево, а он
све својом божанском вољом мудро држи, управља и чува.

Светилен Григорија
Подобан: Учеником зрјашчим..

DAN 20.
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Постао си јерарше храм светиње, по обожењу си сада као Бог
постао и грађанин раја, а у њему се храниш без забране, са дрвета
знања и непролазне славе, и спомен чиниш Григорије мудри, за све
који те из љубави са вером хвале, свети оче.
Слава и сада предпразнка
Подобан: Жени услишите..

Данас и сада долази предпразнични храм, пречистим ваведењем
Богородице Марије, јер њој певају ангели, а људи је прослављају,
девојке са свећама играју, и прате је у храм Господњи.

На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Дођите верни и окупимо се, да песмама прославимо од неплодне
матере пречудно рођену, богоневесту и Матер Творца, и са девојкама и
свећама је сретнимо, када улази у храм и у светињу.
Стих: Воде је ка Цару, а за њом воде девојке, и друге
њезине.(пс.45,14)

Речима од Духа, као од разних сакупљених цветова из духовних
вртова, венце похвале радосно Дјеви исплетимо, и предпразнични дар
њој достојно принесимо.
Стих: Воде је весело и радосно, и улазе у двор царев.(пс.45,15)

Нека се спреме двери храма Госпдњег, и нека се отвори дом славе,
да са радошћу приме једину узвишенију од небеса и надразумну, и нека
Христа Спаситеља опевају.
Слава и сада, глас тај исти.
Дело Георгија Никомидијског.

Нека се данас радују небеске висине, и облаци нека кропе весеље,
због предивних дела Бога нашег, јер ова је као двери које на исток
гледају, по обећању је рођена из неплодне и посвећена Богу за
станиште, овога дана се у храм приноси као непорочна жртва, зато нека
се радује Давид и свира уз гусле, јер је прорекао: привешће је Цару и
девојке у њеној пратњи, и сродници њени ће је привести, унутар у
скинију Божију, унутра у очистилиште његово, да се васпита за
станиште Рођеноме од Оца пре векова, за спасење душа наших.

На литургији
Блажена предпразника, песма 3. и 6.
Прокимен, глас 1. Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
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Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Апостол дана и сутрашњи под зачалом који дође.
Затим светога, Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 2: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље дана и сутрашње које долази под зачалом
И светоме, по Јовану, зачало 36.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6).

DAN 20.
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Месеца новембра 21. дан

Увођење у храм Пресвете Владичице наше Богородице и
Увекдјеве Марије (Ваведење)

На малој вечерњи

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

Примивши од Господа обећани плод Божију Матер, Јоаким и Ана
је као угодну жртву данас у храм уводе, и велики архијереј Захарија је
благосиља и прима. (два пута)

Као Светиња над светињама достојно је уведена да борави у
светињи као богоугодна жртва, а њу као сасуд најсветији приведоше
Господу девојке врлинама лепо украшене, носећи испред свеће.

Нека се отворе двери богоугоднога храма, да са славом прими
данас њу као храм Цара свих и престо. Јоаким је оставља посветивши
је Господу, који ју је одабрао себи за Матер.
Слава и сада, глас 8.

Давид те је објавио Пречиста, предвидећи освећење твога уласка у
храм. То данас сви крајеви света празнују, а теби свеопевана славослове
певају. Ти си пре порода Дјева и после порода остала непромењена, ти
си Мати Речи Живота данас у храм доведена. Захарија се весели
примајући тебе Владичице и радује се Светиња над светињама,
примивши тебе изворе Живота нашега. Зато ти и ми псаломски
кличемо: моли за нас Сина твога и Бога нашега, да нам подари велику
милост.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Двери небеске примите Дјеву у Светињу над светињама, као
нескверну скинију Бога Сведржитеља.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Хорови девствених понесите свеће запаљене и примите чисту Дјеву
у светињу над светињама, као невесту Бога Свецара.
 Стих: Привооде је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Она хлеб духовни прима из руку ангела, она је палата Речи Божије
и обитава у Светињи над светињама.
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Слава и сада. Глас 2. Подобан тај исти.
Тебе је Богородице обасјала Трисјајна Светлост у храму славе, па

ти шаље небеску храну и велича те.

Тропар, глас 4.
Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,

јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

На великој вечерњи

Стихословимо Блажен муж..први антифон
На Господи воззвах.. стихире на 8. глас 1.
Подобан: О дивнаго чудесе..

Ликујмо данас верни појући Господу псалмима и песмама и
славећи ову као његову свету сенку и духовни кивот, јер је она у себе
примила несместиву Реч. Мимо природе, млада узрастом, приводи се
она Господу, а велики светитељ Захарија прима њу са весељем као
Божије станиште.
(два пута)

Данас се као храм духовни свете славе Христа Бога нашега,
приводи у храм Закони једина међу женскима Чиста и благословена, да
живи у светињи. Радују се са њоме душом Јоаким и Ана, а хорови
девствени певају Господу, псаломски појући и славећи Матер његову.

Ти си проповед пророка, ти си слава апостола а мученика похвала.
Ти си свима на земљи обнова, Дјево Мати Божија. Тобом смо са Богом
измирени, зато славимо твоје увођење у храм Господњи и са ангелом
ти сви у песми кличемо: радуј Печиста, јер смо твојим молитвама
спасени.
Ине стихире. глас 4.
Подобан: Јако добља..

Света и непорочна Светим Духом беше у светињу над светињама
уведена а од светог ангела храњена; постала је најсветији храм Светог
Бога нашега, која све освештава а природу нас земних обожује јер нам
је била пропала. (два пута)

Овога су дана са радошћу девојке узеле свеће да предходе њој као
разумној свећи и њу уводе у Светињу над светињама. Тако су свештено
предсказале Зору која ће из ње заблистати и Духом просветлити све
који седе у тами незнања.

DAN 21.
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Прими Захаријо са весељем ову коју су проповедали Духом
пророци Божији, кликтала је Ана свехвална, и уведи је у свети храм,
да се свето васпита и да постане божествени престо Владике свију,
његова палата и постеља и обасјано станиште.

Слава и сада. Глас 8.

После твога рођења Богоневесто и Владичице, дошла си у храм
Господњи да се васпиташ у Светињи над светињама као освештана.
Тада је послан и Гаврило ка теби свенепорочној, да ти
храну доноси. Све се на небу зачудило видећи Духа Светога, да се у
тебе усељава. Зато Пречиста и нескверна, која си и на небу и на земљи
слављена као Мати Божија, спаси народ наш.

Вход, прокимен дана. Читања 3. (паримије)

Читање Књиге Изласка (гл.40,1-5, 9-10, 17-18, 20-35)
Рече Господ Мојсију, говорећи: У први дан првога месеца на

новомесечје поставићеш Скинију сведочанства, и ставићеш Ковчег
сведочанства, и закрићеш Ковчег завесом. И унећеш трпезу и ставићеш
предложење њено, и изнећеш свећњак и ставићеш светиљке његове, и
ставићеш златни олтар за кађење наспрам Ковчега, и окачићеш покров
завесе на врата Скиније сведочанства. И узећеш уље за помазање и
помазаћеш Скинију и све што је у њој и осветићеш је и све сасуде
њене, и биће света. И помазаћеш жртвеник плодова и све његове сасуде,
и осветићеш жртвеник, и биће жртвеник светиња над светињама. И би
првога месеца године друге, када излажаху синови Израиљеви из
Египта, на новомесечје, и постави се Скинија. И подиже Мојсеј
Скинију, и узевши таблице сведочанства стави их у Ковчег, и унесе
Ковчег у Скинију, и постави покриваче завесе, и покри Ковчег
сведочанства, као што заповеди Господ Мојсеју. И постави стол Скинију
сведочанства, и стави на њега хлебове педложења пред Господем, и
постави свећњак у Скинију сведочанства, и постави свеће његове пред
Господем, и постави олтар златни у Скинији сведочанства наспрам
завесе, и окади на њему кадом миомирисним, жртвеник плодова стави
код врата Скиније. И постави двориште около Скиније и жртвеник. И
сврши Мојсеј сва дела. И покри облак Скинију сведочанства. И не
могаше Мојсеј ући у Скинију сведочанства. Јер осењиваше над њом
облак, и славом Господњом испуни се Скинија.
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Читање из Треће књиге о царевима (гл.7,51 и 8,1,3-7, 9-11)
И би када сврши Соломон грађење Дома Господњег, и сабра све

старешине Израиљеве на Сион да узнесу Ковчег Завета Господњег из
града Давидовог, који је Сион. И узеше свештеници Ковчег Завета
Господњег и Скинију сведочанства, и све свете сасуде који су у Скинији
сведочанства. И цар и сав Израиљ иђахупред Ковчегом. И унесоше
свештеници Ковчег Завета Господњег на место његово, у давир храма,
у Светињу над светињама, под крила херувима. Јер херувими беху
распрострти крилима над местом Ковчега и покриваху херувими над
Ковчегом и над Светињом његовом изнад. И не беше у Ковчегу друго,
осим две таблице Закона, које постави тамо Мојсеј на Хориву, као што
заповеди Господ. И би, када изиђоше свештеници из Светиње, облак
испуни дом. И не могаху свешетеници стати да служе од лица облака,
јер се испуни славе дом Господа Бога Сведржитеља.

Читање из Пророштва Језекије (гл.43,27 и 44, 1-4)
Тако говори Господ: Биће од дана осмог и даље, учиниће свештеници
на жртвенику жртве свепаљенице ваше, и што је за спасење ваше, и
примићу вас, говори Адонај-Господ. И обрати ме на пут врата Светих
спољних, која гледају на исток и она беху затворена. И рече Господ
мени: Врата ова биће затворена и неће се отворити, и нико неће проћи
кроз њих, јер ће Господ БогИзраиљев ући кроз њих, и биће затворена.
Зато што ће Вођа сести на њима, да једе хлеб пред Господем. На путу
Еламских врата ући ће, и по путу његовом изаћи ће. И уведе ме на пут
врата која су на северу, наспрам храма; И видех, и гле, испуњен би
славе храм Господњи.

На литији стихире глас 1. самогласне.
Дело Георгија Никомидијског.

Нека се данас радује небо на висини, а облаци нека кропе весеље,
због преславних и великих чуда Бога нашега: јер гле, ова као двери које
на исток гледају, рођена по обећању од неплодне и Богу посвећена,
приводи се данас у храм као непорочна жртва за Божије станиште.
Нека се радује Давид гудећи уз гусле јер говори: приводе се Цару дјеве
у њеној пратњи, њени сродници је приводе у унутрашњост скиније
Божије, у његово очистилиште, да се васпита за станиште Ономе који
се од Оца пре векова непропадиво родио за спасење душа наших.
Глас 4. Данас се као Богом настањени храм приводи Богородица у храм
Господњи и Захарија је прима. Данас се радује Светиња над светињама
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а сабор ангела тајанствено празнује. Са њима и ми данас празнујемо и
са Гаврилом кличемо: радуј се Благодатна, Господ је са тобом који има
велику милост.

Ходите сви верни да похвалимо једину непорочну и од многих
пророка проповедану и у храм приведену, пре свих векова назначену за
Матер, а у наше време објављену Богородицу. Господе, ради њених
молитава подари твој мир нама и велику милост.

Слава и сада, глас 5. Леонтија Маистра.
Заблистао нам је дан радости и најславнији празник, јер се данас

она која је пре порода и после порода остала Дјева у храм Господњи
приводи. Радује се старац Захарија, родитељ Претече и весело кличе:
дошла је заступница жалосних у храм свети као светиња, да се посвети
за станиште Цара свима. Нека се весели праотац Јоаким и нека се
радује Ана, јер су принели Богу као трогодишњу девојчицу непорочну
Владичицу. Радујте се са њима матере, и дјеве се развеселите, а
неплодне са њима ликујте, јер нам је отворила небеско царство
проречена Свецарица, зато се сви народи радујте и веселите.

На стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..

Радују се небо и земља, јер гледају једину непорочну Дјеву, где као
разумно небо долази у Божији дом да се часно васпита. Њој се Захарија
диви и кличе: ти си двери Господње, зато теби отварам двери храма,
јер је већ дошло најављено избављење Израиља, да се из тебе роди
Бог-Реч, који дарује свету велику милост.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Ана божествена са весељем приводи у храм Божији чисту
Увекдјеву, као благодарност за подарену јој благодат. Позвала је да пред
њом иду дјеве носећи свеће и говорила је: ходи чедо да будеш уздарје
и као миомирисни тамјан Ономе који те ми је подарио. Уђи у
непролазно и сазнај тајне и припреми се да будеш радосно и прекрасно
станиште Исусово, који радује свету велику милост.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Унутар храма Божијег уселила се Свесвета Дјева као храм који ће
Бога примити. Њој сада предходе дјеве које носе свеће. Раздраган је
изузетно родитељски пар Јоаким и Ана и ликују, јер су родили
Родитељку Творца. Она је срећна и свенепорочна у божанској скинији
храњена руком ангела и постала Мати Христа, који дарује свету велику
милост.
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Слава и сада, глас 6.
Дело Сергија Агиополита

Окупимо се данас сабори верних да духовно прославимо и побожно
похвалимо по Богу девојчицу Дјеву и Богородицу коју у храм Господњи
приводе. Она је унапред одабрана из свих поколења за станиште Цара
свих Христа и Бога. Идите пред њоме дјеве носећи свеће, и славите
часну јављање Увекдјеве. Матере сваку тугу одбаците, па радосно
пратите ону која ће бити Матер Божија и заступница радости целога
света. Сви пак радосно са ангелом певајмо обрадованој „Радуј се“, јер
се она увек моли за душе наше.

Пази:
На благосиљању хлебова
Тропар глас 4. (три пута).

Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,
јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

У колико не бива свеноћно бденије онда на Великој вечерњи
тропар једанпут.

МР
Треба знати ако се догоди празник Ваведења Богородице у
недељу.

У суботу увече на Малој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире васкрсне гласа 4 Слава и
сада..празника која је на Господи воззвах.. на малој вечерњи. На
стиховњим стихира васкрсна једна, затим празника стиховња са
Великог вечерња са празничним стиховима, Слава и сада..
празника. Тропар васкрсан Слава и сада.. празника. Затим мала
јектенија и отпуст.

На Великој вечерњи

На Господи воззвах.. стихире васкрсне 3 и Анатолијева („источна“)
једна, и празника 6. Сава и сада.. празника. Затим Вход. Прокимен
дана и чтенија празника 3. На Литији стихире и Слава и
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сада..празника: Заблистао нам је дан радости.. На стиховњим стихире
васкрсне, Слава и сада.. празника. На благосиљању хлебова:
Тропар празника три пута. Чтенија из посланица апостолских.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута Слава и сада.. празника.
После обојих катизми сједални васкрсни са њинм богородичнима.
Чтеније у Толковном Еванђељу. Затим Многомилостиво (
Полијелеј) и тропари Ангелскиј собор.. Ипакој гласа и сви сједални
празника по једанпут Слава и сада..празника која је иза
Полијелеја сједален и Чтеније празника. Степена гласа, а
прокимен и ЕВАНЂЕЉЕ ПРАЗНИКА. Затим Воскресеније
Христово... Псалам 50. и целивање Еванђеља, по обичају. Затим
Слава и припрв празника, И сада..то исто. И стихира Празника.
Канон васкрсан са ирмосе на 4 и из богородичног на 2, и оба
канона празника на 8. Катавасија: Хрстос раждајетсја.. оба хора
заједно. После 3. песме Кондак васкрсан и Икос, и сједален
празника два пута, и Чтеније празника. После 6. песме Кондак
празника и Икос и Чтеније из Пролога. На 9. песми припеве не
певамо, него Чесњејшују..Светилен васкрсан, Слава и
сада..празника. На хвалитним стихире васкрсне 4 и празника 4 са
стиховима празника. Слава..празника И сада.. Преблагословена јеси
Богородице Дјево..Затим Велико Славословље. После Трисветог
Тропар само васкрсан. Јектенија и отпуст. Затим Еванђелска
стихира и оглашење и обичан излазак и 1. час у припрати.
На часовима Тропар васкрсан, Слава..Тропар празника, И сада..
богородичан часова. После Оче наш.. Кондак васкрсан. Такође и на
свим часовима кондаке говоримо наизменце.

На литургији
Блажена васкрсна гласа на 6 и празника песма 3. на 4
После Входа тропар васкрсан и празника. Слава..кондак васкрсан,
И сада.. кондак празника.
Пркимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен, прво дана па
празника.

На јутрењи
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На Бог Господ..
Тропар глас 4. (три пута)

Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,
јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

После 1. стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Плод праведних Јоакима и Ане, приноси се Богу за свето станиште.
Узрастом је млада, а хранитељка је Живота нашега. Њу је благословио
свештеник Захарија, а сви ми је као Матер Божију верно прославимо.

Слава и сада, то исто.

После 2. стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Посвећена си Богу, јер си пре зачећа чиста, и рођена на земљи и
сада си као дар њему принесена, испуњујући обећање отачко; у храм
Божији си као божански храм са свећама упаљеним предана. Од
младости си чиста и постала станиште недоступне божанске Светлости.
Заиста је узвишено твоје довођење, једина Богоневесто и Увекдјево.

Слава и сада, то исто.

ИЗАБРАНИ ПСАЛАМ

Велик је Господ и славан веома у граду Бога нашега, на светој гори
својој. (пс.48,1)

Прекрасна је висина твоја, и утеха свој земљи. (пс.48,2)
Славно казују за тебе граде Божији. (пс.87,3)

Град Цара великога. (пс.48,2)
Што слушасмо то и видимо у граду Господа над војскама, у граду
Бога нашега. (пс.48,5)

Бог је усред њега неће се помести у векове векова. (пс.46,5)
Слава и величанство су, пред лицем његовим. (пс.96,6)

Светињом цркве твоје, дивно нам одговараш по правди. (пс.65,4-
5)
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Ево врата Господња на која улазе праведници. (пс.118,20)
Са десне стране ти стоји царица, у златну одећу одевена и

украшена. (пс.45,9)
Најбогатији у народу тебе ће молити. (пс.45,12)

Царске кћери дворе тебе. (пс.45,9)
Сва красота кћери Цареве је изнутра, хаљина јој је златом искићена.
(пс.45,13)

Воде је ка Цару, за њом воде девојке, друге њезине. (пс.45,14)
Воде је весело и радосно, улазе у двор царев. (пс.45,15)
Чуј кћери, погледај и обрати ка мени ухо твоје, заборави народ твој и
дом оца твога. (пс.45,10)
И Цару ће омилети, лепота твоја. (пс.45,11)

Учинићу да се не заборавља име твоје, од колена до колена.
(пс.45,17)
Као што је име твоје Боже, тако је и хвала твоја до краја земље.
(пс.48,10)

По том ћете славити народи, у векове векова. (пс.45,17)

(ВЕЛИЧАНИЈЕ)

Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње и присно и во вјеки вјеков
амин.
Алилуја, алилуја, алилуја, слава тебје Боже. (три пута)

После Полијелеја
Сједален, глас 8.

Подобан: Повељенноје тајно..
Нека се радује Давид песник, и нека ликују Јоаким и Ана, јер

свети плод из њих изниче: Марија светлом обасјана, и као Божија
светиљка радује се улазећи у храм; Када је Варахијин син виде,
благослови је и радосно узвикну: радуј се чудо целога света.

Слава и сада, то исто.

Затим степена, први антифон 4. гласа

Прокимен, глас 4. Чуј кћери, погледај и обрати ка мени ухо твоје.
(Пс.45,10)
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Стих: Из срца ми навиру речи дивне. (Пс. 45,1)
Све што дише нека хвали Господа..

Еванђеље по Луки, зачало 4.
После 50. псалма, уместо „молитвама Богородице..“
Слава, глас 2.

Данас храм духовни у храм великога цара улази, да се њему
припреми за божанско станиште. Народи веселите се.
И сада, то исто.

Затим: Помилуј ме Боже..
Стихира, самогласна, глас 4.

Данас се као Богом настањени храм приводи Богородица у храм
Господњи, и Захарија је прима. Данас се радује Светиња над
светињама, а сабор ангела тајанствено празнује. Са њима и ми данас
празнујемо, и са Гаврилом кличемо: радуј се Благодатна, Господ је са
тобом, који има велику милост.

Два су празнична канона: први са Ирмосем на 8, ирмос по два
пута, а тропари на 6. Дело Георгијево. Акростих је: Ти Владичице
подај благодат Речи. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се духа и реч ћу кликнути
Царици Матери и светло ћу славити и певати радујући се њеном
ваведењу.

Пречиста премудрости, тебе познасмо као ризницу благодати и тебе
која точиш непресушни извор разума молимо: тим капима ороси и нас
Владичице да ти увек певамо.

Постала си, Пречиста, већа од небеса и храм и палата и у храму
Божијем постављена си да се припремаш за божанско жилиште његовог
доласка.

Засијавши Богородица светлошћу благодати, све просвети и окупи
да песмама пресветло украсе њену свечаност; приђите, стецимо се око
ње.

Ти си попут славних двери непролазних за помисли; ти отвараш
двери храма Божијег и упућујеш нас који се окуписмо да се наслађујемо
Божијих чуда.
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Ини канон празника такође са Ирмосем на 8, а Ирмос по два пута,
тропари пак на 6.
Дело Василијево. Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Певајмо Богу песму победну, јер учини дивна чуда својом
високом мишицом, те спасе Израиља јер се прослави.

Стецимо се данас песмама поштујући Богородицу и прославимо
духовни празник јер се у храм Богу на дар она приноси.

Песмама опевајмо славни долазак Богородице; она се данас по
пророчанству у храм приноси као храм Божији, као дар скупоцени.

Непорочна Ана се обрадовала кад је као мајка принела у храм Богу
овај скупоцени дар, па и Јоаким са њом светло празнује.

Праотац Давид давно те је опевао Дјево и Богоневесто, назвавши
те: „кћер Христа Цара“; њега си родила и као Мајка си Детенце дојила.

Трогодишњег узраста Богородица се приноси Господу, а Захарија
свештени Божији прими је и радостан у храму постави.

Радујте се од данас и дјеве свећеносице и мајке, појте Царици
Матери која дође у храм Христа Цара.
Слава, Тројичан: Јединосушна Тројице, Оче, Речи и Душе Свети, тебе
верно славимо као Творца свега и теби побожно певамо: спаси нас
Боже.
И сада: Руменилом крви твоје као плаштом оденут, Пречиста прошао
је Цар и Бог и обновио род човечији добротом својом.

Катавасија: Христос се рађа, славите! Христос иде с небеса, у сусрет
му изађите! Христос је на земљи, узнесите се! Певај Господу сва
земљо; у весељу пој народе, јер се он прослави.

(од овог дана пева се ова катавасија до 1. јануара)

Песма 3.
Ирмос: Хор твојих појаца, Богородице живи и независни изворе, скупи
око себе и духовно утврди у часном ваведењу твоме и венаца славе
удостоји.

Невесто украшени се појави данас Дјевин красни храм и ковчег
примивши њу као духовни ковчег Божији чисту и непорочну и светлију
од свих твари.

Давид беше предходник радости и игра и радује се са нама и
назива тебе украшеном царицом, Пречиста; ти стојиш пред свима у
храму Цара и Бога.
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Из жене изиђе у давнини преступ рода људскога, али из жене
процвете и оправдање и непропадање, јер се данас Богородица приводи
у дом Божији.

Ангелске војске и сво мноштво људи играју пред твојим лицем
Пречиста, данас ти предходе свећеносице кличући: величанственост је
твоја у дому Божијем.

Ини.
Ирмос: Утврди срце моје у твојој вољи Христе Боже; ти си над водама
утврдио друго небо и утврдио на водама земљу, Свесилни.

Радујмо се љубитељи празника, радујмо се духом због светог
празника данас установљеног кћерке Цареве и Мајке Бога нашега.

Радуј се данас Јоакиме и весели се духом Ано због рођене од вас
и Господу приведене трогодишње девојчице, чисте и беспрекорне
Младице.

Као станиште Божије приводи се у свети храм Богородица Маријам
трогодишња узрастом а пред њом свећама осветљују дјеве.

Као јагње Божије невина и као голубић нескверна она је скинија
која је Бога примила и освећење славе, и изабрала је обитавати у светој
скинији.

Трогодишња телом а многолетна духом, шира од небеса и
узвишенија од горњих сила ангелских, песмама нека је похваљена
Богоневеста.

Празнујући долазак Богородице усветињу где се не улази и имајући
у мислима свеће, приступимо и ми данас весело храму са оним
дјевама.

Свештеници Божији обуците се у благодат и правду и светло је
сретните и тако начините увођење у светињу Кћерке Цара и Бога.
Слава, тројичан: Свети је Отац, свети је и Син његов, свети је и Дух
утешитељни; као од једног Сунца сија Тројица, божествено обасјава и
чува душе наше.
И сада, богородичан: Тебе пророци проповедаше чисту као ковчег
светиње, златну кадионицу, свећњак и трпезу, а ми те опевамо као
скинију која је Бога примила.

Катавасија: Сину, пре векова од Оца непропадиво рођеном, а у времену
од Дјеве без семена оваплоћеном, Христу Богу узвикнимо: узнеси моћ
нашу, јер ти си свети Господе!

DAN 21.
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Сједален, глас 4.
Подобан: Зачуди се Јосиф..

Опевај Давиде какав је ово сада празник, њу си некада опевао у
књизи псалама као кћер, богодевојчицу и Дјеву, рекавши: привешће је
Цару девојке пратећи њу и ближњи њени и диван постаде у целом свету
празник који кличе: ево нам Богородице посреднице спасења.
Слава и сада, глас и подобан исти.

Као јагње непорочна и као неоскверњени ковчег преславно се и у
весељу уводи у дом Божији Богородица Маријам; њу верно узносе
ангели Божији и сви увек називају блаженом и певају јој благодарно и
непрестано узвишеним гласом: Ти си свенепорочна наша слава и
спасење.

Песма 4.
Ирмос: Пророк Авакум сагледа несхватљиви Божији домостој по којем
се Вишњи од Дјеве оваплотио, па кликташе: слава сили твојој Господе.

Дјеву као непроходне двери примио је данас Божији дом и учинио
да престане свако служење Старом Закону, јер се јавила истина знана
свима на земљи.

Дјева као гора осењена коју давно предвиде Авакум, унапред
предсказану која ће бити смештена у забрањени део храма; она као
гора процвета врлинама и покри цео свет.

Видећи сва земља преславна дела, чудна и дивна збивања, како
Дјева прима храну од ангела, па се и она уређује.

Као храм и палата и небо продуховљено појави се ти Богоневесто
Царева; у храм Старог Закона си данас уведена да у њему будеш чувана
Пречиста.

Ини.
Ирмос: Пророк Авакум духом провиде оваплоћење Бога-Речи и
проповедајући певаше: кад дође трен бићеш познат и када дође време
показаћеш се, слава сили твојој Господе.

Прореци нам пророче Исаија, које та Дјева која ће зачети у утроби
и процветати из Јудиног корена и родити се од цара Давидаи светог
потомства као род благословени?

Почните песме девојке, држећи у рукама свеће и хвалите и заједно
са нама празнујте долазак чисте Богородице која сада улази у храм
Божији.

Веселите се сада Јоакиме и Ано водећи у храм господњи као
трогодишњу младицу чисту Матер Бога и Христа Цара, коју ви родисте.

Чиста си као светиња над светињама и заволела да се настаниш
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у светоме храму; да са ангелима обитаваш и беседиш, Дјево, примајући
преславно хлеб са неба, Хранитељко Живота.

Јоаким и Ана родише мимо надања Пречисту Дјеву, па побожно
обећаше да је принесу Богу и данас то испуњују дарујући као жртву у
дом Божији рођену од њих кћерку.

Процвете у давнини жезал Аронов, праобразујући чиста божанско
рођење и да ћеш бесемено зачети и неизмењена по породу дјева остати
и хранити Детенце, Бога свих.

Девојке и мајке побожно се окупите са нама да поштујемо Дјеву и
Мајку као непорочну жртву и плодоносну за Бога рођену; њу сви светло
празнујмо.
Слава, тројичан: Тројицу лицима а јединицу бићем побожно
прославимо истинитог Бога; њега опевају ангелски чинови као
господара твари, и људи му се увек верно клањају.
И сада: Пресвета и пречиста моли непрестано оног кога си телом
родила, Сина твога и Бога, да избави све слуге твоје од разних замки
ђаволских и свих искушења која наиђу.

Катавасија: Изникао си из Дјеве као жезал из корена Јесејевог, и као
онај цвет из њега Христе. Дошао си хваљени као из горе засењене
честаром, и оваплотио се од оне која није знала за мужа, ти си Боже
духован, слава твојој моћи Господе.

Песма 5.
Ирмос: Све ухвати ужас због твога часног входа а ти неискусобрачна
Дјево ушла си унутар храма Божијег и сама часнија од храма и свима
који ти певају мир дарујеш.

Збило се славно и свето постављење, јер се данас пречиста Дјева
поставља у храм Божији, да се очува за стан јединоме нашем Свецару
Богу као што и сам Он зажеле.

Некада у давнини сагледа, Пречиста, лепоту душе твоје Захарије,
па са вером запева: ти си нам избављење, ти си радост свима, ти си
позивање наше у теби се Несместиви уселио и мени јавио.

О, надразумних твојих чудеса Свечиста! Чудно је рођење твоје,
чудан и начин узрастања твога; све је о теби Богоневесто чудно и
преславно и људима неизрециво.

Као светиљка си пресјајна Богоневесто, и тако си данас заблистала
у дому Господњем и нас обасјаваш Чиста часним даровима твојих
чудеса, Богородице свеопевана.

DAN 21.
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Ини.
Ирмос: Засијај нам сјајном светлошћу увек постојећи; зором ранимо на
вршење твојих заповести. Владико човекољубче, Христе Боже наш.

Сакупимо се сви православни и донесимо светиљке и прославимо
Богомајку која се данас приводи Господу као благоугодна жртва.

Нека се веселе праоци, Владичице, и нека се опбрадује родитељка
твоја са оцем твојим, јер њихов пород се приноси Господу.

Опевајмо сви верно празнујући новоимениту и најславнију и
непорочну младицу, јер је телом родила божанско Јагње.

Данас се Духом Светим уписују у дому божијем, чиста Дјево,
божански знаци твога обручења, и надразумног порода твога.

Нека се отворе предворја славе, Бога нашега и нека приме
неискусобрачну Матер Божију као нескверну трогодишњу младицу.

Опевајмо Увекдјеву као многочасну и осењену гору која постаде
Мајка Божија јел она обасјава светлошћу све крајеве света.
Слава,тројичан:Поклонимо се Надпочетном и Надсуштаственом
једином Божанству, прослављеном у три лица природом нераздељеног
а једнаког славом.
И сада: Као пристаниште мирно и као необориву стену у невољама,
стекосмо молитву твоју Богородитељко и тако се увек избављамо беда
и туге.

Катавасија: Ти си Бог мира и сажаљиви Отац, и послао си нам
Гласника великог Савета твог да нам пружа мир; стога упућени ка
светлости богопознања, и још за ноћи на јутарњој молитви, славу ти
певамо Човекољубче.

 Песма 6.
Ирмос: Чинећи ово божанско и свечасно презновање Богомајкино,
умудрени Богом дођите рукама пљескајући и рођеног од Ње Бога
прославимо.

Он сву твар једном речју држи и молитву праведних услишава, па
тако разрешивши тегобу неплодних, као добар подари им узрочницу
радости.

Прохтело се Господу изрећи народима спасење, те сада прима од
људи неискусобрачну Дјеву, као знамење измирења и обновљења.

Постала си дом благодати у којем леже ризнице неизрецивог
Божијег домостроја, Свечиста, и у храму си се сјединила са
непропадивим небеским сладостима.
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Као царску круну примио те је храм, Богоневесто, просвети се и
крену за бољим видећи на теби проречене догађаје.

Ини.
Ирмос: Угледам се на пророка Јону и певам: ослободи живот мој од
пропасти, Благи и спаси ме, Спаситељу света; теби кличем: слава теби!

Празнујмо верни духовни празник Мајке Божије певајући јој
побожно јер је она светија од небеских разумних сила.

Похвалимо верни духовним песмама Мајку Светлости, јер се данас
нама објавила педходећи у храм Божији.

Као нескверно јагње и као чисти голубић приведе се да борави у
дому Божијем, непорочна и предсказана да буде Мати Божија.

У старозаветни храм улази Дјева и као храм Божији и небеска
скинија, и нама у тами Њоме светлост засија.

Малена телом а савршена душом улази Дјева као свети кивот у дом
Божији да се васпита у божанској благодати.

Твојим молитвама, Мати Христа Бога ослободи од свих искушења
и душевних беда нас који ти притичемо, свеопевана.
Слава, тројичан: Отац, Син и Дух прави, три ипостасна јединице и
неразделива Тројице, помилуј све који се клањају твојој божанској
моћи.
И сада: У твоју утробу Богомати беше усељен ниукога несместиви и из
тебе изиђе, Пречиста, двострук природом: и Бог и Човек.

Катавасија: Из утробе морске звери беше Јона као плод изригнут,
онакав какав је у њу и доспео, а Реч у утроби Дјеве настањена и од Ње
оваплоћена, изиђе из Ње сачувавши је неокрњеном; јер од кварења коме
ни Он не подлеже, задржао је нетакнутом своју Родитељку.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја...

Пречисти храм Спаситељев, скупоцени ковчег и Дјева, освештана
ризница славе Божије, данас се уводи у дом господњи, и собом
благодат уводи; Она је са Духом божественим, о њој превају ангели
Божији, она је небеско станиште.
Икос:

Радујем се гледајући у Дјеви неизрециве Божије и божанске тајне,
јер она најављује благодат и јасно пророштва испуњује; збуњен сам и
не разумем чудни и неизрециви призор: како се Изабрана појавила,

DAN 21.



330

MINEJ NOVEMBAR

једина чиста над свим тварима видљивим и схватљивим? Хтео бих да
је похвалим и разумом и речју, али се веома бојим, па ипак смело
проповедам и кличем: Она је небеско станиште!

Песма 7.
Ирмос: Не послужише богомудри младићи твари више него Творцу па
огњену опасност храбро победише и певаху радујући се: опевани Боже
и Господе отаца, благословен си.

Гле, данас посвуд засија пролеће радости, просвећује благодаћу наше
душе, разум и срце, због данашњег богородичног празника, а и ми се
улепшајмо, свето и духовно.

Нека данас сви принесу дарове Царици и Божијој Матери, и небо,
и земља, и ангелски чинови, мноштво народа нека певају: у храм се
уводи радост и избављење.

Старозаветно Писмо прође и његов закон је ослабио као сенка, а
заблисташе зраци новозаветне благодати, због Твог уласка у храм
Божији, чиста Мати и Дјево, у којем си благословена.

И небо и земља и преисподња, повинули су се Рођеним из Тебе
Свечиста, као Творцу и Богу, и сваки те народ признаје, јер се тобом
јавио као Господ, и Спаситељ душа наших.

Ини.
Ирмос: Пећ је Спаситељ оросио, а деца ликујући певају: Боже отаца
благословен си.

Ликујмо данас љубитељи овог празника, опевајмо чисту Владичицу,
достојно прославимо Јоакима и Ану.

Пророкуј Давиде и говори духом: довешће се девојке у пратњи
твојој, довешће се теби у храм царице Мајке.

Радују се ангелски чинови, веселе се душе преведних, јер се Мати
Божија доводи у светињу.

Примала си храну небеску, узрастала си мудрошћу и благодаћу, и
постала си по телу Мати Христа Бога.

И телом и душом радовала се непорочна Мрија, боравећи у храму
Божијем као Божији сасуд освештана.

Уведоше те твоји целомудрени родитељи, Пречиста, у унутрашњост
храма, да будеш свето васпитана за стан Христа Бога.
Слава, тројичан: Прославимо неразделиву Тројицу, опевајмо једно
Божанство: са Оцем, Реч и Духа Светога.
И сада: Моли Господа којег си родила, јер си у суштини добра,
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Богородитељко, да он спасе душе свих који му певају.

Катавасија: Дечаци заједно у побожности одгајени, презреше безбожну
наредбу, зато се не уплашише претње огњем, него стојећи посред
пламена певаху: Благословен си Боже отаца.

Песма 8.
Ирмос: Чуј дете и Дјево чиста, да ти саопшти Гаврило давнашњи савет
Вишњега: буди спремна да примиш Бога. Тобом је Несместиви са
људима поживео, зато радосно певам: благословите сва дела господња
Господа.

Приводећи давно Ана Дјеву у дом Божији као пречисти Храм,
песмом и са вером рече свештенику: прими сада чедо од Бога ми
подарено, и уведи је у дом Створитеља твога и радостно певај Њој:
благословите сва дела господња Господа.

Предвидевши Духом, рече тада Захарија Ани: истиниту Матер
Живота уводиш, а Њу јасно проповедаше пророци Божији као
Богородицу, и како ће је моћи храм примити? Зато у чуду певам:
благословите сва дела господња Господа.

Била сам слушкиња Божија, одговори њему Ана, и призивала га са
вером у молитви, да прими род мојих трудова, а пошто је примио хоћу
Ову Коју сам родила да приведем на дар Богу Који ми је Њу и подарио,
зато му кличем у песми: благословите сва дела господња Господа.

Ово је заиста дело по Закону, рече Ани свештеник, схватам да је
све ово чудо, видећи приведену у дом Божији, благодаћу узвишенијом
од Светиње над светињама. Зато са радошћу певам: благословите сва
дела господња Господа.

Покоравам се знајући, рече Ана њему, да оно што говориш разумеш
то Духом Божијим, као што си јасно о Дјеви проповедао. Прими стога
Пречисту у храм Саздатеља твога, и радосно запевај: благословите сва
дела господња Господа.

Запалила нам се светлоносна светиљка и храм обасјала. Запевао је
свештеник са великом радошћу: нека се самном радују душе пророка,
јер видеше преславна дела у дому Божијем, и нека увек певају:
благословите сва дела господња Господа.

Ини.
Ирмос: Од Њега се ужасавају ангели и све војске небеске као од
Творца и Господа; Њега појте свештеници, прославите децо, и
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благословите народи и величајте у све векове.
Весели се светло данас Јоаким, и Ана непорочна приноси жртву

Господу и Богу: обећану јој и подарену свету Кћерку.
Хваљени су свети Давид и Јесеј, а и Јуда старозаветни се поштује,

јер из њиног корена изниче као плод, Чиста Дјева, а из Ње се родио
Превечни Бог.

Као пречиста и духовна скинија, приводи се данас Марија у дом
Божији, и Захарија је прихвата рукама као освештану ризницу господњу.

Као двери спасења, и као мисаону гору, и као духовну лествицу,
прославимо верни уистину Дјеву и Матер Божију, благословену рукама
јереја.

Пророци, апостоли и мученици Христови, ангелски чинови и сви
на земљи, песмама прославимо Чисту Дјеву, као благословену Матер
Вишњега.

Донесоше те у храм, Свенепорочна и Чиста, твоји побожни
родитељи као чисту жртву, и за чудо настанила си се у Богом
забрањеној светињи, да се спремиш за станиште Бога-Речи.

Благословимо Оца и Сина и Светога Духа, Господа.

Тројичан: Опевајте трисветога Оца и Сина и Духа Светог, неразделиву
Јединицу, као једно Божанство које руком држи сву твар у векове.
И сада: Беспочетни Бог-Реч добија телесни почетак, јер се својом
вољом родио и као Бог и као Човек из Дјеве, и тиме је обновио, по
својој крајњој доброти, нас који раније пропадосмо.

Катавасија: Хвалимо, благосиљамо, клањамо се Господу, певајући и
величајући Га у све векове.

Као пра-сликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер није
спалила младиће које прогута, као ни огањ Божанства утробу Дјеве у
коју је ушао, зато запевајмо химну: Нека благосиља Господа сва
творевина и нека Га велича у све векове.

на 9. песми „ четњејшу“ не певамо, него певамо

Припев глас 4.
Гледајући ангели увођење Пречисте зачудише се: како Дјева уђе у
Светињу над Светињама?!
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Затим
Ирмос: Као духовноме Божијем кивоту, да се никако не дотакне рука
скверних, а усне верних неућутно гласом ангела Богородици да певају
и радосно да поје: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.

Такође и други хор пева исти припев и Ирмос
На сваки тропар пева се припев празника од оба хора т.ј. 2 пута.

 Песма 9.
Ирмос: Као духовноме Божијем кивоту, да се никако не дотакне рука
скверних, а усне верних неућутно гласом ангела Богородици да певају
и радосно да поје: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста. (2 пута)
Припев: Гледајући ангели увођење Свечисте, зачудише се: Како са
славом уђе она у Светињу над светињама?!

Имаш Чиста Богородице пресветлу лепоту и душевну чистоту, и
благодаћу Божијом си испуњена са небеса; непролазном светлошћу
просвећујеш увек оне који радостно певају: Заиста си виша од свих,
Дјево Пречиста.
Припев: Гледајући ангели увођење Богородице зачудише се: Како
Пречиста преславно уђе у Светињу над светињама?!

Твоје чудо чиста Богородице лебди изнад силе речи, а твоје тело
је неизрециво за греховни живот недоступно, зати ти благодарно певам:
Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.
Припев: Улазак твој Дјево поштујемо и људи и ангели, јер си са
славом ушла у Светињу над светињама!

Пречудни пра-образи о теби Чиста беху: Скинија старог закона,
посуда са маном, и чудни кивот и завеса и жезал Аронов, неразориви
храм и двери Божије. Све нас то поучава да кличемо: Заиста си виша
од свих, Дјево Пречиста.
Припев: Гледајући ангели увођење Дјеве зачудише се: Како богоугодно
уђе у Светињу над Светињама?!

Певајући псалме тебе је најавио Давид, рекавши да си ти кћер
Царева; видео те је украшену врлинама и окићену где стојиш десно од
Бога, па је зато пророчки певао: Заиста си виша од свих, Дјево
Пречиста.
Припев: Разиграјте се ангели и свети, а девојке се веселите, јер
божанска Девојчица уђе у Светињу над светињама!

Соломон те је унапред познао као богоугодну постељу Цареву, као
живи и запечаћени извор, из којега нам бистра вода извире, свима, који
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са вером кличемо: заиста си виша од свих Дјево Пречиста.
Припев: Ангели и народи величајмо Дјеву песмама, јер побожно улази
у светињу над светињама.

Твоју тишину дарујеш мојој души Богородице, живот изливаш
свима који желе да те славе; и их сама штитиш, покриваш и чуваш да
ти певају: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.

онда први хор пева припев другог Празничног канона. глас1.

Припев: Величај душо моја, Приведену у храм Господњи и
Благословену руком јереја.

затим
Ирмос: Величајмо сви Чисту Матер Бога нашега, Она је светлоносни
облак, у који сиђе са неба Владика, као роса на руну Гедеона, и
оваплоти се Беспочетни ради нас и постаде Човек.

други хор пева исти припев Празника и Ирмос, а и на свим
тропарима је исти припев.

Ини. Глас 1.
Ирмос: Величајмо сви Чисту Матер Бога нашега, Она је светлоносни
облак, у који сиђе са неба Владика, као роса на руну Гедеона, и
оваплоти се Беспочетни ради нас и постаде Човек. (два пута)

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја.

Из праведних Јоакима и Ане изиђе обећани плод: Божија девојчица
Марија, као мирисна кадионица, телом малена, и приводе је у светињу
светилишта, да обитава у Светињи над светињама.
Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја

По природи је малена, али изнад целе природе беше Матер Божија;
похвалимо је песмама, јер се данас у храм Старог Завета приводи
Господу, као мирисна жртва двоје праведних и као плод духовни.
Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја

Запевајмо верни долично са ангелом: Радуј се Богородице, радуј се
добра невесто, радуј се светли облаче из којег засија Господ, нама који
седимо у тами, радуј се надање свима.
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Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја

Богомајко Маријо, ти си Светиња над светињама, ти нас ослободи
Пречиста, Твојим молитвама од вражијих замки, и сваке јереси и туге,
и напасти, јер се верно клањамо икони твога светог Лика.
Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја

Сва твар са архангелом Гаврилом киче достојну песму Богородици:
Радуј се свенепорочна Мати Божија, тобом се избависмо прве клетве,
и постадосмо заједничари непропадања.
Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја

Постала си Дјево већа од херувима, и виша од серафима, и шира од
небеса, јер си у себи примила Бога нашег, кога нико сместити не може,
и родила си њега Неизрецивога, зато га усрдно моли за нас.

Тројичан:
Припев: Величај душо моја моћ триипостасног и неразделивог
Божанстава.

Триипостасну природом и неразделиву славом а у Божанству
једном, нераздвојну Тројицу непрестано опевану на небесима, и ми на
земљи прославимо, и побожно се поклонимо: са Сином и Оцу и Духу.
Богородичан.
Припев: Величај душо моја, пречисту Богородицу Дјеву, часнију и
славнију од горње војске небеске.

Под Твоју доброту притичемо верно и клањамо се Сину твоме
Дјево и Богородитељко; моли се Богу и Господу целога света, да нас
избави од пропасти и беда и сваког искушења.

тада се оба хора сједине и певају
Припев првог канона на глас 1.:
Гледајући ангели увођење Пречисте зачудише се: Како Дјева уђе у
Светињу над Светињама?!

затим
Катавасија: Видим тајну чудесну и преславну: пећину као небо, а Дјеву
као херувимски престо, јасле као обиталиште, у коме лежи Несместиви
Христос-Бог; Њега песмом величамо.
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Светилен
Подобан: Жени услишите..

Ходимо верни да похвалимо ону коју је из давнина предсказао
сабор пророка, као сасуд, жезал и таблицу и гору несечену, Марију
Божанску Дјеву, јер се данас уводи у Светињу над светињама, да се
васпита Господу. (три пута)

На хвалитнима стихире на 4, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Девојке са свећама свечано прате Увекдјеву и Духом истинито
пророкују оно што ће бити: Богородица као храм Божији, младог
узраста и са славом девственом се у храм уводи.

Богородица се заиста показала свету као обећање Светога, и плод
преславни и узвишенија од свега. Њу побожно приводе у храм Божији,
испуњујући молитву родитеља, сачувану Духом Божанским.

Ти си у храму Господњем верно храњена небеским хлебом, ти си
родила свету Бога-Реч као Хлеб живота. Њему као храм изабрани и
свенепорочни ти си се тајанствено у Духу обручила, обручена Богу и
Оцу.

Нека се отворе двери богоугоднога храма, да са славом прими
данас њу као храм Цара свих и престо. Јоаким је оставља посветивши
је Господу, који ју је одабрао себи за Матер.
Слава и сада, глас 2.
Дело Леонтија Маистора.

Данас се приводи у храм свенепорочна Дјева за станиште Свецара
и Бога и хранитеља свега живота нашега. Данас се трогодишња
девојчица као најчаснија светиња уводи у Светињу над светињама. Њој
певајмо као ангел: радуј се једина благословена међу женама.

Велико Славословље и отпуст.

Пази:
Јереј помазује братију и верне освећеним уљем. За то време

певамо самогласну стихиру празника коју одреди еклисијарх.

На литургији:

Блажена од канона песма 3. гласа 4. и песма 6. гласа 1. на 8.
После входа: тропар празника
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Слава и сада, кондак.
Прокимен, глас 3. песма Богородице: Велича душа моја Господа..
Стих: Јер погледа на смирење своје слушкиње.
Апостол Јеврејима, зачало 302.
Алилуја, глас 8: Чуј кћери, погледај и обрати ка мени ухо твоје.
Стих: Најбогатији у народу ће тебе молити.
Еванђеље по Луки, зачало 54.
Причастен: Узећу чашу спасења и призвати име Господње. (Пс.114,9)

МР
Треба пазити ако се догоди поразништво Ваведења у недељу а
свети се празнује на 4 или на 6.

На Малој вечерњи
У суботу увече стихире васкрсне и Богородици по обичају.

На Великој вечерњи
После стихословија, на Господи воззвах.. стихире васкрсне на 3 и
Анатолијева („Источа“) 1 и празника 3 од тога дана по реду и
светога из минеја 3. Ако је свети на 6 или има Полијелеј, певамо
стихире васкрсне на 3 празника 3 и светога 4. Слава светога. Ако
ли нема онда Слава.. празника И сада.. богородичан први
(догматик) гласа. Вход. Прокимен дана. На Литији стихире
празника тога дана на стиховњим, и светога ако има полијелеј.
Слава.. И сада.. празника. На стиховње стихире васкрсне,
Слава..светога ако има, а ако нема Слава..И сада.. празника. На
благосиљању хлебова тропар: Богородице Дјево.. два пута и
празника једанпут.

На јутрењи
На Бог Господ..тропар васкрсан два пута, Слава..светога ако има, а
ако нема: Слава и сада..празника. После катизми сједални
васкрсни са њиховим богородичним. Чтеније по Толковном
Еванђељу. Полијелеј и тропари: Ангелскиј собор..Ипакој, степена
и прокимен све по гласу васкрсном. Еванђеље васкрсно и стихира
васкрсна и све остало васкрсно.
Канон васкрсан са ирмосем на 4 и Богородични канон на 2 и
празника на 4 и светога на 4. Ако има Полијелеј: канон васкрсан
са ирмосем на 4, празника на 4 и светога на 6. Катавасија: Христос
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раждајетсја.. После 3. песме Кондак празника и Икос, и светога ако
има, и сједален светога, Слава и сада.. празника и Чтеније. После
6. песме Кондак васкрсан и Икос и читамо Пролог. На 9. песми
певамо Чесњејшу.. Светилен васкрсан, Слава..светога ако има, а
ако нема Слава и сада..празника На хвалитним стихире васкрсне
на 4 и празника са славним, на стиховње јутрење са стиховима
празника. Ако има свети хвалитне стихире, тада певамо стихире
васкрсне на 4 и светога са славном на 4 са његовим припевима.
Слава..Евангелска стихира И сада.. Пребагословена јеси Боородице
Дјево. Слвословље велико. После Трисветог тропар васкрсан само.
Јектенија и отпуст оглашење и уобичајени излазак у припрату.
Затим 1 час. На 1. часу тропар васкрсан, Слава.. тропар празника,
И сада.. богородичан часова. После Оче наш.. Кодак васкрсан.
Такође и на осталим часовима говоримо тропар васкрсан увек, са
тропарем празника и тропарем светога наизменце, ако ли га има.
А Кондак васрксан и празника говоримо наизменце, а ако је
полијелеј онда и светога.

На литургији
Блажена гласа на 6 и празника редовна песма на 4. Ако ли има
свети песму у Уставу, тада: васкрсна на 4 и празника песма по
реду на 4 и светога песма 6. на 4. После входа тропар васкрсан и
празника и храма светога и светога ако има. Затим кондак
васкрсан Слава..светога, И сада..празника. Прокимен, Апостол,
Алилуја, Еванђеље и причастен дана и светога, ако има, а ако
нема онда редовно недељно само.

Нека се зна:
Да се овај празник слави 5 дана.
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Месеца новембра 22. дан

Спомен светог апостола Филимона и осталих са њиме.

Стихире празника глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

О, преславног ли чуда, данас и сада се предсказује и разуме
неизрецива будућност, у збивањима видивим: божанска светлост је
целом свету заблистала, јер се приводи Невеста у свети храм; њу
похвалимо као храм Божији и пресветли, освештан и обасјан од Христа
даваоца светлости.

Заиста је добар почетак, када Јаким мудри са Аном приносе
богодевојчицу Дјеву Марију, Ономе који је желео да им јавно подари
божански плод; њоме се мучно дуговање одгони, зато њој запевајмо
весело, јер ће постати узрочница радости целог света.

Дођите и окупимо се око светиње, и ми сада предходећи са свећама
вере украшени, испред Дјеве која долази и у храм Божији славно улази,
обручена Христу Цару свих; због ње празнујмо овај диван празник, и
божанском лепотом се сви угостимо, због њеног увођења.

Светима стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Ти си славни Филимоне, као лоза са Чокота живота, излио вино
богопознања, свима у душевним патњама, и развеселио си срца
напаћена због мрака обмане, и заробљених тамом идолополоњења, зато
радосно твој Богом обасјани празник славимо.

Тебе град Газа прославља, јер је од тебе блажени, светлост
богопознања угледао, а Колоса твоје свето тело чува, и исцелења као
богатство сакупља и благодат увек излива, зато сви који твој спомен
служимо, молитвама твојим смо од невоља сачувани Филимоне славни.

Појући са вером о Филимону и Онисиму, похвалимо са честитом
Апфијом и Архипа мудрог јерарха, као свете Божије проповеднике, и
свете учитеље, јер су речима лаж многобоштва искоренили, а познање
Истине засадили, свима који увек и побожно славе њихов спомен.

Слава и сада, глас 1.
Нека се данас радује небо на висини, а облаци нека кропе весеље,

због преславних и великих чуда Бога нашега: јер гле, ова као двери које

DAN 21.
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на исток гледају, рођена по обећању од неплодне и Богу посвећена,
приводи се данас у храм као непорочна жртва за Божије станиште.
Нека се радује Давид гудећи уз гусле јер говори: приводе се Цару дјеве
у њеној пратњи, њени сродници је приводе у унутрашњост скиније
Божије, у његово очистилиште, да се васпита за станиште Ономе који
се од Оца пре векова непропадиво родио за спасење душа наших.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Данас, по псалму, сабор девствених запаливши свеће свечано
предходе јединој Свенепорочној.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Прими пророче једину Свенепорочну, као гору духовну, и трапезу
свету, и као мост и сасуд.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Отвори пророче Захарија двери од светиње, и прими истиниту
Божију Матер, и једину Увекдјеву.
Слава и сада, глас тај исти. Самогласно.

Данас се приводи у храм свенепорочна Дјева за станиште Свецара
и Бога и хранитеља свега живота нашега. Данас се трогодишња
девојчица као најчаснија светиња уводи у Светињу над светињама. Њој
певајмо као ангел: радуј се једина благословена међу женама.

Тропар апостолима, глас 3.
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова

подари душама нашим.

Слава и сада, празника.
Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,

јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника два пута,
Слава..апостолима; И сада.. празника.

После првог стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Камени запечатану.



341

Девојке је похвалите, а мајке је славите, и народи славословите,
свештеници благословите, Пречисту Матер Божију, је иако је млада
узрастом, у храм је приведена као свети храм Божији, зато духовни
празник служимо, а њој певајмо, као заступници рода човечијега.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија сједалне, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Похитај Давиде у храм Божији, и радосно прими нашу Царицу, и
њој овако запевај: уђи, уђи Господарице у храм Царев. Њена слава је
сада сакривена, али из ње ће нам свима потећи Христос.

Слава и сада, то исто.

Канон празника са ирмосем на 8, и светима на 4.
Канон празника, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се духа и реч ћу кликнути
Царици Матери и светло ћу славити и певати радујући се њеном
ваведењу.

Пречиста премудрости, тебе познасмо као ризницу благодати и тебе
која точиш непресушни извор разума молимо: тим капима ороси и нас
Владичице да ти увек певамо.

Постала си, Пречиста, већа од небеса и храм и палата и у храму
Божијем постављена си да се припремаш за божанско жилиште његовог
доласка.

Засијавши Богородица светлошћу благодати, све просвети и окупи
да песмама пресветло украсе њену свечаност; пруђите, стецимо се око
ње.

Ти си попут славних двери непролазних за помисли; ти отварaш
двери храма Божијег и упућујеш нас који се окуписмо да се наслађујемо
Божијих чуда.

Канон светих. Његов акростих је: Прослављам те Филимоне јер си
Христа волео. Дело Јосифово. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим..

DAN 22.
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Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Ушавши радосно свештенослужитељу у насеља и саборе небеске,
подари ми благодат да твој свети спомен свето опевам, јер си се
прославио.

Потоцима твојих речи си блажени срца напојио, и припремио их
да разумеју веру и да чине света дела, апостоле Филимоне дични.

Свештенослужитељ светог Еванђеља си био, и светлошћу Духа си
душе просветио, и из таме идолослужења их мудри апостоле избавио.
Богородичан: Тебе је Пречиста одавно сабор светих пророка на многе
начине и пра-слике из даљине предсказао, као заиста једину, која је
родила Владику.

Песма 3.
Ирмос: Хор твојих појаца, Богородице живи и независни изворе, скупи
око себе и духовно утврди у часном ваведењу твоме и венаца славе
удостоји.

Невесто украшени се појави данас Дјевин красни храм и ковчег
примивши њу као духовни ковчег Божији чисту и непорочну и светлију
од свих твари.

Давид беше предходник радости и игра и радује се са нама и
назива тебе украшеном царицом, Пречиста; ти стојиш пред свима у
храму Цара и Бога.

Из жене изиђе у давнини преступ рода људскога, али из жене
процвете и оправдање и непропадање, јер се данас Богородица приводи
у дом Божији.

Ангелске војске и сво мноштво људи играју пред твојим лицем
Пречиста, данас ти предходе свећеносице кличући: величанственост је
твоја у дому Божијем.

Ини.
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.

Христово страдање и васкрсење проповедајући, подигао си из гроба
неверја и смртности народе, Филимоне дични.
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Похвалимо светим песмама, светог Онисима, и Филимона, Апфију
и Архипа, као звезде које просвећују све крајеве света.

Ви сте очистили разум спознања, и примили сте свето боговиђење,
па сте светитељи, заблудела срца ка богопознању обратили.
Богородичан: Појавила си се Дјево Пречиста и сва неизменива, и
примила си у тело Бога-Реч, који је очистио нашу природу, укаљану
падом у грех.

Кондак апостолима, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Похвалимо Христове апостоле, као звезде пресветле који
просвећују све крајеве, славног Филимона, и светог Архипа и Онисима
и Марка и Аполоса, и са њима премудру Апфију, кличући: молите се
непрестано за све нас.

Затим сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Речима си свештенослужитељу као раоником замрзла срца
обрадио, и за богопознање си их спремио; идолске си храмове оборио,
а цркве си блажени у славу твога Творца сазидао, зато окупљени и
просвећени твој свети спомен Филимоне свечано славимо, и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са
љубављу славе свети спомен твој.
Слава и сада..празника, глас тај исти.
Подобан: Повељеноје тајно..

Нека се радује Давид песник, и нека се весели са Јоакимом и
Аном, јер је свети плод из њих приспео: Марија светлоносна, као
божанска свећа, и радосно улази у храм; њу је благословио син
Варахије, и весело је узвикнуо: радуј се Чедо целог света.

Песма 4.
Ирмос: Пророк Авакум сагледа несхватљиви Божији домостој по којем
се Вишњи од Дјеве оваплотио, па кликташе: слава сили твојој Господе.

Дјеву као непроходне двери примио је данас Божији дом и учинио
да престане свако служење Старом Закону, јер се јавила истина знана
свима на земљи.

Дјева као гора осењена коју давно предвиде Авакум, унапред
предсказану која ће бити смештена у забрањени део храма; она као
гора процвета врлинама и покри цео свет.

DAN 22.
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Видећи сва земља преславна дела, чудна и дивна збивања, како
Дјева прима храну од ангела, па се и она уређује.

Као храм и палата и небо продуховљено појави се ти Богоневесто
Царева; у храм Старог Закона си данас уведена, да у њему будеш чувана
Пречиста.

Ини.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш, и
мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и
зато те славим Многомилостиви.

Једрима крста упућен, препловио си без буре страшну пучину
животних искушења, и многе си блажени божанском благодаћу упутио,
да доплове до пристаништа спасења.

Светила сјајна приноси јасно Божији град Колоса: светога Архипа,
Филимона, и Апфију и славнога Онисима, који су просветили све
крајеве света.

Света река је проврила у срцу твоме богоречити, и зауставила реке
и потоке безбожника, а душе усахле од жеге незнања је, славни,
благодаћу напојила.
Бгородичан: Искрено ти певам Свеопевана, јер си најопеванијег Бога-
Реч надприродно родила, и молим те, смиреној души мојој исцели
патње, јер си блага Богоневеста.

Песма 5.
Ирмос: Све ухвати ужас због твога часног входа а ти неискусобрачна
Дјево ушла си унутар храма Божијег и сама часнија од храма и свима
који ти певају мир дарујеш.

Збило се славно и свето постављење, јер се данас пречиста Дјева
поставља у храм Божији, да се очува за стан јединоме нашем Свецару
Богу као што и сам Он зажеле.

Некада у давнини сагледа, Пречиста, лепоту душе твоје Захарије,
па са вером запева: ти си нам избављење, ти си радост свима, ти си
позивање наше у теби се Несместиви уселио и мени јавио.

О, надразумних твојих чудеса Свечиста! Чудно је рођење твоје,
чудан и начин узрастања твога; све је о теби Богоневесто чудно и
преславно и људима неизрециво.

Као светиљка си пресјајна Богоневесто, и тако си данас заблистала
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у дому Господњем и нас обасјаваш Чиста часним даровима твојих
чудеса, Богородице свеопевана.

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

Видећи славни како се једном пате неки изранављени од злих,
моћном твојом речју си их Филимоне исцелио, као и силно напаћене
од незнабожтва идолског.

Спасоносне путеве си много залуталим Филимоне показао, и као
путовођа без лажи, да Христа као једини Пут заволе, дивно си их
путеводио.

Данас радосно пева због светлог празника света Колошанска црква,
о светоме Архипу, и слави богоречитог Филимона.
Богородичан: Владичице спаси нас, јер нас је захватила страшна бура
и таласи искушења, и навале неукротивих варвара, и опасни напади
демона.

Песма 6.
Ирмос: Чинећи ово божанско и свечасно празновање Богомајкино,
умудрени Богом дођите рукама пљескајући и рођеног од Ње Бога
прославимо.

Он сву твар једном речју држи и молитву праведних услишава, па
тако разрешивши тегобу неплодних, као добар подари им узрочницу
радости.

Прохтело се Господу изрећи народима спасење, те сада прима од
људи неискусобрачну Дјеву, као знамење измирења и обновљења.

Постала си дом благодати у којем леже ризнице неизрецивог
Божијег домостроја, Свечиста, и у храму си се сјединила са
непропадивим небеским сладостима.

Као царску круну примио те је старозаветни храм, Богоневесто,
просветио се и кренуо за бољим, видећи на теби проречене догађаје.

Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

DAN 22.



346

MINEJ NOVEMBAR

Постао си небо које јавља спаситељну славу, које је и тебе
мучениче даровити прославило, и међу седамдесет ученика убројало.

Удаљио си се из отаџбине, и чудним твојим речима си удаљене од
Бога уловио, и житељима Сиона их јерарше Филимоне учинио.

Блистајући светим врлинама и свето Богу угодивши, Апфија је на
небеса узишла, са ангелима се радујући.
Богородичан: Бог-Реч се у твоме телу оваплотио, и из доброте се
људима јавио, да људе учини обоженима, млада и свенепорочна Дјево.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Пречисти храм Спаситељев, скупоцени ковчег и Дјева, освештана
ризница славе Божије, данас се уводи у дом господњи, и собом
благодат уводи; Она је са Духом божественим, о њој превају ангели
Божији, она је небеско станиште.

Икос:
Радујем се гледајући у Дјеви неизрециве Божије и божанске тајне,

јер она најављује благодат и јасно пророштва испуњује; збуњен сам и
не разумем чудни и неизрециви призор: како се Изабрана појавила
једина чиста над свим тварима видљивим и схватљивим? Хтео бих да
је похвалим и разумом и речју, али се веома бојим, па ипак смело
проповедам и кличем: Она је небеско станиште!

Песма 7.
Ирмос: Не послужише богомудри младићи твари више него Творцу па
огњену опасност храбро победише и певаху радујући се: опевани Боже
и Господе отаца, благословен си.

Гле, данас посвуд засија пролеће радости, просвећује благодаћу наше
душе, разум и срце, због данашњег богородичног празника, а и ми се
улепшајмо, свето и духовно.

Нека данас сви принесу дарове Царици и Божијој Матери, и небо,
и земља, и ангелски чинови, мноштво народа нека певају: у храм се
уводи радост и избављење.

Старозаветно Писмо прође и његов закон је ослабио као сенка, а
заблисташе зраци новозаветне благодати, због Твог уласка у храм
Божији, чиста Мати и Дјево, у којем си благословена.

И небо и земља и преисподња, повинули су се Рођеним из Тебе
Свечиста, као Творцу и Богу, и сваки те народ признаје, јер се тобом
јавио као Господ, и Спаситељ душа наших.
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Ини.
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.

Дивне су Филимоне биле твоје свете стопе, којима си кротко ходао
стазом Еванђеља, и свима зараћенима си мир свети јављао и демонске
тежње ометао.

Светлошћу твојих проповеди одгнана је дубока тама Газјана, јер си
међу њима био изузетан свештенослужитељ и свештеник, и све си их
напасао, и научио певати апостоле: благословен је Бог отац наших.

Међу првима који су се обратили на добро, био је град Газа, у
њему си постао првопрестолник и јерарх спасоносни, и као свети
проповедник Филимоне, учио си их певати: благословен је Бог отац
наших.

Заволео си Христа Филимоне, који је нас земне по доброти његовој
заволео, па си из те љубави мрзитеље ђавола учинио љубимцима Бога,
кличући: благословен је Бог отац наших.
Бгородичан: Помоћ си смиренима и светли свећник, и божанска трпеза
гора и двери непроходне, и престо и палата Божија, и жезал Аронов, и
златни сасуд, јер си Христа као манну са неба Дјево носила.

Песма 8.
Ирмос: Чуј дете и Дјево чиста, да ти саопшти Гаврило давнашњи савет
Вишњега: буди спремна да примиш Бога. Тобом је Несместиви са
људима поживео, зато радосно певам: благословите сва дела господња
Господа.

Приводећи давно Ана Дјеву у дом Божији као пречисти Храм,
песмом и са вером рече свештенику: прими сада чедо од Бога ми
подарено, и уведи је у дом Створитеља твога и радостно певај Њој:
благословите сва дела господња Господа.

Предвидевши Духом, рече тада Захарија Ани: истиниту Матер
Живота уводиш, а Њу јасно проповедаше пророци Божији као
Богородицу, и како ће је моћи храм примити? Зато у чуду певам:
благословите сва дела господња Господа.

Била сам слушкиња Божија, одговори њему Ана, и призивала га са
вером у молитви, да прими род мојих трудова, а пошто је примио хоћу
Ову Коју сам родила да приведем на дар Богу Који ми је Њу и подарио,
зато му кличем у песми: благословите сва дела господња Господа.

DAN 22.
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Ово је заиста дело по Закону, рече Ани свештеник, схватам да је
све ово чудо, видећи приведену у дом Божији, благодаћу узвишенијом
од Светиње над светињама. Зато са радошћу певам: благословите сва
дела господња Господа.

Покоравам се знајући, рече Ана њему, да оно што говориш разумеш
то Духом Божијим, као што си јасно о Дјеви проповедао. Прими стога
Пречисту у храм Саздатеља твога, и радосно запевај: благословите сва
дела господња Господа.

Запалила нам се светлоносна светиљка и храм обасјала. Запевао је
свештеник са великом радошћу: нека се самном радују душе пророка,
јер видеше преславна дела у дому Божијем, и нека увек певају:
благословите сва дела господња Господа.

Ини.
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.

Реч као светило сјајно и запаљено, ти си славни у срцу твоме
носио, па си све од раније угашене који су у великој ноћи незнања
лежали, ка дану богопознања подигао.

Свети је био твој ка Богу одлазак, и светитељи су га величали,
испраћен си од апостола и бестелесних духова као свештеник,
Филимоне богоречити.

Мирисно миро светих чудеса си стварно блажени Филимоне излио,
и замирисао си мисли и размишљања побожних, а зле и смрадне
страсти си одагнао, мудри, од свих који Христа величају.

Као свете звезде на своду цркве, увек заједно сијају, дивни Архип,
Апфија, Филимон и Онисим, и наше мисли просвећују.
Богородичан: Твоје тело нам је постало други рај Пречиста, јер је из
њега израсло дрво живота, и усмрћене плодом дрвета је оживило, и
опет у рај Богородице увело.

Песма 9.
Ирмос: Као духовноме Божијем кивоту, да се никако не дотакне рука
скверних, а усне верних неућутно гласом ангела Богородици да певају
и радосно да поје: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.
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Имаш Чиста Богородице пресветлу лепоту и душевну чистоту, и
благодаћу Божијом си испуњена са небеса; непролазном светлошћу
просвећујеш увек оне који радостно певају: Заиста си виша од свих,
Дјево Пречиста.

Твоје чудо чиста Богородице лебди изнад силе речи, а твоје тело
је неизрециво за греховни живот недоступно, зати ти благодарно певам:
Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.

Пречудни пра-образи о теби Чиста беху: Скинија старог закона,
посуда са маном, и чудни кивот и завеса и жезал Аронов, неразориви
храм и двери Божије. Све нас то поучава да кличемо: Заиста си виша
од свих, Дјево Пречиста.

Певајући псалме тебе је најавио Давид, рекавши да си ти кћер
Царева; видео те је украшену врлинама и окићену где стојиш десно од
Бога, па је зато пророчки певао: Заиста си виша од свих, Дјево
Пречиста.

Соломон те је унапред познао као богоугодну постељу Цареву, као
живи и запечаћени извор, из којега нам бистра вода извире, свима, који
са вером кличемо: заиста си виша од свих Дјево Пречиста.

Твоју тишину дарујеш мојој души Богородице, живот изливаш
свима који желе да те славе; и их сама штитиш, покриваш и чуваш да
ти певају: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.

Ини.
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.

Са свештеним сабором светих апостола, на небесима као и они
живиш, божанским заједништвом обожен, и блисташ неизрецивим
светлом, и радошћу духовном си Филимоне заувек испуњен.

Како је дивна твоја нарав! Како је добар и примеран живот твој!
Како је пречудно твоје уснуће блажени апостоле, као светли дан у коме
си оставио све на земљи, и у небеске сфере се радосно вазнео.

Данас се весели сва Христова црква, празнујући радост духовну,
окупљена због твога спомена, а ти је непоколебиву сачувај, твојим ка
Богу и Спасу богоугодним молитвама, Филимоне светитељу.

Гроб са твојим моштима, блажени Филимоне апостоле, излива капи

DAN 22.
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исцелења свима, који свето приступају, и болести им заустављају, и
свима душе освећују, који твој свети спомен увек празнују.
Богородичан: Носиш Носиоца свега, и храниш Хранитеља, али начин
рођења нико незна Свенепорочна, јер је то надразумно чудо твоје; и
ангели и људи се диве, спонавши тебе као једину Дјеву и Богоматер.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Ходимо верни да похвалимо ону коју је из давнина предсказао
сабор пророка, као сасуд, жезал и таблицу и гору несечену, Марију
Божанску Дјеву, јер се данас уводи у Светињу над светињама, да се
васпита Господу.
Слава и сада, то исто.

На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..

Радујте се заједно девојке, и младице заиграјте, и свеће понесите,
и опевајте свечано једину Богородицу Чисту и Пресвету, и небеса
запевајте.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Тебе је Дјево и Владичице Чиста, Син твој и Творац хране свима
одхранио руком ангела, у светињи над светињама, јављајући целом
свету твоју узвишеност изнад свих.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Дјево и Богоневесто, од светих светија, ти си Владику свих родила,
Једнога од Тројице, зато га моли да избави од невоља све који ти поје.
Слава и сада, глас 4.

Данас се као Богом настањени храм приводи Богородица у храм
Господњи, и Захарија је прима. Данас се радује Светиња над
светињама, а сабор ангела тајанствено празнује. Са њима и ми данас
празнујемо, и са Гаврилом кличемо: радуј се Благодатна, Господ је са
тобом, који има велику милост.

На литургији
Блажена празника, песма 1. на 6
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)
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Апостол Филимону, после 302 зачала: Павле, сужањ Христа Исуса..
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 50.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

DAN 22.
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Месеца новембра 23. дан

Спомен међу светима отаца наших, Амфилохија, епископа
иконијског;
Спомен Григорија, епископа акрагантијског.

На Господи воззвах.. стихире светих на 6
Стихира светог Амфилохија, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Наследио си одлучну природу и вољу против страсти и уздржљиву,
праведним мерилом си свеблажени оче владичанство небеско сравнио;
зато си био отворен за боговиђења и богопознање, јерарше Богом
надахнути.

Исправним догматима си преподобни мреже покидао, и улов
јеретички ослободио; јасним богословљем си раздељивање избегао али
и зло притешњења; остао си оче у границама благочестиве вере, и
Тројицу си проповедао у Јединици Божанства.

Цара земног си преподобни вешто умудрио, када се његовом сину
ниси поклонио, тако си га разумно научио, да је непоштовање Сина
презир и према Оцу, због тога Отац негодује усрдно, јер је Сина пре
векова надразумно и нестрасно родио, као надвременог, и на свој
начин.
Ине стихире, светог Григорија. Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Оче, и свештениче Григорије, од повоја си Богу намењен и њему
наклоњен, а он је све неослабном силом створио; од њега си се и
блистао, и тако си кроз ноћ страсти пршао, и заблистао си светлост
исцелења и благодат чудеса, па одгониш дуговремене патње и духове
обмане.

Оче, чудни Григорије, светлим јављањем си свој разум чистотом
обасјао, а много валовито море страсти си успавао, и бестрастан си
узлетео на крилима чистоте, и стигао си где је неизрецива и
недокучива лепота, па се молиш увек за нас који те хвалимо.

Оче отаца, Григорије, ти си узор свештеника, и углед целомудрија,
а монаштву потпора, цркве тврђава и светило љубави, престо осећања
и извор чудеса, језик огњени и уста слаткоречива, сасуд Божанскога
Духа, и био си духовни рај, оче богоблажени.
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Слава и сада, глас 4.
Ходите сви верни да похвалимо једину непорочну и од многих

пророка проповедану и у храм приведену, пре свих векова назначену за
Матер, а у наше време објављену Богородицу. Господе, ради њених
молитава подари твој мир нама и велику милост.

На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Давид богоотац говори: у твојој пратњи Дјево да се доведу Цару у
храм господњи девојке са запаљеним свећама и радосно, и да те уведу
Пречиста у светињу, као свети кивот Божији.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Нека су двери спремне и нека се отвори храм Госпдњи, и дом
славе, за једину узвишенију од небеса и надразумну, да је приме
радосно, а Христа Спаса нека опевају.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Нека се двери Божијег храма отворе, да приме унутра ову као двери
небеске, и нека прославља човекова природа, и нека заиграју ангели, и
нека обоје заједно са нама празнују улазак Богоматере.
Слава и сада, глас 5.

Заблистао нам је дан радости и најславнији празник, јер се данас
она која је пре порода и после порода остала Дјева у храм Господњи
приводи. Радује се старац Захарија, родитељ Претече и весело кличе:
дошла је заступница жалосних у храм свети као светиња, да се посвети
за станиште Цара свима. Нека се весели праотац Јоаким и нека се
радује Ана, јер су принели Богу као трогодишњу девојчицу непорочну
Владичицу. Радујте се са њима матере, и дјеве се развеселите, а
неплодне са њима ликујте, јер нам је отворила небеско царство
проречена Свецарица, зато се сви народи радујте и веселите.

Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не

напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.

Слава и сада..празника.
Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,

јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

DAN 23.
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 На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника два пута,
Слава.. светих, И сада.. празника.

После првог стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Ти си Богородице светиња над светињама, и достојно си доведена
да живиш у светињи, као духовни кивот Господњи, и уистину си
Светога Духа божанско станиште, Дјево и Мати, јер се у тебе
Јединородни Оцу и сапостојећи Светоме Духу неискусомужно уселио,
и твој Син је сво човечанство обожио.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Данас се цео свет испуњава весељем, ради знаменитог празника
Богородице, кличући: она је сенка небеса.
Слава и сада, то исто.

Канон празника, глас 1., са ирмосем на 6. Ирмоси по два пута.

Песма 1.
Ирмос: Певајмо Богу песму победну, јер учини дивна чуда својом
високом мишицом, те спасе Израиља јер се прослави.

Стецимо се данас песмама поштујући Богородицу и прославимо
духовни празник јер се у храм Богу на дар она приноси.

Песмама опевајмо славни долазак Богородице; она се данас по
пророчанству у храм приноси као храм Божији, као дар скупоцени.

Непорочна Ана се обрадовала кад је као мајка принела у храм Богу
овај скупоцени дар, па и Јоаким са њом светло празнује.

Праотац Давид давно те је опевао Дјево и Богоневесто, назвавши
те: „кћер Христа Цара“; њега си родила и као Мајка си Детенце дојила.

И светима два канона.
Канон светог Амфилохија. Његов акростих је: Певаћу пастиру који
је обману исмејао. Дело Теофаново. Глас 4.
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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 православља, ти си науку и гордост зловерних
јереси потпуно си разорио. У тој светлости сачувај светојављени све
који тебе славе.

Господ који хоће увек да се сви спасу, за светог водича својој
пастви поставља тебе јерарше, видевши те где речју и животом
изузетно блисташ.

Одлучивши да за веру и Христову цркву пострадаш, крстом као
најјачим оружијем си себе оградио, и благодаћу си, славни, овенчани
победник постао.
Богородичан: Увек постојећи Бог-Реч са Оцем сабеспочетан и од њега
рођен и његове суштине зрак, из тебе се Неискусобрачна оваплотио, и
родила си га неизрециво.

Ини канон светог Григорија. Његов акростих је: Чудим се
Григорију чудотворцу. Дело Јосифово. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Скрушившему брани мишцеју својеју..
Скршио је противнике својом мишицом и провео Израиља кроз
Црвено Море, зато њему појимо као избавитељу и Богу нашем, јер
се прославио.

Зрацима Духа си свети Григорије увек обасјан, и постао си као
сјајна звезда, зато ме свега обасјај твојим молитвама, да бих ти певао.

Који сваког унапред зна, облагодатио је твој разум богоданим
сјајем, од повоја је тебе освештао побожним врлинама да блисташ оче
и чудесима.

Одбацио си дремеж од очију, и постао си као будни светионик
богоносни, стварно си делима показао Григорије да је твој призив
истинит.
Богородичан: Тебе Богородице заиста исповедам као Господарицу, јер
си неизрециво родила Господа, у којег верујемо, да је у две природе и
две воље, Пречиста Дјево.

DAN 23.
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Песма 3.
Ирмос: Утврди срце моје у твојој вољи Христе Боже; ти си над водама
утврдио друго небо и утврдио на водама земљу, Свесилни.

Радујмо се љубитељи празника, радујмо се духом због светог
празника данас установљеног кћерке Цареве и Мајке Бога нашега.

Радуј се данас Јоакиме и весели се духом Ано због рођене од вас
и Господу приведене трогодишње девојчице, чисте и беспрекорне
Младице.

Као станиште Божије приводи се у свети храм Богородица Маријам
трогодишња узрастом а пред њом свећама осветљују дјеве.

Као јагње Божије невина и као голубић нескверна она је скинија
која је Бога примила и освећење славе, и изабрала је обитавати у светој
скинији.

Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Блистањем и сјајем твојих божанских догмата, угасио си огањ
војске зловерних јеретика, славни Амфилохије.

Ти си као река, водом живота од Бога испуњена, и постао си
првосвештеник, па том водом побожне напајаш.

Изобилном светлошћу си просвећен, и разум си обасјао светим
лепотама твоје науке преподобни.
Богородичан: Сви те верни објављујемо Пречиста, као свећник сјајни,
и као трпезу побожности која душе храни и као кивот свети.

Ини.
Ирмос: Утвердисја сердце моје..
Утврдило се моје срце у Господу и подигла се снага моја уз Бога
мога, раширила се уста моја на противнике моје и обрадовах се
спасењу од тебе.

Пошто је Творац примио оче твој труд, одвео те је старцу у
пустињу, који те је поучио, Григорије, свакој науци из Писма.

Проводећи целу седмицу без хране оче, хранио си се храном
небеском, и кишом твојих суза си напојен, и светињом засићен.
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Од Бога је теби јерарше ширина срца дарована, па си богато излио
науку као чисту воду, која срца верних напаја.
Богородичан: Речи богоречитих проповедника су се испуниле, јер је
ево Дјева родила детенце, а старије од Адама, и сапрестолно са
Родитељем.

Кондак празника, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Пречисти храм Спаситељев, скупоцени ковчег и Дјева, освештана
ризница славе Божије, данас се уводи у дом господњи, и собом
благодат уводи; Она је са Духом божественим, о њој превају ангели
Божији, она је небеско станиште.

Икос:
Радујем се гледајући у Дјеви неизрециве Божије и божанске тајне,

јер она најављује благодат и јасно пророштва испуњује; збуњен сам и
не разумем чудни и неизрециви призор: како се Изабрана појавила
једина чиста над свим тварима видљивим и схватљивим? Хтео бих да
је похвалим и разумом и речју, али се веома бојим, па ипак смело
проповедам и кличем: Она је небеско станиште!

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

Светлим зрацима Светога Духа црква води ка светлости, и
прославља твоје светло успеније, преподобни и свеблажени оче
Григорије.

Сједален, глас тај исти.
Подобан: Скоро предвари..

Твојим празником мудри, просветљују се сви крајеви земље, јер
тело твоје излива извор исцелења, Амфилохије славни, тако од болести
сваке избављаш, све који са вером долазе у твој свети храм, зато сада
моли да се и ми спасемо.
Слава, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Од повоја си Господу намењен, као у давнини преславни Самуило,
зато си и послушао Спаситеља када те је позвао, и душу си добрим
делима очистио, благодат свештенства си достојно примио, и на испашу
богопознања си паству водио; дејством исцелења си Григорије

DAN 23.
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заблистао, зато моли Христа Бога, да подари опроштење грехова свима,
који са љубављу празнују спомен твој.
И сада, празника, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Похитај Давиде у храм Божији, и радосно прими нашу Царицу, и
њој овако запевај: уђи, уђи Господарице у храм Царев. Њена слава је
сада сакривена, али из ње ће нам свима потећи Христос.

Песма 4.
Ирмос: Пророк Авакум духом провиде оваплоћење Бога-Речи и
проповедајући певаше: кад дође трен бићеш познат и када дође време
показаћеш се, слава сили твојој Господе.

Прореци нам пророче Исаија, које та Дјева која ће зачети у утроби
и процветати из Јудиног корена и родити се од цара Давидаи светог
потомства као род благословени?

Почните песме девојке, држећи у рукама свеће и хвалите и заједно
са нама празнујте долазак чисте Богородице која сада улази у храм
Божији.

Веселите се сада Јоакиме и Ано водећи у храм господњи као
трогодишњу младицу чисту Матер Бога и Христа Цара, коју ви родисте.

Чиста си као светиња над светињама и заволела да се настаниш у
светоме храму; да са ангелима обитаваш и беседиш, Дјево, примајући
преславно хлеб са неба, Хранитељко Живота.

Ини.
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.

На свети празник Амфилохија светог и богоречитог, дођите
побожни да са вером запљескамо, јер смо његовом науком и
богословљем утврђени.

Постао си богоносни, невестоводац цркве Хрстове, јер си је
лепотом твојих речи украсио, и красотом православља обасјао.

Твојим богословским језиком богоречити, ти си свима
једнакославну моћ владајуће Тројице објаснио, и да се једно Божанство
прославља у три Ипостаси.
Богородичан: Верујемо Дјево у тебе као нову скинију, и чисто
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светилиште Владике свију, јер си њега родила телесно у Ипостаси,
Свенепорочна.

Ини.
Ирмос: Услишах Господи слух твој..
Чуо сам Господе глас о теби и уплаших се, јер си Бог
увекпостојећи, али се и по неизрецивом промислу од Дјеве
оваплотио и дошао; слава снисхођењу твоме Христе, слава сили
твојој.

Као добра земља оче, процвао си стоструким класом, и српом
твојих учења посекао си јеретичко зловерје и размишљање, и постао си
заштитник сабора, преподобни Григорије.

Божији угодниче, небески суд архијереја је прозрео оче, твоје
душе светлост, и учинио да добро предводиш паству, коју је Христос
крвљу стекао.

Постао си храм Божији очишћен од нечистоте страсти, и стојећи у
светом храму наилазак Духа си јасно примио, у виду чисте голубице,
јер си Христа прославио.
Богородичан: Надразумно Рођеним из тебе је род човечански спасен,
и сви у тами и пропасти, видеше светлост заблисталу из твога тела,
Пречиста Владичице, узрок, млада Дјево, наше обнове.

 Песма 5.
Ирмос: Засијај нам сјајном светлошћу увек постојећи; зором ранимо на
вршење твојих заповести. Владико човекољубче, Христе Боже наш.

Сакупимо се сви православни и донесимо светиљке и прославимо
Богомајку која се данас приводи Господу као благоугодна жртва.

Нека се веселе праоци, Владичице, и нека се опбрадује родитељка
твоја са оцем твојим, јер њихов пород се приноси Господу.

Опевајмо сви верно празнујући новоимениту и најславнију и
непорочну младицу, јер је телом родила божанско Јагње.

Данас се Духом Светим уписују у дому божијем, чиста Дјево,
божански знаци твога обручења, и надразумног порода твога.

Ини.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир пришел..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

DAN 23.
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Просветљен светлошћу Трисунчаног Божанства, сео си богомудри
Амфилохије, на престо архијереја.

Потпуно си себе Богу посветио, и громогласни богопроповедник си
постао, свеблажени оче Амфилохије.

Радосни и свети нам је празник настао, светог и мудрог учитеља,
који је свет освештава.
Богородичан: О, свих верних побожно лепото, Пречиста Богомати!
Твојим молитвама уми нечистоту душе моје.

Ини.
Ирмос: Мрак души мојеја разжени..
Одагнај мрак са моје душе, светлодавче Христе Боже, јер ти си
одагнао таму бездана, и подари ми светлост твојих заповести Речи-
Божија, да те славим од раног јутра.

Твојим речима очистио си једном губавога од смрадне болести,
који ти је са вером дошао, и од Бога си, мудри, благодат чудеса примио,
као свети Јелисеј, Григорије богомудри.

Твојом молитвом си Григорије гнувонемом уста и уши отворио, јер
си свеблажени знањем лечења обогаћен, и изрекао си дубину
богословља, чиме си море безбожника осушио.

Од привезаности за земно си се оче очистио, и као Петар међу
првима изабрани апостол, и твоја је сенка чинила исцелења,
спопаднутих тешким болестима, и свето их лечила.
Богородичан: Из недара Очевих се није удаљио, када се Свенепорочна
оваплотио, и када је виђен држан у твојим недрима; зато га убеди на
милост према свима, који побожно славе тебе, Дјево и Богоневесто.

Песма 6.
Ирмос: Угледам се на пророка Јону и певам: ослободи живот мој од
пропасти, Благи и спаси ме, Спаситељу света; теби кличем: слава теби!

Празнујмо верни духовни празник Мајке Божије певајући јој
побожно јер је она светија од небеских разумних сила.

Похвалимо верни духовним песмама Мајку Светлости, јер се данас
нама објавила педходећи у храм Божији.

Као нескверно јагње и као чисти голубић приведе се да борави у
дому Божијем, непорочна и преднаречена, и да буде Мати Божија.

У старозаветни храм улази Дјева и као храм Божији и небеска
скинија, и нама у тами Њоме светлост засија.
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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.

Приземно си размишљање у своме телу умртвио, и благодатним
безстрастијем си се оче и свештенослужитељу оденуо, и свечистом
науком си Тројицу проповадао. (два пута)

Побожним страхом си се оградио, богоугодни, и душу си од
нечистоте чистом учинио, и постао си света свирала богословља,
преподобни.
Богородичан: Познали смо тебе као чисто станиште Цара Славе, и
храм и престо Највишега, зато молимо да се спасу душе наше,
Свеопевана.

Ини.
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.

Девојка телом раслабљена, после много година је твојом молитвом
преподбни укрепљена, јер је са вером ка теби дошла, и Христа је као
узрочника свега величала.

Непорочним животом, славни, следовао си стопама Владике, и
мада си неправедно оптужен и оклеветан, ти си непоражен остао.

Који су у злоби живели, тебе су, јагње незлобиво, као свирепе
звери ухватили, и на тамницу осудили, али те је оче божанска благодат
сачувала.
Богородичан: Не може разум докучити велику тајну рођења из тебе,
јер си Бога родила, који је несхватљиво Човек постао, Увекдјево.

Кондак светог Амфилохија, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Божији громе, трубо Духа Светога, проповедниче вере и српе
против јереси, јерарше Амфилохије, велики угодниче Свете Тројице,
пред којом са ангелима увек стојиш, моли се непрестано за све нас.

DAN 23.
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Икос:
Од Духа Светога премудри Христов јерарх надахнут, цркву је

запечатио, имајући силу и моћи, славни свештеник и добар учитељ
вере, читањем светих писама, и знамењем знака живоносног и часног
крста одагнао је Евномија, а веру објаснио и Христа проповедао, па се
моли непрестано за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Пећ је Спаситељ оросио, а деца ликујући певају: Боже отаца
благословен си.

Ликујмо данас љубитељи овог праззника, опевајмо чисту
Владичицу, достојно прославимо Јоакима и Ану.

Пророкуј Давиде и говори духом: довешће се девојке у пратњи
твојој, довешће се теби у храм царице Мајке.

Радују се ангелски чинови, веселе се душе преведних, јер се Мати
Божија доводи у светињу.

Примала си храну небеску, узрастала си мудрошћу и благодаћу, и
постала си по телу Мати Христа Бога.

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.

На најсветију о Богу науку твоју, пазимо са љубављу, и зато оче
Аријево расецање Божанства избегавамо, а Тројицу нестворену и
једносушну са вером прослављамо.

Видесмо како је Македоније твојом науком изобличен, зато се Духу
благом, заједно као и Оцу и Сину клањамо, и као сабеспочетног га са
вером славимо.

Речима си богоугодни објаснио, неизрециво оваплоћење Бога-Речи,
и да га славимо као једнога Бога у две природе, богомуро си
проповедао, и да се разделења или мешања природа уклањамо.
Богородичан: Ходите сви да усрдно и са вером Богородицу похвалимо,
јер смо спасени рођеним из ње Сведржитељем, па кличимо:
благословена си ти међу женама, Свенепорочна.
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Ини.
Ирмос: Ангелом отроки из огња спасиј..
Својим ангелом си три младића из огња спасао, а ужарену пећ си
у росну претворио, јер ти си благословен Боже отаца наших.

Творац је учинио чудо када си осуђен Григорије блажени, јер те је
жена блудница обузета намером демона, пред свима чистим објавила.

Светлоносни свети ученици Спаситељеви, дођоше теби преподобни,
и завезаног за дрво одвезаше, и радосно целиваше.

Владика је мотрио оче на твоје трпљење, и зато те је великим и
светим чудесима украсио, и мрак невоља одагнао.
Богородичан: На чудесан начин си постала Матер, Неискусобрачна, и
родила Створитеља, и мада он све држи, ти си га на рукама носила, као
на престолу херувима.

 Песма 8.
Ирмос: Од Њега се ужасавају ангели и све војске небеске као од
Творца и Господа; Њега појте свештеници, прославите децо, и
благословите народи и величајте у све векове.

Весели се светло данас Јоаким, и Ана непорочна приноси жртву
Господу и Богу: обећану јој и подарену свету Кћерку.

Хваљени су свети Давид и Јесеј, а и Јуда старозаветни се поштује,
јер из њиног корена изниче као плод, Чиста Дјева, а из Ње се родио
Превечни Бог.

Као пречиста и духовна скинија, приводи се данас Марија у дом
Божији, и Захарија је прихвата рукама као освештану ризницу господњу.

Као двери спасења, и као мисаону гору, и као духовну лествицу,
прославимо верни уистину Дјеву и Матер Божију, благословену рукама
јереја.

Ини.
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.

Украсише се песмама твоја уста, оче богомудри, којима си јасно
богословио о Тројици нествореној, беспочетној, јединосушној,
несливеној, у три Ипостаси; њој кличемо: благословите сва дела
господња Господа.

DAN 23.
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Теби је богатство и славу и част, Христос као Ипостасна Мудрост
дао, јер си православно проповедао, и гордост јереси си оборио, и са
љубављу си појао: благословите сва дела господња Господа.

Онај који свима живот даје, увео те је преподобни као верног и
богоречитог јерарха, у цркву првенаца, јер си свете тајне служио, и
верно појао: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Ево сада јасан завршетак из Јудиног колена, начелник и
вођа, а ти си га Свенепорочна родила, самога Христа, којег су народи
очекивали; њему појимо: благословите сва дела господња Господа.

Ини.
Ирмос: Покривајај водами превиспрењаја своја..
Поднебесје покриваш водама, а море ограђујеш песком; ти све
држиш, теби пева сунце, тебе слави месец, теби приноси песму сва
твар као Створитељу, у све векове.

Твојом молитвом блажени, разрешена је од страшне ране демона,
жена, која те је по злоби безаконих људи неправедно оклеветала, и на
сред сабора те је прославио Бог, начелник подвижника у све векове.

Мрклом тамом се се испунили сви, који су зло против тебе оче
сковали, а твој светли живот блиста пред оцима Григорије, јер си пред
њима жеравицу држао рукама, и чинио си чуда.

Заиста си оче постао као сјајна звезда на своду цркве, и увек
обасјаваш врлинама и зрацима чуда, све који певају твој светли
спомен,светитељу богомудри Григорије.
Богородичан: Једина благословена, пречудно је рођење из тебе, и наше
помисли задивљује, јер Бог је из тебе тело примио, а остао је
Богородице што је и раније био, неизмењен природом, зато га величамо
у векове.

Песма 9.
Ирмос: Величајмо сви Чисту Матер Бога нашега, Она је светлоносни
облак, у који сиђе са неба Владика, као роса на руну Гедеона, и
оваплоти се Беспочетни ради нас и постаде Човек.

Из праведних Јоакима и Ане изиђе обећани плод: Божија девојчица
Марија, као мирисна кадионица, телом малена, и приводе је у светињу
светилишта, да обитава у Светињи над светињама.

По природи је малена, али изнад целе пририде беше Матер Божија;
похвалимо је песмама, јер се данас у храм Старог Завета приводи
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Господу, као мирисна жртва двоје праведних и као плод духовни.
Запевајмо верни долично са ангелом: Радуј се Богородице, радуј се

добра невесто, радуј се светли облаче из којег засија Господ, нама који
седимо у тами, радуј се надање свима.

Богомајко Маријо, ти си Светиња над светињама, ти нас ослободи
Пречиста, Твојим молитвама од вражијих замки, и сваке јереси и туге,
и напасти, јер се верно клањамо икони твога светог Лика.

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.

О Једина Триипостасној природи си побожно, богословски
објаснио, као Пресвету Тројицу, бого-владајућу и недоучиву; од ње си
сада прослављен, светојављени Амфилохије.

Као јерарх имаш код Бога смелост, богоносни, зато оне који служе
твој свети и светоносни спомен, блажени, увек помињи када пред
твојим Владиком стојиш.

Дај ми обилну благодат, јер теби богомудри похвале плетем са
усрдним срцем, и опроштај грехова те молим, као верног светитеља,
преподобни оче Амфилохије.
Богородичан: Постала си Адамова унука, и као Мати Божија се
показала, јер ти си постала најсветија од века, и светија се од свега на
свету појавила, благословена Пречиста, зато те сви величамо.

Ини.
Ирмос: Благословен Господ Бог Израиљев..
Благословен је Господ Бог Израиљев, који нам је подигао снагу
спасења, у дому Давида слуге свога, у којем нас је посетио Исток
са висине, и упутио нас на пут мира.

Ево светлог празника, ево светог спомена, ево благодати свима
окупљеним вернима, приступимо, јер нам гроб Григоријев изобилно и
непрекидно исцелења излива, просветлење и бесмртност.

Као река си пун воде Христове, и као маслина изливаш уље
живота; као палма си се уздигао Григорије, и као лоза дајеш нам твоје
врлине као грожђе, од којег се напајамо вином непропадања.

DAN 23.
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Нека се данас са нама радују сабори светитеља због твога
празника, као и мноштво преподобних и сви чинови ангела, јер са
свима њима стојиш пред Творцем обасјан оче, па зато помени и ове,
који ти са љубављу песму певају.

Постао си оче као освештан Христов сасуд, и као кула цркве и
пристаниште верних, и као мач који сече обмане, и као извор
исцелења, и дубина светих учења, и као светлост неугасива, и као
пастир пастира.
Богородичан: Родила си Светлост надвремену, који је из Оца
заблистао, зато просвети млада Дјево мој разум и душу, и одагнај
далеко од мене таму страсти Дјево, да те славим увекблажену, и свима
вернима наду.

Светилен светог Амфилохија
Подобан: Учеником..

Од Бога си усиновљен, духовним сједињењем са Божијом природом
свемудри; од си ангела помазан за епископа у божански клир, па
заступаш и Творца и творевину, богоугодни оче Амфилохије, зато твој
спомен служимо, и о теби певамо, избављени твојим молитвама од
пропасти и искушења.
Слава, светог Григорија

Испосништвом си твој живот украсио оче мудри, и постао си јерарх
свете Христове цркве Григорије, православне си обасјао зрацима твоје
науке, и неизрецивим чудесима, зато твојим молитвама измоли душевно
спасење, за све који твоје пресвето уснуће празнују.
И сада, празника

Подобан: Жени услишите..
Ходимо верни да похвалимо ону коју је из давнина предсказао

сабор пророка, као сасуд, жезал и таблицу и гору несечену, Марију
Божанску Дјеву, јер се данас уводи у Светињу над светињама, да се
васпита Господу.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Увођењем Богородице, заиста је уклоњена преграда, и сада се све
доле сјединио са горњим.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Девствени хор је запевао побожну песму, носећи свеће и пратећи у
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дом Божији, једину Свенепорочну.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Истиниту Богородицу, светију од свих светих, прими о, Захаријо,
унутра у светилиште, у светињу над светињама.
Слава и сада, глас 6.

Окупимо се данас сабори верних да духовно прославимо и
побожно похвалимо по Богу девојчицу Дјеву и Богородицу коју у храм
Господњи приводе. Она је унапред одабрана из свих поколења за
станиште Цара свих Христа и Бога. Идите пред њоме дјеве носећи
свеће, и славите часну јављање Увекдјеве. Матере сваку тугу одбаците,
па радосно пратите ону која ће бити Матер Божија и заступница
радости целога света. Сви пак радосно са ангелом певајмо обрадованој
„Радуј се“, јер се она увек моли за душе наше.

На литургији
Блажена празника, песма 4. и 5. на 6
Прокимен, 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 334.
Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље по Матеју, зачало 103.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

DAN 23.
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Месеца новембра 24. дан

Спомен свете великомученице Екатерине;
Спомен светог великомученика Меркурија.

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

Дана се улепшава град Александрија, јер у своме светом храму има
твоје повоје предивна мученице; зато и ми побожно празнујемо
Екатерино свети спомен твој, а ти се моли за све који те славе.

Прославимо сада спомен Екатерине, јер је она заиста све демонске
силе и речју и делом моћно победила, а тако и противљење мудраца,
зато њеним молитвама избави нас Боже од безбожних непријатеља.

Радуј се преславна и часна мученице Екатерино, јер Гора Синај у
којој Мојсеј виде купину неопаливу, ту је Христос сада преместио твоје
богоугодно тело да се чува, чак до времена другог свога доласка.

Ине стихире, мученика, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Ти си страдалниче Меркурије помоћу Духа Светог противнику
одолео, а норужан вером си као несавладиви војник легије духовних
мрачњака посекао, и твој подвиг си са вером зваршио, и са свима
страдалницима се преблажени великомучениче овенчао.

Са небеса ти је послан ангел заповешћу Светога Духа, и ране је
твоје дични исцелио, када су те подмукло усијаним роговима
пропоболи и када си трпео обешен и истезан са каменом тешким
привезаним, и сав обливен сопственом крвљу мучениче.

Војевао си богомудри и блажени Меркурије за земнога цара, који
ти је наредио да демонима жртвујеш, али си то одбио и муке претрпео:
огњем ужасно паљен и грозно усмрћен, па си ка Христу овенчан
отишао и убројан си у стадо мученика, где се молиш за цео свет.
Слава, глас 2.

Окупимо се радосно о, љубитељи мученика на прославу богомудре
мученице Екатерине, па је похвалама као цвећем овенчајмо, и кличимо
јој: радуј се, јер си погана уста брбљивих мудраца изобличила, и као
немудре их показала, и ка вери Божијој их руководила; радуј се јер си
из љубави према твоме Творцу тело своје на разне муке предала, и као
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непобеђена слушкиња и нестрадална си остала, радуј се јер са небеским
духовима боравиш, и јер си плату за страдања наследила, па у слави
вечној благујеш, коју желе и твоји певачи, и да од наде на њу не
отпаднемо.
И сада, глас 8.

После твога рођења Богоневесто и Владичице, дошла си у храм
Господњи да се васпиташ у Светињи над светињама као освештана.
Тада је послан и Гаврило ка теби свенепорочној, да ти храну доноси.
Све се на небу зачудило видећи Духа Светога, да се у тебе усељава. Зато
Пречиста и нескверна, која си и на небу и на земљи слављена као Мати
Божија, спаси народ наш.

На стиховње, празника, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Дођите сви љубитељи празника, да песмама просавимо једину
Богородицу и пречисту Дјеву, јер се у храм Божији уводи, да сада у
њему свето поживи, као најсветији Христов храм, и заступница сваке
радости.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Отвори пророче двери и са вером прими приведену у храм
Господњи, похвалу и велику радост свих ангела и људи, да унутра живи
и весели се као храм и станиште Божије.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Богородица Марија је у храм доведена, и хлеб прима од ангела, који
јој кличе радуј се, јер ћеш неискусомужно зачети Сина, богоневесто
благословена Богородице Дјево, земнима си Божије наслеђе и обнова.
Слава, глас 2.

Водила си живот духовни, и пред безбожни суд си изведена и
стала, победоносна и света Екатерино, као цвет си светлост од Бога
имала, у силу Божију одевена, наредби мучитеља си се наругала, а
глупе речи мудраца си многострадална утишала.
И сада, празника, глас 8.

Давид те је објавио Пречиста, предвидећи освећење твога уласка
у храм. То данас сви крајеви света празнују, а теби свеопевана
славослове певају. Ти си пре порода Дјева и после порода остала
непромењена, ти си Мати Речи Живота данас у храм доведена. Захарија
се весели примајући тебе Владичице и радује се Светиња над
светињама, примивши тебе изворе Живота нашега. Зато ти и ми
псаломски кличемо: моли за нас Сина твога и Бога нашега, да нам
подари велику милост.

DAN 24.
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Тропар мученици, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Екатерина зове силним гласом: „тебе

Жениче мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и
сахрањујем у твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала
са тобом, и умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као
чисту жртву са љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као
Милостив спаси душе наше.

Или овај, глас исти:
Врлинама као светлошћу сунчаном си просветила неверне мудраце,

и као пресветли месец ноћним путницима одагнала си таму неверја, и
царицу си уверила, и заједно сте мучитеља изобличиле, богозвана
невесто, блажена Екатерино. Са жељом си дошла у небески дворац ка
прекрасном женику Христу, и од њега си царским венцем овенчана, и
пред њим са ангелима стојиш, зато се моли за нас, који славимо
преславни спомен твој.

Слава, мученика, глас тај исти.
Мученик твој Господе Меркуриј, у страдању своме је примио

непропадив венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика спаси душе наше.

И сада, празника
Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,

јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника једанпут, Екатерине једанпут,
Слава мученика И сада.. празника.

После првог стихословија, сједален, глас 1
Подобан: Камени запечатану..

Девојке је похвалите, а мајке је славите, и народи славословите,
свештеници благословите, Пречисту Матер Божију, је иако је млада
узрастом, у храм је приведена као свети храм Божији, зато духовни
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празник служимо, а њој певајмо, као заступници рода човечијега.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија, сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Ти си Богородице светиња над светињама, и достојно си доведена да
живиш у светињи, као духовни кивот Господњи, и уистину си Светога
Духа божанско станиште, Дјево и Мати, јер се у тебе Јединородни Оцу
и сапостојећи Светоме Духу неискусомужно уселио, и твој Син је сво
човечанство обожио.
Слава и сада, то исто.

Канон празника глас 4. са ирмосем на 6, и светих два канона на
8.
Канон празника, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се духа и реч ћу кликнути
Царици Матери и светло ћу славити и певати радујући се њеном
ваведењу.

Пречиста премудрости, тебе познасмо као ризницу благодати и тебе
која точиш непресушни извор разума молимо: тим капима ороси и нас
Владичице да ти увек певамо.

Постала си, Пречиста, већа од небеса и храм и палата и у храму
Божијем постављена си да се припремаш за божанско жилиште његовог
доласка.

Засијавши Богородица светлошћу благодати, све просвети и окупи
да песмама пресветло украсе њену свечаност; пруђите, стецимо се око
ње.

Ти си попут славних двери непролазних за помисли; ти отвараш
двери храма Божијег и упућујеш нас који се окуписмо да се наслађујемо
Божијих чуда.

Ини канон мученици. Његов акростих је: Певам у песмама о
незаборавној Екатерини. Дело Теофаново. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..

DAN 24.
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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.

Ради молитава храбре мученице Екатерине, просвети Христе
мрачне очи моје душе, и дај ми Владико зрак твога сјаја, и уништи сав
мрак мојих душегубних мојих падова.

Упућена божанским поукама Владике, и загрејана његовом
љубављу, похитала си свемудра одушевљено на подвиге, и разум
мучитеља си зачудила и речима и мудрошћу и благодаћу твојом.

Вођена моћном руком Христовом, избегла си буре идола, мученице
славна, и неоквашено си препловила крстом као једром, и ветром
Светог Духа, и песму Богу си певала.

Радосна због лепоте девства, и имајући у себи божанско знање са
небеса, ти си мудра Екатерино заступнике лажнога знања, смело и
храбро посрамила, и њихову силу победила.
Богородичан: Који тебе проповеда као Богородицу Пречиста, сваку ће
јерес одбацити, јер си родила Реч Божију, телесно посталог а
неромењеног, узвишенијег од свега створеног, и увек постојећег.

Ини канон мученика. Његов акростих је: Нека ме чува сила
Меркурија. 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 потопила, и
Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући песму:
Господу појмо јер се славно прославио.

Са небеским војскама стојиш радосно Меркурије пред Изворем
добара, и испуњен си божанском благодати увекпомињани, зато сачувај
све који твој празник са љубављу славе, и певају Господу, јер се славно
прославио.

Својевољно си дошао на поприште мучења, храбри, укрепљен
силом
Христовом, који је ради нас спасоносно страдање својевољно телом
претрпео, и радосно си кликтао: певајмо Господу јер се славно
прославио.
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Речи мучитељеве си блажени јавно укорио, и исповедањем Христа
се украсио, и сваки начин мучења си Меркурије радосно претрпео,
кличући Ономе који те је укрепио: певам Господу јер се славно
прославио.
Богородичан: Из младе девојке и Дјеве си се ради нас оваплотио, и
попут нас си Човек постао, и храброг Меркурија, свога страдалца, си
као верног сведока твога страдања објавио, који је силно појао: певам
Господу јер се славно прославио.

Песма 3.
Ирмос: Хор твојих појаца, Богородице живи и независни изворе, скупи
око себе и духовно утврди у часном ваведењу твоме и венаца славе
удостоји.

Невесто украшени се појави данас Дјевин красни храм и ковчег
примивши њу као духовни ковчег Божији чисту и непорочну и светлију
од свих твари.

Давид беше предходник радости и игра и радује се са нама и
назива тебе украшеном царицом, Пречиста; ти стојиш пред свима у
храму Цара и Бога.

Из жене изиђе у давнини преступ рода људскога, али из жене
процвете и оправдање и непропадање, јер се данас Богородица приводи
у дом Божији.

Ангелске војске и сво мноштво људи играју пред твојим лицем
Пречиста, данас ти предходе свећеносице кличући: величанственост је
твоја у дому Божијем.

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.

Својевољном одлуком твојом, пошла си на страдање и одлучно си
се на Христа угледала, па си сјајно победила господара мрака доњег
света, и зато си овенчана, Екатерино богоугодна.

Својим моћним разумом изобличила си мучитеље који су се
ваљали у дубини незнабоштва, јер си јасно проповедала догмате
богопознања, Божијом мудрошћу научена, мученице свехвална.

Змија која је у уши Еви шапутала да буде иста са Богом, сада је од

DAN 24.
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младе девојке побеђена, јер је мученица Екатерина оружијем крста
ограђена, згазила змију који се прекомерно хвалисала.
Богородичан: Дејством Живота који је из тебе дошао целом свету,
једина свенепорочна Богордитељко, подигни мој усмрћени разум, и
искорени моје ране и ожиљке греховне.

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

Сав запаљен божанском љубављу Меркурије славни, ти си и огањ,
и окове, и муке и мач као сан поднео.

Певао си Створитељу своме када си трпео страшне ране, мучениче
храбри, и примао си исцелења рана Меркурије славни.

Помоћу Божанског жезла, ти си свирепог демона моћно смирио,
јер си храбар јунак и страдалник мучениче био.
Богородичан: Купина која је у огњу горела а није сагорела, била је
пра-слика, твога надразумног порода Пречиста.

Кондак празника, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Пречисти храм Спаситељев, скупоцени ковчег и Дјева, освештана
ризница славе Божије, данас се уводи у дом господњи, и собом
благодат уводи; Она је са Духом божественим, о њој превају ангели
Божији, она је небеско станиште.

 Икос:
Радујем се гледајући у Дјеви неизрециве Божије и божанске тајне,

јер она најављује благодат и јасно пророштва испуњује; збуњујем се и
не разумем чудни и неизрециви призор: како се Изабрана појавила
једина чиста над свим тварима видљивим и схватљивим? Хтео бих да
је похвалим и разумом и речју, али се веома бојим, па ипак смело
проповедам и кличем: Она је небеско станиште!

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

Прославимо песмама славећи светог Меркурија, у рату непобедивог
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војника и у невољама непостидног посредника, јер оне који са радошћу
празнују његову успомену, избавља од невоља и напасти.

Сједален светој, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Твога женика Христа си заволела, и твоју светиљку си славна
запалила, јер си заблистала врлинама, зато си са њиме ушла у палату
и венац си због страдања примила, од невоља избави нас Екатерино,
који служимо спомен твој.
Слава, мученика, глас тај исти.
Подобан: Скоро предвари..

Мученик Меркурије се подвизавао и тако је Лажљивога посрамио,
и моћни, овенчани јунак Хрстов је постао, зато је убројан у небеске
саборе, па се непролазном славом достојно причешћује, зато његов
свети спомен верно славимо.
И сада, празника. Глас тај исти.

Похитај Давиде у храм Божији, и радосно прими нашу Царицу, и
њој овако запевај: уђи, уђи Господарице у храм Царев. Њена слава је
сада сакривена, али из ње ће нам свима потећи Христос.

Песма 4.
Ирмос: Пророк Авакум сагледа несхватљиви Божији домостој по којем
се Вишњи од Дјеве оваплотио, па кликташе: слава сили твојој Господе.

Дјеву као непроходне двери примио је данас Божији дом и учинио
да престане свако служење Старом Закону, јер се јавила истина знана
свима на земљи.

Дјева као гора осењена коју давно предвиде Авакум, унапред
предсказану која ће бити смештена у забрањени део храма; она као
гора процвета врлинама и покри цео свет.

Видећи сва земља преславна дела, чудна и дивна збивања, како
Дјева прима храну од ангела, па се и она уређује.

Као храм и палата и небо продуховљено појави се ти Богоневесто
Царева; у храм Старог Закона си данас уведена да у њему будеш чувана
Пречиста.

Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
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.

DAN 24.
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По цену страдања си се одупирала Екатерино, мученице увек
слављена, и противнику си се са великим трпљењем успротивила, и уз
помоћ крста си га твојим храбрим стопама згазила, страдалнице и
похвало мученика.

Постала си Екатерино свеблажена невеста Христова, јер си
блиставим зрацима божанске лепоте и доброте засијала, зато радосно
певаш Владици: слава сили твојој Човекољубче.

Гордост мучитеља си оборила, и богонадахнутим речима твоје
мудрости избавила си обмануте из дубине лажнога демонослужења, па
си их научила да кличу Христу и певају: слава сили твојој
Човекољубче.

Славни и светли празник твога светог спомена свехвална као сунце
нам заблиста, јер си моћно дрскост демона победила, зато сада
громогласно кличемо Владици: слава сили твојој Човекољубче.
Богородичан: Сада млада Дјево обори силу оних који одбацују да
поштују иконе, тебе Пречисте, и надразумно из тебе Оваплоћенога, који
је цео свет просветио, и иконе свих светих, а просвети све који са
вером тебе славе, једина Свеопевана.

Ини.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Због твога светог сведочења кроз страдање богомудри, тебе је твој
Створитељ усвојио, и светле венце си славни од њега, као непобедив
примио.

У плашт од небеске благодати изаткани си се мучениче сада
оденуо, а плашт смрти и пропасти си скинуо.

Чак до крви си се славни Меркурије против греха подвизавао, и
победоносан постао, и небеске се славе са висине удостојио.
Богородичан: На тебе је спасоносни Бог-Реч као облак сишао
Увекдјево, и поплаву многобожија је исушио.

Песма 5.
Ирмос: Све ухвати ужас због твога часног входа а ти неискусобрачна
Дјево ушла си унутар храма Божијег и сама часнија од храма и свима
који ти певају мир дарујеш.

Збило се славно и свето постављење, јер се данас пречиста Дјева
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поставља у храм Божији, да се очува за стан јединоме нашем Свецару
Богу као што и сам Он зажеле.

Некада у давнини сагледа, Пречиста, лепоту душе твоје Захарије,
па са вером запева: ти си нам избављење, ти си радост свима, ти си
позивање наше у теби се Несместиви уселио и мени јавио.

О, надразумних твојих чудаса Свечиста! Чудно је рођење твоје,
чудан и начин узрастања твога; све је о теби Богоневесто чудно и
преславно и људима неизрециво.

Као светиљка си пресјајна Богоневесто, и тако си данас заблистала
у дому Господњем и нас обасјаваш Чиста часним даровима твојих
чудеса, Богородице свеопевана.

Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул..
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.

Разгорела љубављу твога Владике мученице свеславна, тражила си
да видиш његову недокучиву лепоту, зато си својевољно себе на ране и
мучење предала, блистајући благодаћу девствености.

Украсила си себе девојко и храбра дјево светим страдањем, и
обожена си ушла у Христову небеску палату, и сада се светло радујеш
твоме Женику, у заједници са њим, свеблажена.

Девојка си пресветла била, јер си једино Жељеног заволела, и за
њиме си одлучно трку живота завршила, и кликтала си: Жениче мој,
хитам у мирис твога духовног мира.
Богородичан: Сви те познасмо, Пречиста Владичице, као истиниту
Богородицу, јер спознасмо Бога-Реч из тебе рођенога, и проповедамо га
у две суштине и знамо га у две самовласне воље, Мати Богоневесна.

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

Истјазавање и комадање оштрим ножем си Меркурије неклонуло
трпео, јер си надом у Бога снажен био.

На Христу као духовном камену си утврдио твоје срце, и зато се
каменом притиснут ниси поколебао славни Меркурије.

DAN 24.
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Страдањем си заједничар твога Владике постао, и његовој се слави
сјединио, и божанске светлости удостојио.
Богородичан: Умртви Дјево грех који живи у мени, јер си ти Живот
родила, који је смрт умртвио.

 Песма 6.
Ирмос: Чинећи ово божанско и свечасно презновање Богомајкино,
умудрени Богом дођите рукама пљескајући и рођеног од Ње Бога
прославимо.

Он сву твар једном речју држи и молитву праведних услишава, па
тако разрешивши тегобу неплодних, као добар подари им узрочницу
радости.

Прохтело се Господу изрећи народима спасење, те сада прима од
људи неискусобрачну Дјеву, као знамење измирења и обновљења.

Постала си дом благодати у којем леже ризнице неизрецивог
Божијег домостроја, Свечиста, и у храму си се сјединила са
непропадивим небеским сладостима.

Као царску круну примио те је храм, Богоневесто, просвети се и
крену за бољим видећи на теби проречене догађаје.

Ини.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј..
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.

Видећи благи и пречисти Бог-Реч, где сва блисташ зрацима лепоте
двества, и да си млада девојко својом мученичком крви покропљена, Он
те је уселио у небески дворац.

Помоћу крста разорила си силу мучитеља, и сујетној се светској
мудрости наругала, па си излила догмате богонадахнуте науке, веома
мудра Екатерино, увек слављена.

Онога који је у почетку лажју Адама из рајског блаженства
изагнао, ти си на земљу оборила, када си патње од рана храбро
истрпела, мученице свеславна, и зато си венцима небеског царства
овенчана.
Богородичан: Твојим молитвама Богородице Дјево, учини милостивим
према мени у дан суда Судију и Сина твога, и да се избавим страшних
патњи, јер само у тебе једину наду полажем.
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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.

Теби је снагу мишица дао увек постојећи Бог-Реч, и он те је видео
да за њега мучениче трпиш сваки начин мучења, и преко ангела те је
храбрио Меркурије, да се никако не уплашиш од мучитељевог
противљења.

Умртвљена је многолика змија и погажена ногама дивнога
страдалца и храброг војника, када је својевољно и одлучно пошао на
мучење, ране и смрт, и зато је пун славе.

Потпуно си себе Владици принео мучениче, и искрено и ревносно,
зато си претрпео ломљење, а он те је као победника овенчао, па пред
њиме стојиш сада на небесима, са свима мученицима, Меркурије.
Богородичан: На глас ангела зачела си млада Дјево ангела Великога
Савета, од твоје пречисте крви Оваплоћенога, и родила си га
Свенепорочна, а Он је по неизрецивој милости, свима показао улазак
у живот вечни.

Кондак светој, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Уздигните сада славни и побожни хор, сви љубитељи мученика,
поштујући свемудру Екатерину, јер је она храбро Христа проповедала,
ђавола је поразила, и заблуде говорника ућуткала.
Икос:

Из детињства си примила од Бога мудрост мученице, и целу
светску мудрост си добро савладала, из ње си познала и разумела
стварање и кретање природе, а Творцу који је ово својом речју започео,
благодарење си дан и ноћ приносила, и идоле си оборила, а говорнике
си ућуткала, који су им неразумно служили.

Песма 7.
Ирмос: Не послужише богомудри младићи твари више него Творцу па
огњену опасност храбро победише и певаху радујући се: опевани Боже
и Господе отаца, благословен си.

Гле, данас посвуд засија пролеће радости, просвећује благодаћу наше
душе, разум и срце, због данашњег богородичног празника, а и ми се
улепшајмо, свето и духовно.

DAN 24.
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Нека данас сви принесу дарове Царици и Божијој Матери, и небо,
и земља, и ангелски чинови, мноштво народа нека певају: у храм се
уводи радост и избављење.

Старозаветно Писмо прође и његов закон је ослабио као сенка, а
заблисташе зраци новозаветне благодати, због Твог уласка у храм
Божији, чиста Мати и Дјево, у којем си благословена.

И небо и земља и преисподња, повинули су се Рођеним из Тебе
Свечиста, као Творцу и Богу, и сваки те народ признаје, јер се тобом
јавио као Господ, и Спаситељ душа наших.

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.

Ти си мученицима похвала, и побожности учитељица, па си
Христу, твоме светлом Женику, мноштво мученика привела, и са њима
кличеш свехвална: благословен је Бог отаца наших.

Твоја премудра пороповед је многе из идолопоклоњења ка спасењу
избавила, и светим их мученицима учинила, па са тобом громко кличу:
благословен је Бог отаца наших.

Девојка је за тобом кренула, мачем је посечена и тако је теби
приведена, јер се на твоје свето страдање угледала, и теби Створитељу
је кликтала и говорила: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Свети над светима се у тебе свето уселио, Пречиста
Богородице Дјево, и оваплотио се и из тебе родио, да би све који са
вером кличу спасао: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Светлом са висине си просвећен и обасјан, храбри војниче, па
просветљујеш оне који ти сада певају, и који кличу: благословен си
Господе Боже у векове.

Певао си блажени о Доброчинитељу свима, загрејан ревношћу за
њега, и огњем жестоким си паљен али и певао: благословен си Господе
Боже у векове.
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Они који су камењу служили, и чије је срце окамењено, везали су
мучениче камен за твој врат, јер си кликтао Меркурије: благословен си
Господе Боже у векове.

Твоју свету крв си помешао са крвљу Владике и Човекољубца, и
постао си заједничар његовог страдања, кличући Меркурије:
благословен си Господе Боже у векове.
Богородичан: Задивиле су се војске ангела дубини тајне твоје
Богородице, јер је Бог из тебе оваплоћен дошао; а ми њему у песмама
певамо: благословен си Господе Боже у векове.

 Песма 8.
Ирмос: Чуј дете и Дјево чиста, да ти саопшти Гаврило давнашњи савет
Вишњега: буди спремна да примиш Бога. Тобом је Несместиви са
људима поживео, зато радосно певам: благословите сва дела господња
Господа.

Приводећи давно Ана Дјеву у дом Божији као пречисти Храм,
песмом и са вером рече свештенику: прими сада чедо од Бога ми
подарено, и уведи је у дом Створитеља твога и радостно певај Њој:
благословите сва дела господња Господа.

Предвидевши Духом, рече тада Захарија Ани: истиниту Матер
Живота уводиш, а Њу јасно проповедаше пророци Божији као
Богородицу, и како ће је моћи храм примити? Зато у чуду певам:
благословите сва дела господња Господа.

Била сам слушкиња Божија, одговори њему Ана, и призивала га са
вером у молитви, да прими род мојих трудова, а пошто је примио хоћу
Ову Коју сам родила да приведем на дар Богу Који ми је Њу и подарио,
зато му кличем у песми: благословите сва дела господња Господа.

Ово је заиста дело по Закону, рече Ани свештеник, схватам да је
све ово чудо, видећи приведену у дом Божији, благодаћу узвишенијом
од Светиње над светињама. Зато са радошћу певам: благословите сва
дела господња Господа.

Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
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.

Царица је твојим поукама поверовала, и ка правој притекла, и
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велике патње је храбро претрпела, и непролазног небеског царства се
јасно удостојила, а Владици је кликтала: свештеници благосиљајте га,
а народи га величајте у све векове.

Са мученицима стоји пред Христом и ова страдалница, и моли се
за добро верних, и заступница је спасења свима, који свети и часни
празник њен усрдно служе и верно певају: свештеници благосиљајте га,
а народи га величајте у све векове.

Теби свемудрој, отворио је рајске двери и примио те небески
Женик, и настанио те у најсветијој палати, у заједницу царства, јер си
се са њим кроз страдање сјединила, па пред њим сада стојиш као кћер
царева, дивно украшена, али не заборави на нас.

Злонамерним речима те је мучитељ искушавао, и образлажући те
веома лагао, надајући се да би тако твоју вољу раслабио, али ти си
славна одлучила да будеш само невеста Христова, и Владици си
кликтала: свештеници благосиљајте га, а народи га величајте у све
векове.
Богородичан: Постала си светија од ангелских чинова, Богородице
Свенепорочна, јер си њиховог Створитеља и Господа родила, из
девственог и неискусобрачног твога тела, у две природе, несливене и
неизмењене, а у једној Ипостаси Бога оваплоћенога.

Ини.
Ирмос: тај исти.

Сабор страдалника је тебе примио, светлог и украшеног чудном
храброшћу у твоме светом страдању, и због твога побожног и светог
сведочења, а ти сада кличеш непрестано: свештеници благосиљајте а
народи величајте Христа у векове.

Ти си, славни, побожно и мудро твој подвиг завршио, и храброшћу
си противника посрамио, и као победник си награду небеску примио,
па се сада са војскама ангела радујеш и са њима непрестано кличеш:
свештеници благосиљајте а народи величајте Христа у векове.

Мачем си посечен и тако си Меркурије живот сконачао, и жељени
крај живота си стекао, земљу си потоком своје крви напојио, а блажено
и победоносно тело, беље од снега си оставио, певајући: свештеници
благосиљајте а народи величајте Христа у векове.
Богородичан: Сви верни певамо теби Пречиста, као узрочници нашег
небеског Дара, јер је Он наш, злобом унакажен лик, својом добротом
обновио, Преблагословена и Обрадована.
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Песма 9.
Ирмос: Као духовноме Божијем кивоту, да се никако не дотакне рука
скверних, а усне верних неућутно гласом ангела Богородици да певају
и радосно да поје: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.

Имаш Чиста Богородице пресветлу лепоту и душевну чистоту, и
благодаћу Божијом си испуњена са небеса; непролазном светлошћу
просвећујеш увек оне који радостно певају: Заиста си виша од свих,
Дјево Пречиста.

Твоје чудо чиста Богородице лебди изнад силе речи, а твоје тело
је неизрециво за греховни живот недоступно, зати ти благодарно певам:
Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.

Пречудни пра-образи о теби Чиста беху: Скинија старог закона,
посуда са маном, и чудни кивот и завеса и жезал Аронов, неразориви
храм и двери Божије. Све нас то поучава да кличемо: Заиста си виша
од свих, Дјево Пречиста.

Певајући псалме тебе је најавио Давид, рекавши да си ти кћер
Царева; видео те је украшену врлинама и окићену где стојиш десно од
Бога, па је зато пророчки певао: Заиста си виша од свих, Дјево
Пречиста.

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.

Преставила си се у палату сјајну, украшена накитом невесте,
имајући свећу девства у твојој десници, а у другој држећи твоју
одсечену главу, и сада стојиш пред Христом жеником твојим, зато чувај
све који ти поје.

Твоја молитва, је примљена, јер све који са вером твоје свето име
помињу, спасава Владика од искушења, и дарује здравље, и од разних
неприлика душевних и телесних избавља, зато те богомудра Екатерино
радосно славимо.

Сада си мученице приспела у тихо пристаниште, јер си море овог
света богоугодно, лако и без олује и колебања препловила, и као разно
богатство си, свемудра девојко, Христу мноштво мученика принела,
Екатерино свеблажена.

Сада се унутра у небеској палати радујеш са војскама девествених,
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зрацима мученичким обасјана Екатерино свемудра, зато ме разреши од
окова мојих падова, и усрдно моли свима Доброчинитеља, за кога си
крв твоју излила.
Богородичан: О, Дјево, ти си мимо природе постала и Мати Божија,
јер си телесно благога Бога-Реч родила, њега је Отац као благ из срца
свога дао пре свих векова, и у њега сада од свих телесних Узвишенијег
верујемо, мада се и у тело оденуо.

Ини.
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.

Мученичке ране сада благодаћу миомир испуштају, и наше смрадне
страсти речима неизрециво одгоне, а кости воду лечења изливају, и
напајају душе свима који о њиховим чудима певају.

Тебе мучениче свето прослављамо, као високу кулу Христове
цркве, као бедем непоколебиви, и као град заиста неосвојиви, као
храброг војника Бога Свецара, као победника свих противника, као
разумно светило целога света.

При страдању твоме, светли ангел ти је сишао, и ти си га
богомудри примио, и зато када си комадан, и свећама паљен, и ужасно
сечен, и мачем посечен, ти се ниси уплашио, храбри страдалниче
Христов.

Дан пун светлости весеља и радости нам је заблистао, јер је сада
свети спомен твој, када тебе мучениче Меркурије славимо, овога дана
помињи нас који твој празник служимо, и избави нас од великих
искушења, невоља и страсти.
Богородичан: Ти си двери Светлости, па просвети моју душу која пати
ослепелу страстима, и помрачену злим помислима, и избави ме
искушења, невоља и болести, да славим тебе као наду и утврђење
верних.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Виша си и изнад разумних жена, о, девојко Екатерино свечасна, ти
си слава страдалника, ти си мудрост философа по Богу изобличила као
лудост и басне, јер си заиста свенепорочну Матер Божију као
помоћницу себи стекла.
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Слава и сада, празника.
Подобан: Учеником зрјашчим..

Војске ангела и сабори мученика са нама данас празнују што
Јоаким и Ана свечано уводе у храм Богодевојчицу и Матер Господа;
заједно и славимо и храброг Меркурија, и преславну Екатерину, па се
молимо, да њиним молитвама стекнемо опроштај многих сагрешења.

На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Свети спомен твога светог страдања служимо Екатерино свехвална,
а Исуса човекољубца славимо непрестаним песмама, као Спаса и
Гопода, који ти је подарио истрајно трпљење, и победницом те учинио,
и реч ти даровао, којима си зачудила говорнике.

Мученице одлучна, Екатерино свеславна, ти си мучитеља силно
посрамила, а окорело многобоштво си Божијом благодаћу и светлим
богопознањем оборила, зато те је као мученицу и дјеву непорочну
овенчао Христос, Спаситељ душа наших.

Примила си Екатерино свеславна благодат Духа, да отвориш уста и
проповедаш, јер си свој живот очистила, а душом трпељивом си гордог
мучитеља победила; лепоту душевну си богомудра више од телесне
красоте ценила, лепото страдалника.
Слава, глас 2.
Дело Вавиле монаха.

Духовни живот си водила, али си на судилиште безбожно доспела,
остала си победоносна Екатерино часна, носећи божански сјај као
цвеће, његовом си снагом одевена, и наредбу мучитеља си исмејала, а
луде речи говорника си ућуткала, мученице многострадална.
И сада, глас 6.
Дело Сергија Агиополита.

Окупимо се данас сабори верних да духовно прославимо и побожно
похвалимо по Богу девојчицу Дјеву и Богородицу коју у храм Господњи
приводе. Она је унапред одабрана из свих поколења за станиште Цара
свих Христа и Бога. Идите пред њоме дјеве носећи свеће, и славите
часну јављање Увекдјеве. Матере сваку тугу одбаците, па радосно
пратите ону која ће бити Матер Божија и заступница радости целога
света. Сви пак радосно са ангелом певајмо обрадованој „Радуј се“, јер
се она увек моли за душе наше.

На стиховње стихире, глас 2.
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Подобан: Доме Еуфратов..
Ти си Богородице у храму славе трисјајну светлост запалила, и

небеску си храну примала, величајући тебе.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Из корена Давидовог си Дјево израсла, а Гаврило ти је радост
донео кличући: ти ћеш Бога родити Пречиста.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Благо светим и побожним супрузима Јоакиму и Ани, јер се из њих
Пречиста родила, и сада је своме Творцу доведена.
Слава и сада, тај исти

Двери небеске примите сада неискусомужну Дјеву Марију.
Пречисту Богородицу, јер из ње је људима избављење.

На литургији
Блажена празника, песма 7. и 8. и од свете песма 6.
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Луки, зачало 106.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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 Месеца новембра 25. дан

Спомен међу светима и отаца наших и свештеномученика
Климента епископа римског и Петра александријског;

Види:
Овога дана је оданије празника Ваведења Пресвете

Богородице.

На Господи воззвах.. стихире празника, глас 1.
Подобан: О, дивнаго чудесе!..

Ликујмо данас верни појући Господу псалмима и песмама и
славећи ову као његову свету сенку и духовни кивот, јер је она у себе
примила несместиву Реч. Мимо природе, млада узрастом, приводи се
она Господу, а велики светитељ Захарија прима њу са весељем као
Божије станиште.

Данас се као храм духовни свете славе Христа Бога нашега,
приводи у храм Закони једина међу женскима Чиста и благословена, да
живи у светињи. Радују се са њоме душом Јоаким и Ана, а хорови
девствени певају Господу, псаломски појући и славећи Матер његову.

Ти си проповед пророка, ти си слава апостола а мученика похвала.
Ти си свима на земљи обнова, Дјево Мати Божија. Тобом смо са Богом
измирени, зато славимо твоје увођење у храм Господњи и са ангелом
ти сви у песми кличемо: радуј Печиста, јер смо твојим молитвама
спасени.
Ине стихире светога Климента, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Ти си оче и јерарше био лоза на чокоту Живота, и Духом си узрео
дивне гроздове догмата свемудри, они увек капљу вино богопознања, и
веселе побожна срца свих који те искрено славе, Клименте богоносни
и блажени.

Био си ученик врховнога Петра, и на томе камену си сазидао као
камен скупоцни самога себе свехвални, снагом твојих речи си сва
здања многобожачка разорио, а свете храмове у част Тројице си
сазидао, за коју си се блажени и подвизавао и мученички венац
примио.

Као сунце које даје светлост, заблистао си оче са запада, и силно

DAN 26.



388

MINEJ NOVEMBAR

си просветлио земљу зрацима твојих догмата и твојим ранама, и доспео
си трипут блажени до источних крајева; зашао си на земљи када су те
убили, а заблистао си Клименте код Христа, и његовим зрацима си
богато и непрестано обасјан у близини Божанства.
Слава и сада. Глас 8.

После твога рођења Богоневесто и Владичице, дошла си у храм
Господњи да се васпиташ у Светињи над светињама као освештана.
Тада је послан и Гаврило ка теби свенепорочној, да ти храну доноси.
Све се на небу зачудило видећи Духа Светога, да се у тебе усељава. Зато
Пречиста и нескверна, која си и на небу и на земљи слављена као Мати
Божија, спаси народ наш.

На стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..

Радују се небо и земља, јер гледају једину непорочну Дјеву, где као
разумно небо долази у Божији дом да се часно васпита. Њој се Захарија
диви и кличе: ти си двери Господње, зато теби отварам двери храма,
јер је већ дошло најављено избављење Израиља, да се из тебе роди
Бог-Реч, који дарује свету велику милост.
Стих: Приводе је ка Цару, а прате је девојке, другарице њезине.

Ана божествена са весељем приводи у храм Божији чисту
Увекдјеву, као благодарност за подарену јој благодат. Позвала је да пред
њом иду дјеве носећи свеће и говорила је: ходи чедо да будеш уздарје
и као миомирисни тамјан Ономе који те ми је подарио. Уђи у
непролазно и сазнај тајне и припреми се да будеш радосно и прекрасно
станиште Исусово, који радује свету велику милост.
Стих: Приводе је весело и радосно, и улазе у царев двор.

Унутар храма Божијег уселила се Свесвета Дјева као храм који ће
Бога примити. Њој сада предходе дјеве које носе свеће. Раздраган је
изузетно родитељски пар Јоаким и Ана и ликују, јер су родили
Родитељку Творца. Она је срећна и свенепорочна у божанској скинији
храњена руком ангела и постала Мати Христа, који дарује свету велику
милост.
Слава и сада, глас 6.
Дело Сергија Агиополита.

Окупимо се данас сабори верних да духовно прославимо и побожно
похвалимо по Богу девојчицу Дјеву и Богородицу коју у храм Господњи
приводе. Она је унапред одабрана из свих поколења за станиште Цара
свих
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Христа и Бога. Идите пред њоме дјеве носећи свеће, и славите часну
јављање Увекдјеве. Матере сваку тугу одбаците, па радосно пратите ону
која ће бити Матер Божија и заступница радости целога света. Сви пак
радосно са ангелом певајмо обрадованој „Радуј се“, јер се она увек
моли за душе наше.

Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не

напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.

Слава и сада тропар празника
Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,

јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

Треба знати, ако се догоди оданије празника Ваведења Пресвете
Богородице у н е д е љ у, изоставља се служба светог Петра и пева
се када расуди еклисиарх.
У суботу
На малој вечерњи
Стихире васкрсне и Богородици по обичају. Тропар васкрсан и
празника.

На Великој вечерњи:
После уобичајене катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3,
Анатолијева („Источна“) 1 и празника подобне 3 глас 1.: Днес
верни.. и светога Климента подобне 3 Слава..празника, глас 8.: По
рождествје твојем.. И сада.. богородичан од првих (догматик)
владајућег гласа. Вход. Прокимен дана. На литији: стихире
празника. Слава и сада.. празника. На стиховње стихире васкрсне,
Слава и сада.. празника. На благосиљању хлебова: Богородице
Дјево.. три пута. А где нема свеноћног бденија, говоримо тропар
васкрсан, затим:

Слава, тропар Климента, глас 4.
Од Бога си преславно задивио чудесима све крајеве света, свети

страдалче, јер си мимо природе чинио да се вода у мору раздељује, у

DAN 25.
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дане твога светог спомена, за све који су увек са усрђем притицали у
богоздану ти цркву и ка чудесним твојим моштима, а по свенародном
ходочашћу си поново море чудесно састављао, Клименте предивни,
моли Христа Бога да спасе душе наше.

И сада, празника.
Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења,

јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти
испуњавање Створитељевога промисла.

На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слава Климента., И сада..
празника. После катизме сједални васкрсни са њиним
богородичиним.
Полијелеј, тропари: Ангелскиј собор.., Ипакој гласа, и степена.
Прокимен и Еванђеље васкрсни. Воскресеније Христово.. Псалам
50. Стихира васкрсна.
Канон васкрсан са ирмосем на 4, Богородици на 2, празника првог
гласа на 4 и Климента на 4. Катавасија: Христос раждајетсја.. После
3. песме Кондак празника и Икос. Затим:

Кондак Климента, глас 2.
Подобан: Твердаја..

Постао си свима као светоодгајена лоза Божијег винограда, јер
изливаш сладост премудрости, молитвама твојим свеславни. А ти спаси
својим молитвама слуге твоје, да бисмо ти принели изаткану духовну
песму као пурпурну хаљину, свети Клименте.

Затим сједален светога, Слава.. и сада.. празника. После 6. песме,
кондак васкрсан и икос. На 9. песми стихословимо Чесњејшују..
Светилен васкрсан, Слава..светога, И сада..празника. На хвалитне
стихире васкрсне 4 и празника са „славним“ на 4 са припевима
празника. Слава.. Еванђелска стихира, И сада.. Преблагословена
јеси.. Славословље велико. Тропар само васкрсан, јектенија и
отпуст и 1. час. На часовима: тропар васкрсан, Слава.. празника, И
сада.. богородичан часослова. После Оче наш.. Кондак празника и
васкрсан говоримо наизменце.
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Блажена гласа на 6 и празника песма 9. на 4
После входа тропар васкрсан и празника, и светога. Затим: кондак
васкрсан, Слава..светога, И сада.. празника. Прокимен, Апостол,
Алилуја и Еванђеље гласа и празника. Причастен: Хвалите Господа
и празника.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника, два пута. слава светима: Боже
отаца наших.. И сада.. празника.

После првог стихословија, сједален, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Плод праведних Јоакима и Ане, приноси се Богу за свето
станиште. Узрастом је млада, а хранитељка је Живота нашега. Њу је
благословио свештеник Захарија, а сви ми је као Матер Божију верно
прославимо.
Слава и сада, то исто.

После 2. стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Посвећена си Богу, јер си пре зачећа чиста, и рођена на земљи и
сада си као дар њему принесена, испуњујући обећање отачко; у храм
Божији си као божански храм са свећама упаљеним предана. Од
младости си чиста и постала станиште недоступне божанске Светлости.
Заиста је узвишено твоје довођење, једина Богоневесто и Увекдјево.
Слава и сада, то исто.

Затим канон празника са ирмосем на 6 и светих оба канона на 8.

Канон празника, глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Певајмо Богу песму победну, јер учини дивна чуда својом
високом мишицом, те спасе Израиља јер се прослави.

Стецимо се данас песмама поштујући Богородицу и прославимо
духовни празник јер се у храм Богу на дар она приноси.

DAN 25.
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Песмама опевајмо славни долазак Богородице; она се данас по
пророчанству у храм приноси као храм Божији, као дар скупоцени.
Тројичан: Јединосушна Тројице, Оче, Речи и Душе Свети, тебе верно
славимо као Творца свега и теби побожно певамо: спаси нас Боже.

Руменилом крви твоје као плаштом оденут, Пречиста прошао је
Цар и Бог и обновио род човечији добротом својом.

Ини канон светог Климента. Дело Теофаново. Глас 8.

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

Научен од светога Петра врховнога апостола, ти си оче од њега
божанско знање примио, и идолску си лаж изобличио.

Христос је дао тебе као лозу Богом засађену на земљи, са
плодовима врлина из науке православне, и ти си заиста као расцветани
виноград.

Заиста се на све стране раширила благовест твоје божанске науке
Клименте мудри, и све је просветила да благосиљају Тројицу у
јединству Божанства.
Богородичан: Ево, сада су се најзад пророчка јављања о теби
испунила, јер си Богородитељко Бога-Реч бесемено зачела, и телесно га
родила.
Ини канон светог Петра. Његов акростих је: Похвалићу трипут
даровитог Петра. Дело Теофаново. Глас тај исти.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.

Ти живиш у најсветлијим насељима, зато ми подари просветлење,
твојим молитвама свеблажени Петре.

Научен богопознању и украшен свештенством, свеблажени Петре,
Христу си себе у крви принео.

Као сасуд украшени, и као драгоцена жртва, подарен си од Бога
блажени Христовој цркви.
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Богородичан: Пречиста Богородице, ти си мимо природе родила
оваплоћеног и најсветијег Бога-Реч, зато ти певамо.

Катавасија: Христос се рађа, славите! Христос иде с небеса, у сусрет
му изађите! Христос је на земљи, узнесите се! Певај Господу сва
земљо; у весељу пој народе, јер се он прослави.

Песма 3.
Ирмос: Утврди срце моје у твојој вољи Христе Боже; ти си над водама
утврдио друго небо и утврдио на водама земљу, Свесилни.

Радујмо се љубитељи празника, радујмо се духом због светог
празника данас установљеног кћерке Цареве и Мајке Бога нашега.

Радуј се данас Јоакиме и весели се духом Ано због рођене од вас
и Господу приведене трогодишње девојчице, чисте и беспрекорне
Младице.
Тројичан: Свети је Отац, свети је и Син његов, свети је и Дух
утешитељни; као од једног Сунца сија Тројица, божествено обасјава и
чува душе наше.

Тебе пророци проповедаше чисту као ковчег светиње, златну
кадионицу, свећњак и трпезу, а ми те опевамо као скинију која је Бога
примила.

Ини.
Ирмос: Страх твој Господи всади..
Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам утврђење,
јер те искрено призивамо.

Богато се излила благодат Духа у твоја уста мудри, и њоме си све
божанском твојом проповеди просветио, и све си Христу привео.

Ти си тежње запаљивих страсти огњем уздржања спалио, и себе си
храмом Духа Светог, мудри оче, учинио.

На гору светих врлина си узишао, и покрио се сенком духовном, и
у чистој души твојој угледао си неизрециву духовну светлост.
Богородичан: Ти си Пречиста неизрециво родила Спаситеља и
Господа, који нас избавља од зла, јер тебе искрено призивамо.

Ини.
Ирмос: Нјест 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.
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Због твоје крви узнео си се ка небесима као на кочији премудри,
где је као наш предходник ушао Христос, једини безгрешан.

Пропадиви си живот оставио, а живот бесмртни си блажени
стекао, где се овенчан радујеш, молећи да се спасу душе наше.

Као родни финикс си процветао, и као плодна маслина си се
богонадахнути показао, јер се молиш да се спасу душе наше.
Богородичан: Она је као спасоносне двери и као прекрасни рај, и као
облак незалазне светлости, зато истинској светој Дјеви сви певајмо,
говорећи: радуј се!

Катавасија: Сину, пре векова од Оца непропадиво рођеном, а у времену
од Дјеве без семена оваплоћеном, Христу Богу узвикнимо: узнеси моћ
нашу, јер ти си свети Господе!
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Као неразориве и божанске куле цркве, и свети стубови
побожности, заиста силни свети Клименте са Петром свехвалним,
вашим молитвама сачувајте све нас.

Сједален Климента, глас и подобан тај исти.
Као сунчев зрак си заблистао и цео свет си преподобни јарко

обасјао, твојом науком богоречити и светлоносни Клименте, мученика
похвало.
Слава.. Петра, глас 8.
Подобан: Премудрости..

По узвишеној наредби Христовој постао си заступник стаду, и на
испаши вечног живота си их напасао, твојим свемудрим догматима;
Одагнао си Арија као вука неукротивог, који је безбожном науком међу
њих зашао, за стадо си и душу твоју положио, назван си пастирем као
што је Господ рекао. Зато Петре јерарше блажени, моли Христа Бога,
да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе свети спомен
твој.
И сада.. празника, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Као јагње непорочна и као неоскверњени ковчег преславно се и у
весељу уводи у дом Божији Богородица Маријам; њу верно узносе
ангели Божији и сви увек називају блаженом и певају јој благодарно и
непрестано узвишеним гласом: Ти си свенепорочна наша слава и
спасење.
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Песма 4.
Ирмос: Пророк Авакум духом провиде оваплоћење Бога-Речи и
проповедајући певаше: кад дође трен бићеш познат и када дође време
показаћеш се, слава сили твојој Господе.

Прореци нам пророче Исаија, које та Дјева која ће зачети у утроби
и процветати из Јудиног корена и родити се од цара Давидаи светог
потомства као род благословени?

Почните песме девојке, држећи у рукама свеће и хвалите и заједно
са нама празнујте долазак чисте Богородице која сада улази у храм
Божији.
Тројичан: Тројицу лицима а јединицу бићем побожно прославимо
истинитог Бога; њега опевају ангелски чинови као господара твари, и
људи му се увек верно клањају.

Пресвета и пречиста моли непрестано оног кога си телом родила,
Сина твога и Бога, да избави све слуге твоје од разних замки ђаволских
и свих искушења која наиђу.

Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
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.

Дошао си блажени са запада на исток, и пришао си Петру
апостолу, и његовим божанским светлом и науком си просвећен, и са
њиме си јављао речи спасења, и тако си прошао кроз цео западни свет.

Постао си други Мојсеј Клименте, јер си Божији закон свима
изложио, и писао свете поуке, и потпуно црквено устројство уредио,
зато тебе сви имамо као законодавца и учитеља, па те са вером
славимо.

Испосничким знојем очишћен, свештеноначалник си блажени
постао, и твојим светим поукама си све ка правој вери Христовој
привео, за веру си, увек слављени, страдао и подобан си венац због
патњи исплео.
Богородичан: Тебе смо стекли заступницу код Бога, јер си ти постала
Мати Божија, Творца и Сведржитеља; Он је наш лик, Свенепорочна
примио, и од смрти и пропасти га спасао, и божанском га славом
прославио.
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Ини.
Ирмос: Из гори приосјењенија слове..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

Ишао си оче стазом врлина, и дошао си до небеских обиталишта,
украшен помазањем за свештеника, и блистајући богоносни крвљу
мученика.

Кишом и потоцима твоје крви блажени, угасио си пећ обмане, а
мрак гонитеља си уништио свештеномучениче славни.

Као нови Петар си нам се показао, блистајући истинитим
апостолским даровима, и као свештенослужитељ и сведок страдања
твога Владике, великодаровити оче.
Богородичан: Ти си родила Испуњење свих добара, зато испуни наше
молитве Дјево, и измоли нам избављење од грехова, и просвећење и
велику милост.

Катавасија: Изникао си из Дјеве као жезал из корена Јесејевог, и као
онај цвет из њега Христе. Дошао си хваљени као из горе засењене
честаром, и оваплотио се од оне која није знала за мужа, ти си Боже
духован, слава твојој моћи Господе.

Песма 5.
Ирмос: Засијај нам сјајном светлошћу увек постојећи; зором ранимо на
вршење твојих заповести. Владико човекољубче, Христе Боже наш.

Сакупимо се сви православни и донесимо светиљке и прославимо
Богомајку која се данас приводи Господу као благоугодна жртва.

Нека се веселе праоци, Владичице, и нека се опбрадује родитељка
твоја са оцем твојим, јер њихов пород се приноси Господу.
Тројичан: Поклонимо се Надпочетном и Надсуштаственом једином
Божанству, прослављеном у три лица природом нераздељеног а
једнаког славом.

Као пристаниште мирно и као необориву стену у невољама,
стекосмо молитву твоју Богородитељко и тако се увек избављамо беда
и туге.

Ини.
Ирмос: Просвјети нас повелјенији твојими..
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Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.

У светлу заповести Господњих си ходио, па си зато, блажени,
заиста његово искрено чедо постао.

Сваке пристрасности на земљи си се свештеноначалниче одрекао,
да би предстојећу лепоту и светлост славе Христове стекао.

Светошћу мучеништва си украшен, па сада са ангелима стојиш пред
Владиком, зато се моли за све који ти поје.
Богородичан: Твојим молитвама Мати Божија, избави од беда све који
ти са вером певају, јер тебе имамо као заступницу Дјево Пречиста.

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

Ти си се страдалниче попео на камен вере, и остао си непоколебив
у искушењима од провиника.

Ти си јерарше пламеним оружијем Духа Светога, а по Божијој
пресуди, штетно Аријево учење уништио.

Укрепљен помоћу Спаситељевом, ти си оче демонску силу и моћ
победио.
Богородичан: Певамо теби као Дјеви и после порода, Богородице, јер
си ти Бога-Реч телом целом свету родила.

Катавасија: Ти си Бог мира и сажаљиви Отац, и послао си нам
Гласника великог Савета твог да нам пружа мир; стога упућени ка
светлости богопознања, и још за ноћи на јутарњој молитви, славу ти
певамо Човекољубче.

 Песма 6.
Ирмос: Угледам се на пророка Јону и певам: ослободи живот мој од
пропасти, Благи и спаси ме, Спаситељу света; теби кличем: слава теби!

Празнујмо верни духовни празник Мајке Божије певајући јој
побожно јер је она светија од небеских разумних сила.

Похвалимо верни духовним песмама Мајку Светлости, јер се данас
нама објавила педходећи у храм Божији.
Тројичан: Отац, Син и Дух прави, три ипостасна јединице и
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неразделива Тројице, помилуј све који се клањају твојој божанској
моћи.

У твоју утробу Богомати беше усељен ниукога несместиви и из
тебе изиђе, Пречиста, двострук природом: и Бог и Човек.

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.

Запаљен ревношћу због љубави Господње, идолску си лаж мудри
моћно изобличио, твојим разумним противљењем и јављеним чудесима,
свехвални оче.

Сачувао си будно око срца твога од злобе, и никако ниси задремао
славни, а чинећи свете врлине усходио си ка Узвишеноме.

Као свети јерарх, примио си од Спаситеља Христа власт везивати
и дрешити сагрешења, зато разреши и дуг многих мојих сагрешења, и
узведи ме ка покајању.
Богородичан: Твојим молитвама Пречиста, избави ме и сачувај од
великих невоља и искушења, молим те, јер ти си бедем необориви, и
пристаниште и покров и необориво утврђење.

Ини.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.

Целомудрено и праведно си пред Богом поживео, и блажени крај
си свеблажени Петре, од њега примио.

Самог си себе, дивни Петре, као савршену и угодну жртву принео,
Богу, који се и ради тебе жртвовао.

Испуњен духовним поукама, ти си Духом покретан, и његова си
свирала постао, певајући, богоречити, песме неописиве.
Богородичан: Једино си ти телесно Бога-Реч родила, зато те молимо:
избави од замки демонских душе наше.

Катавасија: Из утробе морске звери беше Јона као плод изригнут,
онакав какав је у њу и доспео, а Реч у утроби Дјеве настањена и од Ње
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оваплоћена, изиђе из Ње сачувавши је неокрњеном; јер од кварења коме
ни Он не подлеже, задржао је нетакнутом своју Родитељку.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја...

Пречисти храм Спаситељев, скупоцени ковчег и Дјева, освештана
ризница славе Божије, данас се уводи у дом господњи, и собом
благодат уводи; Она је са Духом божественим, о њој превају ангели
Божији, она је небеско станиште.
Икос:

Радујем се гледајући у Дјеви неизрециве Божије и божанске тајне,
јер она најављује благодат и јасно пророштва испуњује; збуњен сам и
не разумем чудни и неизрециви призор: како се Изабрана појавила,
једина чиста над свим тварима видљивим и схватљивим? Хтео бих да
је похвалим
и разумом и речју, али се веома бојим, па ипак смело проповедам и
кличем: Она је небеско станиште!

Песма 7.
Ирмос: Пећ је Спаситељ оросио, а деца ликујући певају: Боже отаца
благословен си.

Ликујмо данас љубитељи овог празника, опевајмо чисту Владичицу,
достојно прославимо Јоакима и Ану.

Пророкуј Давиде и говори духом: довешће се девојке у пратњи
твојој, довешће се теби у храм царице Мајке.
Тројичан: Прославимо неразделиву Тројицу, опевајмо једно Божанство:
са Оцем, Реч и Духа Светога.

Моли Господа којег си родила, јер си у суштини добра,
Богородитељко, да он спасе душе свих који му певају.

Ини.
Ирмос: Отроци благочестивији в Вавилоње..
Побожни младићи у Вавилону идолу златноме се не поклонише,
него у сред пећи огњене орошени певаху песму говорећи:
благословен си узвишени Боже наш и отаца наших.

Заблистао си као јутро, и просветио све крајеве света, и ноћ
обмане си одагнао богоречити, и идолског безбожија, кличући:
благословен си Боже отаца наших.
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Бог који жели да све спасе, ради твојих молитава, дао је Сисинију
да прогледа и душом и телом, јер му је отворио очи, када се просветио
светом бањом крштења.

Реке исцелења изливаш из твога светог гроба, Клименте славни, и
покајнике који ти притичу увек избављаш од многих страсти, па се
теби клањају и овако певају: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Требало је да без семена Оваплоћени из тебе дође
Пречиста Дјево, а ти си израсла више од свих Пречиста, зато ти
непрестано кличемо: благословен је Плод твога тела.

Ини.
Ирмос: тај исти.

Украшен побожним животом, и божанским светлом обасјан, ушао
си радосно у забрањено место на небесима, и кликтао си мудри
Створитељу своме: благословен је Бог отаца наших.

Да би свето угодио Христу Богу блажени, ти си у руке безаконика
својом вољом самог себе предао, певајући оче даровити: благословен је
Бог отаца наших.

Сав просветљен, ти си се удостојио да видиш Христа, који је теби
показао свој огртач ужасно покидан, на небу преподобни оче изаткан,
па си узвикнуо: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Као сва пречиста, ти си у твоје тело оваплоћенога Бога-
Реч примила, зато га моли Пречиста, да ми очисти грешну душу и тело,
јер ка теби притичем са чистом вером.

Катавасија: Дечаци заједно у побожности одгајени, презреше безбожну
наредбу, зато се не уплашише претње огњем, него стојећи посред
пламена певаху: Благословен си Боже отаца.

 Песма 8.

Ирмос: Од Њега се ужасавају ангели и све војске небеске као од
Творца и Господа; Њега појте свештеници, прославите децо, и
благословите народи и величајте у све векове.

Весели се светло данас Јоаким, и Ана непорочна приноси жртву
Господу и Богу: обећану јој и подарену свету Кћерку.

Хваљени су свети Давид и Јесеј, а и Јуда старозаветни се поштује,
јер из њиног корена изниче као плод, Чиста Дјева, а из Ње се родио
Превечни Бог.
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Тројичан: Опевајте трисветога Оца и Сина и Духа Светог, неразделиву
Јединицу, као једно Божанство које руком држи сву твар у векове.

Беспочетни Бог-Реч добија телесни почетак, јер се својом вољом
родио и као Бог и као Човек из Дјеве, и тиме је обновио, по својој
крајњој доброти, нас који раније пропадосмо.

Ини.
Ирмос: Мусикијским органом согласајушчим и људем..
Три младића се не повинуше свиркама на музичким свиралама, ни
безбројном народу који се клањаху идолу на Деиру, него Господу
певаху и славословљаху га у све векове.

Постао си Петров ученик, и на његову свету нарав си се угледао
Клименте страдални, зато си и наследник његовог престола постао,
просвећујући на све стране.

Светом тајном из чаше мудрости, зацрвенео си Клименте твоја
уста, па си изрекао пучину божанске науке, којом си потопио демонска
страшила, а у душе народа си излио спасење.

Као пречисту светињу стекла је црква твоје свете законе, зато се
тобом хвали, и позива све, да твој спомен са вером славе у све векове.
Богородичан: Маријо, Дјево и Богородице, ти си Бога и Спаситеља
телесно родила, зато спаси све који певају Рођеноме из тебе, и величају
га у све векове.

Ини.
Ирмос: На горје свјатјеј прославлшасја, и в..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.

Као губавог мртваца, ти си отпремио Аријево зло хулење, и
одсекао га од сабора вених, и одагнао си га богомудри, из црквене
ограде.

Показао си се Петре као предходник војске ангела, и као божански
војвода, и као кула мученика, постао си свемудри Петре богоносни, и
свештенослужитељ светих тајни.

Од Божијег надахнућа дато ти је знање будућности, богоречити, и
унапред си знао о твоме престављењу са земље кроз мучење, ка висини
и ка Христу Господу славе у све векове.

DAN 25.



402

MINEJ NOVEMBAR

Богородичан: Господ се у тело Дјеве уселио, и из ње је чудно и
неизрециво древног Адама обновио, зато Господу појте и величајте га
у све векове.

Катавасија: Хвалимо, благосиљамо, клањамо се Господу, певајући и
величајући Га у све векове.

Као пра-слика надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер није
спалила младиће које прогута, као ни огањ Божанства утробу Дјеве у
коју је ушао, зато запевајмо химну: Нека благосиља Господа сва
творевина и нека Га велича у све векове.

на 9. песми „ четњејшу“ не певамо, него певамо припев празника.
Глас 1.
Припев: Величај душо моја, Приведену у храм Господњи и
Благословену руком јереја.

Песма 9.
Ирмос: Величајмо сви Чисту Матер Бога нашега, Она је светлоносни
облак, у који сиђе са неба Владика, као роса на руну Гедеона, и
оваплоти се Беспочетни ради нас и постаде Човек.

На сваки тропар пева се исти припев празника.

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја.

Из праведних Јоакима и Ане изиђе обећани плод: Божија девојчица
Марија, као мирисна кадионица, телом малена, и приводе је у светињу
светилишта, да обитава у Светињи над светињама.
Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену
рукама јереја.

По природи је малена, али изнад целе пририде беше Матер Божија;
похвалимо је песмама, јер се данас у храм Старог Завета приводи
Господу, као мирисна жртва двоје праведних и као плод духовни.

Тројичан:
Припев: Величај душо моја моћ триипостасног и неразделивог
Божанстава.

Триипостасну природом и неразделиву славом а у Божанству
једном, нераздвојну Тројицу непрестано опевану на небесима, и ми на
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земљи прославимо, и побожно се поклонимо: са Сином и Оцу и Духу.
Припев: Величај душо моја, пречисту Богородицу Дјеву, часнију и
славнију од горње војске небеске.

Под Твоју доброту притичемо верно и клањамо се Сину твоме
Дјево и Богородитељко; моли се Богу и Господу целога света, да нас
избави од пропасти и беда и сваког искушења.

Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Животну трку си у многим подвизима завршио, и искрено си веру
Христову сачувао, и венцем правде се украсио.

Као што си мучениче Христов у давнини спасао дете држано у
морској током једне године, тако и мене спаси од дубине греха.

Страдалниче Клименте, моли Створитеља Христа, за све који те са
љубављу славе, да се спасу од искушења, болести и невоља.
Богородичан: Испуни радошћу моје срце Дјево, јер си Пуноћу радости
примила, који тужну огреховљеност нашу укида.

Ини.
Ирмос: Пројављеноје на горје законоположнику..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.

Певајмо дивноме Петру, унапред одређеном да као архијереј
свештенослужи и да крај своје службе свештенства са благословом
прими, јер се угледао на Христово страдање.

Опевајмо у песми Петра богоносног, је је помоћу силе Господње
као архијереј служио и себе је на жртву Христу принео.

Певајмо богоугодном Петру, који блаженствује у заједници Тројице
и у зрацима и најсветлијег њеног сјаја, и нама моли спасење.

Као првосвештеник имаш власт везати и дрешити од кривице и
сагрешења, зато твојим молитвама светитељу, подај издашно души мојој
спасење.
Богородичан: Ти си Богородице наше оружије и бедем, ти си
заступница свих који ти притичу, зато тебе и сада призивамо на
молитву, да се избавимо од непријатеља наших.

DAN 25.
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Катавасија: Видим тајну чудесну и преславну: пећину као небо, а Дјеву
као херувимски престо, јасле као обиталиште, у коме лежи Несместиви
Христос-Бог; Њега песмом величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..

Сада нам је приспео нарочит дан, спомен светих наследника светих
апостола, заједно Петра и Климента, проповеднике вере, и непобедиве
мученике, зато њихов годишњи празник сви верно прославимо.
Слава и сада, празника:

Ходимо верни да похвалимо ону коју је из давнина предсказао
сабор пророка, као сасуд, жезал и таблицу и гору несечену, Марију
Божанску Дјеву, јер се данас уводи у Светињу над светињама, да се
васпита Господу.

На хвалитнима стихире на 4, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Девојке са свећама свечано прате Увекдјеву и Духом истинито
пророкују оно што ће бити: Богородица као храм Божији, младог
узраста и са славом девственом се у храм уводи.

Богородица се заиста показала свету као обећање Светога, и плод
преславни и узвишенија од свега. Њу побожно приводе у храм Божији,
испуњујући молитву родитеља, сачувану Духом Божанским.

Ти си у храму Господњем верно храњена небеским хлебом, ти си
родила свету Бога-Реч као Хлеб живота. Њему као храм изабрани и
свенепорочни ти си се тајанствено у Духу обручила, обручена Богу и
Оцу.
И светога Петра 3, а глас и подобан тај исти.

Надсуштаствену Тројицу сте свеблажени објаснили, као
јединосушну, и несаздану Јединицу. Арија сте победили, и објаснили
нам Сина неразделивог, који је исте божанске суштине са Оцем и
Духом.

Када је престала намера гонитеља да те убије, ипак је проливање
твоје крви тајно извршено, тако си обоје твојим мудрим и светим
саветом Петре запечатио, као што је некада бежање Мојсејево због
сина престало, обрезањем Сефориним камичком.

Као добри пастир Христов си свештеномучениче поживео, и
мученичке подвиге си храбро поднео, за обадва си један венац примио,
украшен обострано: и свештенством и патњама страдања, зато се моли
да се спасемо.
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Слава, глас 4. Самогласно
Руком Божијом си помазан за архијереја, имењаче са врховним, и

по делима његов сатрудниче; разумне овце си напасао на евангелским
испашама, као мудри и прави пастир, и достојан наследник Марков си
постао, а страдањем и својом крвљу за веру си живот завршио, и за
људе се жртвовао и тако се на Христа угледао, зато се моли за душе
наше.
И сада, глас 2.
Дело Леонтија Маистора.

Данас се приводи у храм свенепорочна Дјева за станиште Свецара
и Бога и хранитеља свега живота нашега. Данас се трогодишња
девојчица као најчаснија светиња уводи у Светињу над светињама. Њој
певајмо као ангел: радуј се једина благословена међу женама.

Велико Славословље и отпуст.

На литургији

Блажена празника оба канона, песма 9 на 8
После входа, тропар празника и светих. Слава..кондак светих, И
сада.. празника.

Прокимен, песма Богородици, глас 3.: Велича душа моја Господа, и
обрадова се дух мој Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
 Прокимен светих, глас 7.: Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.115,6)
Апостол празника Јеврејима, зачало 320.
и светима, Филипљанима, зачало 246.
Алилуја, глас 8: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11)
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Еванђеље празника по Луки, зачало 54.
и светима, по Матеју, зачало 11.
Причастен: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)
и светима: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 25.
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Месеца новембра 26. дан

Спомен преподобног оца нашег Алимпија столпника;

На Господи воззвах.. стихире из Октоиха, или Богородици,
затим
светоме, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Свеблажени Алимпије, ти си од младости свој живот Христу Богу
нашем предао, а он ти је помогао те си телесне срасти души покорио,
и лоше си бољем подчинио, зато се моли да он подари душама нашим
мир и велику милост.

Богомудри Алимпије, постао велико си светило, јер светим делима
и сјајем чудеса просветљујеш све под сунцем, зато те је после уснућа
назалазна Светлост примила, а ти се моли да он подари душама нашим
мир и велику милост.

Ти си мудри постао стуб непоколебиви, јер си на врху стуба стајао,
изложен жеги и мразу и у многим постовима, зато си дарове Светога
Духа примио: да исцељујеш болести и ужасне страсти одгониш, па се
и сада моли, да он подари душама нашим мир и велику милост.

Слава и сада, богородичан. Подобан тај исти.
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, подобан тај исти.

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 1.
Био си стуб трпљења светитељу, и ревновао си угледајући се на

праоце, јер си био сличан Јову у страдањима, а Јосифу у искушењима,
и ангелима си био налик, мада у телу, Алимпије оче наш, моли Христа
Бога да спасе душе наше.
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На јутрењу

Оба канона из Октоиха, и преподобнога на 4. Његов акростих је:
Радосно ћу похвалити Алимпијеве подвиге. Дело Јосифово. Глас 5.

Песма 1.
Ирмос: Коња и всадника в море..
Христос је, као победник у ратовима, високом мишицом коње и
коњанике у Црвено Море збацио, а избављени Израиљ му је
победничку песму певао.

Пун си благодати, зато испуни радошћу моју душу, да бих похвалио
твој живот Алимпије, живот у подвигу, којим си све ангеле развеселио.

Тебе је блажени као другог Самуила, посветио Бог још из утробе
твоје матере, и учинио је, да као тај свети пророк видиш, дични, будуће
догађаје.

Да би Бог објавио твоју светост, коју си до краја и стекао због
твога доброг подвига, испунио је божанском и надразумном светлошћу
кућу у којој си се преподобни родио.
Богородичан: Казивање светог пророка је примило испуњење, јер је
ево Дјева телом Бога родила, да обнови људе који су били раније
савладани гресима и сагрешењима.

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.

Као свећа на свећнику постављен због добрих дела, просветио си
твојим сјајним врлинама сваку душу која је ка теби оче са вером
пришла, и просветио си је побожношћу, и од таме греха избавио.

По твоме разуму чинио си света дела, чувајући свете заповести
Духа, и био си као ангел на земљи, јер си ангелски живот у телу
стекао, богоносни оче Алимпије.

Мудро си Алимпије отшелник од животног метежа постао, и
усрдно си на поприште испосничког пребивања приступио, а твоје срце
је преподобни, станиште Духа је постало.

DAN 26.
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Богородичан: Дјево Пречиста, палато Бога-Речи, учини од моје душе
дом Духа, и напој ме водом из Извора животворног, јер ме пали жега
греха, да бих те како доликује славио.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Светлошћу вере и светлим делима си заиста постао равноангелан
на земљи, Алимпије преподобни, показао си храбро силу твоје воље,
постом си нападе страсти победио, зато си и после престављења као
жив, па се моли да се спасемо.
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: 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.

Имао си оче праву љубав и милосрђе, веру и чврсту наду и живот
у истини, и постао си Христов угодник.

Стајао си на стубу непоколебан нападима противника, и победио
си војске демона, па си колебљивцима постао свеблажени
непоколебиво утврђење.

Као пун божанске воде, оросио си душе усахле од жеге страшнога
греха, Алимпије богомудри и даровити.

Заиста си у свему постао страшан и неприступачан за демоне, јер
си их ранио раном твојих светих молитава, и зато их одгониш далеко
Алимпије.
Богородичан: Исцели страсти душе моје, и просвети Владичице мој
разум и срце, јер си родила даваоца светлости, Христа, пеблагога Бога.
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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.

Сав си себе своме Сведржитељу предао, па си годинама оче, без
крова стојећи, од кише и жеге веома страдао, али си све усрдно
претрпео.

У песмама и молитвама си преподобни године провео, па си у свој
чисти разум благодат Трисунчаних зрака примио, и светлошћу исцелења
си заблистао.

Твоје тело си на стубу оградио, али си душом могао да ходиш
небрањено, ка Ономе кога си оче желео, који те је светлошћу испунио.
Богородичан: Родила си Пресвета млада Дјево, Бога Светога, који је
Човек постао из милосрђа, који освештава све који њега са вером и
страхом славе.

Песма 6.
Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју..
Укроти море мојих страсти, Владико Христе, јер ме захватила бура
душегубна, и изведи из пропасти душу моју, јер си милосрдан.

Зли духови су те камењем тукли, док си на стубу стајао, али тебе
као тврди камен нису никако поколебали.

Много си преподобни трпио и истрпео, јер ти је Господ право
трпљење подарио, и од свих неприлика те сачувао.

Веома чудна светлост преподобни, виђена беше изнад стуба свакога
дана, која је чудотворче, твоја душевна осећања обасјавала.
Богородичан: Ти си моћна утеха свима у невољама и уточиште, ти си
и нама извесна заступница, Богородице, зато спаси из невоља слуге
твоје.

Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..

Као узрок врлина и похвала испосника, црква те данас слави у
песмама, свети Алимпије, твојим молитвама подај свима који са
љубављу славе твоју доброту и подвиге, опроштај од свих грехова, као
без туге истоимени.

DAN 26.
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Икос:
Дођите свештеници, цареви и кнезови и монаштво, и сви

богомудри људи, и празникољубци, да се Алимпијевом равноангелном
и светом животу надивимо, па се на његова дела и угледајмо, да се
његовим молитвама његове плате удостојимо, јер он пева Богу небеску
песму и не тужну и са тиме је истоименит.

Песма 7.
Ирмос: Превозносимиј отцев Господ..
Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио а децу је
оросио, која су сложно певала: Боже благословен јеси.

Трпељиви и силни Алимпије, многе године је мучен од зиме, али
се топлином Духа чудно огрејао.

У небеској висини си имао станиште, и за тело своје ниси бринуо,
као нешто пропадиво, и када је у болести пропадало, ти за то ниси
марио.

Сваког уживања си се оче одрекао, и са зимом и врућином си се
борио, и непокривен си страдао, али си певао: благословен је Бог отаца
наших.
Богородичан: Недостижни је из тебе Увекдјево, тело примио, разумно
и са душом, да би спасао све који певају: благословен си Боже.

Песма 8.
Ирмос: Тебје вседјетељу в пешчи..
Теби су Творче свега дечаци у пећи певали, као хор целог света:
сва дела Господа појте и величајте га у све векове.

Чистим разумом си Алимпије постао као нови Самуило, јер си
унапред знао шта ће се догодити, и као Божији пророк си свима
предсказивао, што ти је оче, од Господа јављено.

Нека се Христов угодник Алимпије прославља, као блистави стуб
цркве и брана непоколебива, као бедем неразориви свима људима, који
верују у Бога.

Уснуо си оче блажено, сном праведника, али си молитвама и
бдењима успавао разне страсти свима патницима, зато смо сада
обогаћени тобом као надреманим заступником.
Богородичан: Рођени из тебе је сада ојаловио грех, који је рођен од
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злобне змије, зато си ти Дјево једина која си клетву укинула, и зато
тебе славимо у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Исаије ликуј, Дјева имје..
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.

Твој свети живот за Христа си показао још од повоја, блистајући
блажени светлошћу врлина, а и твоја смрт је часна пред Богом била,
оче Алимпије, вођо монаштва.

‘Као светило пресветло сву си земљу обасјао, и одгониш зле
страсти, а таму греха разгониш, и просветљујеш божанском светлошћу
исцелења све који ти поје.

Стајао си светитељу на стубу педесет и три године, и као
страдалник се оче усрдно подвизавао, по зими, жеги и мразу, али ниси
никад малаксао.

Твој свети спомен дивни, нас Духом Светим освештава, да га свето
прослављамо, и са вером теби певамо оче, сада, као заступнику и
чувару наших душа.
Богородичан: Подари мени јадном и грешном просвећење када сам у
тами страсти, и избави ме од злих дела, и пламена који ме чека,
Пречиста Владичице, заступнице свих који ти певају.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Силом Христовом си више од свих људи прошао кроз подвиге, оче
преподобни, јер педесет и три године си на стубу стајао, мудри
Алимпије, са свих страна нападан, а сада си блажени коначно сва блага
нашао.
Богородичан:

Ти си моја заштитница Пречиста, и безбедно уточиште, ти си моја
заступница и окриље, и ка теби притичем и вапим: избави ме мојих
патњи, јер си изнад свих, и вечног ме огња избави, Дјево, јер се уздам
на тебе.

DAN 26.
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Месеца новембра 27. дан

Спомен светог великомученика Јакова Персијанца;
Спомен преподобног оца нашег Паладија.
(служба његова на повечерју)

На Господи воззвах.. стихире мученика Јакова на 6, глас 2.
Подобан: Јегда древа..

Лепоте света си оставио, и блистави род, и богатство и красоте,
и све телесно си одбацио, и страдањем се на Христа угледао и њему
радосно следовао Јакове, јер ти је тело здробљено, и тако си заиста
његов заједничар у страдању постао, и сада си му у царству сажитељ.

Жртвовао си своје тело и удове, и неиздрживе си патње и ране
трпео, мучениче Христов дични Јакове, и суровост мучитеља си храбро
савладао, зато си скупоцени венац победе примио, којим си сада
блажени украшен, па стојиш пред светим престолем твога Владике,
заједно са пострадалима са тобом.

Имаш смелост код Христа, и пред њиме усрдно стојиш за све, који
са вером служе твој свети празник, мучениче незаборавни, избављаш
их од невоља и ослобађаш их од страсти, и од сваке зле неприлике их
уклањаш, твојим светим молитвама подај душама спасење, да бисмо
твоје свете подвиге прослављали.

Слава, глас 5.
Дуготрпељив у мукама задивио си све о, Јакове, јер су ти прсти и

руке и мишице одсечени, тако исто и ноге и листови твојим чак до
бедара; све си то претрпео, и док си се молио и свету главу твоју су
одсекли, мучениче многострадални, зато не престај да се молиш за нас
Христу, да се смилује душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Радујсја..

И сама као јагње гледала је своје Јагње како као на заклање жури.
Усрдно га је следила и овако му говорила: „куда идеш, Чедо моје
најслађе Христе? Ради чега овако и без лењости журиш и хиташ
најжељенији Исусе? Реци ми реч безгрешни и многомилостиви
Господе, слушкињи твојој Сине мој највољенији. Не презри ћутањем
мене Милосрдни, јер сам те чудно родила Боже свемилосрдни који
дарујеш свету велику милост.
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На стиховње из Октоиха.
Слава мученика, глас 8.
Дело Георгија Сикела.

Са вером данас окупљени љубитељи, видите борбу чудну и
промениву Јакова из Персије, јер нам је заблистао као звезда која се
јавила мудрацима, и води ка познању Истине; када је тај храбри падао,
ратнике је одбацио; а када су му уди сечени, мучитеље је немоћнима
учинио; вишњим промислом укрепљен, он је кликтао: ако и сечете моје
телесне уде, али имам Христа који ми све духовно додаје; зато
гледајући смрт која је пред свима и на будући живот, он је хитао да би
тамо прешао, и у том животу се настанио, и моли од венцедавца Бога
очишћење и просвећење и велику милост, за све који његов спомен
служимо.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..

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.

Тропар мученика Јакова, глас 4.
Мученик твој Господе Јаков, 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.
Или овај, глас исти.

Страшним мучењем и великим трпљењем све си задивио,
многострадални, када на многе делове резали твоје тело, а ти си
благодарне и предивне молбе Господу упутио, зато си у страдању венац
примио, и узишао ка престолу небескога Цара: Христа Бога, свети
Јакове; њега моли да се спасу душе наше.

Слава и сада богородичан или крстобогородичан

Служба светог Паладија
пева се на повечерју

Канон. Његов акростих је: Свеблажени оче славим твоје житије.

DAN 27.
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Дело Јосифа. глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Божанским светлом обасјан преподобни одагнај облак мојих
грешних помисли, да бих угледао твоје житије светлоносни и поуке
твога живота.

Зором си ранио ка Богу као Сунцу правде, и из младости си
свебогати уздржањем избегао таму телесних страсти, и обогатио се
даром чудеса преподобни.

Разумну чистоту си безстрастијем стекао, и постао си станиште
Духа, дични и свеблажени Паладије, ти си украс отаца, и светило целог
света.
Богородичан: Само си ти Богоневесто Онога који на висинама седи на
твојим рукама држала, када је телесан постао; ти си достојно станиште
Сведржитеља свих векова.

Песма 3.
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.

Свеноћне молитве си оче, будним срцем приносио Богу
сведржитељу, а страсти телесне си успавао, зато си постао недремани
заступник свих нас.

Уздржањем си умртвио своје уде, а оживио си оче душу обраћањем
ка Божанству, жилав си у врлинама, силом свемогућом, оче отаца
Паладије.

Осетивши добру реч Божију и као заједничар божанског разума,
ћутке си завршио твој живот, сједињен нераздвојно преподобни са
даваоцем светлости, Богом нашим.
Богородичан: Твојим молитвама млада Дјево као капима, угаси
жеравице стасти, Маријо неискусобрачна, и запали угашену светиљку
мога срца, јер си златно светило, Свенепорочна.
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Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божиј својет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.

Свемоћном силом и благодаћу Бога и Цара свих, избегао си
лукавства бестелесних непријатеља, оче Паладије, богонадахнути.

Нека се обрадујемо душом, славећи празнични спомен знаменитог
и часног оца нашег, и његовим светим милитвама да се избавимо свих
неприлика.

Твој гроб излива непрекидно исцелења, о, Паладије славни! И све
који долазе чисти од скверни телесне и душевне, оче отаца благоугодни.

Твојим молитвама преподобни, избави нас од сваке саблазни и
змијиних замки, и исцели наше тешке болсети, твојим молитвама ка
Владики.
Богородичан: Заиста си постала као црква и Богу станиште,
свенепорочна Богородитељко, зато побожно Гаврилово „Радуј се“ и ми
са вером и без сумње приносимо.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
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.

Превеликим твојим уздржањем превазишао си страсти телесне
богоблажени, зато ти је дарована божанска благодат, да исцељујеш
страсти вернима који ти долазе, о, Паладије оче преславни!

Твој свети живот си завршио свеблажени, и у свете си убројан који
су од века Богу послужили, па освештаваш душе свих који хвале твоја
света чудоторства.

Заиста си био блажен дични, јер си путем поука свевидећег Бога
ходио; незлобив и кротак си био, а уздизањем у врлинама се украсио.
Богородичан: Човечанство је било далеко од Бога, када си ти
неизрециво зачела Спаса богорадована, зато ми опет у рај улазимо, који
са вером тебе Свеопевана славимо.

Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије и..

DAN 27.
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Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Уздржањем си чист живот стекао као бестелесан, чинио си
свеноћна стајања, и молитву си мудри непрекидну имао, као и веру
истиниту и божанско смирење.

Украшен добрим виђењима, као ангел си изгледао, мада си у телу
живео, и прешао си одавде и код ангела се уселио, Паладије оче
богоблажени.

Ангеле си имао у помоћи, и тако си одбацио демонска маштања, и
сва лукавства, и без спотицања си прошао о, богоблажени, стазу која
води у вечни живот.
Богородичан: Када си свенепорочна млада Дјево чула речи Божијег
Гаврила, тада си зачела Бога-Реч у бесеменом твоме телу, и неизрециво
си га родила.

Господе помилуј, (три пута)
Слава и сада, сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Монаховао си богоугодно, богоносни оче наш, молитвом и постом
си Бога тражио, и постао си чисто станиште Духа, верне обасјаваш
зрацима врлина, и њима просвећујеш све који те славе; слава Христу
који те је прославио, слава њему јер те је укрепио, слава њему јер кроз
тебе свима даје исцелења.

Песма 7.
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.

Пројављеним твојим предивним чудима свебогати, просветлио си
благодаћу Сведржитеља душе свима који ти притичу, који је твоју душу
просветлио, и учинио је светлијом од сунца.

Заволео си потпуно Господњу вољу и од њега си свемудри савршено
вољен, зато си примио благодат да одгониш зле духове и исцељујеш све
болести.

Потоке твојих суза примио је свевидећи Бог, и дао ти је близину
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ангела као утеху, коју си добили сви служећи му чистога срца.
Богородичан: Родила си милостивог Бога, једина Богом благословена,
зато се моли Пречиста да помилује десницом његовом мој разум, јер
је увек и много спутан животним бригама.

Песма 8.
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.

Наоружан божанском силом, погубне војске демона си победио,
благодат си примио да подижеш немоћне и одгониш духове нечисте, па
си кликтао: појте Господу његова дела и величајте га у све векове.

Поживео си свеблажени богоугодно, и сада си заслужено уснуо
сном праведника, и доведен си преподобни ка бескрајном блаженству
кличући: појте Господу његова дела и величајте га у све векове.

Твоја рака оче, преславно излива исцелења свима који притичу, и
зауставља болести, а страсти исушује, зато јој се клањамо, и певамо о
животу твоме, патњама и светим подвизима, Паладије блажени, светило
монаштва.
Богородичан: Испуни ме Дјево водама божанства, јер си њихов Извор
родила, па ме избави ватре грехова, и ка животу ме поведи, и дверима
божанског живота, кличући: појте Господу његова дела и величајте га
у све векове.

Песма 9.
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.

Ојачао си оче силом Божијом и благодаћу његовом, да победиш
змију која се хвалила безумно, и његову погубну главу да сломиш, и
погазиш твојим ногама, зато окупљени са покајаном душом тебе
славимо.

По твоме животу постао си као небо, чудесима украшен свебогати
као Божијим звездама, и просветљујеш душе које ти увек побожно
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долазе, и који са вером славе твоје подвиге богоносни, јер си светило
најсветлије.

Облацима суза твојих преподобни, зауставио си реке страсти, па
изливаш потоке чудеса свима који ти притичу, богоблажени, и увек
одгониш жар страсти Пладије славни, зато си свети украс цркве.

Процвао си као ружа мирисна у цркви Христовој, и замирисао си
миросом чудеса све крајеве света, зато оче богоносни, твој свети
спомен славимо, да у њему опроштај примимо многих сагрешења.
Богородичан: Светлост од Светлости, заблистао је из твога тела Мати
и Увекдјево, и таму обмане је одагнао, и све крајеве света просветлио,
зато са вером кличемо теби „Радуј се“ Богородице, преподобних
похвало.

Стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Припев: Преподобни оче Паладије, моли Бога за нас.

Разум твој си просветио светлошћу Трисунчаног Божанства,
свеблажени Паладије, и постао си чисти храм па си божански зрак
Светога Духа разумно примио, зато га моли да подари душама нашим
мир и велику милост.

Имао си ангеле у помоћи оче мудри, који су те укрепили, па си
демонска маштања и зла дела одбацио, и прошао си путем који уводи
у божански покој, зато се моли да подари душама нашим мир и велику
милост.
Слава: Чистотом душе мудри, богоносни и славни, био си налик
чистоме Богу и Створитељу твоме, и њему си себе принео као живу
жвртву, и као чувар његових заповести, зато га моли да подари душама
нашим мир и велику милост.
И сада, богородичан: Богоблагодатна и Пресвета малада Дјево, ти си
постала храм Божији шири од небеса, и светија од херувима, зато разум
мој облагодати, о просвети очи мога срца, па ми даруј твојим
богоугодним заступањем, отпуштење свих сагрешења.
Крстобогородичан: У давнини је нескверна Дјева гледала Бога којега
је из себе бесемено родила и без повреде тела, па је рањеног срца
говорила: Ти који заповешћу држиш цео свет, како си осуђен на крсту
и разапет, а хтео си да спасеш човечанство?

На јутрењи
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Оба канона из Октоиха, без мученичних, и светога на 6. Његов
акростих је: Песмама ћу опевати мученика Јакова Персијанца.
Дело Јосифово. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије, појим пјесн..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Пред престолем Христовим сада стојиш, овенчан славом мучениче,
зато светли зрак и благодат са небеса ми подари, молитвама твојим.

Као веома светло јутро које нам са истока долази, заблистао си и
просветио Христову цркву, мучениче Јакове, светим страдањем твојим.

Јуначко си противљење показао, мучениче Јакове, и због истрајног
боја си као победник удостојен почасти, и славе вечне.
Богородичан: Пророчке трубе су тебе Богородице Дјево најавиле, и
проповедале о тајни која се у теби збила, и из даљине векова су
сагледали твоја чудеса.

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.

Постао си као одабрана лоза Христова, српом мука очишћен, и
родио си плодом изобилним, и у муљару Спаситељеву си принесен.

Пролазно и пропадиво, и које нестаје лако, то си мудро
венценошче презрео, и као оштроуман изабрао си оно што заувек
постоји, и што је неколебиво.

Сурови је мучитељ твоје тело раскомадао и тако ти је Јакове
светле венце обезбедио и рајске хране блаженство.
Богородичан: Рођеним из тебе Дјево, човечанство је јасно помиловано,
и ипостасно је сједињено са Владиком свих, Богоневесто.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Христос је нас земне обасјао новом звездом из Персије: светим
Јаковом, незаборавним мучеником, јер је мрак обмане одагнао и
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вернима благодат Духа обасјао, зато спомен његов верно славимо и
празнујемо, и говорећи кличемо: страдалниче многонапаћени, моли
Христа Бога да подари опроштај грехова, свима који са љубављу
празнују твој спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Упао сам у блато грехова, и нема ме опстанка, јер ме ужасно
потапа бура сагрешења, али ти си родила Бога-Реч, јединог
Човекољубца, зато погледај на мене слугу твога, и избави ме свакога
греха и страсти душегубне, и сваког напада злога убице, Богородице
неискусомужна, моли Христа Бога, да ми подари опроштај грехова, јер
само тебе имам као наду ја слуга твој.
Крстобогородичан:

Дјева и Мати Избавитеља, стојећи пред крстом, патила је и са
материнским сузама нарицала: Зашто је овај ужас и чудо Сине? Јер ти
си излио свима људима нестрадање. А тебе су на крст осудили и
разапели, у ребра проболи и са жучи напојили, руке које си ти саздао!
Али устани и подари опроштај сагрешења свима, који са вером певају
о твојим светим страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух твојего..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Помогнут славни, од Бога даним теби најјачим оружијем, ти си
спалио сву лаж слугама огња.

Мучениче Јакове, измоли очишћење свима нама, који твој свети
спомен служимо, јер имаш смелост код Бога.

Потоцима крви твоје, из твога тела, трипут блажени, угасио си
сав пламен обмане.
Богородичан: Управи моје мисли Пречиста, ка тихоме пристаништу
твога безстрастија и чистоте.

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.

Заиста си био као добра и плодна земља, па си горким мукама као
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плугом раздробљен храбри, и тако обрађен си много класја Створитељу
принео.

Ти си нарочити, усијане стреле противника угасио крвљу одсечених
делова твога тела, трипут блажени, и показао се надом и вером
ограђен.

Као добро јагње Христово, премудри, ти си за сваки твој ужасно
одсечени део тела, победничку песму и достојну хвалу приносио.

Твоје патње славни Христов мучениче, и потоци крви твоје
свехвални, дају очишћење моје нечистоте, и избављење.
Богородичан: Срцем и језиком ти јасно приносимо песму, због
уистину светом и чудесном Рођеном из тебе, а тебе Пречистом
Богородицом називамо.

Песма 6.
 Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Када си разумне поуке од твојих ближњих примио, ти си славни,
радосно на страдање пошао, и венце победе си стекао.

Ти си мучениче Јакове као у туђем телу страдао, и кидање свога
тела трпео, али си Владики песму узносио.

У прави плашт спасења си се обукао, и одећу весеља коју си јуначе
твојом крвљу оросио, и тако си се и као победник и као мученик
оденуо.

Препливао си кроз муке, и зато си свети венац победе примио, па
се сада са четама мученика, Јакове славни, радујеш достојно.
Богородичан: Неискусомужно си Дјево родила, и заувек си девствена
остала, и тако си јавила знамења истинитог божанства Сина и Бога
твога.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Уверивши те твоја стрпљива супруга, и уплашивши се Страшнога
Суда, безбожне законе и страх си презрео свети Јакове, и постао си
славни мученик, по телу резан као грана.
Икос:

Зајецајмо сви из душе, и пролијмо сузе, гледајући мученика ужасно
ломљенога, јер као пси који урличу окупљени мучитељи раскидају тело
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храброг и дичног међу сведоцима мученика. Шта још да дометнем?
Ако хоћете мало сачекајте и казаћу вам све убрзо: како у један дан
беше смрт Јакова чије су тело као лозу резали.

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.

Чврстом вољом и душевним трпљењем, остао си мучениче исти и
неклонуо када ти је тело кидано, јер си божанском вером укрепљен, и
кликтао си: благословен си Господе Боже отаца наших.

Твоје мисли си управио ка намери и позиву са небеске висине, и
мада си мукама поплављен, ниси потонуо, него си трпео храбро ране
од безаконика и када си сечен певао си: благословен си Господе Боже
отаца наших.

Блажен си и добро ти је сада светитељу, јер си победио неукротиву
злобу и свирепост и бес мучитеља, па усрдно кличеш: благословен си
Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Постала си као свећник незалазне светлости и божанске
свеће сјај, јер је цео свет обасјан зрацима твога чистог девства, и
спасаваш све који певају: благословена си, јер си Бога телесно 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.

Помоћу силе Божије блажени, разбио си саборе и војске злих, и
моћно их одагнао, па си венац победе примио, кличући: благословите
сва дела господња Господа, певајте му и величајте га у векове.

Сечење твога тела гледао, си мучениче као на дата добра, јер ниси
гледао на садашње патње, него си гледао на очекивано дивно овенчање,
припремљено мученицима од праведног Судије.

Надприродно и чврсто трпљење си имао, и остао си блажени као
кула, противникова зле намере и стреле си без страха примио, али си
кликтао: благословите Христа у векове.
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Многим нападима се творац злобе и душегубни демон на тебе
устремио, и мучитеље је наговарао да сломи снагу душе твоје, али није
у томе успео, јер си се славни у најјаче Христово оружије оденуо.
Богородичан: Ти си нам Богородице бистри извор бесмртности, јер си
родила Бога-Реч бесмртнога Оца, па избавља од смрти све, који га
величају у векове.

Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога слова, неизреченноју..
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.

Као мученик ти се са мученицима радујеш трипут блажени, и
стојиш пред престолем Христовим, зато све који твој спомен служе и
твој светли празник са весељем данас славе, твојим милитвама их од
великих невоља избави.

Тамо где су сабори мученика, и где је свето упокојење мноштва
свих светих, тамо где су душе праведника, и где је црква прворођених,
тамо на небесима си се сада заиста уселио, о, Јакове, као мученик.

Као носиоц светиљке изашао си сада пред Спаситеља свију, јер си
за њега претрпео сечење твога тела, јер за патње од огња и рана
храбро ниси марио, зато тебе сви са вером и љубављу Јакове славимо.

Одевен плаштом украшеним твојом крвљу, сада царујеш са
Христом Јакове, јер си кроз страдања нашао извор нестрадања, и
удостојио си се да у њему свеблажени вечно благујеш.
Богородичан: Славимо те Богородице, јер си зачела Бога, и заиста си
постала Пречиста Мати Божија, по природи ствари такав ти назив
јасно доликује, и такву ти побожну песму и приносимо.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Као лоза си орезан у многим мукама и прославио Господа, и као
свети виноград изливаш вино из извора твоје крви, Јакове страдалниче,
и заштито свих који са љубављу прослављају достојно твој свети
спомен.
Богородичан: Немами другог спасења Дјево, а сам упао у дубину греха,
и чека ме казна и страшно мучење, и удео јараца, али ти ми се смилуј
и пре суда, јер си ми ти усрдно заступање Богородице.

DAN 27.
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На стиховње из Октоиха.
Слава светога, глас 2.
Дело Студитово.

Трпећи страдања мучениче Јакове, тело твоје си предао за Христа
Бога, и смрвљене су ти руке и ноге и мишице, и листови и прсти, и
најзад и твоја глава; па си тако узлетео на небеса, где царујеш са Царем
свих; зато помоћниче страдалницима, не престај да се молиш да се
душе наше спасу од сваке повреде Отпалога.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..

Када је Нескверна као јагње видела свога Јагњета на жртву као
Човека својевољно вођеног, плакала је и нарицала: Ти Христе хиташ да
учиниш бездетном мене која сам те родила! Зашто чиниш ово
Избавитељу свих? Али ја ипак певам и славим твоју надразумну и
неизрециву крајњу доброту, Човекољубче.

На литургији
Прокимен, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Јовану, зачало 50.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца новембра 28. дан

Спомен светог преподобномученика Стефана новог;
Спомен светог мученика Иринарха.
(служба његова на повечерју)

На Господи воззвах.. стихире преподобномученика на 6, глас 6.
Подобан: Все отложивше..

Од младости си себе предао Владики, и био си као без тела,
љубави ка овосветском си се светитељу одрекао, и изузетан си Стефане
монах постао, и станиште Светога Духа, јер си се закључао у келији
свога тела, а срце си уперио ка небесима, да угледаш неизрециву лепоту
Христа Цара и Бога, чијој си се икони клањао, и зато силно пострадао.

Као и Господ ти си четрдест дана постио, у тамници затворен,
самог себе си за страдање спремио, светитељу Стефане, ти си
монаштва утврђење и красота мученика, јер су на тебе као звери
немилостиво напали, и као незлобиво јагње те вукли и неправедно
мучили, и у безаконике су те убројали; ти си силно пострадао, и са
смелошћу се молиш за душе наше.

Народ безакони, се повинуо безакоњу безаконог цара, па су тебе
преподобни, беспоштедно камењем тукли као првострадалног и светог
Стефана, и твоју свету главу оче су размрскали, и по улицама су те
сурово вукли, и твоју утробу свеблажени су расули; чак ни по смрти се
нису на тебе смиловали. О, колика је твоја храброст и одлучност! О,
великог ли твога трпљења! А за све то си Стефане примио венац
неувели.
Слава, глас 6.
Дело Студитово.

Од младости си себе Богу предао свети Стефане, као велики пророк
Самуило, и на планини се настанио и као монах њему угодио; затим се
на страдање храбро одважио, и за иконе његове си трпељиво изгнање
и патње поднео, и окове и тамнице си претрпео, вучен и камењен бијен
и главе смрскане, удостојио се венаца од Христа Бога. Њега моли за све
који са љубављу служе твој увек слављени спомен, да се избавимо од
страсти, и искушења и будућих невоља, и да се спасу душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Всју отложивше..

DAN 28.
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Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.

На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8.

Преподобни оче, ти си икону Творца у себи сачувао неповређено;
за Христову икону си храбро стао у одбрану, и ниси се уплашио претњи
цара ђубреименитог, него си га мачем Духа убио, и зато си стекао
смелост код Бога, па спаси паству твоју од свих јереси, Стефане
многострадални.

И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: О преславнаго чудесе..

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.

Тропар, глас 4.
Прво си се испоснички подвизавао на гори, и војске духовних

непријатеља си наоружан крстом погубио, оче свеблажени, затим се за
страдање храбро наоружао, и убио си Копронима мачем вере; и због
обоје тога си овенчан од Бога, преподобномучениче Стефане
незаборавни.

Слава и сада, богородичан или крстобогородичан.

На повечерју
служба светог мученика Иринарха

Канон, његов акростих је: Подари ми мучениче мирну благодат. Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
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прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.

Од животних саблазни и страсти које ми досађују, умири мој
разум, страдалче Иринарше, па ме удостоји да твој спомен мирно
похвалим.

Рекама твоје крви си пламен гонитеља угасио, а срца верних
напојио, да побожно процветају жељом за вечним животом, мучениче
Иринарше.

Свете венце победе, си као страдалник Иринарше примио, и
прешао си од земље ка свету без борби, и у светли и истинити живот,
блажени.
Богородичан: Несместиви Бог-Реч се у твоје тело сместио и родио, зато
си ти богосместива скинија, па ме избави Пречиста од ужасних и
опасних олуја.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Божијом помоћу и снагом, кренуо си усрдно на подвиге
свеблажени, трпео си ране и растрзање од гонилаца, страдалниче и
мучениче храбри.

Снагу ти је Христос подарио, као велики зачетник страдања, да
уништиш мучениче обману и посрамиш притивника, сујетног и
свирепог, који се бестидно хвалио.

Сабор светих је храбро простадао, и помоћу Духа Светог је ране и
окове претрпио, и храбрим страдањем су злозачетну змију оборили.
Богородичан: У давнини је видео Јаков јасно Марију Пречисту, као
божанску лествицу која од земље досеже до висине небеске, а ми јој
певамо као палати Владике.

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.

За веру си похитао, за веру си и пострадао, и за веру се овенчао,

DAN 28.
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вером Божијом укрепљен си и непромењеним тебе самог сачувао,
блажени.

Ниси трпео славни да у обмани живиш, него си као разуман ка
богорођењу радосно похитао, светлост духовну си примио и светило
постао.

Није те покрила дубина која те је примила, свеблажени мучениче,
јер те је познала у светом страдању, као истинитог и светог сведока
Христовог, Иринарше.

Као свети принос, и пред жртвовање, ви сте стругане и уједно
огњем са свих страна паљене, али нисте се Христа одрекле,
страдалнице дичне.
Богородичан: Остала си Дјева и после рађања, као што си и била пре
рађања, јер си Бога-Реч родила, који нас избавља, твојим заступањем
Свенепорочна.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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.

Копљем је рањен враг због великог трпљења храброг мученика, и
под његове се пете покорио, и посрамљен је и на подсмех постао.

По речима пророка, нога твоја јавно стаде мучениче на прави пут,
без освртања на намере и замке много Лукавога, него си се охрабрио
за стазе мучења.

По природи незлобив и добар, ти си злобу гонилаца мучениче
Иринарше одбацио, и живот си у твојој крви окончао, и венцима се
непролазним овенчао.
Богородичан: Светим сликама је из давнине богосветли сабор пророка
тајно предсказао, неизрециву дубину из тебе свето Рођеног, богоневесна
Дјево.

Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.
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Кормилом у рукама Животодавца, дошао си на воду, Иринарше, и
њиме си се спасао, а усрдном молитвом си светитељу, безверје
гонитеља потопио.

Свете жене су малим купиле велико, када су саме себе предале на
велика мучења, тако су духом усмртиле змију злозачетну и Евиног
Лажова.

Деца света и јагањци чисти, и савршене жртве, принете су Јагњету
ради нас жртвованоме, као жртва истине, у мирису угодном и радосне.
Богородичан: Ево сада се оваплотио Господ, од твоје крви пречисте
Мати и Дјево, и са људима се сјединио осим греха, из неизрециве
милости, и учинио нам је спасење.

Господе помилуј, (три пута)
Слава и сада, сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Велики си мир стекао мучениче, када си врага савладао, и у борби
са његовом обманом си Божијом благодаћу победио, мада си силно
пострадао; зато те са вером молимо: сваке повреде избави све
Иринарше, који твој свети спомен славе.

Песма 7.
Ирмос: Росодатељну 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.

Разапео си твоју љубав ка телу блажени, а када си храбри паљен
и огњем жежен, примио си песму деце из пећи: благословен си Господе
Боже отаца наших.

Блажен је био свети сабор деце, и збор седам светих жена, јер су
стругања, огањ и ране храбро, заједно издржале, и небеских се добара
удостојиле.

Од самог призивања тебе, беже зли дуси, јер те знају Иринарше
као непобедивог страдалца Христовог, и јер певаш искрено:
благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Лењост ме је спопала, а ти ме Пречиста подигни на
делање светих дела, и помогни ми против демона који ме увек мучки
нападају, и против намера свих који ме обмањују.

DAN 28.



430

MINEJ NOVEMBAR

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.

Док си лио крв своју и док је још капала, и лепотом рана украшен,
изашао си пред Победотворца Иринарше, и победничке почасти си од
њега примио.

Узвишен љубављу Сведржитељевом, оборио си уздигнуту гордост
гонитеља, и понизио си охолост идола, мучениче и страдалниче
Иринарше свеблажени.

Удостоји ме мучениче светог милосрђа, и избави ме од искушења
и беда, јер те са искреном вером славим Иринарше, и под твоје окриље
притичем.
Богородичан: Радуј се света горо кроз коју Бог прође и неизрецивих
збивања, радуј се јављање и чувење страшних тајни немогућих за
видети, радуј се Дјево палих позивање.

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.

Стварно си богомудри Иринарше испунио последњу и крајњу
жељу, и постао си обожен благодаћу, па певаш са бестелеснима: света,
света света си Тројицо, свестваралачка и свесилна.

Избегао си замке свих којису те ловили, и у гнезду небеском си се
одморио славни, и са војском мученика се сјединио, који су пострадали
са тобом, зато празнујемо ваш спомен, радосно га славимо.

Уз помоћ и силу Христову, препливао си пучину љутих мука, и
стигао си до небеског пристаништа, сав украшен, и сав светлошћу Духа
изобилно обасјан.
Богородичан: Немогуђе је разумети чудо рађања из тебе Мати и Дјево,
зато га ћутањем славимо, а тебе једину свеблажену и добру међу
женама славословимо, о, Свенепорочна.

Стихире, глас 6.
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Подобан: Тридневен..
Припев: Свети мучениче Иринарше, моли Бога за нас.

Подвиге светог страдалца и патње војника Христовог хвалимо како
доличи, и овако верни певајмо: Христе молитвама овога, избави нас од
сваке невоље.

Беше теби велики мир од Господа као страдалнику, јер си кроз буру
љутих мука прошао Иринарше свеблажени, добри војниче и
молитвениче за све који те хвале.

Слава: Са тобом је страдао и сабор светих жена и збор деце, и са
светим Акакијем сте моћно подвиг завршили, обману сте понизили,
Иринарше блажени.

И сада, богородичан:
Ти си ми окриље и заступница свенепорочна Богородице, тебе

имамо као помоћницу у невољама и болестима и бедама, и тебе
свеопевану прослављам.

Крстобогородичан:
Народ безакони те је неправедно на дрво крста приковао, а Дјева

и Мати твоја је гледала, и као што Симеон прорече, у срце је Спасе
рањена.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и преподобнога на 6, његов акростих је:
Христос те је овенчао мученичким венцем блажени. Дело Јосифа. 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.

Радосно си тесном стазом поста прошао, а намере демона да те
мучи на широком путу си спалио, и широки живот си блажени
наследио.

Од раније неплодни корен је родио, истог имена са светом Аном,
баш као давно Самуила, и узвраћа тебе мудри Богу који те је дао, као
знак твога благодатног живота.

DAN 28.



432

MINEJ NOVEMBAR

Свештени и божански чин монаштва си примио, и као светла
звезда си светим врлинама заблистао, и све верне си преподобни
Сефане светињом обасјао.

Телом затворен у тесном дому, ти си свој разум, мудри, уперио ка
небесима, и напредовао си добро духовном ширином.
Богородичан: Као непроходне двери, и чисти храм чистоте, и као дивну
међу женскима, прославимо свети људи Престу Богородицу у светим
песмама.

Песма 3.
Ирмос: Нјест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Гледањем ка Богу твој разум је просвећен оче, и показао се диван,
и заиста пун сваке благодати, и заједничар божанске светлости.

Калањао си се блажени светој икони Христовој и његове
Родитељке, и силом Светога Духа си мрско наређење цара-неверника
презрео.

Безумник жељезног срца, те је у жељезо оковао, и у тамницу
затворио, као чувара Христових догмата, Стефане свеблажени.

Имао си преподобни храбре стопе, и јавно си и свето по стазама
мучења ступао, и главе демона си скршио, Стефане многострадални.
Богородичан: Из тебе се, једина Пречиста, најсветији Бог-Реч
оваплотио, како само он зна, и из милосрђа је спасао од пропасти нас,
који се клањамо његовом божанском снисхођењу.

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..

Похвалимо празникољубци верно и од срца песмама љубитеља
Тројице и светог Стефана, јер је поштовао дивну икону Владике и
његове Матере, и сада сложно од љубави запевајмо њему радосно: радуј
се оче увек слављени.
Затим
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Твоја крв богомудри јуначе, свето вапије од земље ка Богу као и
Авељева, јер си јасно проповедао Христово оваплоћење, и посрамио си
обману иконобораца; па си прешао у небеску палату, зато се моли да
се спасемо.
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Слава, подобан тај исти.
Постом си се просветио као злато у топионици, и заблистао си

мудри страдањем за веру, и примио си венац твоме звању подобан, зато
радосно славимо твој свети спомен, и твоје подвиге прослављамо,
незаборавни Стефане.
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 твојим
светим молитвама.
Крстобогородичан:

Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојих пречистих руку,
Милосрдни?

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.

Просветљен светлошћу Духа, и по тојим побожним молитвама, ти
си слепима светлост давао, и на твога Владику и Бога се угледао, оче
богонадахнути.

Из даљине су те видели који су по мору пловили, и ти си их
блажени кормилом довео у тихо пристаниште божанске благодати, јер
су са вером твоје име, оче Стефане, призивали.

Као свештенослужитељ, ти си себе као жртву свету принео, тебе
ради Жртвованоме, Стефане, и у становима прворођених си радосно
починуо.

На твоје свете речи, раније суво поље је постало здрава шума, на
чудо због изобилне благодати датој теби, мучениче, са висине, а народу
за пример.
Богородичан: На тебе сам, Најнепорочнија, наду мога спасења
положио, и ка твоме окриљу притекох, а ти ми млада Дјево буди
помоћница, и избави ме од зала.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..

DAN 28.
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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.

Због твојих испосничких подвига и као мученика, овенчао те је
истинитим почастима, преподобни Стефане, зачетник подвижника,
једини Бог наш, и помогао ти је против убојица.

Славно си се подвизавао, и био са мноштвом мученика у
тамницама заједно, па вас је нашао мучениче као звезде, незалазно
Сунце, због великих патњи обасјане.

Прославимо светим речима, тристо и четрдесет и два света
исповедника, који су се угледали на божанска страдања, и који су се
борили против безбожника.

За поругу су их шишали, руке им и уши одсецали и тела палили;
све је то због икона Христових претрпело мноштво преподобних и
веома славних.
Богородичан: Пресвета, ти си једина на земљи Бога зиста Пресветога
родила, зато освештај све који тебе као Богородицу увек проповедају, и
спаси их твојим заступањем.

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

Творац злобе и лажљивац није могао издржати силу твојих речи,
и зато те је Стефане оковао, и на ране и сурову и грозну смрт предао.

На ватри си печен као хлеб и за ноге без милости вешан; жртвован
си као Павле, и Богу се на жртву принео, удостојен заједничког стана
са мученицима.

У Ефесу су тридесет и осам монаха због вере затворени и
пострадали, и дављењем живота лишени, па их са вером и љубављу
прославимо.

Судији си се одлучно успротивио, у ранама изранављеном твоме
телу, и одлучио си умрети за Христа јединог бесмртног, Петре дични и
знаменити.
Богородичан: Једину свеопевану и дивну међу женама, Богородитељку,
хришћанима бедем необориви, и Пречисту Владичицу, искреним срцем
прославимо.
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Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Израстао си из неплодног корена као грана, истоимени
првомученику Стефану. Постао си оче велики наставник монаха, не
поплашивши се беса царевог, који не хтеде да поштује иконе Христове.
Због тога скончавши мученички венац си примио, свети Стефане.

Икос:
Отац зависти и од Бога отуђени, против тебе је многа искушења и

буре подигао, јер није могао да гледа твој побожни живот, и твој прави
ход и без посртања; омрзнути је против тебе лукавства сашио, мислећи
да буде ученик као раније Јуда, и похитао је оче да те преда у руке
безаконика, јер си светло Христа пртоповедао, и његовом лику са
љубављу се клањао, зато си Стефане мученички венац примио.

Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.

Вољом Сведржитеља је теби блажени најављен крај, па си зато
себе још на већи пост предао, и узвисио се из славе у славу, и убијен
си за Христа, који је над свима Бог.

Имењак са првострадалним, са њиме си и прослављен, каменован
без милости, вучен и тучен, крвљу си земљу натопио, а своју душу си
радосно Господу предао.

По улицама града си вучен без милости, мучениче Стефане, и тако
си поравнао вернима стазу мучења, на коју су ступали храбро, и до
небеског града су стигли тачно.
Богородичан: Свети пророци су најавили Пречиста, очекивану тајну
светог рођења из тебе; ми сада у тај догађај јасно верујемо, а тебе
побожно прослављамо.

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.

DAN 28.
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Тебе су јагње Христово, као свирепе звери ухватили, и тукли док
те нису убили, и са људима безаконим погребли, најгори људи који
живе.

Твоју главу је противник без милости разбио, а њу је Бог
највишим венцем победе овенчао; многострадални венценошче, ти си
слава мученика и свих преподобних подвижника.

Богомудри Андреј се истрајно мучитељу противио, па је праведник
ранама измучен и немислостиво убијен, да би Владици Христу у векове
певао.

Већ си постао свети дом за Оног који у свима светима почива, јер
Он живи у срцу твом, многострадални Стефане у све векове.
Богородичан: Потоцима свете крви изливене из ребара Сина твога и
Бога, опери молим те богоблагодатна Дјево, нечистоту од злога греха
која у мени борави.

Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком не возможно..
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.

Са радошћу гледаш богонадахнути војске ангела, патријараха,
преподобних, пророка, стадалника, апостола и свих праведника, и са
њима си заједно, зато помени и заступи све, који те на земљи чисто
славе.

Као светлост, као јутро, као сунце велико, као небо звездано
чудесне светлости, такав си у ранама светим постао, зато све који те
хвале Стефане украси помислима истине, мучениче многострадални.

На почетку си твојим строгим подвизима испосништва оборио оче
вође таме, а на крају си храбро пострадао, а њих си коначној пропасти
предао, Стефане, лепото мученика и похвало преподобних и
праведника.

Данас је твој славни спомен који пуноћу земље обасјава
пресветлим зрацима дарова Духа, њиме и сада на твој празник,
богоблажени Стефане, радосно обасјај и засветли и нама.
Богородичан: Станиште си светлости, Богорадована, а
свештеномученика истинито утврђење и свих преподобних похвала, зато
спаси од беда и невоља, и насртаја противника, све који ти певају.
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Светилен
Подобан: Духом бо свјатилишчи..

Подвизима испосничким си злозачетну змију коначно умртвио, и
на крају си венац мученички добио, Стефане свехвални; ти си се
часним иконама клањао, знајући свеблажени, да поштовање на прву
личност прелази.
Богородичан:

Неизрецивим рађањем си постала свенепорочна Невеста, као чисти
храм Богородице, Бога-Реч си као превечну Светлост у тебе усељеног
родила, зато певајући Рођеном из тебе, достојно те величамо,
свенепорочна млада Дјево.

На литургији

Блажена из Октоиха на 4 и светога песма 3. на 4
Прокимен, глас 8.: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се
на постељама својим. (Пс.149,5)
Стих: Певајте Господу песму нову, хвала је његова у цркви
преподобних. (Пс.149,1)
Апостол Тимотеју, зачало 291.
Алилуја, глас 8.: 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 Матеју, зачало 37.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 28.
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Месеца новембра 29. дан

Спомен светог мученика Парамона;
Спомен светог мученика Филумена;
Спомен преподобног Акакија, спомињаног у Лествици.
(служба његова на повечерју)

На Господи воззвах.. стихире мученика 3, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Јављеном светлошћу Светога Духа си јасно обасјан свеблажени
Парамоне, па си најдубљу таму многобоштва до краја омрзнуо, и дошао
си у право време свеблажени, на предстојеће твоје храбро страдање и
постао си победонсац, јер си победио гордог нападача свих на земљи,
а Христа си величао; њега моли да се спасу и просвете душе наше.

Када си разумео Парамоне да је велико мноштво спремно да се
жртвује за Цара и Бога свих, светом ревношћу запаљен си узвикнуо: и
ја сам заувек искрени слуга Христов, разумите безакони мучитељи, да
сам и ја као невино јагње, сам дошао да се сада жртвујем; не брините
више, јер сам себе нудим за угодну жртву, својевољно Жртвованом у
телу ради мене.

Прославимо сабор светих седамдесет са још три стотине
страдалника, јер су због праве вере одбацили лаж многобоштва
безаконика; а и ти си Парамоне са мученицима овенчан, јер си храбро
пострадао, и у сабор бестелесних се радосно убројао; са њима се моли
да се избавимо сваке невоље и искушења, који те славимо и увек
празнујемо.

Ако благослови настојатељ да се пева Алилуја, тада се предходно
превају стихире Богородици, а глас и подобан је исти.

Из беспочетнога Оца, надвремени Син је, по снисхођењу и ради
спасења људи, Бого-Човеком постао, да би опет првосазданоме рај
подарио; тако се и сва природа избавила од обмане змијине, а пропали
лик се спасао, јер је на добро враћен; зато је Матер учинио Пречистом
и нескверном невесто-родитељком; њу сви као котву и пристаниште
похвалимо.

Имала си Богоблажена у телу твоме оваплоћенога Саздатеља свих,
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који је примио изглед Човека, раније палог због змије и преступа;
неизрециво си нам родила Бога, и Рођеним из тебе си ослободила од
пропасти све овештало, зато певамо и славимо твоју благодат Дјево
безневесна, а ти не престај да се молиш за спасење душа наших.

Откриј свима нама мноштво твоје милости и неограничену пучину
твоје доброте, па заглади све грехе слуга твојих, јер као свенепорочна
Мати Божија, имаш власт обнове, и све нас водиш како хоћеш, силом
твојом, јер се у тебе уселила благодат Светога Духа, који ти садејствује
увек и у свему, Најблаженија.
Слава, и сада, богородичан:

Са Оцем и Духом славословљени Син и узвишенији од серафима,
хтео је првосазднога обновити, па је целог себе неизрециво умањио у
телу твоме Богородице свеопевана, и из тебе је заблистао, и сав свет
божанством просветио, и избавио од омрзнутог идолопоклонства; собом
је обожио и на небеса вазнео човечанство, Христос Бог, и Спас душа
наших.
Крсотбогородичан:

Не плачи замном Мати, гледајући на дрвету крста распетога Сина
твога и Бога, који је свемоћно поставио земљу на водама, и сву је
творевину саздао, јер ћу васкрснути и прославићу се, и мојом силом ћу
срушити адово царство, и уништити силу његову, а свезане ћу избавити
од зала његових као Милосрдан, и привешћу их Оцу моме као
Човекољубац.
На стиховње из Октоиха.

На повечерју
служба преподобног Акакија
Канон, његов акростих је: Певам у месмама о изабраном Акакију
послушнику. Дело Теофаново. 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.

Обучен си био у незлобиву природу, и стекао си умилну лепоту
врлина, и на Христово својевољно послушање си угледао чак до смрти,
свеблажени.

DAN 29.
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Твојом незлобивошћу си Измишљача злобе посрамио, а трпљењем
искушења, ти си оче свеблажени, његову гордост и подигнуто
непријатељство на земљу смирио.

Уздржањем и трпљењем си преподобни најпре одевен, и страсти
си у зачећу њином одсекао, затим се одећом бестрастија украсио, и
божанском благодаћу огрнуо.

Укрепивши свеблажени душевну одлучност, великим трпљењем и
храбрим помислом, свакодневно си трпео мученички подвиг, и зато си
овенчан постао.
Богородичан: Сила стваралачка и опевани Бог и Господ, ради нас се из
тебе Пречиста оваплотио и родио, како је Исаија пророчки благовестио.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Целог себе си преподобни предао твоме Творцу и Богу, и тако си
издржао злостављање и понижавање.

Вером си показао страдалачко трпљење на земљи оче уздрживи, и
зато ти се даде небеско весеље.

Истинско смирење, дуготрпљење и подношење си опрезно одржао
преблажени, као и уздржање са послушањем.
Богородичан: Творац свега се ствара, ради нас Пречиста, и прима тело
са душом, из тебе Пресвета Богоневесто.

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.

Умртвио си оче жеље твога тела, а душу своју си оживио, и примио
си венац правде, кличући Акакије: слава сили твојој Господе.

Дуге подвиге си трпео, и свакодневно си показивао трпељиво
подношење оче, па си и после смрти као жив узвикнуо: слава сили
твојој Господе.

Одлучном вољом си злостављања за Христа претрпео, Акакије
блажени, мислећи о Њему на крсту прикованом, за спасење рода
нашега.
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Богородичан: Чистија си од небеса и духовних сила, јер си њиног
Творца родила, зато ти кличемо Пречиста: радуј се Богородице
свеопевана.

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.

Ти си преподобни храбро отрпео рањавање и одважно трпео
свакодневно батинање, све док ниси преподобно уснуо.

Живот си добро завршио, Акакије незлобиви, и примио си
упокојење као ослобођење од терета и патњи.

Твоја воља је чистим мислима вођена, Акакије богоносни, и ка
Узрочнику свега си се срећно упутио.
Богородичан: Ни разум ангела, ни људи не може изрећи рођење из
тебе, јер то превазилази сваки домет разума.

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.

Уснуо си оче сном Божијим, и после смрти се јавио послушан,
онима који су те светитељу звали, јер никад не умире ко има
послушност.

Сконачао си истоименити са добротом, и заиста се удостојио
богомудри непропадиве бесмртности, где си радосно добио венце
победе.

Твој је живот блажени био побожан, добар и богоугодан и
уздржан, и многе је утврдио у побожном страху, и у жељи за будућим
вечним добрима, Акакије.
Богородичан: Заиста те Богородице са вером славимо, јер си Бога
зачела и родила га неискусобрачно, и сјединисмо се са Оним кога си
примила као свети храм.

Господе помилуј, (три пута)

DAN 29.
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Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Светошћу вере и светим делима, постао си равноангелан на земљи,
заиста свемудри Акакије. Показао си одлучну и храбру твоју вољу, а
постом си савладао нападе страсти; тако си се и после смрти јавио као
жив, оче непобедиви.

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.

Отишао си ка Владици којег си више од свега желео, а напасти,
понижења и ране си преподобни издржао, и кликтао си: благословен
си у храму твоје славе Господе.

Помишљао си у твојим страдањима на она Владикина страдања и
распеће и смрт, па си се научио, те си и рањен певао: благословен си
у храму твоје славе Господе.

У гробу си мртав лежао по закону умрлих и без даха, а оном ко
ти се обратио, ти си се мимо природе јавио, „јер нисам мртав“ рекао
си, и: благословен си у храму твоје славе Господе.
Богородичан: Заробљени смо били законом смрти, а ти си Дјево
Живот истинити родила, и подигла си све који кличу: благословена си
ти међу женама свенепорочна 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.

Великим уздржањем си се преподобни са Богом сјединио, а он те
је окова изнуреног твога тела разрешио стварним виђењем, па си оче
кликтао: благословите сва дела господња Господа.

Убројан си преподобни у Христове мученике и са њима слављен,
па непрестано певаш Човекољубцу, и молиш га за нас који те славимо
и кличемо: благословите сва дела господња Господа.

На земљи си због вере пострадао, али си небески покој стекао, у
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радости преподобни са светима, и у заједници весеља и радости са
њима кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Раније Бестелесни се оваплоћава, и Створитељ се у теби
Свенепорочна ствара, јер је у твоје пречисто тело Недоступни ушао, и
пристао да буде ограничен телом, зато сви тебе благосиљамо Маријо
Богоневесто.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от..
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.

По милости Доброчинитеља свих, настањен си код њега оче, јер си
украшен лепотом незлобивости, и врлинама које блистају, зато те сви
славимо.

Покорио си се закону Владике и њему си свој врат приклонио, а у
монашкој борби си победоносац постао, и у незлобивости си
свеблажени савршенство достигао.

Удостојио си се да са бестелеснима узносиш песме Богу, јер си
живео као они и сачувао си чистоту, а трпљењем си удео и славу
мученика примио.

Прими од нас, богоносни, песму принету теби из чистога срца, и
подари нам твојим молитвама, опроштај сагрешења и спасење
свеславни.
Богородичан: Тебе Дјево сви верни похвалама славимо, као истинити
корен непропадања и утврђење, јер си ти Ипостасну бесмртност нама
родила.

Стихире преподобног, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Уздржањем си телесне жеље умртвио, а душу си постом оживио, и
у врлинама си живио, зато си се ствартно и после смрти као жив
огласио, јер ти је смрт била као сан, и јер си ка Богу прешао, и душу
му у руке предао, славни Акакије.

Страсне жеље си Акакије успавао, јер си свеноћна бденија вршио,
имао си послушање и смирење, и поуке божанских писма, и чисто срце
и разум без смутњи, па си зато постао станиште Духа Светога, и
зрацима чудеса обасјаваш све крајеве света.

DAN 29.
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Склоности према светском си се потпуно гнушао, јер си сасуд
бестрастија постао, љубављу ка богопознању и узвишеним делима си се
узвисио до самога жељеног и коначног, и угледао си тајним виђењем
невидиво и недокучиво и божанске лепоте, Акакије свемудри и
блажени.

Слава и сада, богородичан:
Јединосушног са Оцем и Сапрестолног са Духом си из твоје чисте

крви неизрециво оваплотила и родила; у двема природама и двема
вољама се заиста јавио, па га моли Пресвета Дјево, као Сина твога и
Бога, да спасе све који те са чистом вером славе.
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
Оба канона из Октоиха, и светога на 4. Његов акростих је: Дај ми
да сада опевам твоју благодат мучениче. 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.

Светим зрацима Духа просвети срце моје, да певајући о твојој
светлој успомени, мучениче Парамоне, и помози ми да боравим у
Божијим законима.

Мученичком славом си се обогатио блажени, и заблистао си
лепотом мученика, и јуначким ранама се украсио Парамоне, зато те
верно славимо.

Био си пун воде животворног Духа, па си мучене ватром
безбожија оросио и ка води упокојења си их славни предводио.
Богородичан: У времену си надвременог родила, који је Човек постао;
њега моли усрдно као Сина и Господа, да исцели дуговремене страсти
душе моје, Свенепорочна.



445

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Твојим смирењем ради Христа, ти си гордост демона разорио, а
његове чете си мачем трпљења посекао.

Разорио си намеру злога, који је против вере наше устао, али си
зато и много пострадао, мучениче страдални Парамоне.

Помоћу Божије благодати ти си био моћан ратник, а страшне муке
су ти као сан постале.
Богородичан: Пречиста Мати Божија, ојачај мој разум, који је
оптерећен многим страстима, да бих те како доликује прославио.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Држањем светих заповести очистио си душу од нечистоте и на
страдање си стигао потпуно, јер си се одрекао да жртвујеш лажљивим
идолима, и на Христа си се угледао, јер си копљем убијен, зато га
усрдно моли за цео свет Парамоне.

Слава и сада, богородичан:
Твоме од Бога светом покрову Богородице, притичем смирен и

клањам се и молим те: помилуј ме Пречиста, јер ми греси стигоше
преко главе, и бојим се Владичице и дрхтим због мука, зато се
Пречиста помоли Сину твоме, и од греха избави ме.

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

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

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

DAN 29.
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Срце је твоје било ограђено јунаштвом и запаљено смелошћу, па си
многоструке муке си сматрао као праћке дечије, храбри мучениче.

Видећи убијање страдалника по наредби мучитеља, мученик
Парамон је као и они божанску ревност је показао, и на страдање је и
он пошао.

Тебе су веома истјазавали и копљем немилостиво пробадали, али
ти си ипак намере демона победио, и зато те је Христос вођа
подвижника, блажени Парамоне, овенчао.

Задивљен трпљењем мученика, ти си се и њином крају дивио
славни, па си и ти њину ревност за веру стекао, и за свето страдање.
Богородичан: Људе усмрћене преступом, ти си Дјево Маријо твојим
живоносним Породом оживила, зато те славимо и побожно хвалимо.

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.

Пострадавши, ти си самог себе твоме Творцу принео као скупоцени
дар, и обману си победио, украсе мученика.

Кипове си јуначе и демонске жртвенике поломио, јер си одлучност
стекао на камену Божије вере, Парамоне.

Рањавањем твога тела, храбри страдалниче, ти си мноштво демона
јуначки ранио, зато те славимо.
Богородичан: Господ који је исте славе са Оцем и са Духом, из твоје
чисте крви се оваплотио Пречиста, и Човеком постао.

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.

Ниси био лењив у време подвига, него на против вредан и храбар
за свето страдање, зато си венац славе примио.

Себе си убројао у сабор мученика, који су усрдно пострадали и пре
твога страдања увекпомињани, и са њима си се удостојио небескога
дворца.
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Због копља си постао налик на Христа, јер си и ти прободен
мучениче, и ка њему си похитао овенчан, јер си трпљењем умртвио
безумнике.
Богородичан: Избави ме животних саблазни, Најнепорочнија, јер сам
у ноћи незнања недоличним помислима заробљен, и злобом демона
увек сам помрачен.

После 6. песме мученичан из Октоиха.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи Аврамстији 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.

Ти си се храбри мучениче изузетно обогатио од Бога благодаћу
исцеливања и чудеса, и лечиш оне који кличу: благословен си у храму
славе твоје Господе.

За предстојеће ти муке ниси марио, јер си сво старање за небеско
имао, и кликтао си дични: благословен си у храму славе твоје Господе.

Својом крвљу си, славни страдалниче, као огњем спалио сву злу
намеру безбожника, и росом твојих чудеса си оне у ужасној ватри
оросио Парамоне кличући: благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Радуј се Свенепорочна Владичице, јер си једина родила
Радост људима, радуј се небо и престоле херувима и предивна палато
Цара свих векова.

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.

Обогатили смо се јер смо стекли тебе као будног чувара душа, јер
ти увек успаваш свако демонско маштање, и свирепе прохтеве тела, и
буру помисли, мучениче многострадални, свима који кличу:
благословите сва дела господња Господа.

Потоцима твоје свете крви ти си себи црвен плашт начинио, јер си
стари сасвим одбацио, и светло украшен на небесима обитаваш,

DAN 29.



448

MINEJ NOVEMBAR

кличући блажени: благословите сва дела господња Господа.
Као чисто јагње и непорочна жртва и принос паљенице, ти си

свети мучениче кроз жар страдања зачетнику страдалника, твоме
Христу, себе принео јуначе, певајући: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Сенке старог Закона и проповеди пророка, су унапред
описали Пречиста, да ћеш неизрециво бити Родитељка Бога нашега,
богоблагодатна и Пречиста; њему сви певајмо: 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

Ево је заблистао празник сјајног и светло јављеног страдалника, па
просвећује Божанским Духом срца свих верних, и радосно кличу и са
вером га славе.

Неклонуло сте прошли кроз поприште пуно разних мука, и са
Христом сте мир стекли, а због светле победе сте овенчани мученици,
и на небесима живите.

Узет си са земље и примио си почасти за твоје подвиге, па сада
изливаш реке чудеса свима нама који те славимо, и твој спомен
Парамоне побожно празнујемо.
Богородичан: Богородитељко и Пречиста Владичице, обасјај зенице
моје душе, помрачене слепоћом упропашћујућег греха, јер си ти Чиста,
помоћница и просвећење верника.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Побожно опевајмо мноштво непобедиве војске, и скуп светих и
непобедивих мученика, имајући као вођу светог Парамона, који је
изобличио мучитеља, и са свима мученицима примио венац славе.
Богородичан:

Радуј се Божија палато, радуј се горо осењена, радуј се купино
неспалива, радуј се престоле славе, радуј се божанска трпезо, радуј се
сасуде позлаћени, радуј се свећниче златни, радуј се лаки облаче, радуј
се Дјево и Мати Маријо.
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Месеца новембра 30. дан

Спомен светог и свехвалног апостола Андреја Првозваног.

После почетног псалма певамо Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Био си Претечевом светлошћу обасјан, када ти се јавила Ипостасна
Светлост славе Очеве, који је из милосрђа дошао да спасе род човеков,
тада си прво ти славни, ка њему притекао, обасјан си био у разуму,
савршеним зраком његовог божанства, тако си и проповедник и
апостол постао Христа Бога нашега; њега моли да спасе и просвети
душе наше. (три пута)

Ти си гласом Претечевим позван, када се Пресвета Реч оваплотио,
и живот нам подарио, и спасење на земљи благовестио, тада си
премудри за њим следовао, и себе потпуно и свесвето, као почетак за
њега се освештао; њега си познао, и твога сродника обавестио о Богу
нашем; па га моли да спасе и просвети душе наше. (три пута)

Ономе који је из неплодне процвао ти си ученик постао, а када је
Дјевин Пород заблистао, постао си учитељ побожности и целомудрија,
показујући чистоту, и био си блажени Андреје усрдни љубитељ врлине,
узвишено си у срце слагао, и од славе си ка неизрецивој слави узет од
Христа Бога нашега; њега моли да спасе и просвети душе наше. (два
пута)

Слава, глас 4.
Дело Анатолијево.

Оставио си ловљење рибе апостоле, да би људе уловио удицом
проповеди твоје, спуштајући као мамац праву веру и изводећи из
дубине лажи све народе, апостоле Андреје, ти си врховнога рођени брат,
а уједно и васељене проповедник громогласни, зато не престај да се
молиш за нас, који увек са вером и љубављу хвалимо свети и свехвални
спомен твој.

И сада, предпразника, глас тај исти.
Радуј се Исаијо, и Божију Реч прими, па прореци младој Дјеви

Марији, као купини која огњем гори а не сагорева, од зрака Божанства.
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Витлејеме украси се, и отвори врата Едеме, мудраци пођите, видите
спасење у јаслама повијено, њега је звезда показала изнад пећине,
Животодавца и Господа, који спасава род наш.

Вход. Прокимен дана. И три Чтенија

Читање из Саборне посланице Петрове
(зачало 58. гл.1,1-26 и 2,1-6)

Од Петра, апостола Исуса Христа, избранијем дошљацима,
расијанијем по Понту, Галатији, Кападокији, Азији и Витинији;По
привиђењу Бога оца, светињом Духа доведенијем у послушање и
кропљење крви Исуса Христа: да вам се умножи благодат и
мир.Благословен Бог и отац Господа нашега Исуса Христа, који нас по
великој милости својој прероди за жив над васкрсенијем Исуса Христа
из мртвијех,За нашљедство непропадљиво, које неће иструхнути ни
увенути, сачувано на небесима за вас,Које је сила Божија вјером
сачувала за спасеније, приправљено да се јави у пошљедње вријеме;
Којему радујте се, премда сте сад мало (гдје је потребно) жалосни у
различнијем напастима,Да се кушање ваше вјере много вредније од
злата пропадљивога које се куша огњем нађе на хвалу и част и славу,
кад се покаже Исус Христос;Којега не видјевши љубите и којега сад не
гледајући но вјерујући га радујете се радошћу неисказаном и
прослављеном. Примајући крај своје вјере, спасеније душама. Које
спасеније тражише и испитиваше за њ пророци, који за вашу благодат
прорекоше;Испитујући у каково или у које вријеме јављаше Дух
Христов у њима, напријед свједочећи за Христове муке и за славе по
томе;Којима се откри да не самијем себи него нама служаху овијем што
вам се сад јави по онима који вам проповједише јеванђеље посланијем
с неба Духом светијем, у које анђели желе завирити. Зато, вољени,
запрегнувши бедра својега ума будите тријезни, и зацијело се надајте
благодати која ће вам се принијети кад дође Исус Христос.Као
послушна дјеца, не владајући се по првијем жељама у својему незнању,
Него по свецу који вас је позвао, и ви будите свети у свему живљењу.
Јер је писано: будите свети, јер сам ја свет.И ако зовете оцем онога,
који не гледајући ко је ко, суди свакоме по дјелу, проводите вријеме
својега живљења са страхом,Знајући да се пропадљивијем сребром или
златом не искуписте из сујетнога својег живљења, које сте видјели од
отаца;Него скупоцјеном крвљу Христа, као безазлена и пречиста
јагњета;Који је одређен још прије постања свијета, а јавио се у
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пошљедња времена вас ради,Који кроз њега вјерујете Бога који га
подиже из мртвијех, и даде му славу, да би ваша вјера и надање било у
Бога.Душе своје очистивши у послушању истине Духом за братољубље
недволично, од чиста срца љубите добро један другога,Као прерођени
не од сјемена које трухне, него од оног које не трухне, ријечју живога
Бога, која остаје довијека.Јер је свако тијело као трава, и свака слава
човјечија као цвијет травни: осуши се трава, и цвијет њезин отпаде;Али
ријеч Господња остаје довијека. А ово је ријеч што је објављена међу
вама.Одбаците дакле сваку пакост и сваку пријевару и лицемјерје и
завист и сва опадања,И будите жељни разумнога и правога млијека, као
новорођена дјеца, да о њему узрастете за спасеније; Јер окусисте да је
благ Господ. А кад дођете к њему, као камену живу, који је, истина, од
људи одбачен, али од Бога изабран и прибран:И ви као живо камење
зидајте се у кућу духовну и свештенство свето, да се приносе приноси
духовни, који су Богу повољни, кроз Исуса Христа.Јер у писму стоји
написано: ево мећем у Сиону камен крајеугалан избрани, и скупоцјени;
и ко њега вјерује неће се постидјети.

Читање из Саборне посланице Петрове (зачало 59. гл.2,21-3,9)
Браћо, Христос пострада за нас, и нама остави углед да идемо

његовијем трагом: Који гријеха не учини, нити се нађе пријевара у
устима његовијем; Који не псова кад га псоваше; не пријети кад страда;
него се ослањаше на онога који право суди; Који гријехе наше сам
изнесе на тијелу својему на дрво, да за гријехе умремо, и за правду
живимо; којега се раном исцијелисте. Јер бијасте као изгубљене овце,
које немају пастира; но сад се обратисте к пастиру и владици душа
својијех. А тако и ви жене будите покорне својијем мужевима, да ако
који и не вјерују ријечи, женскијем живљењем без ријечи да се добију,
Кад виде чисто живљење ваше са страхом; Ваша љепота да не буде
споља у плетењу косе, и у ударању злата, и облачењу хаљина; Него у
тајноме човјеку срца, у једнакости кроткога и тихога духа, што је пред
Богом многоцјено. Јер се тако некад украшаваху и свете жене, које се
уздаху у Бога и покораваху се својијем мужевима. Као што Сара
слушаше Авраама, и зваше га господаром; које сте ви кћери постале, ако
чините добро, и не бојите се никаквога страха. Тако и ви мужеви
живите са својијем женама по разуму, и поштујте их као слабији
женски суд, и као сунасљеднице благодати живота, да се не смету
молитве ваше. А најпослије будите сви сложни, жалостиви,
братољубиви, милостиви, понизни; Не враћајте зла за зло, ни псовке за
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псовку; него насупрот благосиљајте, знајући да сте на то позвани да
наслиједите благослов.

Читање из Саборне посланице Петрове (зачало 61. гл.4,1-11)
Браћо, кад дакле Христос пострада за нас тијелом, и ви се том

мисли наоружајте: јер који пострада тијелом, престаје од гријеха, да
остало вријеме живота у тијелу не живи више жељама човјечијим, него
вољи Божијој. Јер је доста што смо прошавше вријеме живота провели
по вољи незнабожачкој, живећи у нечистотама, у сластима, у пијењу и
богомрскијем незнабоштвима. Зато се чуде што ви не трчите с њима у
то исто неуредно живљење, и хуле на вас. Они ће дати одговор ономе
који је готов да суди живима и мртвима. Зато се и мртвима проповједи
јеванђеље, да приме суд по човјеку тијелом а по Богу да живе духом.
А свему се крај приближи. Будите дакле мудри и тријезни у молитвама.
А прије свега имајте непрестану љубав међу собом; јер љубав покрива
мноштво гријеха, Будите гостољубиви међу собом без гунђања; И
служите се међу собом, сваки даром који је примио, као добри
пристави различне благодати Божије. Ако ко говори, нека говори као
ријечи Божије; ако ко служи нека служи као по моћи коју Бог даје: да
се у свачему слави Бог кроз Исуса Христа, коме је слава и држава ва
вијек вијека. Амин.

На литији, стихира храма и апостола, глас 1.
Дело Андреја Јерусалимског

Апостол Андреј, првоизабрани ученик, угледао се на тебе Господе
и на твоја страдања, и све који су били некада у дубини незнања и
обмане, удицом крста твога је извукао и теби привео, тиме се спасосмо
верни, па ти кличемо: ради његових молитава Преблаги, умири живот
наш и спаси душе наше.

Опевајмо верни Петровог сродника Андреја, Христовог ученика,
јер он је некада мрежама испитивао море да рибу улови, а сада лови
васељену удицом крста, и народе из обмане обраћа ка крштењу, и стоји
пред Христом, и моли мир за света, а душама нашим велику милост.

Примивши у срце духовни огањ, који просвећује мисли и спаљује
грехе, Христов апостол и ученик, заблистао је светим зрацима Божије
науке, у срцима непросветљених народа, спаљује сасушене басне
невеника, јер огањ Духа такво дејство има. О, великог ли и предивног
чуда! Блатан језик, блатна природа, и тело од праха, прима духовно и
разумно богопознање. Зато о, светитељу неизрецивих трајни и видиоче
небеса, моли да се и наше душе просвете.
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Глас 8.
Дело Малакса

Желећи да видиш Бога у телу и како по земљи иде, боговидиоче
првозвани, рођеноме брату си радосно узвикнуо: нашли смо, о, Симоне
жељенога! А Спаситељу си давидовски кликтао: као што јелен жели на
изворе вода, тако и душа моја жели тебе Христе Боже. Тако си жељу
на жељу додао, и крстом прешао ка Ономе кога си желео, јер као
искрени ученик и мудри следбеник његов на крсту си страдао, па си
заједничар славе његове си постао, зато се усрдно моли за душе наше.

Слава, глас 8.
Дело Андреја Јерусалимског или Анатолијево.

Похвалимо Андреја као проповедника вере и слугу Бога-Речи, јер
он из дубине људе лови, а место удице крст у рукама држи, и као
коноп низпушта силу и изводи душе из обмане вражије, и увек их
приноси Богу на дар угодан; њега верни у збору ученика Христових
похвалимо, да се са њима моли, да би Господ био милостив нама
судњега дана.

И сада, богородичан:
Богородице прими молитву слуга твојих, и избави нас од сваке

невоље и муке.

На стиховњим, стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..

Радуј се разумно небо, јер славу Божију увек казујеш, први од
Христа позвани усрдно си га послушао, и са њиме си неодступно остао;
од Христа си просвећен, па си и другу светлост видео, а све у тами си
муњама твојим просветлио, на доброту његову си се угледао, зато те
свечано славимо, а гроб твој са моштима радосно целивамо, јер из њега
изливаш спасење свима који га траже и велику милост.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Први који је врлине стекао, из доброте се у нашу природу оденуо,
а ти си се њему Андреје богомудри са искреном љубављу придружио,
а рођеном брату си узвикнуо: нашли смо онога кога су пророци
прорекли духом; дођи ка његовој лепоти, да привучени будемо и срцем
и душом, да вођени његовом светлошћу ноћ обмане и таму незнања
одагнамо, Христа благословећи који даје свету велику милост.

DAN 30.
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Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Народе који за Бога не знају, уловио си мрежом твојих речи из
дубине незнања, и замутио си слано море, увек опевани, и постао као
што је храбри коњ Владара мора; трулеж безбожија си исушио, а
мудрост твоју си као часну со посуо, њој се ми апостоле славни
дивимо, а следбеници срамне мудрости у заблуди остадоше, не знајући
Христа, који даје свету велику милост.
Слава, глас 3.
Дело Германово.

У песмама прославимо Андреја апостола, сродника Петровог и
ученика Христовог, ловитеља рибе и ловца народа, јер је Исусовом
науком и догматима свуда поучавао, и то је као мамац рибама, људима
безаконим бацио па је и њих уловио; молитвама Андреја подари
Христе народу твоме мир и велику милост.
И сада, глас тај исти.

Јосифе реци нам: како доводиш у Витлејем бремениту Дјеву коју
си примио из светиње? А он рече: ја сам проверио пророке, и одговор
примио од ангела, и уверио се, да ће Марија неизрециво родити Бога,
и да ће му доћи на поклоњење мудраци са истока, са даровима светим
да му послуже; Оваплоћени ради нас Господе слава теби.

Тропар, глас 4.
Као првозвани апостол и Петров брат, Владику свих моли, свети

Андреје, да мир подари целом свету, а душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан васкрсан.

На јутрењи
После првог стихословија, сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Хвалимо те са љубављу апостоле Андреје, као Божијег ученика и
првозванога свих од Христових ученика, и верно ти кличемо: избави
паству твоју којој си од Бога предан, од сваке невоље и беде и саблазни
и сваке несреће. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Пружи сада милостиво твоје свете и часне руке, и дај нам помоћ
од Светога, и подари нам да мирно живот завршимо, славећи свето
Рођеног из тебе, и тебе Владичице и млада Дјево, јер си нам нада и
похвала.
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После другог стихословија, сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Тебе је Христос нашао као првозваног и изузетног ученика,
Андреје блажени, јер си његове заповести целом свету усрдно објавио,
и као на крилима си саборе народа просветио, зато га моли као Бога,
да подари нама велику милост. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Једина Пречиста Мати и Дјево, ти си постала света скинија Бога-
Речи; чистотом си и ангеле превазишла, зато очисти водама твојих
светих молитава мене који сам само прах, и оскверњен телесним
гресима, и подари ми Чиста, велику милост.

После Полијелеја
Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..

Похвалимо сви као апостола и очевидца Бога-Речи, и Божијег
проповедника, и духовног ловца народа, јер нас је заиста богоречити
Андреј привео у познање Христа, и заиста је наш велики заступник, и
сада се моли непрестано, да се спасу душе наше. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

За све који тебе имају као несумњиву наду Дјево Пречиста, ти си
порковитељка, зато нас ослободи од разних искушења и невоља и
великих беда, и моли Сина твога са његовим апостолима, и спаси све
који ти певају.

Степена првог антифона 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..

Еванђеље по Матеју, зачало 9.

После 50 псалма
Стихира, глас 8.

Похвалимо Андреја као проповедника вере и слугу Бога-Речи, јер
он из дубине лови народе, а место удице држи крст у рукама, и као

DAN 30.
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коноп низпушта силу и изводи душе из обмане вражије, и увек их
приноси Богу на дар угодан; њега верни у збору ученика Христових
похвалимо, да се са њима моли, да би Господ био милостив нама
судњега дана.

Канон Богородици, са ирмосем на 6, глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Сви запојмо песму победничку Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и спасе Израиља и прослави се.

Само си ти Пресвета и Пречиста надвременог Бога у времену
оваплотила и родила, зато исцели страсти моје бедне душе које ме
целог живота прате.

Твојим молитвама избриши ожиљке душе моје, и недоумице срца
и помрачене мисли и духовне тегобе Пречиста, јер си милостива.

Ти си родила Светлост и Избавитеља мога, зато ме избави
Пречиста од вечне таме и мука да бих спасен појао твоју доброту.

Мрак мога разума одагнај твојим светлом Свеопевана, јер си
родила Светлост надразумну, и подари ми Преблага, да видим Светлост
из тебе нама заблисталу.

И апостолу два канона, на 8.
Канон први, дело Јована монаха. Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја десница.
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.

Моју збуњену душу помислима и речима очисти божанском
благодаћу која се уселила утебе, Андреје Христов проповедниче, да бих
излио чисту песму теби и достојну.

Претеча Христов, као изданак из неплодне, привео је
најславнијем Христу рођеном из Дјеве, врховног свога ученика Андреју.

Жељом и љубављу неклонулом, почео си узлажење степенима
врлина, и увек се поучавао па си од слабе силе ка Узвишеној сили
Андреје достигао.
Богородичан: Радуј се изворе благодати, радуј се лествице и двери
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Господња, радуј се свећниче и посудо златна, и горо несечена, јер си
Христа животодавца целом свету родила.

Други канон апостола, глас тај исти.

Песма 1.
Ирмос: Столпом огњеним и облачним..
Огњеним стубом и облаком водио је Израиља као Бог, море је
разделио а кола фараонова у дубини покрио појмо њему песму
победничку јер се само он прославио.

Еванђељем као удицом, извадио си Андреје из дубине многоструке
лажи, и уловио си људе како је Христос и обећао, и научио те је да
људе као рибу ловиш.

Андреј богонадахнути, који је стуб вере и престо истинитих
догмата Христових, данас призива све крајеве света, да славе његов
годишњи празник, зато се окупимо сви верни.

Умећем риболовца си мрежама тражио морски улов, а мрежом
Духа си стварно уловио народе, племена и људе, и узвишену дубину си
нам предивни апостоле, јасно открио.

Свети житељу града небеског, и очевидче и проповедниче
неизрецивог познања Христа, ти си примио са висине Духа Светог који
говори и који седи у народима, и као огањ раздељује дарове; њега моли
да се спасемо.
Слава, тројичан:

Пребеспочетној Тројици и надсуштаственој Јединици се са вером
клањамо, а Божанство не сечемо, јер је једноизгледна, проста и
нераздељива, али је суштином сједињујемо, а у лицима је са вером
раздељујемо.
И сада, богородичан: Као новорођенче је Бог из Дјеве рођен, и
пропале након Адама је обновио, и својим телом је порушио преграду
и зид непријатељства, а клетву праматере је на благослов окренуо, јер
је из Пречисте Матере дошао.

Катавасија: Христос раждајетсја..

Песма 3.
Ирмос: Утврди срце моје у вољи твојој Христе Боже, као што си
утврдио над водама друго небо Свесилни као што си и земљу основао
над водама.

DAN 30.
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Уништи сву јаловост мојих помисли и плодоносну врлинама душу
моју покажи, Пресвета Богородице свију верних помоћнице.

Избави ме свенепорочна Дјево сваке невоље и сваке змијине
саблазни и вечнога огња и таме, јер си родила Светлост Превечну.

Осуђен сам на страшном суду на огањ неугасиви због мојих тешких
кривица, а ти похитај да спасеш мене слугу твога, Владичице Пречиста.

Благословен је плод твога тела Дјево најопеванија, јер си трулежне
због плода рајског дрвета, крстом Христовим заједничарима нетрулења
учинила, божанском благодаћу.

Ини.
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.

Притекао си не гоњен жеђу, Андреје него својевољно, ка извору
Живота као јелен, и нашавши га, свима си га проповедао, и пио си и
напојио си водом непропадања све крајеве света који су патили од
жеђи.

Осетивши закон природе Андреје дични, позвао си у заједницу и
сродника кличући: нашли смо Жељенога, и који је прокрчио препород
тела, и показао си разум духовни.

Мрежом проповеди ти си апостоле уловио из дубине обмане
разумне рибе, и принео их на свету трпезу Христову, просвећене
благодаћу Јављенога у виду телесном.
Богородичан: Духом Светим си зачела Дјево Бога у телу и остала си
неспаљена, као разгорела купина законодавца Мојсеја, која није
сагорела и јасно је предсказала да ћеш примити неиздрживи Огањ.

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.

Када те је Христос својим речима „хајде замном“ позвао, ти си га
Андреје одмах са Кифом следио; родитеља сте оставили и лађу и
мреже, као први познаваоци вере.
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Ти си светитељу идолишта претварао у храмове Божије, и
крштењем си освештао њине синове, као благодат обнове, водом и
Духом.

Ти си скупоцени и Свети Бисер целом свету предао, у пољу твога
срца сакривени, апостоле, а њега су са вером народи стекли као
ризницу.

Као ризницу примио си и руке Еванђеље, многоопевани, и цео
свет си обогатио твојом светом проповеди, зато твој спомен славимо и
твоје страдање.
Слава, тројичан: Једну силу у Тројици опевајмо православни,
беспочетног несазданог Бога, јединосушног, сапрестолног,
Триипостасног, и као трисунчаног тако га опевајмо.
И сада, богородичан: Свака мати која роди чедо не може више девство
имати, а ти родивши Христа, Дјево и Мати, и дојећи Живот наш, остала
си Чиста.
Сједален глас 8.
Подобан: Премудрости..

Прослављамо те апостоле Андреје, као прозваног Христовог
ученика, и очевидца и служитеља Бога-Речи, јер си за Јагњетом који
узима грехе света, са вером искреном и без сумње следовао, зато си и
његовог страдања заједничар постао, јер је он ради нас својевољно
телом смрт претрпео, и због њега ти кличемо: моли се Христу Богу, да
подари опртоштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава, ини сједален, глас и подобан тај исти.

Свирепост идола си оборио, а Спаситељева страдања си пожелео,
ти си блажени Андреје апостол постао, па са небеса свима изливаш
чудеса, и био си свеблажени народима учитељ, зато твој спомен
достојно славимо, у песмама те празнујемо и кличемо: апостоле
Господњи, моли се Христу Богу, да подари опроштај грехова свима кој
са љубављу славе спомен твој.
И сада, богородичан:

Радуј се Божији престоле огњеног сјаја, радуј се млада Дјево и
Царев престоле; Радуј се одре украшени, радуј се палато са златном
порфиром; радуј се плаште црвено обојени, радуј се храме украшени;
Радуј се муњевита кочијо, радуј се светило много светло; Радуј се
Богородице, граде са дванаест зидова, радуј се двери златом окована;
Радуј се ковчеже светли, и светла и позлаћена трапезо, радуј се
богоукрашена скинијо; Радуј се славна Невесто из које извире Сунце,
радуј се једина лепото душе моје.
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Песма 4.
Ирмос: Духом је видео пророк Авакум Речи оваплоћење и певаше: када
дође лето приближаваш се и када дође време показаћеш се, слава сили
твојој Господе.

Дјево Богородице нескверна скинијо, милосрђем твојим као
најчистијом росом очисти мене окаљаног сагрешењима, дај ми руку
помоћи да бих узвикнуо: слава теби Пречиста Богоневесто.

Показала си се као освећен храм Божији, јер се Он у тебе
надразумно уселио, њега моли да нас очисти греховне нечистоте, да
постанемо храм и боравиште Духа.

Помилуј ме Богородице јер си једино ти родила Извор милости и
ослободи ме двоумљења мога срца, и моју душу од велике патње, и
твојим молитвама подај ми потоке суза и свето покајање пре мога
краја.

Духом Светим те је Пречиста пророк познао као планину, и описао
те је као осењену, зато мене кога уништава пламен многих греха,
очисти Дјево твојим заступањем, јер си једина људима поправљање.

Ини.
Ирмос: Гору тја..
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.

Божанска сила свестваралачког и блиставог Духа, која истребљује
зло, божански се уселила у тебе Андреје, у виду огњеног језика, и
учинила те је прорповедником неизрецивих тајни.

Свечасни Андреј није узео телесно оружије освете да би обарио
утврђене тврђаве вражије, него се Христом оградио, и принео
заробљене народе у послушање.

Као гора која излива духовну радост, Бог се надприродно за нас
отелотворио, и Андреју јавио, а горке горе демонске гордости уништио
је силом Духа.

Твојим молитвама не престај да испуњаваш водама духовног весеља
све који са љубављу и у песмама служе твој празник, од обилног дара
твога учитеља Христа, Андреје даровити.
Богородичан: Певамо о великој и страшној твојој тајни, сакривеној и
од набеских војски, јер је на тебе, Онај који увек постоји, сишао као
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роса на руно Свеопевана, за наше спасење и обновљење.

Ини.
Ирмос: Духом провидја..
Духом је пророк Авакум видео, оваплоћење Бога-Речи па је певао:
када дође време приближаваш се, и када дође доба показаћеш се,
зато слава сили твојој Господе.

Оставио си твоје мреже и узео крст и путем си следовао за
Хистом који те је позвао, и мрежу духовну си раширио, па си уместо
риба људе уловио, зато слава Њему који ти је Духа подарио.

Примио си Духа у виду пламена и постао апостол, и као
богоугодни човек ти си небеске лепоте обилазио, и тамошње духовне
лепоте спознао, и нама их открио.

Ти си мудри жедну пустињу напојио светим твојим учењем, и
учинио си је веома плодном, чеда црквена рађајући из семена
проповеди, зато слава Њему који ти је Духа подарио.

Неизрециву твоју доброту Исусе, Андреј је први открио, и свога
сродника позвао: Петре рођени, нашли смо Месију, у Закону и
пророцима проповеданог, дођи и придружимо се правом Животу.
Слава, тројичан: Опевајмо верни Тројицу у Јединици, и у једном
Божанству: Оца и Сина и Духа Божанског, као једно Биће и једну
природу, неразделиво, неразлучно, не у деловима, јер је један, али у три
лица Бог.
И сада, богородичан: Једнога од Тројице је у своме телу зачела и
родила ванвременог као Сина и Тројица тиме није додатк добила, а
Пречиста Богомати је као и пре порода цела остала.

Песма 5.

Ирмос: Твој мир дај нам Сине Божији, јер другога бога сем тебе не
знамо; именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и мртвих.

Просветли зенице душе моје Најнепорочнија, да увек гледам на
божанску светлост и на твоју славу, да бих и ја добио милост и вечну
славу.

Родила си Свенепорочна Једнога од Свете Тројице али у две воље,
који има једну Ипостас; њега моли усрдно да се сви спасемо.

Пречиста која си родила Спаса и Бога, моли га да сачува и спасе
од сваке туге, болести и неправде, мене, твога непротребног слугу.
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Моли кога си родила Дјево надразумно, да спасе све који са вером
кличу теби: радуј се Дјево свенепорочна, радуј се благословена, радуј
се заступнице целог света.

 Ини.
Ирмос: Просвјетивиј..
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.

Примио си Онога кога си желео, Андреје апостоле, и са њиме
обитаваш у нетрулежним становима, тако си достојно пожњео снопове
твога труда, зато те у песмама славимо.

Заволео си Владику, и њега за њиме си хитро пожурио, вођен
његовим стопама, и искрено си се на његово страдање, пречасни
Андреје, чак и до смрти угледао.

Господ је тебе блажени апостоле затегао као јаку стрелу и погодио
цео свет, рањавајући демоне, и лечећи од неверја рањене људе.
Богородичан: Небеске силе се веселе гледајући тебе, а радује се са
њима и народ окупљени, твојим Породом Дјево Богородице сједињени,
и достојно те славе.

Ини.
Ирмос: Озари наш ум..
Обасјај нам Боже душу, светлошћу твојих запосвести, и сјајем
благодати твоје, и даруј нам Благи твоје милости, јер су твоје
запосвети светлост целом свету.

Желео си крст, Христов учениче, и примио си крстом твојим
непролазно царство, у њега си крстом привукао Богу блиске, дајући им
наслеђе, његовим благословом.

Тражио си Христа као истинити Живот, иштући га први си га
нашао, и нашавши га ти си тајну примио, и примивши га у самом
Даваоцу, постао си ризница живота нетрулежног.

Грмљавина твојих светих речи разлила се по целом свету, и стигла
је са краја на крај земље, и окружила свет као обруч, и разиђоше се
твоје муње, како каже Давид, по целом свету.

Помињи нас, учениче Христов, који служимо твој спомен и
славимо мошти твоје, и моли се увек усрдно за паству, којој си од
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почетка постао чувар и избавитељ.
Слава, тројичан: Прославимо сложно верни Оца, и Сина и Духа, Бога,
неразделиву Тројицу и Триипостасно царство, и непрестаним
благословима је верно опевајмо.
И сада, богородичан: Родила си Светлост незнајући како, пресветли
свећниче која носиш Сунце, и постала си ново станиште духовне
Светлости, коју изливаш целом свету као зраке богопознања.

Песма 6.

Ирмос: Угледам се на пророка Јону и вапијем ти: ослободи из
пропасти живот мој Благи Боже и спаси ме спаситељу света, јер ти
кличем: слава теби.

Окаљан сам многим гресима а молим се теби јединој Благој и
неокаљаној скинији: омиј ме од сваке нечистоте заступништвом твојим.

Буди ми кормилар Пречиста, јер ме запљускује пучина зала
животним невољама, и усправи мој пут ка вечном пристаништу и
спаси ме.

Ужасна бура помисли и навала страсти и дубина греха сналази
бедну моју душу, а ти ми помози Владичице Пресвета.

На теби је Христос учинио непролазну узвишеност, а ти га моли да
увек на мени покаже узвишеност своје милости, богоблагодатна.

Ини.
Ирмос: Обиде нас..
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.

Преполовио си море живота у телесној лађи, блажени, а имао си
за кормилара Христа који хоће све да управи, и код њему си радосно
пристао Андреје свечасни.

Твојим поукама се демони прогоне и болести беже, а мноштво
душевних страсти се далеко од паћеника одгоне, благодаћу која је теби
од Бога дата Андреје.

Кротким духом покретан блажени, и божанским рекама, ти си као
тихи вал исушио море злога многобоштва, и реке бого-познања си
свима излио.
Богородичан: Због тебе се Пречиста Дјево радују праоци рода нашега,
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јер су тобом Едем добили, којег су преступом изгубили, а ти си чиста
и пре порода и после њега.

Ини.
Ирмос: Пророка Јону подражаја..
Као пророк Јона и ја ти вапијем: избави из пропасти живот мој
Боже Благи, и спаси ме јер ти кличем: слава теби Спаситељу
света.

Изведени из Витсаиде, и нас призива да га празнујемо, и славље
своје нам нуди, због изузетних својих подвига.

Умећем је рибар а по вери ученик, који испитује дубину срца
верних, и спушта удицу Божије науке и тако нас лови.

Носио си учениче у срцу своме огањ Христове љубави, и кликтао
си свима народима: ваш идолски пламен се угасио, када се Христос
уистину појавио.

Сољу Христовом је осолио разум, а отров ваш идолски вам је
претворио у сладост, догматима небеским и непролазним блаженством.
Слава, тројичан: Поклонимо се верни Оцу, и Сину и Духу правом,
Триипостасном Бићу, и неразделивом, па кличимо: слава Богу у
Тројици.
И сада, богородичан: Вољом Очевом и Духом Божијим, Син се
оваплотио у телу твоме Пречиста, и потпуно је Богородитељко спасао
свој ранији лик.

Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..

Похвалимо Андреја одважног истоименог проповедника и
следбеника, и брата врховног ученика цркве Петра, јер као некада њега,
и нас сада зове: ходите, пронашли смо Онога кога смо чекали.

Икос:
Давно је Давид укротио грешнога као мене, да причам о

благословеним Божијим делима, и опет поучава ка вери, и са многим
сузама говори: данас ако његов глас чујете, нека вам срца не окамене,
као што га је некада Израиљ разгневио; и даље у псалму наводи: певај
Господу сва земљо, дођите, јер смо нашли жељенога.

Песма 7.
Ирмос: Твоје младиће у пећи Спаситељу не додирну огањ нити им
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додија, него тада троје као једним устима певаху и благосиљаху
говорећи: благословен је Бог отаца наших.

Пречиста Богоневесто, освештај моју душу укаљану страстима и
мој разум много поробљен њима и збуњеност срца мога и демонске
насртаје убрзо одагнај.

Најнепорочнија оживи мој разум умртвљен телесним страстима, и
дај ми снаге да чиним дела богоугодна, да славим увек твоју доброту
и да те величам.

Умртвиле су ме телесне страсти, а ти Пречиста Владичице очисти
велику нечистоту моје бедне душе, и избави ме Дјево од хајке
невидивих противника и спаси ме.

Теби Пресвета и Непорочна Пречиста, увек, и дан и ноћ притичемо
слуге твоје, и скрушеним срцем те молимо, да твојим молитвама
стекнемо од грехова избављење.

Ини.
Ирмос: Тебе умнују Богородице..
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.

Уистину си потпуно испунио твоје обећање Христе, да ће твој
свети ученик само речју буре заустављати, и у кротку тишину их
претварати, хваљени Боже отаца и најславнији.

Примио си апостоле наређење да узиђеш на духовну гору Сион и
примио си чашу спасења, па је радосно предајеш прелазећи из смрти у
божански живот, хваљенога Бога отаца и најславнијега.

Божанска вода Живота учинио тебе, блажени, разумном реком да
проповедањем исушујеш потоке и реке идолске обмане, и да кличеш
напајајући: хваљен си Боже отаца и најславнији.

Мада си са земље апостоле, ти надприродна чуда чиниш; љубављу
коснут следовао си Христу који те је заволео, и певао си: хваљен је Бог
и најславнији.
Богородичан: Тебе је Богородице Јаков пророчки видео као лествицу,
јер се тобом Узвишени појавио на земљи као Човек, и поживео како је
одлучио, хваљени Бог отаца и најславнији.

Ини.
Ирмос: Сушчим в пешчи..
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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.

Огањ Пресветога Духа који је сишао са висине, Христов апостоле,
наредио ти је да на новим језицима, које никада ниси знао, објавиш
свим крајевима света његову величину.

Ваша проповед коју сте по свету као трубом објавили, превазилази
сваку мисао, сарадници Христови и видиоци узвишених ствари, јер сте
као једни од дванаесторице таму на земљи просветили.

Задивљујућа је била Владико Христе, благодат твоја на мудрим
ученицима, и мада мали и неуки беху, свуда су прошли, са краја на крај
света.

Ко те је научио да тако говориш апостоле? Ко је просветио твој
разум, да видиш јасно недоступну Светлост, заблисталу светлошћу
Истине у срцима нашим?!
Слава, тројичан: Опевајмо верници тројично, и прославимо
беспочетнога Оца и Сина и Духа правога, као јединствено и једно
Биће, које троиструко опевајмо: свети, свети, свети, си у векове, амин.
И сада, богородичан: Славимо те Христе као једног од Тројице, јер си
се из Дјеве без промене оваплотио, и све човеково си примио, али се
од Очеве природе ниси Исусе одвојио, и ако си се нама присајединио.

Песма 8.
Ирмос: Створитеља и Господа којем се диве ангели и све војске
небеске, свештеници појте, децо прославите, народи благословите и
величајте Га у све векове.

Бестелесни се у божанској лепоти оваплотио, а ти га моли
Пречиста Дјево, да умртви моје телесне страсти, и да оживи душу моју,
давно умртвљену великим гресима.

Ти си Пречиста родила Спаситеља и Бога, који је исцелио палог
земног Адама, зато га умоли да исцели ране моје душе, јер су и оне
неисцеливо болне.

Подигни ме Пречиста јер лежим у дубини зала, и победи сада мога
противника, а душу моју рањену неприличним сластима не презри, него
се смилуј па ме спаси.

Пречиста, излечи страсти мога срца, јер си родила Лекара свих, и
умоли Дјево Христа, да ме учини у заједници и уделу праведних.
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Ини.
Ирмос: В пешчи отроци..
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.

Као сјајни и радостотворни зрак исцелења обасјава нас Андреје
Христов апостоле твој свети празник, па кличемо: сва дела господња
Господу певајте и величајте га у све векове.

Мада си имао човекову природу, ти си превазишао њене законе и
прешао си ка ангелској скинији Андреје апостоле, па кличеш: сва дела
господња Господу певајте и величајте га у све векове.

Који је тебе раније са висине надахнуо и просветио огњеним Духом
Божијим, учино је тебе, богоречити, проповедником усрдним, па
кличеш твоме Христу апостоле: сва дела господња Господу певајте и
величајте га у све векове.

Блистав као муња светла, ти си међу народе изашао, и таму
незнања одгонио, а верне просвећивао да кличу: сва дела господња
Господу певајте и величајте га у све векове.
Богородичан: Радуј се престоле славе Божије, радуј се бедеме верних,
јер тобом је свима у тами заблистао Христос као светлост, па те славе
и кличу: сва дела господња Господу певајте и величајте га у све векове.

Ини.
Ирмос: На Синаји..
Појте Богу који је на Синају сачувао купину у пламену
несагорелу, а децу из пламене пећи избавио, благословите га и
величајте у векове.

Рибарским умећем си рибе из мора ловио, свемудри, а сада вером
ловиш народе ка Христу из лажи демонске; дубока беше лаж која је
некада подавила народе буром неверја.

Духовну дубину живота си без валова препливао апостоле, вођен
једрима Духа и вере Христове, тако си у пристаниште Живота доспео,
и радујеш се у све векове.

Духовно Сунце које је својевољно зашло на дрвету крста, а ти си
као светило тога Сунца тражио да се исто разрешиш живота, и да
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зађеш код Христа, па си тако на дрвету крста разапет био, Андреје
велики, светило цркве.

О, учениче и мезимче Христов, убројани у његове апостоле, када
Судија буде седео са вама дванаест на престолу да суди, као што је дао
обећање, будите нам тада човекољубива стена.
Благосиљамо Оца и Сина и Светога духа, Господа.
Тројичан: Прославимо Трисветлу Јединицу и Тројицу сапрестолну, не
раздељујући, али је сједињујући јер је исте природе, и јер је једно Биће
сједињено у три лица, а не сливено.
Богородичан: Једно Биће од Тројице си зачела, и у себи оваплотила,
рођењем из тебе Он законе природе обнавља; не престај да га увек
молиш за нас као Бога, Пречиста Богородице.

Песма 9.
Ирмос: Дјева је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као
роса са неба, која на руно сиђе; Беспочетни се нас ради оваплотио и
Човек постао, зато њу сви величамо као пречисту Матер Бога нашега.

Грехољубив сам и живим у греху, а плашим се неумитног суда, но
ти ме Пречиста Богоневесто на њему сачувај неосуђеним твојим светим
молитвама, да бих те хвалио као моју заступницу.

Ужасавам се суђења и незаборавног ока твога Сина Дјево, јер сам
много греха на земљи учинио и зато теби вапијем: свемилосрдна и
Пречиста Владичице помози ми, и тадашње беде ме спаси и избави.

Колико је страшан дан суђења млада Дјево, како је ужасно тамо
одговарати, колико је горка та несрећа и ко ће уопште тамо Владичице
Пречиста опстати?! А ти се смилуј на моју страсну душу и пре краја
дај ми опроштаја.

Ти си Божанску Светлост родила, зато просвети Свенепорочна
мене помраченог разним нападима Злога, јер сам сваком злобом
прогневио Бога, и води ме путем ка добрим делима, јер си ти
узрочница свих добара.

Ини.
Ирмос: Образ чистаго..
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.
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Као нарочити ученик, ти си и на крст својевољно разапет за твога
Владику, следујући њему чак до своје смрти, и радосно си узишао на
висину крста, идући пут небеса, апостоле блажени.

Двери Едема се теби отворише, и спустила ти се лествица небеска,
и примише те небеске обитељи, па си радосно апостоле изашао пред
Христа животодавца, као изузетни молитвеник за цео свет.

Једнаким страдањем си се прославио као и твој Учитељ, блажени
Андреје свемудри, јер си крстом свети крај живота примио, и у
заједницу са Богом стигао, зато тебе молимо, да се увек молиш за све
нас.

Радујте се двојице изузетних, јер сте сада на небесима наследили
грђанство, па чувајте жељне венаца, и помогните њине тежње, јер их
ви светлошћу божанских дарова просвећујете.
Богородичан: Из пророчког и богоотачког корена Давидовог изникла си
Дјево, и заиста си и самог Давида прославила, јер си родила
пророкованог Господа славе, којег у песмама достојно величамо.

Ини.
Ирмос: Светоносниј облак..
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.

Ти си раширио мрежу тајанствног богопознања, и у њој као рибе
уловио лепоту небеских знања, моли свети свету Тројицу, да нам излије
очишћење.

Благодаримо сви народи тобом просвећени, јер смо тобом са земље
на небеса уздигнути, и јер смо служење демонима оставили, и постали
смо у заједници светих ангела, и заједничари славе Господње.

Очевидци неизрецивих тајни, и слуге Бога-Речи, вође у светињу, и
видиоци недокучивих тајни, молите се апостоли да и ми будемо са
вама наследници царства Христовога, у заједници његовог Божанства.

Власт сте од Христа примили везивати и дрешити,зато разрешите
све нас од многих окова сагрешења, када дође Христос а ви сви седнете
на дванаест престола, да судите свим племенима Израиља.
Слава, тројичан: Триипостасно Биће и незаделиву славу у једном
Божанству опевану, непрестано на небу и на земљи прославимо Тројицу
неразлучну, са Сином се и Оцу и Духу побожно клањамо.
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И сада, богородичан: Под твоје милосрђе са вером притичемо и
клањамо се побожно Сину твоме, Дјево Богородитељко, а ти њега моли
као Бога и Господа целог света, да нас избави од пропасти и невоља и
сваког искушења.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Пребеспочетни Бог-Реч те је нашао Андреје увек слављени и
свеблажени, и учинио те првозваним од свих апостола, а ти си за
његовим стопама следовао, и постао си вођа залуталима, узводећи их ка
небеском и Божијем путу.
Слава
Подобан: Жени услишите..

Похвалимо преславно апостола Андреја, сродинка Петровог и првог
ученика, очевидца и слугу Бога-Речи, јер је народе просветио, и разапет
је био, и као ученик Владике живот завршио.
И сада, богородичан:

Моли свенепорочна Дјево, Бога којег си родила, за све који те
побожно славе, са првозваним Андрејем, да добијемо божански сјај
твога Сина, и да стојимо међу изабранима, јер ти можеш све што
хоћеш.

На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Небесних чинов..

Весели се сада Витсаидо, јер су у долини твога завичаја
процветали мирисни кринови: Петар и Андреј, и цео свет су окадили
проповедањем вере, и благодаћу Христовом, и његовом страдању су се
сјединили.

Радуј се и заплеши Андреје, јер си јасно примио духовни сјај
Сунца славе Христа животодавца; њега си се држао и са вером га
проповедао, зато га моли непрестано за нас, који ти са вером певамо.

Андреј, искрени учитељ о божанском Христовом устројству
спасења, и међу првима изабрани да буде ученик и очевидац Бога-Речи,
угледавши рођеног брата кличе му и јавља: нашли смо Месију о којем
су пророци писали и проповедали.

Град Патра те је, Андреје мудри стекао за пастира и светог чувара
града, и сваких невоља избавитеља и чувара, и благодарно те славеи, а
ти моли непрестано за њега да се сачува од несрећа.
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Слава, глас 8.
Похвалимо Андреја као проповедника вере и слугу Бога-Речи, јер

он из дубине лови народе, а место удице држи крст у рукама, и као
коноп низпушта силу и изводи душе из обмане вражије, и увек их
приноси Богу на дар угодан; њега верни у збору ученика Христових
похвалимо, да се са њима моли, да би Господ био милостив нама
судњега дана.
И сада, глас тај исти:

Прими Витлејеме као Божију митрополију, јер Светлост незалазна
долази да се роди у теби; ангели се чуде на небесима, а народи
прослављају на земљи; мудраци из Персије донесите скупоцене дарове;
пастири засвирајте и Трисвету песму опевајте, и све што дише нека
хвали Створитеља.

Велико славословље, тропар и отпуст.

На литургији

Блажена из канона, песме 3. и 6.
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 Јовану, зачало 4.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Довде сам превео, у Сентандреји и Темишвару, 31. децембра 2011.
(по новом стилу). Хвала Богу што ми је дао снаге да дођем довде.
Епископ Лукијан ( Пантелић)
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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 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
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење 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 радост прадједов..

DAN 30.
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Радуј се радости предака, и весеље апостола и мученика и нас слуга
твојих Дјево покровитељко.

У четвртак на јутрењу Богородичан:
Радујсја Богородице Дјево, радујсја..

Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало свега света, радуј се
пречиста Мати Божија, благословена.

У петак увече Богородичан:
Воистину паче ума чуднаја..

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 Богородице Дјево..

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 Богородице..

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..
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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 храме..

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.

У суботу на јутрењу Богородичан:
Приидите Матер свјета пјеснми..

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..

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA
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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:
Свајтопервочистаја похвало..

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 Мати..

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..

На велико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим молитвама
избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме Пречиста на
стазе спасења, материнским твојим молитвама.

У четвртак на јутрењу Богородичан:
Без сјемене зачала јеси..

На велико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим молитвама
избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме Пречиста на
стазе спасења, материнским твојим молитвама.

У петак увече Богородичан:
В женах свјатаја Богородице мати..
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Ти си света међу женама, Богородице и Мати безневесна, зато моли
Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе као
Човекољубац.

У суботу на јутрењу Богородичан:
Без сјемене зачала јеси от Духа Свјатаго..

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.

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA
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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 мли да се спасу душе наше.

У суботу на јутрењу Богородичан:
Једина чистаја и Пречистаја Дјево..

Једина Чиста и Пречиста Дјево, ти си Бога безсемено родила, њега
моли да спасе душе наше.

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.
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У понедељак увече Богородичан:
Утоли бољезни многовоздихајушчија..

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
ангела? Када седне на суд да пресуди парницу непотребним слугама
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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.
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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 заструпница вернима.

У петак увече Богородичан:
Молитвами рождшија тја..

Молитвама твоје Родитељке Христе, твојих мученика, апостола,
пророка и светитеља и праведника и свих светих, уснуле слуге твоје
упокој.

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 огњени 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
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тобом Ева избавила од клетве, но пошто имаш смелост код добротвора
и Сина твога и Бога, твојом материнском молитвом не посустај да се
молиш Пречиста.

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.

У суботу на јутрењу Богородичан:
Моли 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..
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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, а ми
славословимо 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
притичемо 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, 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,..

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA
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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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ОСАМ ГЛАСОВА БОГОРОДИЧНИ КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ НА
ТРОПАРИМА

Глас 1. Богородичан: Гавриилу 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
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао 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 непосустај 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
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говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена драхма;
све си мудро устројио Боже наш слава теби.

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 пказао, не презри све које си
твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими
родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу
очајни народ наш.
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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
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Заченши 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
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.

На крају јутрења:
Пречиста Богородице..

DAN 30.
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У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Огањ божанства си зачела..

На крају јутрења:
Богородице моли..

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Твоје заступање..

на крају јутрења:
Пречиста Богородице..

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
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.

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.

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.
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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:
Препрослављенна 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.

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:
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:
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:
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.

На крају јутрења:
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:
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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.

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, 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..

Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.
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На крају јутрења:
Ко се где спасава..

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:
Ти си наше моћно уточиште и сила..

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:
Ко се где спасава..

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Стекли смо као жезал силе..

На крају јутрења:
Ти си наше моћно уточиште и сила..

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Теби заступници спасења рода нашега појимо Богородице Дјево, тело
је од тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.

На крају јутрења:
Пророци су проповедали..

Глас 4.

У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Воспитавшејсја во храмје..
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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 прилљежно 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.

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.
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На крају јутрења:
Неумемо да те достојно опевамо Богородице..

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога..

На крају јутрења:
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора..

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
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

На крају јутрења:
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина..

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.
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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:
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже..

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 Пресвета..

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Крстом Сина твога..

На крају јутрења:
Из Дјеве си заблистао свету..

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 непосустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.

На крају јутрења:
Из Дјеве си заблистао свету..



497

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 посумњала 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
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 когод 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
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
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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 твога, Христа Бога нашега..

На крају јутрења:
Пре свих векова од Оца без матере..

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:
Пре свих векова од Оца без матере рођеног.

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
прослављају.

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.
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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..

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 утвобе 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 језиком верни славимо и
величамо.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти, непрестано
моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јако нашеговоскресенија

Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо свеопевана, и из
понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху спасла,
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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.

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 Роритељка 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.



501

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.

На крају јутрења:
Дјево Пречиста спаси нас..

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Гледајући Роритељка твоја тебе на крсту као Јагњета..

На крају јутрења:
Плод утробе твоје Пречиста..

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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