ЈУТРЕЊЕ У ЧЕТВРТУ НЕДЕЉУ ПО ДУХОВИМА, 05./18. ЈУЛА
Преподобни отац наш Атанасије Атонски

ЦАРСКИ ДЕО
Благословен Бог наш свагда сада и у све векове векова.
Ходите поклонимо се Цару нашем Богу.
Ходите поклонимо се и припаднимо Христу Цару нашем Богу.
Ходите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, Цару и Богу нашем.
Псалам 19
Услишиће те Господ у дан жалости,
заштитиће те Име Бога Јаковљевог.
Послаће ти помоћ са Светиње,
и са Сиона заштитиће те.
Опоменуће се сваке жртве твоје,
и свеспаљеница твоја биће обилна.
Даће ти Господ по срцу твоме,
и сву намеру твоју испуниће.
Обрадоваћемо се спасењу Твоме,
и Именом Господа Бога нашега величаћемо се.
Испуниће Господ све молбе твоје.
Сада познах да Господ спасе Помазаника Свога, у
услишиће га са Неба Свога светога;
моћно је спасење Деснице Његове.
Једни се хвале колима, и други коњима,
а ми ћемо се величати Именом
Господа Бога нашега.
Они се саплетоше и падоше,
а ми устасмо и усправисмо се.
Господе, спаси Цара (Свога),
и услиши нас, у дан у који Те призовемо.
Псалам 20
Господе, Силом Твојом узвеселиће се Цар,
и спасењу Твоме обрадоваће се веома.
Жељу срца његовог Ти си му дао,
и хтења усана његових ниси га лишио.
Јер си га предусрео благословима доброте,
ставио си на главу његову венац од драгог камења.
Живота је тражио од Тебе, и дао си му,
дужину дана у век века.
Велика је слава његова у спасењу Твоме,
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славу и величанство ставићеш на њега.
Јер ћеш му дати благослов у век века,
развеселићеш га радошћу с Лицем Твојим.
Јер се Цар нада у Господа,
и милошћу Свевишњега неће се поколебати.
Нека се нађе Рука Твоја
на свим непријатељима Твојим,
Десница Твоја да нађе све који мрзе Тебе.
Учинићеш их као пећ зажарену,
у време гњева Лица Твога.
Господ ће их гњевом Својим потрести,
и огањ ће их прогутати.
Род њихов са земље погубићеш
и семе њихово између синова човечијих;
јер подигоше зло на Тебе,
смислише замисао коју не могу извршити.
Јер ћеш их натерати у бекство,
с осталима Твојима погодићеш лице њихово.
Уздигни се Господе, Силом Твојом,
певаћемо и псалмопојати Моћи Твојој.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Свети Боже, Свети Моћни, Свети бесмртни, помилуј нас. (3 пута)
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе наше; Владико, опрости безакоња
наша; Свети, посети и исцели немоћи наше, Имена Твога ради.
Господе, помилуј. (3 пута)
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Оче наш Који си на небесима, да се свети Име Твоје, да дође Царство Твоје, да
буде воља Твоја и на земљи као на небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у искушење, но
избави нас од злога.
Јер је Твоје Царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у
векове векова. Амин.
Спаси, Господе, народ Твој, и благослови наслеђе Твоје; даруј победу
правовернима над непријатељима, и Крстом Твојим чувај народ Твој православни.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Узневши се на Крст добровољно, истоименом
Твоме новом народу даруј милости Твоје, Христе Боже; узвесели силом Твојом
православни и Христољубиви род наш, победу дајући над непријатељима, јер за помоћ
има Твоје оружје мира, као непобедиву победу.
И сада и увек и у векове векова. Амин. Заштито силна и непостидна, не презри,
Блага, мољења наша, Свехвална Богородице; утврди православне Хришћане, спаси оне
које си позвала да царују, и даруј победу са неба, јер си родила Бога, Једина
Благословена.
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Слава Светој и Јединосуштној и Животворној и Нераздељивој Тројици, свагда, сада и
увек и у векове векова. Амин.
ШЕСТОПСАЛМИЈЕ
Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља. (3 пута)
Господе, усне моје отвори, и уста ће моја објављивати славу Твоју. (2 пута)
Псалам 3
Господе, што се умножише који ме угњетавају?
Многи устају на мене,
многи говоре души мојој:
’’Нема му спасења у Богу његовом!’’
А Ти си, Господе, Заштитник мој,
Слава моја, и подижеш главу моју.
Гласом мојим ка Господу вика,
и услиша ме са свете Горе Своје.
Ја уснух и спавах,
устадох, јер ће ме Господ заштитити.
Нећу се уплашити од мноштва народа,
који ме около нападају.
Устани, Господе, спаси ме, Боже мој,
јер си Ти поразио све који ми
залуд непријатељују,
зубе безбожника скршио си.
Господње је спасење,
и на народу Твоме благослов је Твој.
И опет: Ја уснух и спавах,
устадох, јер ће ме Господ заштитити.
Псалам 37
Господе, немој ме јарошћу Твојом изобличити,
нити ме у гњеву Твоме покарати.
ЈЕр стреле Твоје забодоше се у мене,
и спустио си на ме Руку Твоју.
Нема исцелења телу моме од лица гњева Твога,
нема мира у костима мојим од лица грехова мојих.
Јер безакоња моја превазиђоше главу моју,
као бреме тешко оптеретише ме.
Усмрдише се и загнојише ране моје,
од лица безумља мога.
Пострадах и скрших се до краја,
сав дан постиђен ходих.
Јер се слабине моје испунише поругама,
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и нема исцелења телу моме;
злостављан бих и унижен веома,
риках од уздисаја срца мога.
Господе, пред Тобом је сважеља моја,
и уздисање моје од Тебе се не сакри.
Срце моје смути се, остави ме снага моја,
и светлост очију мојих и она није са мном.
Пријатељи моји и ближњи моји спрам мене
дођоше и сташе,
и најближи моји на одстојању стадоше.
Тражитељи душе моје ужурбаше се,
и који ми искаху зла говорише погубне ствари,
и по цео дан смишљаху лукавства.
А ја као глув не слушах,
и као нем не отварах уста своја;
и бејах као човек који не чује,
и који у устима својим нема оправдања.
Јер у Тебе се, Господе, поуздах;
Ти ћеш ме услишити, Господе Боже мој.
Јер рекох: Да ми се не порадују непријатељи моји;
и у спотицању ногу мојих велехвалише се нада мном.
А ја сам на ударце спреман,
и бол је мој стално преда мном.
Јер безакоње моје ја ћу објавити,
и бринућу се за грехе своје.
А непријатељи моји уживају, и осилише се
нада мном,
и умножише се који ме мрзе неправедно;
који ми узвраћају зло за добро
оклеветаше ме, јер идох за добротом,
и одбацише ме љубљенога, као мртвог згађенога.
Не остави ме, Господе, Боже мој,
не удаљи се од мене.
Похитај ми у помоћ, Господе спасења мога.
И опет: Не остави ме, Господе, Боже мој,
не удаљи се од мене. Похитај ми у помоћ,
Господе спасења мога.
Псалам 62
Боже, Боже мој, к Теби јутрењујем.
Жедна је Тебе душа моја,
колико пута Теби чезне тело моје,
у земљи пустој и непроходној и безводној.
Тако да се у Светињи јавим Теби,
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да видим силу Твоју и славу Твоју.
Јер је боља милост Твоја од живота;
уста моја похваљиваће Те.
Тако да Те благосиљам у животу моме,
у Име Твоје да уздижем руке своје.
Као сала и масти да се насити душа моја,
и уснама радости да Те хвале уста моја.
Када бих Те спомињао на постељи мојој,
у јутрима бих размишљао о Теби.
Јер си постао Помоћник мој,
и под кровом крила Твојих обрадоваћу се.
Прилепи се душа моја уз Тебе,
а мене прихвати Десница Твоја.
Они узалуд тражише душу моју;
јер пропадоше у дубине земље,
предани биће мачевима,
постаће удео лисицама.
А цар ће се радовати у Богу,
хвалиће се свако ко се Њиме заклиње;
јер затвори уста говорника неправде.
И опет: У јутрима бих размишљао о Теби.
Јер си постао Помоћник мој,
и под кровом крила Твојих обрадоваћу се.
Прилепи се душа моја уз Тебе,
а мене прихвати Десница Твоја.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута)
Господе, помилуј. (3 пута)
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Псалам 87
Господе Боже, спасења мога,
дању и ноћу виках пред Тобом.
Да изађе преда Те молитва моја,
приклони ухо твоје мољењу моме.
Јер се душа моја испуни зала,
и живот се мој спусти до ада.
Прибројан бих са силазећима у гроб,
постадох као човек беспомоћан,
међу мртвима напуштен.
Ко усмрћени и бачени што леже у гробу,
којих се више не сећаш,
и који су од руке Твоје одбачени.
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Поставише ме у јаму најдубљу,
у места мрачна, и у сенку смрти.
На мени се утврди јарост Твоја,
и све валове Твоје навео си на ме.
Удаљио си познанике Твоје од мене,
поставише ме себи за гађење;
затворен бих, и не излажах.
Очи моје изнемогоше од сиромаштва;
виках к Теби, Господе, сав дан,
пружах к Теби руке своје:
’’Еда ли ћеш мртвима чинити чудеса?
или ће мртви устати, па Те хвалити?
Еда ли ће ко у гробу казивати милост Твоју,
и истину Твоју у пропасти?
Еда ли ће у тами бити позната чудеса Твоја,
и правда Твоја у земљи заборављеној?’’
А ја к Теби, Господе, завапих,
и јутром молитва моја претиче Те.
Зашто, Господе, одбацујеш душу моју,
одвраћаш лице Твоје од мене?
Сиромах сам ја и у трудовима од младости своје.
И уздигнут будући, понизих се и изнемогох.
На мене дођоше љутње Твоје,
устрашења Твоја потресоше ме,
опколише ме као вода сав дан,
окружише ме скупа.
Удаљио си од мене пријатеља и ближњега,
и познанике моје од несреће моје.
И опет: Господе Боже, спасења мога,
дању и ноћу виках пред Тобом.
Да изађе преда Те молитва моја,
приклони ухо твоје мољењу моме.
Псалам 102
Благослови душо моја Господа,
и све што је у мени Име свето Његово.
Благослови душо моја Господа,
и не заборављај сва уздарја Његова.
Који очишћује сва безакоња твоја,
Који исцељује све болести твоје.
Који избавља од трулежи живот твој,
Који те венчава милошћу и добротама.
Који испуњује добрима жеље твоје,
обновиће се као у орла младост твоја.
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Чини милостињу Господ,
и суд свима онеправдованима.
Казао је путеве Своје Мојсију,
синовима Израиљевим вољу Своју.
Милосрдан је и милостив Господ,
Дуготрпељив и Многомилостив.
Неће се до краја гњевити,
нити ће до века срдити се.
Није нам по безакоњима нашим учинио,
нити је по гресима нашим узвратио.
Јер по висини Неба од земље,
утврдио је Господ милост Своју
на онима који Га се боје.
Колико је далеко исток од запада,
удаљио је од нас безакоња наша.
Као што милује отац синове,
помилова Господ оне који га се боје.
Јер Он позна саздање наше,
сети се да прах јесмо.
Човек је као трава, дани његови,
као цвет пољски, тако прецвета.
Јер изиђе дух из њега, и нема га,
и не познаје више место своје.
А милост је Господња од века и до века
на онима који Га се боје,
и Правда је Његова на синовима синова
оних који чувају завет Његов,
и памте заповести Његових да их извршују.
Господ је на Небу припремио Престо Свој,
и Царство Његово влада над свима.
Благословите Господа сви анђели Његови,
моћни снагом творећи Реч Његову,
да чујете глас Речи Његових.
Благословите Господа све Силе Његове,
служитељи Његови творећи вољу Његову.
Благословите Господа сва дела Његова.
На сваком месту владавине Његове,
благослови душо моја Господа.
Псалам 142
Господе, услиши молитву моју,
чуј мољење моје у истину Твојој,
услиши ме у правди Твојој.
И не иди на суд са слугом твојим,
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јер се неће оправдати пред Тобом нико жив.
Јер непријатељ погна душу моју,
унизио је до земље живот мој;
посади ме у тамна места, као мртве од века;
и утрну у мени дух мој,
смете се у мени срце моје.
Помињем дане старе,
размишљам у свим делима Твојим,
у творевинама Руку Твојих поучавам се.
Подигох Теби руке моје,
душа Ти је моја као земља безводна.
Брзо ме услиши Господе,
ишчезе дух мој.
Не окрени Лице Твоје од мене,
јер ћу бити сличан силазећима у гроб.
Чувши ме, учини ми ујутро милост Твоју,
јер се у Тебе поуздах.
Кажи ми, Господе, пут којим да пођем,
јер Теби уздигох душу моју.
Избави ме од непријатеља мојих, Господе,
јер Теби прибегох.
Научи ме творити вољу Твоју, јер си ти Бог мој.
Дух Твој Благи нека ме води на земљу праву.
Имена Твога ради, Господе, оживи ме,
правдом Твојом изведи из невоље душу моју.
И милошћу Твојом уништићеш непријатеље моје,
и погубићеш све који досађују души мојој,
јер сам ја слуга Твој.
И опет: Услиши ме, Господе, у правди Твојој,
и не иди на суд са слугом Твојим. (2 пута)
Дух Твој Благи нека ме води на земљу праву.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута)
БОГ ЈЕ ГОСПОД И ЈАВИ СЕ НАМА, БЛАГОСЛОВЕН
КОЈИ ДОЛАЗИ У ИМЕ ГОСПОДЊЕ.
Стих 1: Исповедајте се Господу, јер је благ,
јер је до века милост Његова.
Бог је Господ и јави се нама, благословен
Који долази у Име Господње.
Стих 2: Обишавши, опколише ме, и Именом
Господњим противих им се.
Бог је Господ и јави се нама, благословен
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Који долази у Име Господње.
Стих 3: Нећу умрети, него ћу жив бити,
и казивати дела Господња.
Бог је Господ и јави се нама, благословен
Који долази у Име Господње.
Стих 4: Камен који одбацише зидари, он
поста глава од угла. То би од Господа, и
дивно је у очима нашим.
ТРОПАРИ
Васкрсан, 3. гласа:
Нека се весели све на небесима и нека се радују сви на земљи, јер је Господ својом
мишицом начинио своју моћ, смрћу је смрт победио, и првенац из мртвих постао, из
утробе ада нас избавио, а свету велику милост подарио.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу,
Преподобном Атанасију, 3. гласа:
Твоме животу у телу и анђели су се дивили, како си као телесан изашао из
невидљиве борбе, свеславни, и ранио демонске војске. Отуда те Господ Христос, свети
Атанасије, награди богатим даровима: зато моли Господа, оче свети, да се спасу душе
наше.
и сада и увек и у векове векова. Амин.
Богородичан Васкрсан, 3. гласа:
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.

КАТИЗМА 2.
Псалам 9.
2. ИСПОВЕДАЋУ се Теби, Господе,
свим срцем својим,
казиваћу сва чудеса Твоја.
3. Узвеселићу се и обрадовати у Теби,
псалмопеваћу Имену Твоме, Свевишњи.
4. Кад се поврати непријатељ мој назад,
изнемоћи ће и пропашће од лица Твога.
5. Јер си учинио суд мој, и распру моју;
засео си на трон, Ти Који судиш правду.
6. Запретио си народима, и пропаде безбожник;
име његово избрисао си до века и у век века
7. Непријатељу нестаде мачева на крају,
и градове си (им) разрушио;
пропаде спомен њихов са буком.
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8. А Господ остаје до века.
Припремио је за суд престо Свој,
9. и Он ће судити васељени правдом,
судиће народима правотом.
10. И постаде Господ прибежиште убогоме,
Помоћник благовремени у невољи.
11. И нека се уздају у Тебе (сви) који знају Име Твоје,
јер ниси оставио оне који Те траже, Господе.
12. Псалмопојте Господу Који обитава на Сиону,
јављајте у народима подвиге Његове.
13. Јер Он Који тражи крви њихове, опомену се,
није заборавио вапаје убогих.
14. Помилуј ме, Господе; види понижење моје
од непријатеља мојих,
Ти Који ме подижеш са врата смрти,
15. да бих објављивао све хвале Твоје
на вратима кћери Сионове;
обрадоваћу се спасењу Твоме.
16. Потонуше незнабожци у пропасти
коју начинише;
у замци тој коју скрише ухвати се нога њихова.
17. Познат је Господ Који чини судове;
у делима руку својих ухваћен би грешник.
18. Нека се поврате грешници у ад,
сви народи који заборављају Бога.
19. Јер неће до краја заборављен бити сиромах,
Трпљење убогих неће пропасти до века.
20. Устани Господе, нека се не осили човек;
нека буду суђени народи пред Тобом.
21. Постави, Господе, законодавца над њима;
нека познају народи да су (смртни) људи.
22. Зашто си, Господе, одступио далеко?
Пренебрегаваш у потребно време у невољи?
23. Када се надима безбожник, ватра захвата сиромаха;
ухваћени бивају (зли) у замислима које смишљају.
24. Јер се хвали грешник у жељама душе своје,
И неправедник себе похваљује.
25. Раздражује грешник Господа;
По мноштву обести своје (говорећи):
”Неће тражити (Бог)!”
Нема Бога пред њиме.
26. Искривљују се путеви његови у свако време.
Поричу се судови Твоји од лица његовог,
(мисли) да ће завладати свим непријатељима својим.
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27. Јер рече у срцу своме: ”Нећу посрнути,
из нараштаја у нараштај (бићу) без зла.”
28. Његова су уста пуна проклетства, и горчине,
и преваре;
под језиком његовим мука је и бол.
29. Поставља заседу са богатима,
у скривености, да би убио невинога.
Очи његове на сиромаха вребају.
30. Поставља заседу у скривеном месту,
као лав иза ограде своје;
у заседи је да зграби сиромаха,
да зграби сиромаха да га увуче
31. у замку своју, да га унизи;
сагнуће се и пашће, када овлада сиромасима.
32. Јер рече у срцу своме: ”Заборави Бог,
одврати лице Своје да не гледа до краја!
33. Устани, Господе Боже мој, нека се уздигне рука Твоја
Не заборави убоге Твоје до краја.
34. Ради чега разгњеви безбожник Бога?
Јер рече у срцу своме: Неће тражити (Бог)!
35. Видиш ли, јер Ти бол и гњев сагледаш;
да буду предани у руке Твоје.
Теби је остављен сиромах,
сирочету Ти си помоћник.
36. Скрши мишицу грешника и лукавога;
потражиће се грех његов, и неће се наћи.
37. Господ је цар до века и у век века.
Пропашће незнабожци са земље његове.
38. Жељу сиромаха услишио си, Господе;
на готовост срца њиховог обрати пажњу ухо Твоје.
Суди сироти и пониженоме,
да се не велехвали више човек на земљи.
Псалам 10.
НА ГОСПОДА се поуздах, како ћете рећи души мојој:
Пресели се на гору као птица?
2. Јер, ево, грешници затегнуше лук,
припремише стреле у тоболцу,
да устреле у мраку праве срцем.
3. Јер оно што Ти утврди, они срушише;
а праведник шта је урадио?
4. Господ је у храму светоме Своме.
Господ је на небу (поставио) престо Свој.
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Очи Његове на убогога гледају;
обрве Његове испитују синове људске.
5. Господ испитује праведника и безбожника;
а који љуби неправду, мрзи душу своју.
6. Бациће на грешнике мреже,
огањ и сумпор и ветар бурни удео је чаше њихове.
7. Јер је праведан Господ, и правду заволе,
правичност зна лице Његово.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

2.
3.

4.
5.
6.

2. СПАСИ МЕ, Господе, јер неста преподобнога;
јер се умањише истине од синова људских.
Лажи говораше сваки суседу своме;
уста дволична у срцу, а у срцу говораше (зло).
Уништиће Господ сва уста лукава
и језик велеречиви,
оне који рекоше: ”Језик наш величаћемо,
уста су наша у нас; ко нам је господар?”
Због страдања сиромаха и уздаха убогих,
”Сад ћу устати, говори Господ;
поставићу се у спасење (његово),
осмелићу се у њему.”
Речи су Господње речи чисте,
сребро ражежено (у огњу), очишћено од земље,
претопљено седмоструко.
Ти, господе, сачуваћеш нас
и одбранићеш нас од рода овога и до века.
Наоколо безбожници ходе;
по висини Твојој постарао се јеси за синове људске.
Псалам 12.
ДОКЛЕ ћеш, Господе, заборављати ме до краја?
Докле ћеш одвраћати лице Своје од мене?
Докле ћу се домишљати у души својој,
мучити се у срцу своме дању и ноћу?
Докле ће се узносити непријатељ мој нада мном?
Погледај, услиши ме, Господе Боже мој.
Просветли очи моје, да не заспим на смрт;
да не рече непријатељ мој: ”Утврдих се над њиме”.
Они који ме угњетавају обрадоваће се, ако посрнем.
А ја се на милост Твоју поуздах;
обрадоваће се срце моје спасењу Твоме.
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Певаћу Господу Добротвору моме,
и псалмопојаћу Имену Господа Вишњега.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

2.
3.

4.

5.

Псалам 13.
РЕЧЕ безумник у срцу своме: ”Нема Бога!”
Разорише, и гадни бише у неделима (својим);
нема га који чини добро, нема га ни једнога.
Господ с неба погледа на синове људске,
да види има ли који разуман, или који тражи Бога.
Сви застранише, уједно неваљали посташе;
нема га који чини добро, нема га ни једнога.
(Гроб је отворен грло њихово,
језицима својим варају,
отров аспидин је на уснама њиховим,
уста су им пуна пуна клетве и горчине;
брзе су ноге њихове да пролију крв,
пустош и беда на путевима њиховим,
а пут мира не познаше.
Нема страха Божијег пред очима њиховим).
Неће ли познати сви који чине безакоње,
који једу народ мој као јеђење хлеба,
(а) Господа не призваше.
Тамо се устрашише страха, где страха не беше;
јер је Господ у роду праведних.
Савет сиромаха посрамисте,
али је Господ нада његова.
Ко ће дати са Сиона спасење Израиљево?
Када поврати Господ робље народа Свога,
да се обрадује Јаков и узвесели Израиљ.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада, и увек, и у векове векова. Амин.
Псалам 14.
ГОСПОДЕ, ко ће се настанити у насељу Твоме?
Или ко ће се населити на гори светој Твојој?
Који ходи непорочно и чини правду,
који говори истину у срцу своме.
Који не слага језиком својим,
и не учини ближњему своме зла,
и поругу не прими на суседе своје.
Унижен би пред њим лукави,
а оне који се боје Господа (он) прославља,
који се куне ближњему своме, и не одриче;
који новац свој не даде на камату,
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и мито за невине не прими.
Који тако чини, неће се поколебати до века.
Псалам 15.
САЧУВАЈ ме, Господе, јер се у Тебе поуздах.
2. Рекох Господу: Господ мој Ти јеси,
јер немаш потребе од добара мојих.
3. Светима који су на земљи Његовој
чудесно учини Господ све воље Своје у њима.
4. Умножише се немоћи њихове,
после тога (оне) брзо несташе.
Нећу сабрати сабрања њихова од крви (идола),
нити ћу споменути имена њихова устима мојим.
5. Господ је удео наслеђа мога и чаше моје;
Ти си Који ми васпостављаш наслеђе моје.
6. Одмерена (наслеђа) пала су ми најбоља,
јер наслеђе моје најбоље ми је.
7. Благосиљаћу Господа Који ме је уразумио;
а још и до ноћи поучише ме бубрези моји.
8. Провиђах Господа преда мном свагда,
јер је с десне стране мени, да не посрнем.
9. Тога ради развесели се срце моје,
и обрадова се језик мој,
а још и тело моје починуће у нади.
10. Јер нећеш оставити душу моју у аду,
нити ћеш дати да светац Твој види труљења.
11. Показао си ми путеве живота,
испунићеш ме радошћу с лицем Твојим;
красоте су у десници Твојој до краја.

2.
3.
4.
5.
6.

Псалам 16.
УСЛИШИ, Господе, правду моју;
пази на мољење моје,
услиши молитву моју, није са усана лажљивих.
Од лица Твога суд ће мој изаћи,
очи моје нека виде правоту.
Испитао си срце моје, посетио си (ме) ноћу;
окушао си ме у огњу, и не нађе се у мени неправде.
Да не говоре уста моја дела људска;
ради речи уста Твојих ја сачувах путеве тешке.
Утврди стопе моје на стазама Твојим,
да се не колебају кораци моји.
Ја завапих, јер си ме услишио, Боже;
приклони к мени ухо Твоје и услиши речи моје.
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7. Чудесно покажи милости Твоје,
Ти Који спасаваш оне који се у Тебе уздају,
од противећих се десници Твојој.
8. Сачувај ме, Господе, као зеницу ока;
покровом крила Твојих покрићеш ме,
9. од лица безбожних који ме угњетавају.
Непријатељи моји душу моју опколише;
10. дебело срце своје затворише,
уста њихова говораху гордост.
11. Они који ме изагнаше, сада ме опколише,
очи своје устремише да (ме) оборе на земљу.
12. Спопадоше ме као лав готов на лов,
и као лавић који борави у потаји.
13. Устани, Господе, предухитри их, и обори их;
избави душу моју од безбожника,
мачем Твојим од непријатеља руке Твоје.
14. Господе, од малобројних на земљи
раздели их у животу њиховом.
И скривених Твојих (претњи) испуни се
утроба њихова;
наситише се синови,
и оставише остатке младенцима својим.
15. А ја ћу се у правди јавити лицу Твоме,
наситићу се када угледам славу Твоју.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. Алилуја,
алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута)
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 3.
Христос је устао из мртвих, као почетник од умрлих, прворођен од твари и Творац
свега што постоји, иструлелу природу рода нашега је самим собом обновио, нећеш више
смрти владати јер Владар свих твоју моћ разори.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави твојих
убогих до краја.
Телом си смрт окусио Господе, и горчину смрти си прекратио устајањем твојим и
човека си против ње оснажио, и призвао га да првој клетви одоли, заштитниче живота
нашега, Господе сава теби.
Слава и сада, богородичан:
Лепоти твога девства и пресветлој чистоти твојој Гаврило се зачудио и кликтао ти
Богородице: Какву достојну похвалу да ти принесем? Како да те назовем? Збуњен сам и
уплашен! Зато како ми је наређено кличем ти: радуј се благодатна!
КАТИЗМА 3.
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Псалам 17.
1. ЉУБИЋУ Те, Господе, снаго моја.
2. Господ је утврђење моје, и прибежиште моје,
и избавитељ мој,
Бог мој, помоћник мој, и уздаћу се у Њега;
заштитник мој, и моћ спасења мога, и заступник мој.
4. Хвалећи призваћу Господа,
и од непријатеља мојих спашћу се.
5. Обузеше ме болови смртни,
и потоци безакоња смутише ме.
6. Болови адски сколише ме,
претекоше ме замке смртне.
7. И кад се мучих, призвах Господа,
и Богу моме завапих;
услиша од храма Свога светога глас мој,
и вапај мој пред Њим доћи ће у уши Његове.
8. И потресе се и би устрашена земља,
и темељи гора задрмаше се и потресоше,
јер се разгњеви на њих Бог.
9. Узиђе дим од гњева Његова,
и огањ од лица Његова распали се,
жар се разгоре од Њега.
10. И приклони небеса и сиђе,
и примрак је под ногама Његовим.
11. И уседе на Херувиме и полете,
полете на крилу ветрова.
12. И постави таму за скровиште Своје;
око Њега је шатор Његов,
тамна вода у облацима ваздушним.
13. Од севања пред Њим облаци прођоше,
град и угљевље огњено (удари).
14. И загрме са неба Господ,
и Вишњи даде глас Свој.
15. И посла стреле и разасу их,
и муње умножи и сатресе их.
16. И јавише се извори вода,
и открише се темељи васељене,
од претње Твоје, Господе;
од дувања духа гњева Твога.
17. Ниспосла (руку) с висине и узе ме,
прихвати ме из вода многих.
18. Избави ме од силних непријатеља мојих,
и од мрзитеља мојих,
јер се утврдише већма од мене.
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19. Претекоше ме у дан злострадања мога,
али Господ поста потпора моја,
20. и изведе ме на пространство;
избавиће ме, јер ме хоћаше.
(Избави ме од силних непријатеља мојих,
и од мрзитеља мојих).
21. И узвратиће ми Господ по правди мојој,
и по чистоти руку мојих узвратиће ми.
22. Јер сачувах путеве Господње,
и не безбожничих пред Богом мојим.
23. Јер су сви судови Његови преда мном,
и законе Његове не удаљих од мене.
24. И бићу непорочан са Њиме,
и чуваћу се од безакоња мога.
25. И узвратиће ми Господ по правди мојој,
и по чистоти руку мојих пред очима Његовим.
26. Са преподобним (=светим) бићеш преподобан (=свет),
и са човеком невиним бићеш невин,
27. и са изабраним бићеш изабран,
а са развраћеним бићеш развраћен.
28. Јер ћеш Ти спасти народ понижени,
и очи гордих понизићеш.
29. Јер Ти просветљујеш светиљку моју, Господе;
Боже мој, просветљујеш таму моју.
30. Јер ћу се Тобом спасити од искушења;
и с Богом мојим прећи ћу зид (високи).
31. Бог мој, непорочан је пут Његов,
речи су Господње разжежене;
заштитник је свих који се уздају у Њега.
32. Јер ко је Бог осим Господа?
И ко је Бог осим Бога нашега?
33. Бог Који ме опасује снагом,
и постави непорочан пут мој;
34. Који утврђује ноге моје као (у) јелена,
и на висину ме поставља;
35. Који научава руке моје за бој,
и чини мишице моје као лук метални.
36. И дао си ми заштиту спасења мога,
и десница Твоја прихвати ме,
и карање Твоје исправи ме до краја,
и васпитање Твоје оно ме научи.
37. Раширио си кораке моје пода мном,
и не ослабише стопала моја.
38. Гонићу непријатеље моје и достићи ћу их,
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и нећу се повратити докле не ишчезну;
39. сатрћу их, и неће моћи опстати,
пашће под ноге моје.
40. И опасао си ме снагом за бој,
саплео си пода ме све који устају на ме.
41. И непријатеље моје дао си у бекство,
и мрзитеље моје сатро си.
42. Повикаше, и не беше ко да (их) спасе;
ка Господу (викаше), и не услиша их.
43. И иситнио сам их као прах пред лицем ветра,
као блато на путевима погазићу их.
44. Избавићеш ме од буне народа,
поставићеш ме за главу незнабожаца.
Народ, којега не знадох, служаше ми,
45. на слух уха послушаше ме,
синови туђи ласкаше ми,
46. синови туђи оветшаше, и клецаху са стаза својих.
47. Жив је Господ, и благословен је Бог мој,
и нека се узвиси Бог спасења мога.
48. Бог Који ми даје освету,
и Који потчини народе пода ме;
49. Избавитељ мој од љутих непријатеља мојих;
од оних који устају на ме уздићи ћеш ме,
од човека неправедна избавићеш ме.
50. Зато ћу Те исповедати и славити међу народима, Господе,
и Имену Твоме псалмопеваћу;
51. (Теби) Који велича спасење цара Свога
и чини милост Помазанику Своме,
Давиду и семену његовом до века.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Псалам 18.
НЕБЕСА казују славу Божију,
дело руку Његових јавља свод небески.
Дан дану говори реч.
и ноћ ноћи објављује знање.
Нема говора нити речи,
од којих се не чују гласи њихови.
По свој земљи изиђе глас њихов,
и до крајева васељене речи њихове.
На сунцу је поставио насеље Своје,
и оно као женик који излази из одаје своје,
обрадоваће се као исполин да иде путем својим.
Од краја неба је излазак његов,
и достизање његово до краја неба,
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и нема ко ће се сакрити од топлоте његове.
8. Закон је Господњи непорочан, обраћа душе;
сведочанство Господње је верно, умудрује децу.
9. Закони су Господњи прави, орадошћују срце;
заповест Господња је светла, просветљује очи.
10. Страх Господњи је чист, остаје у век века;
судови Господњи су истинити, уједно оправдани;
11. жељени већма од злата и драгог камена многог,
и слађи већма од меда и саћа.
12. Јер слуга Твој чува их (и држи),
у чувању њиховом награда је многа.
13. Прегрешења (моја) ко ће схватити?
од тајних мојих очисти ме.
14. И од туђих (грехова) сачувај слугу Твога,
да не овладају мноме;
тада ћу бити непорочан, и чист од греха великог.
15. И биће Ти угодне речи уста мојих,
и мисли срца мога пред Тобом заувек,
Господе, Помоћниче мој и Избавитељу мој.
Псалам 19.
2. УСЛИШИЋЕ те Господ у дан жалости,
заштитиће те Име Бога Јаковљевог.
3. Послаће ти помоћ са светиње,
и са Сиона заштитиће те.
4. Опоменуће се сваке жртве твоје,
и свеспаљеница твоја биће обилна.
5. Даће ти Господ по срцу твоме,
и све намере твоје испуниће.
6. Обрадоваћемо се спасењу твоме,
(Диапсалма).
и Именом Господа Бога нашега величаћемо се.
Испуниће Господ све молбе твоје.
7. Сада познах да Господ спасе Помазаника Свога,
услишиће га са неба светога Свога;
моћно је спасење деснице Његове.
8. Једни (се хвале) колима, и други коњима,
а ми ћемо се величати Именом
Господа Бога нашега.
9. Они се саплетоше и падоше,
а ми устасмо и исправисмо се.
10. Господе, спаси цара,
и услиши нас, у дан у који Те призовемо.
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Псалам 20.
2. ГОСПОДЕ, силом Твојом узвеселиће се цар,
и спасењу Твоме обрадоваће се веома.
3. Жељу срца његовог Ти си му дао,
и молитве усана његових ниси га лишио.
4. Јер си га предусрео благословом добротним,
ставио си на главу његову венац од драгог камења.
5. Живота је тражио од Тебе,
и дао си му дужину дана у век века.
6. Велика је слава његова у спасењу Твоме,
славу и величанство ставићеш на њега.
7. Јер ћеш му дати благослов у век века,
развеселићеш га радошћу лица Твога.
8. Јер се цар узда у Господа,
и милошћу Вишњега неће се поколебати.
9. Нека се окрене рука Твоја
на све непријатеље Твоје,
десница Твоја да нађе све који Те мрзе.
10. Јер ћеш их учинити као пећ зажарену,
у време (гњева) лица Твога.
Господ ће их гњевом Својим смутити,
и огањ ће их прогутати.
11. Род њихов са земље погубићеш
и семе њихово између синова човечијих,
12. јер подигоше зло на Тебе,
смислише замисао коју не могу извршити.
13. Јер ћеш их натерати у бекство,
с осталима Твојима погодићеш лице њихово.
14. Уздигни се, Господе, снагом Твојом,
певаћемо и псалмопојати силе Твоје.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. И сада, и увек, и у векове векова. Амин.
Псалам 21.
2. БОЖЕ, Боже мој, (чуј ме;) зашто си ме оставио?
далеко су од спасења мога речи падова мојих.
3. Боже мој, вичем у дану и не чујеш;
и у ноћи, и нема (одговора) на агонију моју.
4. А Ти у светињи обитаваш, Хвало Израиљева!
5. У Тебе се уздаше оци наши;
уздаше се, и избавио си их;
6. Теби вапише и бише спасени,
на Тебе се уздаше и не постидеше се.
7. А ја сам црв а не човек,
подсмех људима и руг народу.
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8. Сви који ме видеше ругаше ми се,
говораху устима, климаху главама:
9. Уздао се у Господа, нека га избави!
Нека се спасе, ако га хоће!
10. Јер Ти си Који ме извади из утробе,
Нада моја од (времена) дојки мајке моје.
11. Теби сам привржен од материце,
из утробе мајке моје Ти си Бог мој.
12. Немој одступити од мене, јер је невоља близу,
а нема помоћника.
13. Опколише ме јунци многи,
бикови дебели окружише ме;
14. отворише на ме уста своја,
као лав који граби и риче.
15. Као вода разлих се,
и расуше се све кости моје;
поста срце моје као восак топљен у утроби мојој.
16. Сасуши се као опека снага моја,
и језик мој прилепи се за грло моје,
и у прах смртни низвео си ме.
17. Јер ме окружише пси многи,
збор лукавих опколише ме;
прободоше руке моје и ноге.
18. Избројаше све кости моје,
а они ме погледаше и презреше ме.
19. Разделише одећу моју мећу собом,
и за хаљину моју бацаху коцку.
20. А Ти, Господе, не удаљи помоћ Твоју од мене,
похитај да ме заштитиш.
21. Избави од мача душу моју,
и из руке псеће јединицу моју.
22. Спаси ме из уста лављих
и од рогова носорога смерност моју.
23. Казиваћу Име Твоје браћи мојој,
усред цркве хвалићу Те.
24. Који се бојите Господа, хвалите Га;
све семе Јаковљево прославите Га;
нека Га се боји све семе Израиљево.
25. Јер не понизи нити одбаци мољење убогог,
нити окрену лице Своје од мене;
и када завиках к Њему, услиша ме.
26. О Теби је похвала моја,
у цркви великој (исповедаћу Ти се);
завете моје испунићу пред онима који Га се боје.
21

27. Јешће убоги и наситиће се,
и хвалиће Господа они који Га траже;
жива ће бити срца њихова у век века.
28. Опоменуће се и обратиће се Господу
сви крајеви земаљски,
и поклониће се пред Њим сви родови народа.
29. Јер је Господње Царство,
и Он ће владати (свим) народима.
30. Једоше и поклонише се сви моћници земаљски;
пред Њим ће се поклонити сви који силазе у земљу;
а душа ће моја Њему живети.
31. И семе моје служиће Њему;
и јавиће се Господу нараштај долазећи.
32. И објавиће правду Његову,
народу који ће се родити, оно што учини Господ.

Псалам 22.
ГОСПОД ме напаса, и ничега ме неће лишити.
2. На месту зеленом, тамо ме настани,
на водама одмора отхрани ме,
3. душу моју опорави.
Одведе ме на стазе правде,
ради Имена Свога.
4. Јер ако и пођем посред сенке смрти,
нећу се бојати зла, јер си Ти са мном.
5. Штап Твој и палица Твоја, они ме утешише.
Припремио си преда мном трпезу, насупрот
тлачитеља мојих.
Намазао си уљем главу моју,
и чаша Твоја напајајућа је као најјача.
6. И милост Твоја пратиће ме у све дане живота мога,
и настанићу се у дому Господњем за дуге дане.
Псалам 23.
ГОСПОДЊА је земља и пуноћа њена,
Васељена и сви који живе у њој.
2. Он је њу на морима основао,
и на рекама је припремио.
3. Ко ће узићи на гору Господњу,
и ко ће стати на месту светом Његовом?
4. Невин рукама и чист срцем,
који није узео узалуд душу своју,
и није се лажно заклео ближњему своме.
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5. Он ће добити благослов од Господа
и милост од Бога Спаса свога.
6. Ово је род оних који траже Господа,
који траже лице Бога Јаковљева.
7. Подигните врата, кнезови ваши,
и уздигните се, врата вечна,
и ући ће Цар славе.
8. Ко је тај Цар славе?
Господ моћан и силан,
Господ силан у боју.
9. Подигните врата, кнезови ваши,
и уздигните се, врата вечна,
и ући ће Цар славе.
10. Ко је тај Цар славе?
Господ над војскама, Он је Цар славе.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. Алилуја,
алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута)
По другом стихословију, сједални васкрсни, глас 3.
Неизменивог твога божанства Господе и твога својевољног страдања ужаснуо се ад и
у себи ридао: стрепим од нетрулежног тела и видим Невидивог, како ме тајно напада,
зато и они које држим кличу: слава Христе васкрсењу твоме.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
Несхватљиво распеће и неизрециво устајање богословимо верни, тајну неизрециву,
данас се смрт и ад пороби, а род људски се у нетрулежност обукао, зато благодарно ти
кличемо: слава Христе васкрсењу твоме.
Слава и сада, богородичан:
Недостижног и непојмљивог јединосушнога Оцу и Духу тајанствено си уселила у твоју
утробу Богородице. Рођеним из тебе познали смо једино и несливено Тројице
Божанство, и у свету га славимо, зато и благодарно кличемо: радуј се благодатна.

ПОЛИЈЕЛЕЈ
Из Псалма 134.
1. ХВАЛИТЕ Име Господње,
хвалите, слуге (Господње), Господа. (3 пута)
21. Благословен је Господ са Сиона, Који живи у Јерусалиму. (3 пута)
из Псалма 135.
1. ИСПОВЕДАЈТЕ и славите Господа, јер је добар,
јер је до века милост Његова. (3 пута)
26. Исповедајте и славите Бога Небескога,
јер је до века милост Његова. (3 пута)
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
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Глас 5.
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Сабор ангела се зачудио, гледајући тебе међу мртвима, јер ти си Спаситељу силу смрти
разорио и Адама си са собом подигао и све си из ада ослободио.
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Зашто ви ученице, жалосно мешате сузе са миром, рекао је ангел мироносицама: Видите
гроб и разумите да је Спаситељ васкрсао из гроба.
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Врло рано мироносице хитаху, ка твоме гробу јецајући, али ангел је стао пред њих и
рекао: време плача је престало, не плачите, него васкрсење апостолима јавите.
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Мироносице жене, дошле су са мирисима на твој гроб Спаситељу и јецаче, али ангел им
је јасно рекао: што замишљате Живога међу мртвима? Јер он је као Бог васкрсао из
гроба.
Слава Оцу и Сину и СветомеДуху:
Поклонимо се Оцу, и Сину његовом и Светоме Духу, Светој Тројици у једној суштини,
са серафимима кличући: Свет, Свет, Свет јеси Господе.
И сада и увек и у векове векова. Амин.:
Животодавца си родила, Дјево, Адама си од греха избавила и радост си Еви уместо
жалости подарила. Јер из тебе рођени Бог и Човек упутио је у живот отпале од живота.
Алилуја, алилуја, алилуја, слава теби Боже. (3 пута)
Ипакој, глас 3.
Мироносице су биле зачуђене виђењем и орошене речима блиставога ангела који им
је рекао: зашто га тражите у гробу? Устао је и гробове испразнио. Верујте у
непроменивога Променитеља трулежи па реците Богу: Колико су страшна дела твоја, јер
си спасао род наш човечански.
Сједални Преподобноме:
Глас 1.
Постао си оче преподобни веома светла звезда монаштва, узор духовног уздизања, врх
уздржања, сјајно огледало расуђивања, зато свима који радосно служе спомен твој,
измоли преблажени оче опроштај грехова, јер ти стојиш пред Богом.
Глас 5.
Препун свете жудње за бесмртности, ти си Атанасије крст на раме узвео, и на Атосу се
настанио, камо си одавно желео, ту си, оче препо- добни, окупио стадо у Господу, зато
те стекосмо усрдног молитвеника код Господа.
глас 8.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Виђења си примио, а делима чула украсио, по Божијим запове- стима си живот водио,
а монаштву блистава светлост постао; И нас водиш и просветљујеш богопознањем, зато
те са љубављу хвалимо, а спомен твога упокојења, богоносни Атанасије, величамо и
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кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
спомен твој.
И сада, и увек, и у векове векова. Амин.
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као светли облак, као
неосагориву купину, као духовни 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: А н т и ф о н 1. глас 3. (стихови се понављају):
Ти си извео сионско робље из Вавилона, и мене из страсти ка животу приведи Речи
(Божија).
У време југа који сеју са божественим сузама, пожњеће класје радости вечнога живота.
Слава: Светоме Духу свака благодарност припада, као и Оцу и Сину, јер са њима
блиста, њиме све живи и покреће се.
И сада: исто.
А н т и ф о н 2.
Ако Господ не сазида дом врлина узалуд се трудимо, а када нам он чува душу, нико
неможе разорити наш град.
Твоји свети су Христе плодом Духа усиновљени, они су увек твоји као и Очеви.
Слава: Светим Духом познаје се свака светиња и премудрост, јер Он приводи у
постање сваку твар. Њему да послужимо, као Богу исто као и Оцу и Речи.
И сада: исто.
А н т и ф о н 3.
Блажени који се боје Господа, јер ходе путем заповести, и јешће свакојаке плодове
живота.
Развесели се Началниче пастира гледајући около твоје трпезе твоје потомство како
носе гране добрих дела.
Слава: Од Светог Духа је сво богатство славе, од њега је благодат и живот свакој
твари, зато је са Оцем опеван и са Речју.
И сада: исто.
Прокимен, глас 3.
Реците свим народима да се Господ зацарио и да је васељену утврдио која се неће
уздрмати. (Пс.95,10)
Стих: Запевајте Господу песму нову. (Пс.95,1)
ЧИТАЊЕ ИЗ СВЕТОГ ЈЕВАНЂЕЉА ПО ЛУКИ
(Зачало 112. Гл. 24, ст. 1-12)
У време оно, у први дан недеље дођоше жене врло рано на гроб, и донесоше мирисе
што приправише, а с њима и неке друге жене; али нађоше камен одваљен од гроба.
И ушавши не нађоше тело Господа Исуса. И док се оне чуђаху томе, гле, два човека
стадоше пред њих у блиставим хаљинама; а када се оне уплашеше и оборише лица
земљи, рекоше им: Што тражите живога међу мртвима? Није овде, него устаде;
25

сетите се како вам каза док беше још у Галилеји, говорећи како Син Човечији треба
да буде предан у руке људи грешника и да буде разапет и у трећи дан да васкрсне.
И сетише се речи његових. Па вративши се од гроба, јавише све ово Једанаесторици
и свима осталима. А то бејаху Магдалина Марија и Јована и Марија Јаковљева и
остале с њима које казаше ово апостолима. И овима се учинише њихове речи као
бунцање, и не вероваше им. А Петар устаде па отрча на гроб, и нагнувши се виде
само покрове где леже, и отиде чудећи се у себи томе што се догодило.
По Јеванђељу:
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу, јединоме
Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење твоје певамо и
славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име твоје прослављамо. Ходите
сви верни, поклонимо се светом васкрсењу Христовом. Јер гле, крстом дође радост
целом свету. Свагда благосиљајући Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас
претрпевши крст, смрћу смрт разруши.
Псалам 50.
3. ПОМИЛУЈ ме, Боже, по великој милости Својој,
и по обиљу милосрђа Свога очисти безакоње моје.
4. Опери ме добро од безакоња мога,
и од греха мога очисти ме.
5. Јер безакоње моје ја знам, и грех је мој стално преда мном.
6. Теби јединоме сагреших,
и зло пред Тобом учиних.
Да се оправдаш у речима Својим, и победиш када Ти суде.
7. Гле, у безакоњима се зачех,
и у гресима роди ме мати моја.
8. Гле, истину љубиш,
и јављаш ми непознатости и тајне мудрости Твоје.
9. Покропи ме исопом, и очистићу се;
опери ме, и бићу бељи од снега.
10. Дај ми да слушам радост и весеље,
да се обрадују кости потрвене.
11. Одврати лице Твоје од грехова мојих,
и сва безакоња моја очисти.
12. Срце чисто саздај у мени, Боже,
и Дух прав обнови у утроби мојој.
13. Не одбаци ме од лица Твога,
и Духа Твога Светога не одузми од мене.
14. Дај ми радост спасења Твога,
и Духом владалачким утврди ме.
15. Научићу безаконике путевима Твојим,
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и безбожници ће се обратити к Теби.
16. Избави ме од крви, Боже, Боже спасења мога,
обрадоваће се језик мој правди Твојој.
17. Господе, отвори усне моје,
и уста моја казиваће хвалу Твоју.
18. Јер да си хтео жртве, ја бих Ти принео;
за жртве свеспаљенице не мариш.
19. Жртва је Богу дух скрушен;
срце скрушено и унижено Бог неће одбацити.
20. По благовољењу Своме, Господе, чини добро Сиону,
и нека се подигну зидови Јерусалимски.
21. Тада ћеш благоволити жртву правде,
приносе и жртве свеспаљенице,
тада ће принети на жртвеник Твој теоце.
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших сагрешења.
Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву милосрђа
твојих очисти безакоње моје.
Стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је живот вечни и
велику милост.
КАНОНИ

Канон васкрсан, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему јединоме
појмо, јер се прославио.
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.
Бог наш који је због преступника осудио земљу да рађа трње, примио је на тело
венац од трња из руке законопреступника, порушио је проклетство и прославио се.
Примивши страдално и одуховљено тело (као човек) се смрти плашио, али се и
показао као победитељ и одолитељ смрти, Бог наш. Борио се са мучитељем и све је
саваскрсао и прославио се.
Ини канон, крстоваскрсан
Глас исти.
Род људски, поробљен грехољубивим мучитељем, Христос је божанском крвљу
искупио, обожио и обновио, јер се прославио.
Христос, ризничар живота, као смртан смрт је зажелео и окусио, а као бесмртан по
природи мртве је оживио те се прославио.
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Ини канон, Пресветој Богородици
Глас исти.
Свако биће небеско преклања колена Дјево оваплоћеноме из тебе и са земнима лепо
како приличи и подземље, јер се прославио.
О, каквога ли измирења у теби! Својевољни даваоц добара, који је као Бог даровао
Духа божанскога нама, тело је од тебе млада Дјево примио те се прославио.
Ини канон, Преподобноме
Са бесмртности си имењак, а када си живот завршио, заиста си оче Атанасије
станиште бесмртности постао, и из временог света отишао, зато сада пред Христом
помени нас који те славимо.
Од малена си био побожан, оче преподобни, а лишење твојих родитеља није ти
сметало да стекнеш врлине, него си сву своју силу и пажњу обратио ка јединоме
Створитељу.
Из нечистих уста се осмелих да ти певам похвале, јер сам жељено од тебе примио:
да будемо у јединству љубави; Зато оче буди милостив, и дај ми да како доликује
принесем теби ову похвалу.
Богородичан: Неизрециво си родила Бога-Реч у виду дојенчета, али старог данима, а
твој слуга, а његов угодник Атанасије, млада Дјево нам је на земљи нову стазу врлина
показао, и љубављу обузет, храм је теби сазидао.
Катавасијa Благовештењска:
Отворићу уста моја и напуниће се Духа, и реч упутићу Царици Матери, празноваћу
весело, и певаћу с радошћу Њена чудеса.
Песма 3.
Канон Васкрсан
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Од твога крста застидео се нечастиви и у јаму коју је ископао сам је упао.
Твојим васкрсењем Христе ти си снагу смирених подигао.
Проповед праве вере народима покрила је као вода море, Човекољубче.
Васкрсавши из гроба открио си нама Тројичну светлост.
Богородичан: Преславне приче говориле су се о теби Владичице, као о
одуховљеном граду вечно царујућега (Бога). Тобом Владичице је са свима на земљи
поживео Бог.
Ини канон, крстоваскрсан
Ти си пречасни крсте постао очистилиште од идолских нечистота, јер је Исус
пребожествени на теби руке раширио.
Теби се животопријемни гробе сви верни поклањамо, јер је у тебе Христос
истинити Бог наш погребен и из тебе устао.
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Ини канон, Пресветој Богородици
По пророштву је процвела тебе Христе Дјева, као жезал из корена Јесејева. Заблистао
си нам, свет си Господе.
Да би земнородне учинио заједничарима божанства, од Дјеве си тело наше примио и
себе понизио, свет си Господе.
Ини канон, Преподобноме
Већ од детињста си љубављу ка Богу обузет био, и своје вршњаке си окупљао и
духовни сабор састављао, а за детињске игре њихове ниси марио.
Вођен жељом за духовним знањем, ти си богомудри оче у хришћански град
Константинов дошао, и као мудра и вредна пчела, ти си марљиво чисте поуке сакупљао,
а некорисне си остављао.
Једрима крста си бродом твоје душе кормиларио, и мирно и лако си страшни животни
потоп избегао, и у тишину Божијег пристаништа га радосно увео.
Богородичан: Који је пре свих векова неизрециво рођен од Оца, у времену је из твога
тела, Мати и Дјево, дошао, и нашу природу обожио, и саборе преподобних је у небеса
увео.
Катавасијa: Певаче славе Твоје Боггородице, живи благословени Изворе,
сакупљене у скупу духовно оснажи и у Својој божанској слави венаца славе удостој.
Кондак, глас 8.
Као изврсног сагладатеља вечних истина и делатног говорника свеистина, зове те
стадо твоје, Боговесниче: моли се усрдно да се избаве од напасти и грехова слуге твоје,
који ти кличу: радуј се оче Атанасије!
Икос:
Са небеске висине си позив примио, и бесмртни живот наследио; са телом си на
земљи свој живот као бестелесан провео, а за страсти недоступан остао, зато те оче
хвалимо: Радуј се монаштва светла славо; радуј се целомудрија сјајна куло. Радуј се
подвижниче о којем се прича; радуј се Премудрог Разума јављање. Радуј се
равноангелно правило и јављање Истине; радуј се јер си делима своје речи потврдио.
Радуј се јер душе наслађујеш неизрецивим духовним благом; радуј се јер си цео свет
побожношћу задивио. Радуј се јер си демоне посрамио; радуј се јер си сваку страст
умртвио. Радуј се изворе воде живота; радуј се помоћниче свима који ти са вером
кличу: радуј се оче Атанасије.
Сједален Преподобноме:
Од младости си све лепоте и красоте живота напустио, и усрдно пошао за Оним кој
те је, оче преподобни, позвао, на раме си крст твога Господа узео, и постом си своје
тело изнурио; зато те је блажени Атанасије, свеблаги Господ за доброг пастира својим
овцама поставио, а ти моли Христа Бога, да подари опроштај греховам, свима који са
љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
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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.
Песма 4.
Канон Васкрсан
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој Господе.
Модрице и ране си милостиво поднео, срамоћење и по образима ударце си трпио и
дуготрпељиво си пљување подносио и тиме си мени спасење учинио, слава сили твојој
Господе.
Због страдања понижених и уздисаја твојих убогих ти си Животе смртним телом смрт
окусио и упропаститеља си упропастио. Најславнији све си саваскрсао и тако се
прославио.
Богородичан: Помени Христе стадо које си стекао страдањем твојим, и милостиве
молитве најпрослављеније твоје Матере прими и посети нас страдалне и твојом силом
избави нас Господе.
Ини канон, крстоваскрсан
Саздао си човека по твоме лику и спасао си га умртвљеног грехом због
преступа и због њега си разапет на Месту Лобање, Човекољубче.
Смрт је вратила мртве које је прогутала и разорено је трулежно царство ада,
када си васкрсао из гроба Господе.
Крстобогородичан: Маријо пречиста, златна кадионице, један од Тројице је
несливено у тебе сишао и оваплотио се Бог-Реч и свет је замирисао.
Ини канон, Пресветој Богородици
Ти си Владико поставио планине и горе по мери твога божанског разума и као камен
одсечен си од Дјеве, али не рукама, зато нека је слава сили твојој Господе.
Нашу страдалну природу си исцелио Владико, када си се са њом у Дјеви брзо сјединио
и исцелио, твојим пречистим божанством, Речи (Божија).
Ти си Господе удео мој и жељено наслеђе. Ти си ме сјединио са твојим лицем кроз
Дјеву Речи (Божија), поставши личност у телу.
Ини канон, Преподобноме
Разум си господарем над страстима учинио, а вођен Божијим законима и научен
Божијим заповестима, дечије шале и саборе нечистих и плесове демонске си побожно
одбацио, и као премудар си боље изабрао.
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Примио си лаки јарам Спаситељев, и чуван у побожном страху, очистио си тело и душу,
и постао узор чистоте и целомудрија, и крајње уздржан, примио си печат бестрастија и
био узор љубави, Атанасије.
Човекову природу си превазишао, јер си небеску науку заволео, плодоносну и
ослобађајућу, и увек си ходио правдом ограђен, украшен мудрошћу и расуђивањем,
разумом и смирењем и другим дивним даровима.
Богородичан: Владика којега на плећима носе страшни херувими и који је на престолу
огњеном, он се у твоје тело Пречиста уселио и примањем тела, човеково биће је
обожио, као што поучава изузетни међу праведнима Атанасије, једина Најопеванија.
Катавасијa: Који седи у слави на престолу Божанства, Свебожанствени Исус, на
облаку доће лаком у свој моћи Својој, и Он спасе оне што кличу: Слава Христе моћи
Твојој!

Песма 5.
Канон Васкрсан
Ирмос: Од раног јутра притичем теби, Творцу свију, који ум целог света
надмашује, јер су твоје заповести светлост, и у њих упути и мене.
Због зависти Јевреја био си предан неправедном судији, Свевидећи, а по
правди судиш цеој земљи и Адама си избавио древне осуде.
Када си васкрсао из мртвих подарио си мир твој црквама, непобедивом силом твога
крста, Христе, зато спаси и наше душе.
Богородичан: Скинија си света и шира од небеса, јер си примила у себе Бога- Реч, кога
цела творевина не може сместити и постала си једина Увекдјева.
Ини канон, крстоваскрсан
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже), и зато од раног јутра теби појим, Човекољубче.
Био си прободен копљем у ребро, о Христе мој и ослободио си клетве
узрочницу пропасти целог човечанства, која беше саздана од (Адамовог) ребра.
По суштини си једнак са Оцем и васкрсао си из мртвих свештени храм твога
пречистога свечеснога тела Христе, Спаситељу наш.
Ини канон, Пресветој Богородици
Бог-Реч а Син твој Дјево, творац је Адама првосазданога, а сам није саздан и ако је своје
тело са душом од тебе саздао.
Бог-Реч и Син твој Дјево, једнак је са Оцем. Он је савршена личност у две природе, Исус
Господ је савршени Бог и Човек.

Ини канон, Преподобноме
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Ирмос: Зашто си ме одбацио 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.
Постао си као магнет, јер си сладошћу твојих поука, поучавањем и учењем о послушању,
привлачио све који су ти поверени, да непрестано гледају и виде твоје свето и радосно
лице.
Следујући Божијим законима, и покоран наредби Творца, постао си законодавац
монаштву и правило за узор, учитељ неразумнима, и вођа залуталима и светило онима у
тами, оче преславни.
Као оруђе врлина и станиште дарова Духа Светога, саздао си свето и красно станиште,
нудећи га свима монасима за живот и подвиг и за узрастање.
Богородичан: Уста философа не могу да те достојно опевају, Најопеванија, јер си
узвишенија од херувима и целог света, зато са светим Атанасијем моли Владику за све
нас.
Катавасијa: Све се задиви божанственој слави Твојој: јер Ти си, најчистија Дјево, у
крилу имала Бога над свима, и родила Вечног Сина; свима што славе Тебе мир дарује.
Песма 6.
Канон Васкрсан
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи и као Петра, тако и мене наставниче спаси.
Милостивим силаском твојим посетила ме је бездан милости и милосрђа твога, када си
се оваплотио Владико и постао на изглед слуга и обожио ме и са
собом прославио.
Убица је постао умртвљен видећи да је умртвљени оживио. То су пречисти и
победнички примери твога страдања и васкрсења Христе.
Богородичан: Помоли се Пречиста,јер ти си једина надумно издејствовала
људима заступништво код саздатеља и Сина твога, да буде милостив грешним слугама
твојим и и да нам буде заштита.
Ини канон, Крстоваскрсан
Ирмос: Јона настањен у најдубљем аду био је природни праобраз и клицаше:
Избави из пропасти живот мој Човекољубче.
Страдањем на крсту претрпео си ране од ада рањених и саваскрсао си их, зато
ти кличем: избави из пропасти живот мој, Човекољубче.
Са страхом ти се отварају врата адова Христе и сасуди вражији су отети, зато
када су те жене пресреле уместо плача су радост примиле.
Ини канон, Пресветој Богородици
Од непропадиве Дјеве, постао је, налик на нас, Онај, који је од лика (Очевог) неодвојив.
Постао је човек ликом и у стварности, а без измене свога божанства.
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Избави ме, Пречиста, буре страсти и греховног бездана, јер ти си пристаниште и бездан
чудеса, свима који ти са вером притичу.
Ини канон, Преподобноме
Ирмос: Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала изба- ви ме
молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Великим уздржањем си телесне прохтеве умртвио, а себе си за свет овај разапео,
постом и сузама, молитвама и непрестаним песмама си увек уз Бога био.
Као вођа монасима на Гори Атонској, и углед и узор делатних врлина, постао си украс
свима тамо који у самоћи пребивају.
Пријатан, правичан и благ, кротак и смирен, приступачан и близак свима, и милостив
си био, милосрдан и сажаљив и тихог живота, и угледао си се на свога Христа.
Богородичан: Постао си као нови Мојсеј, јер си начинио нову скинију, и врт, оче
свечасни, који си узгајио патњама и знојем, и принео Матери Божијој.
Кондак и Икос Васкрсан
Васкрсао си данас из гроба Милостиви и нас си узео од врата смрти. Данас се Адам
весели и радује се Ева, и пророци заједно са патријарсима
певају непрестано, Божанску силу власти Твоје.
Икос: Нека данас ликују и небо и земља и нека једним умом певају Христу Богу, јер је
у гробовима утамничене васкрсао. Радује се скупа цела творевина и приноси достојне
песме створитељу свију и нашем избавитељу, јер је данас као животодавац из ада људе
са собом извео и на небеса их са собом узнео. Оборена је врагова гордост и врада адова
су поломљена божанском силом твоје власти.
Катавасија: Божанствени овај и свечастни, празнујући празник Богоматере, ви
богомудри, ходите, хвалу јој певајмо, и од Ње рођенога Бога славимо.

Песма 7.
Канон Васкрсан
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића у пламену халдејске
пећи оросио, тако си и нас светлим огњем божанства твога озарио, па ти кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.
Расцепила се светла црквена завеса због распећа Творца, истину сакривену у Писмима
јављајући вернима, који кличу: Благословен си Боже отаца наших.
Капима животворне и богоизливене твоје крви Христе, које су по твоме промислу из
твога прободеног ребра капљале на земљу, обновио си саздане од земље и који кличу:
Благословен си Боже отаца наших.
Тројичан: Са Оцем прославимо и Духа благога и са Сином јединородним, једно биће
поштујмо верни у Тројици и једно Божанство, кличући: Благословен си Боже отаца
наших.
Ини канон, Крстоваскрсан
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Ирмос: Гордиј мучитељ био је као игрчка за децу која су у прах претворила
седмоструки пламен и певаху: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Помрачило се сунце гледајући како на крсту виси не обичан човек него
оваплоћени Бог. Њему и појимо: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Плашљиви ад је примио божански моћног и даваоца нетрулежи па је душе праведних
избљувао, који су ускликнули: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Богородичан: Постала си скупоцена ризница благослова, Пречиста, свима
који чистим срцем исповедају тебе као Богородитељку, јер се из тебе оваплотио Бог
отаца наших.
Ини канон, Пресветој Богородици
Ти си Господ славе и ти држиш горње силе и са Оцем седиш, а ношен си на рукама Дјеве,
благословени Господе Боже отаца наших.
Смрт се гневи, али ти си њу која је теби говорила погубио, када си постао од Дјеве
боголики човек, благословени Господе Боже отаца наших.
Сви смо те познали као Богородицу која си родила Бога, једнога од Тројице, који се из
тебе оваплотио, благословени плод твоје утробе, Пречиста.
Ини канон, Преподобноме
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења, стога дечаци у пећи
играху радосним ногама и као да су башти ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца
наших.
Кроз цео свет се прочула поука о твоме животу, а ти си оче достигао преславну висину,
и тебе је Бог прославио, јер кроз тебе чуда чини.
Био си сиротиње помоћник, удовама заштитиник, старатељ сиро- чади, и заступник
обесправљених, јер си се угледао на свога небеског Учитеља.
Ти си звезда целом свету, и монаштву светло незалазно, помоћник свима у невољама и
као молитвеника те приводим, оче свечасни Владици Христу.
Богородичан: Твој угодник је желео да види неизрециву славу твога Сина и Бога,
Богородитељко, и зато је његов крст на раме узео, и његовим живоносним и божанским
стопама следовао.
Катавасија: Не послужише твари благочестиви место Створитељу, но претњу огњем
презревши храбро, радоваху се певаху: Препрослављени Господе и Боже отаца,
благословен си!
Песма 8.
Канон Васкрсан
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва дела
господња Господа и величајте га у векове.
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Расцепила се црквена светлост када је твој крст постављен на (Месту) Лобање, а
творевина се поклонила са страхом појући: Благословите сва дела господња Господа и
величајте га у векове.
Васкрсао си из гроба Христе и превареног и палог си дрветом (крста) и твојом
божанском силом подигао, да кличе и говори: Благословите сва дела господња Господа
и величајте га у векове.
Богородичан: Постала си храм и станиште Духа и ковчег. Ти си Пречиста
Богородитељко помирила Творца са човеком па ти достојно сва дела појимо и
величамо те у све векове.
Ини канон, Крстоваскрсан
Ирмос: Пламен створенога огња учинии су нествореним, младићи боговидци
те појаху: Благословите сва дела господња Господа.
Нестрадални (Бог)-Реч, нестрадалнога божанства страдао је телом. Њему
појимо: Благословите сва дела господња Господа, појте му и величајте га у векове.
Уснуо си као смртан, а васкрсао као бесмртан, Спаситељу и спасаваш од смрти све
који поје: Благословите сва дела господња Господа, појте му и величајте га у векове.
Тројичан: Служимо побожно триипостасном божанству неизрециво сједињеном и
појмо: Благословите сва дела господња Господа, појте му и величајте га у векове.
Ини канон, Пресветој Богородици
Превазишла си чинове духова Мати, и стигла си у близину Бога. Благосиљамо
благословена Дјево Рођенога из тебе и величамо у све векове.
Твоју најлепшу природну доброту показала си обасјавши тело божанства.
Благосиљамо благословена Дјево Рођенога из тебе и величамо у све векове.
Ини канон, Преподобноме
Ирмос: 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.
Вође и власти таме ти си оче јуначки побеђивао, велики учитељ и наставник спасења си
постао, а навале, лавеж и обмане ових си одбацио и твоје стадо си од сваког демонског
злочинства неповређено сачувао.
На земљи си као човек проходио, али си стварни живот на 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.
Данас окупљени ми те достојног хвалимо, а кивоту твојих моштију се клањамо, јер се
молећи преко тебе, од страсти избављамо, опроштај грехова примамо и сваког искушења
и невоље се ослобађамо, зато твој свети спомен са вером и радосно у векове празнујемо.
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Богородичан: Као што се у давнини Илија на Кармилу настанио, тако си ти на гори
Атонској поживео, јер си желео да будеш са Богом насамо, и обасјан виђењима од Бога,
постао си угодник Пречисте Богородице, којој кличеш са ангелом „Радуј се“.
Катавасија: Хвалимо, благосиљајмо, клањамо се Господу, славећи Га и преузносећи у
све векове. Младиће благочестиве у пећи Изданак Богородичин спасао је: Тада се
показа лик Његов, а сад на делу Он земљу целу подиже да пева Теби, Господа славите
дела, и преузносите у све векове.
Песма Пресвете Богородице
Велича душа моја Господа; и обрадова се дух мој Богу Спасу мојем;
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо.
Што погледа на смерност слушкиње Своје; јер гле, од сада ће ме звати блаженом сви
нараштаји;
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо.
Што ми учини величину Силни, и свето Име Његово. И милост је Његова од поколења
до поколења на онима који Га се боје.
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо.
Показа силу мишицом Својом; разасу горде у мислима срца њихова.
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо.
Збаци силне са престола, а подиже унижене. Гладне испуни блага, а богате отпусти
празне.
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо.
Прихвати Израиља слугу Свога, да се опомене милости, као што говораше оцима
нашим, Аврааму и семену његову до века.
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо.
Песма 9.
Канон Ваксрсан
Ирмос: Новога ли од Бога и лепога чуда: девичанске двери затворене прошао
је Господ, Бог без тела при уласку а у телу по изласку, и двери осташе затворене, зато
њу као неизрециву Богоматер величамо.
Страшно је видети тебе Творца подигнутог на (крсно) дрво, Речи Божија! Телом си
страдао као Бог за слуге и у гробу без даха лежао и мртве си од ада одрешио, зато те
Христе као најмоћнијег величамо.
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Када си у гроб положен, спасао си Христе праоце из трулежи. Живот си процвао и
мртве васкрсао и довео на светлост човекову природу и обукао га у божанску
непропадљивост, зато тебе као вечно живи извор светлости величамо.
Богородичан: Постала си храм и престо Божији у који се уселио Онај који је на
висинама. Родио се неискусомужно Најчистија, а није никако отворио пролаз из твога
тела. Зато Пречиста, твојим непрестаним молитвама брзо и коначно покори нам
безбожнике.
Ини канон, Крстоваскрсан
Ирмос: Погођена си слатком стрелом твога порода Пречиста и твојој доброти
се дивимо и са ангелским песмама достојно те као Матер Бога величамо.
Свима си људима част уместо безчасне смрти источио, њу си распећем твојим
Спаситељу окусио, а мени, по суштини смртном, даровао си нетрулежност Христе, као
човекољубац.
Када си васкрсао из гроба, спасао си ме Христе. Васкрсао си ме и привео ме твоме Оцу
и Родитељу и поставио ме са његове десне стране због превелике милости твоје
Господе.
Ини канон,Пресветој Богородици
Побожни и верни не могу да се насите твојих похвала Дјево. Са жељом увек жељено
духовно Божанство примамо и тебе као Матер Бога величамо.
Одредио си нам непостидну молитвеницу, твоју Родитељку Христе. Њеним молитвама
дарујеш нам милостивог Духа, даваоца благости, који нам од Оца због тебе исходи.
Ини канон, Преподобноме
Ирмос: 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.
У чистоти и целомудрију и честитим и неокаљаним животом си поживео, и као
бестелесан си на земљи био, али си небеском стазом хитао, и радујеш се са свима
праведнима и преподобнима, молећи за све Христа.
На земљи си твога Владику веома прославио, и телом и изгледом и делима си га славно
прославио, и постао си узоран свима и просла- вљен, оче богоносни, јер врлина заиста
зна посрамити и противника.
Са бестелесним војскама си се сјединио и у сабор преподобних се уврстио, па се радујеш
са изабранима, обожењем заиста сједињен са бесмртним животом, зато са свима моли
непрестано твога Владику, за стадо твоје.
Богородичан: Ти си Владичице храм освештан за боравак Једнога од Тројице, а твој
свети угодник Атанасије, је подигао храм у славу твоју и част; у њему непрестаје да се
по твојим молитвама даје помоћ свима.
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Катавасија: Свак на земљи рођени да ликује духом осветљаван, да празнује
Бестелесних умова природа, штујући светковину свештену Богоматере, и да кличе:
Радује се, Свеблажена Богородице Чиста, Вечна Дјево!
Свети је Господ Бог наш. (3 пута)
Свјетилен Васкрсан
Пред живоносним гробом видимо, како стоји врлинама обасјана личност у бљештавим
ризама, и научимо се са мироносицама, погнутих лица ка земљи васкрсењу Владара
небеса, и притецимо са Петром ка гробу живота, и због овог догађаја зачуђени будимо
Христа гледајући.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Преподобноме: Још из даљине си заблистао свима у тами, Атанасије, јер си светао, и
светлошћу твојих врлина си мрачне земље просветио, зато не престај да се молиш
Господу за цео свет.
И сада и увек и векове векова
Богородичан: Јавио си Господе да се радујемо, и преокренуо си тугу прародитеља, у
свет си унео радост васкрсења твога, целом свету пак Животодавче твојом Родитељком
као светлом просветљујеш срца, зато низпошаљи светлост милосрђа твога, свима који
ти кличу: Човекољубче и Бого- Човече, слава твоме васкрсењу.
ХВАЛИТНЕ СТИХИРЕ
Све што дише нека хвали Господа.
Псалам 148
Хвалите Господа с небеса, хвалите га на висинама. Теби приличи песма Богу.
Хвалите Га, сунце и месец; хвалите Га, све звезде и светлост. Хвалите Га небеса над
небесима, и вода која је изнад небеса, нека хвале Име Господње. Јер Он рече, и
постадоше; Он заповеди и саздаше се. Постави их до века, и у вавек века; заповест
постави, и неће проћи. Хвалите Господа на земљи, змајеви и сви бездани; огањ, град,
снег, слана, ветар бурни, који творите реч Његову; горе и сви хумови, дрвеће родно, и
сви кедри; звери и сва стока, гмизавци и птице крилате; цареви земаљски и сви народи,
кнезови и све судије земаљске; момци и девојке, старци са децом, да хвале Име
Господње. Јер се узнесе Име Њега Јединога. Слава је Његова на земљи и на небу. И
уздигнуће моћ народа Свога, песму свима вернима Његовим, синовима Израиљевим,
народу који се приближује Њему.
Псалам 149
Певајте Господу песму нову, хвала је Његова у Цркви верних. Да се узвесели Израиљ
Створитељу своме, и синови Сиона обрадоваће се Цару своме. Да хвале Име Његово у
хору, уз бубањ и псалтир да му псалмопоју. Јер Господ благоволе народ Његов, и
узнеће кротке у спасење. Похвалиће се проподобни у слави, и обрадоваће се на
постељама својим. Узношења Божја су у устима њиховим, и мачеви двосекли су у
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рукама њиховим, да учине освету међу незанбошцима, изобличење међу народима. Да
вежу цареве њихове у ланце, и славне њихове за руке у окове железне.
Васкрсне стихире
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Дођите сви народи и разумите страшне тајне силу: Христос Спаситељ наш
који је из почета (Бог) Реч, ради нас се својевољно разапео и погребен био, и из мртвих
васкрсао, да би све спасао, зато се њему поклонимо.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Твоји стражари Господе причали су сва чудеса, али сабор сујете је испунио митом
њину десницу, хотећи да сакрије васкрсење твоје, које свет слави, а ти се смилуј нас.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства његовог.
Када су сви за васкрсење сазнали, радошћу су се испунили; Марија Магдалина је на
гроб дошла и ангела на камену у блиставој одећи затекла па јој је казао: зашто тражите
Живога код мртвих? Није овде него устаде као што је рекао, и чека вас у Галилеји.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
У светлости твојој Владико видимо светлост Човекољубче, јер си из мртвих васкрсао
и спасење роду људском подарио, па те сва творевина слави, као јединога Безгрешнога
а ти се смилуј на нас.
Стихире Преподобноме
Заиста је часна смрт пред тобом, твога преподобнога Христе, јер твој угодник је из
ноге отворио извор крви, да и после смрти сваку болест одгони, и зле духове прогони,
против којих се за живота још борио чак до крви. (два пута)
Гопод је и твој кивот учинио изворем чудеса људима, и реку дарова, Атанасије
премудри, слепима вид дарива, губавима очишћење, опседнуте нечистим духовима од
њине власти их избавља, и све чини здравима.
Радуј се испосника светило и монашка звездо, пастирима похвало, оче Атанасије,
преподобних сажитељу; Радуј се станиште Тројице, и изворе целомудрија; Радуј се
превелико светило расуђивања; Радуј се правило врлина и куло духовна.
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш Атанасије, 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 и увек…
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке невоље и туге.

На Хвалитним, Еванђеоска стихира, глас 4.
Било је рано јутро, и жене су дошле на гроб твој Христе, али твоје жељено тело нису
нашле. Збуњенима су дошли они у сјајним ризама и рекли им: Зашто тражите Живога
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са мртвима? Устао је као што је и пресказао. Зашто не памтите речи његове? Оне су у
виђено поверовале и то проповедале, али остали мишљаху да је то лажна благовест,
тако су још ученици оклевали, али је Петар отрчао и видевши прославио у себи твоја
чуда.
И ниње, Богородичан, глас 3.
Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе ад
поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт умртвљена, а ми
смо оживели, зато певајући рецимо: благословен си Христе Боже који си тако одлучио,
и слава теби.
ВЕЛИКО СЛАВОСЛОВЉЕ, глас 3.
Слава Теби Показавшему нам светлост.
Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља.
Хвалимо Те, благосиљамо Те, клањамо Ти се, славословимо Те, благодаримо Ти, ради
велике славе Твоје. Господе Царе Небески, Боже Оче Сведржитељу; Господе Сине
Јединородни, Исусе Христе, и Свети Душе. Господе Боже, Јагње Божје, Сине Очев, Који
узимаш грех света, помилуј нас; Који узимаш грехе света, прими молитву нашу, Који
седиш с десна Оцу, и помилуј нас. Јер си Ти једини Свет, Ти си једини Господ, Исус
Христос, на славу Бога Оца. Амин.
На сваки дан благосиљаћу Те, и хвалићу Име Твоје у век, и у век века.
Господе, био си нам прибежиште из нараштаја у нараштај. Ја рекох: Господе, помилуј
ме, исцели душу моју, јер сагреших Теби. Господе, Теби прибегох, научи ме да творим
вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Јер је у Теби извор живота. У светлости Твојој видимо
светлост. Продужи милост Твоју онима који Те познају.
Удостој, Господе, да се у овај дан без греха сачувамо. Благословен си, Господе, Боже
Отаца наших; и хваљено је и прослављано Име Твоје у векове. Амин.
Да буде, Господе, милост Твоја на нама, као што се уздасмо у Тебе.
Благословен си, Господе, научи ме законима Твојим.
Благословен си, Владико, уразуми ме законима Твојим.
Благословен си, Свети, просветли ме законима Твојим.
Господе, био си нам прибежиште из нараштаја у нараштај. Ја рекох: Господе, помилуј
ме, исцели душу моју, јер сагреших Теби.
Господе, Теби прибегох, научи ме да творим вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Јер је у Тебе
извор живота. У светлости Твојој видимо светлост. Продужи милост Твоју онима који
Те познају.
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас. (3 пута)
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин.
Свети Бесмртни, помилуј нас.
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас.
Тропар Васкрсни:
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Данас је спасење свету, појмо Васкрсломе из гроба и оснивачу живота нашега, јер је
смрћу разорио смрт, дао нам победу и велику милост.
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