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ЈУТРЕЊЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ ВЛАДИЧИЦЕ НАШЕ  

БОГОРОДИЦЕ И УВЕК ДЈЕВЕ МАРИЈЕ 

(08-21. Септембар) 

 

 

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, 
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сав дан постиђен ходих. 

Јер се слабине моје испунише поругама, 

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, 
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у земљи пустој и непроходној и безводној. 

Тако да се у Светињи јавим Теби, 

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, 
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којих се више не сећаш,  

и који су од руке Твоје одбачени. 

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.  
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Који испуњује добрима жеље твоје, 

обновиће се као у орла младост твоја. 

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, 
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услиши ме у правди Твојој. 

И не иди на суд са слугом твојим, 

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. 
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Стих 2: Обишавши, опколише ме, и Именом 

Господњим противих им се. 

Бог је Господ и јави се нама, благословен  

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. 

 

Тропар Рођења, 4. глас: 

 

    Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер из тебе је 

засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску клетву и даровао 

благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни подарио. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

    Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер из тебе је 

засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску клетву и даровао 

благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни подарио. 

И сада, и увек, и у векове векова. Амин. 

    Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер из тебе је 

засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску клетву и даровао 

благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни подарио. 

 

КАТИЗМА 7. 

 

    Псалам 46. 

Сви народи запљескајте рукама, покликните Богу гласом радовања. Јер је Господ 

Вишњи страшан, Цар велики над целом земљом. Покори нама народе и незнабошце под 

ноге наше. Изабрао нам је наслеђе Своје, лепоту Јаковљеву коју је заволео. Узиђе Бог са 

усклицањем, Господ са гласом трубним. Певајте Богу нашем, псалмопевајте; певајте, 

Цару нашем, псалмопојте. Јер је Цар све земље Бог, псалмопевајте (Њему) разумно. 

Зацари се Бог над народима, Бог седи на светом престолу Своме. Кнезови народа 

сабраше се с Богом Аврамовим; јер се Божији моћници земље веома уздигоше. 

     

    Псалам 47. 

Велики је Господ и хваљен веома, у граду Бога нашега, на гори светој Својој, добро 

утврђеној, радости све земље. Горе Сионске, падине северне, град Цара великога. Бог у 

тврђавама Његовим познаје се, када га штити (и брани). Јер, гле, цареви земаљски 

сабраше се, дођоше заједно; видевши (га) тако се задивише, смутише се, потресоше се; 

трепет их обузе, тамо (их) спопаше муке као породиљу. Ветром јаким скршићеш лађе 

Тарсиске. Као што чусмо, тако и видесмо у граду Господа над војскама, у граду Бога 
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нашега; Бог га је утемељио до века. Схватисмо, Боже, милост Твоју усред Храма и 

народа Твога. По Имену Твојем, Боже, тако је и хвала Твоја по крајевима земље; правде 

је пуна десница Твоја. Нек се узвесели гора Сион, нек се обрадују кћери Јудејске, ради 

судова Твојих, Господе. Обиђите Сион и походите га, разгледајте куле његове, ставите 

срца ваша у бедеме његове и расмотрите детаљно тврђаве његове, да бисте приповедали 

млађем нараштају. Јер је овај Бог наш до века, и у век века; Он ће нас напасати (као 

пастир) у векове. 

     

    Псалам 48. 

Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите у васељени; земнородни и синови 

људски, заједно богати и сиромашни. Уста ће моја говорити мудрост, и поучење срца 

мога разумност. Пригнућу причи ухо моје, отворићу уз псалтир загонетку моју. Зашто 

се бојим у зли дан? Безакоње пете (непријатеља) мојих опколи ме. Ви који се уздате у 

силу своју, и који се мноштвом богатства свога хвалите! Брат неће избавити; хоће ли 

избавити човек? Неће дати Богу откуп за себе, и цену откупа душе своје, и намучи се до 

века, и живеће до краја; јер неће видети пропасти, када види мудраце умируће. Заједно 

неразуман и безуман пропадају, и оставиће туђинцима богатство своје. И гробови 

њихови куће су им до века, станови њихови из нараштаја у нараштај. Назваше именима 

својим земље своје. И човек у части будући, не разумеде, изједначи се са стоком 

неразумном и постаде јој сличан. Овај је пут њихов саблазан њима, и после тога устима 

својим хвалиће се. Као овце стављени су у ад, смрт ће их напасати; и ујутро ће праведни 

владати њима, и помоћ њихова овештаће у аду, из славе своје избачени бише. Али ће 

Бог избавити душу моју из руке адове, када ме прихвати. Не бој се кад се човек разбогати 

и када се умножи слава дома његова; јер када умре неће узети (са собом) све, нити ће 

поћи са њим слава његова. Јер душа његова благосиљаће се за живота његова; хвалиће 

Те (тек) кад му добро учиниш. Отићи ће до рода отаца својих, до века неће видети 

светлост. И човек у части будући, не разумеде, изједначи се са стоком неразумном, и 

постаде јој сличан.  

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. И сада, и увек, и у векове векова. Амин. 

 

    Псалам 49. 

Бог над боговима, Господ, говораше, и призва земљу од истока сунца до запада. Са 

Сиона је благолепност красоте Његове, Бог ће јавно доћи, Бог наш, и неће прећутати. 

Огањ ће пред Њим разгорети се, и око Њега бура јака. Призваће небо свише и земљу, да 

суди народу Своме. Саберите Му преподобне (=свете) Његове, који су прихватили завет 

Његов о жртвама. И објавиће небеса правду Његову, јер је Бог Судија. (Диапсалма). 

Слушај, народе мој, и говорићу ти; Израиљу, и засведочићу ти: Бог, Бог твој Ја јесам. 

Нећу те за жртве твоје карати, свеспаљенице твоје преда Мном су свагда. Нећу примати 

из дома твога теоце, нити од стада твога јариће. Јер су Моје све звери из дубраве, 

животиње у горама и волови; знам све птице небеске, и красота пољска преда Мном је. 

Ако огладним, не бих ти рекао, јер је Моја васељена и пуноћа њена. Зар ћу јести меса 

јунаца, или ћу крв јарчију пити? Принеси Богу жртву хвале и изврши Вишњему завете 

своје; и призови Ме у дан жалости, и избавићу те, и прославићеш Ме. А грешнику рече 
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Бог: Зашто ти казујеш законе Моје и узимаш завет Мој у уста своја? Јер ти си омрзао 

васпитање и речи Моје бацио си за леђа. Ако видиш лопова, помажеш му, и са 

прељубником удео свој имаш; уста твоја умножише злобу, и језик твој плете лукавство; 

седећи клеветао си на брата свога, и против сина матере твоје стављао си замку. То си 

чинио, и Ја ћутах; смислио си безакоње - да ћу ти бити сличан! Обличићу те, и метнућу 

пред лице твоје грехе твоје. Разумите ово који заборављате Бога, да (вас) не зграби, и 

неће бити избавитеља. Жртва хвале прославиће ме, и тамо је пут којим ћу му показати 

спасење Божије. 

     

    Псалам 50. 

Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој, и по обиљу милосрђа Свога очисти 

безакоње моје. Опери ме добро од безакоња мога, и од греха мога очисти ме. Јер 

безакоње моје ја знам, и грех је мој стално преда мном. Теби јединоме сагреших, и зло 

пред Тобом учиних. Да се оправдаш у речима Својим, и победиш када Ти суде. Гле, у 

безакоњима се зачех, и у гресима роди ме мати моја. Гле, истину љубиш, и јављаш ми 

непознатости и тајне мудрости Твоје. Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и 

бићу бељи од снега. Дај ми да слушам радост и весеље, да се обрадују кости потрвене. 

Одврати лице Твоје од грехова мојих, и сва безакоња моја очисти. Срце чисто саздај у 

мени, Боже, и Дух прав обнови у утроби мојој. Не одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога 

Светога не одузми од мене. Дај ми радост спасења Твога, и Духом владалачким утврди 

ме. Научићу безаконике путевима Твојим, и безбожници ће се обратити к Теби. Избави 

ме од крви, Боже, Боже спасења мога, обрадоваће се језик мој правди Твојој. Господе, 

отвори усне моје, и уста моја казиваће хвалу Твоју. Јер да си хтео жртве, ја бих Ти 

принео; за жртве свеспаљенице не мариш. Жртва је Богу дух скрушен; срце скрушено и 

унижено Бог неће одбацити. По благовољењу Своме, Господе, чини добро Сиону, и нека 

се подигну зидови Јерусалимски. Тада ћеш благоволити жртву правде, приносе и жртве 

свеспаљенице, тада ће принети на жртвеник Твој теоце. 

     

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. И сада, и увек, и у векове векова. Амин. 

 

    Псалам 51. 

Што се хвалиш злобом, силниче, безакоњем по вас дан? Неправду је смислио језик твој, 

као бријач изоштрен учинио си превару. Заволео си злобу већма од доброте, неправду 

већма него да говориш правду. Заволео си све речи пропасти, (и) језик лукави. 

Зато ће те Бог поразити до краја; истргнуће те и преселити из насеља твога, и корен твој 

из земље живих. Видеће праведни и убојаће се, и над њим ће се насмејати, и рећи ће: Гле 

човека који не стави Бога за помоћника себи, него се поузда на мноштво богатства свога 

и јачаше се таштином својом. А ја сам као маслина плодовита у дому Божијем; поуздах 

се у милост Божију до века и у век века. Исповедаћу Ти се до века, јер си (ми Ти то) 

учинио, и стрпљиво чекаћу Име Твоје, јер је добро према преподобнима Твојима. 

     

    Псалам 52. 
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Рече безуман у срцу своме: Нема Бога! Распадоше се и згадише се у безакоњима, нема 

(га) који чини добро. Бог 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 ниједнога. Неће ли познати сви који чине безакоње, који једу народ мој као 

јеђење хлеба, (а) Бога не призваше. Тамо се устрашише страха, где страха не беше, јер 

Бог разасу кости човекоугодника; постидеше се, јер их Бог сатре. Ко ће дати са Сиона 

спасење Израиљево? Када поврати Господ робље народа Свога, обрадоваће се Јаков и 

узвеселиће се Израиљ. 

     

    Псалам 53. 

Боже, у Име Твоје спаси ме, и силом Твојом суди ми. Боже, услиши молитву моју, чуј 

речи уста мојих. Јер туђинци устадоше на ме, и силници затражише душу моју, и не 

поставише Бога пред собом. Јер, гле, Бог ми помаже, и Господ је заступник души мојој. 

Узврати зла непријатељима мојим, истином Твојом истреби их. Добровољно ћу 

жртвовати Теби, исповедаћу се Имену Твоме, Господе, јер је добро. Јер си ме избавио 

од сваке невоље; и на непријатеље моје погледа око моје. 

 

    Псалам 54. 

Чуј, Боже, молитву моју, и не презри мољења мога. Погледај на ме и услиши ме. 

Ожалостих се размишљањем мојим и смутих се од вике непријатеља, и од тлачења 

грешника; јер навалише на ме безакоње, и у гњеву прогањаху ме. Срце се моје смути у 

мени, и страх смртни нападе на ме. Страх и трепет дође на ме, и покри ме тама. И рекох: 

Ко ће ми дати крила као голубу, и полетећу и починућу. Гле, удаљих се бежећи, и 

настаних се у пустињи. Чеках Бога, Који ме спасава од малодушности и од буре. Потопи 

(их), Господе, и раздели језике њихове јер видех безакоње и свађу у граду. Дању и ноћу 

опкољавају га на зидовима његовим, и безакоње и мука је посред њега, и неправда; и не 

оскуде од тргова његових лихварство и превара. Јер ако би непријатељ ругао ми се, 

претрпео бих; и ако би мрзитељ говорио на ме велеречиво, сакрио бих се од њега. Него 

ти, човече, истодушни, господару мој и познаниче мој, који се заједно са мном 

наслађиваше јелима, у дом Божији хођасмо једнодушно. Нека дође смрт на њих, и нека 

сиђу у ад живи; јер је лукавство у насељима њиховим усред њих. А ја к Богу завапих, и 

Господ услиша ме. Вечером и јутром и у подне казиваћу, и јављаћу, и услишиће глас 

мој. Избавиће у миру душу моју од оних који ми се приближују, јер их много беше 

против мене. Услишиће Бог и понизиће их, Он Који постоји пре векова. Јер нема у њих 

промене, јер се не убојаше Бога; пружише руку своју на узвраћање, оскврнише завет 

Његов. Разделише се од гњева лица Његовог, и приближише се срца њихова; умекшаше 

се речи њихове већма од масла, а оне су (уствари) стреле. Пренеси на Господа бригу 

своју, и Он ће те прехранити; неће дати довека посртања праведнику. А Ти ћеш их, Боже, 

низвести у јаму пропасти. Људи крвници и лукави неће саставити ни половину дана 

својих. А ја се, у Тебе уздам, Господе. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 
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По првом стихословију, сједални Рођења, глас 4. 

   Кажи Давиде, шта ти се Господ заклео? Заклео ми се, каже и већ је испунио: да ће од 

мојег тела дати Дјеву. Из ње ће се родити Створитељ Христос као нови Адам, и Цар на 

престолу мојем. Он већ царује данас и има царство непролазно, а неплодна рађа 

Богородицу и хранитељку Животодавца нашег. 

Слава и сада:  

    Кажи Давиде, шта ти се Господ заклео? Заклео ми се, каже и већ је испунио: да ће од 

мојег тела дати Дјеву. Из ње ће се родити Створитељ Христос као нови Адам, и Цар на 

престолу мојем. Он већ царује данас и има царство непролазно, а неплодна рађа 

Богородицу и хранитељку Животодавца нашег. 

 

КАТИЗМА 8 

 

    Псалам 55. 

Помилуј ме, Боже, јер ме погази човек, сав дан ратујући сатре ме. Погазише ме 

непријатељи моји сав дан, јер су многи који ме нападају с висине. Дању се нећу бојати, 

јер се у Тебе надам. Богом ћу хвалити речи (наде) моје сав дан. На Бога се поуздах, нећу 

се бојати, шта ће ми учинити тело (=смртник). Сав дан речи се мојих гнушаху, против 

мене су све мисли њихове на зло. Заселиће се они, и сакриће се, пету ће моју вребати, 

као што очекиваше душу моју. За ништа ћеш их одбацити, у гњеву ћеш народе оборити, 

Боже. Живот мој објавих Теби, изнесох сузе моје преда Те као и у обећању Твоме. 

Повратиће се непријатељи моји назад, у који дан Те призовем; ево познадох да си Ти Бог 

мој. Богом ћу похвалити реч, Богом ћу похвалити беседу. На Бога се поуздах; нећу се 

бојати, шта ће ми учинити човек. У мени су, Боже, молитве, које ћу одати хвали Твојој. 

Јер си избавио душу моју из смрти, (очи моје од суза), и ноге моје од склизнућа, да 

благоугодим пред Богом, у светлости живих. 

 

    Псалам 56. 

Помилуј ме, Боже, помилуј ме, јер се у Тебе поузда душа моја, и у сенци крила Твојих 

надам се, докле не прође безакоње. Завикаћу Богу Вишњему, Богу Који ми учини 

доброчинство. Посла са неба и спасе ме, даде на посрамљење оне који ме газе. Посла Бог 

милост Своју, и истину Своју, и избави душу моју између лавова. Заспах потрешен; 

синова људских, зуби су њихови оружје и стреле, и језик њихов мач оштар. Узнеси се 

на небеса, Боже, и по свој земљи слава Твоја. Замку припремише ногама мојим, и 

погурише душу моју; ископаше пред лицем мојим јаму, и упадоше у њу. Готово је срце 

моје, Боже, готово је срце моје; певаћу и псалмопојаћу (у славу Твоју). Устани, славо 

моја; устани псалтиру и гитаро, устаћу зајутра (рано). Исповедаћу Те и хвалити међу 

народима, Господе, псалмопеваћу Ти међу незнабошцима. Јер се узвелича до небеса 

милост Твоја, и до облака истина Твоја. Узнеси се на небеса, Боже, и по свој земљи слава 

Твоја. 

 

        Псалам 57. 
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Еда ли заиста правду говорите, еда ли право судите, синови човечији? Јер у срцу 

безакоње чините на земљи, неправду руке ваше плету. Отуђише се грешници (још) од 

материце, заблудеше (још) од утробе, говорише лажи. Гњев је њихов на подобије змије, 

као у аспиде глуве и која зачепљује уши своје, која неће чути глас бајача, (ни) бајалицу 

бајану од вешта (бајача). Бог скрши зубе њихове у устима њиховим, чељусти лавова 

сатре Господ. Уништиће се као вода мимотекућа; затегнуће лук свој докле не изнемогну. 

Као восак растопљен ишчезнуће; паде огањ на њих, и не видеше сунца. Пре но што дође 

трње ваше до гране, још као живе, као у гњеву прогутаће вас. Обрадоваће се праведник 

кад види одмазду (безбожнима;) руке своје опраће у крви грешника. И рећи ће човек: 

Ево заиста има плода праведнику, има дакле Бога који им суди на земљи. 

 

    Псалам 58. 

Узми ме од непријатеља мојих, Боже, и од оних који устају на ме избави ме; избави ме 

од чинитеља безакоња и од људи крвника спаси ме. Јер ево, уловише душу моју, 

нападоше на ме силници. Нити (је) безакоње моје, нити грех мој, Господе; без безакоња 

трчах и иђах право; устани ми у сретање и види. И Ти, Господе, Боже над војскама, Боже 

Израиљев, похитај да посетиш све народе, немој сажалити све чинитеље безакоња. 

Повратиће се увече и огладнеће као пас и опколиће град. Гле, изговараће (зле речи) 

устима својим, и мач је у устима њиховим, (говорећи): Ко ће чути? А Ти, Господе, 

потсмејаћеш им се, поразићеш све незнабошце. Снагу моју за Тебе ћу чувати, јер си Ти, 

Боже, заштитник мој. Бог мој, милост Његова претећи ће ме; Бог ће ми показати (спас) 

међу мојим непријатељима. Немој их погубити, да не забораве закон Твој; расеј их силом 

Твојом и низвргни их, заштитниче мој, Господе. Грех је уста њихових, реч је усана 

њихових, и (због тога) нека буду ухваћени у гордости својој; и од клетве и лажи (њихове) 

објавиће се свршетци у гњеву свршетка, и неће их бити (више). И познаће да Бог 

господари Јаковом (расејаним) и крајевима земље. Повратиће се увече и огладнеће као 

пас и опколиће град. Они ће се расејати да једу; а ако се не насите, (још) и роптаће. А ја 

ћу певати сили Твојој, и обрадоваћу се ујутро милости Твојој, јер си постао заштитник 

мој и прибежиште моје у дан невоље моје. Помоћник си мој, Теби ћу псалмопевати, јер 

си Ти, Боже, заштитник мој, Бог мој, милост моја. 

 

    Псалам 59. 

Боже, одбацио си нас и оборио си нас; разгњеви се, и смилова се на нас. Потресао си 

земљу (нашу) и уздрмао си је; исцели рушевине њене, јер се потресе. Показао си народу 

Твоме тешка (искушења), напојио си нас вином горчине. Дао си онима који Те се боје 

знак да побегну од лица стреле. Да се избаве љубљени Твоји, спаси (нас) десницом 

Твојом, и услиши ме. Бог говораше у Светињи Својој: Обрадоваћу се и разделићу Сихем 

и долину шатора (у Сикоту) размерићу. Мој је Галад, и мој је Манасија, и Јефрем је 

крепост главе моје, Јуда је цар мој; Моав је сасуд наде моје, на Идумеју пружићу обућу 

моју, мени се иноплеменици (Филистеји) потчинише. Ко ће ме узвести у град ограђени? 

Или ко ће ме одвести до Идумеје? Нећеш ли Ти, Боже, Који си нас одгурнуо? И зар 

нећеш изаћи, Боже, са војском нашом? Дај нам помоћ од невоље, и сујетно је спасење 

човечије. Богом ћемо учинити снагу, и Он ће уништити оне који нас угњетавају. 
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    Псалам 60. 

Услиши, Господе, мољење моје, чуј молитву моју. Са крајева земље к Теби завиках, 

када клону (и очајава) срце моје; на камен си ме узвисио, водио си ме, јер си постао нада 

моја, кула моћи (моје) спрам лица непријатеља. Настанићу се у насељу Твоме у векове, 

покрићу се покровом крила Твојих. Јер си Ти, Боже, услишио молитве моје; дао си 

наслеђе онима који се боје Имена Твога. Дане на дане цара додаћеш, године његове кроз 

дане нараштаја и нараштаја. Остаће (цар) до века пред Богом; милост и истину Његову 

ко ће испитати? Тако ћу псалмопевати Имену Твоме у век века, да испуним молитве моје 

из дана у дан. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

 

    Псалам 61. 

Зар се неће Богу повиновати душа моја? Јер је у Њега спасење моје; јер је Он Бог мој и 

Спаситељ мој, заштитник мој, да се не колебам више. Докле ћете се наслањати на 

човека? Убијате сви ви као зид накривљен и ограда поткопана. Али, част моју намерише 

одбацити, трчаху у лажи, устима својим благосиљаху, а срцем својим проклињаху. Али, 

Богу се повинуј, душо моја, јер је у Њега трпљење моје. Јер је Он Бог мој и Спаситељ 

мој, заштитник мој, нећу се поколебати. У Богу је спасење моје и слава моја; Он је Бог 

помоћи моје, и нада моја је у Бога. Уздајте се у Њега сав саборе народа; излијте пред 

Њим срца ваша; јер је Бог помоћник наш. Али су сујетни синови човечији, лажни су 

синови људски у мерилима да учине неправду, они су (сви) заједно од таштине. Не 

надајте се у неправду и за отмицом не жудите; богатство ако тече, не прилагајте (му) 

срце. Једном говораше Бог, ово двоје чух: да је моћ Божија, и Твоја је, Господе, милост, 

јер ћеш Ти узвратити свакоме по делима његовим. 

 

    Псалам 62. 

Боже, Боже мој, к Теби јутрењујем. Ожедне Тебе душа моја, колико пута Теби (чезне) 

тело моје, у земљи пустој и непроходној и безводној. Тако се у Светом (храму) јавих 

Теби, да видим силу Твоју и славу Твоју. Јер је боља милост Твоја од живота (многих); 

уста моја похваљиваће Те. Тако ћу Те благосиљати у животу моме, у име Твоје подизаћу 

руке своје. Као од сала и масти да се насити душа моја, и уснама радости хвалиће (Те) 

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; сићи ће у 

дубине земље, предани ће бити мачевима, постаће удео лисицама. А цар ће се радовати 

у Богу, хвалиће се свако ко се Њиме заклиње; јер се затворише уста оних који говоре 

неправду. 

 

        Псалам 63. 

Услиши, Боже, глас мој када Ти се молим, од страха непријатеља избави душу моју. 

Покрио си ме од буне злобника, од мноштва делатника неправде, који наоштрише као 

мач језике своје, затегнуше лук свој, ствар горку, да устреле у скривености непорочног, 

изненада стрељају у њега и не плаше се. Утврдише себи реч злу, казиваху да сакрију 
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замку. Рекоше: Ко ће их видети? Испитиваше безакоње, истрошише се испитујући 

истраживања. Приступи човек, и срце дубоко, и узвисиће се Бог. Стрела дечија посташе 

ударци њихови, и изнемогоше у њима језици њихови. Смутише се сви који их гледају, и 

уплаши се сваки човек. И објавише дела Божија и творевине Његове разумеше. 

Узвеселиће се праведник у Господу, и уздаће се у Њега, и похвалиће се сви прави срцем. 

 

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 Рођења, глас 4.  

   Нека се радује небо и нека се весели земља, јер нам се као Божије небо на земљи 

родила Богоневеста ова обећана. Неплодна доји детенце Марију и радује се рођењу 

Јоаким говорећи: жезал ми се родио из којега ће изнићи као цвет Христос, из корена 

Давидовог. Заиста је ово чудо преславно! 

Слава и сада:  

   Обнови се Адаме и радуј се Ево, весели се Давиде, храбри се Ано, јер се Мати 

Створитеља твога родила преславно. Ликује сва земља јер је обновљена и радује се, јер 

је у нову одећу одевена. Сваки народ нека се радује и кличе Марији: блажен је дом 

Давидов, јер одхрањује хранитељку Живота нашег. 

             

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) 

 

     Изабрани псалам (131.) 

ОПОМЕНИ СЕ, Господе, Давида, и све кротости његове, како се закле Господу, заветова 

се Богу Јаковљевом: Ако ћу ући у насеље дома свога, ако ћу узаћи на одар постеље своје, 

ако ћу дати сан очима мојим и трепавицама мојим дремање и починак образима мојим, 

докле не нађем место Господу, насеље Богу Јаковљевом. Ево, чусмо за њега (=за ковчег 

Господњи) у Ефрати, нађосмо га на пољима дубраве (Каријат-Јаримске). Ући ћемо у 

насеља Његова, поклонићемо се на месту где стајаху ноге Његове. Устани, Господе, у 

починак Твој, Ти и Ковчег Светиње Твоје. Свештеници ће се Твоји обући у правду, и 

преподобни Твоји обрадоваће се. Ради Давида слуге Твога не одврати лице од 

Помазаника твога. Закле се Господ Давиду истином, и неће се одрећи ње: Од плода 

утробе твоје посадићу на престолу твоме, ако сачувају синови твоји завет Мој и 

сведочанства Моја ова, која ћу их научити, и синови њихови, до века, седеће на престолу 

твоме. Јер је изабрао Господ Сион, изволео га је за обиталиште Себи: Он је почивалиште 
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Моје у век века, овде ћу се настанити, јер њега изабрах. Лов (=храну) његов 

благосиљајући благословићу, и сиромахе његове наситићу хлебовима; свештенике 

његове обући ћу у спасење, и преподобни његови радошћу обрадоваће се. Тамо ћу 

уздигнути моћ Давиду, припремићу светилник Помазанику моме. Непријатеље његове 

обући ћу у срамоту, а на њему ће процветати Светиња моја. 

     

    Сједални Рођења, глас 4. 

    Уистину Дјева Марија и Богородица, као светли облак нама данас засија и из 

праведних предходи на славу нашу. Неће више бити Адам осуђен и Ева ће се ослободити 

окова, због тога кличимо смело певајући јединој чистој: рођење твоје јавља радост целом 

свету. 

 

Степена: А н т и ф о н 1. глас 4. (стихови се понављају): 

   Од моје младости ме нападају страсти, а ти ме сам заступај и спаси Спаситељу мој. 

   Ви који мрзите Сион застидите се од Господа, јер ћете као трава бити огњем сагорени. 

Слава: Светим Духом свака се душа оживљује, а чистотом се узвисује, и блиста се од   

Тројичног јединства у светој тајни. 

И сада, исто. 

 

Прокимен, глас 4. 

   Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и нараштају. Пс.44,18) 

Стих: Изрече срце моје Реч добру (Пс.44,2) 

   Све што дише нека хвали Господа. 

Стих: Хвалите Бога у светима његовим. 

 

ЧИТАЊЕ ИЗ СВЕТОГ ЈЕВАНЂЕЉА ПО ЛУКИ 

(Зачало 4. Гл. 1, ст. 39-49, 56) 

 

А Марија уставши оних дана отиде хитно у горски крај, у град Јудин. И уђе у дом 

Захаријин, и поздрави Јелисавету. А кад Јелисавета чу поздрав Маријин, заигра 

дијете у утроби њезиној, и Јелисавета се испуни Духа Светога, и повика узвишеним 

гласом и рече: Благословена си ти међу женама, и благословен је плод утробе твоје! 

И откуд мени ово да дође мати Господа мојега мени? Јер гле, када глас поздрава 

твојега дође у уши моје, заигра дијете од радости у утроби мојој. И благо оној која 

вјерова, да ће се извршити што јој је казао Господ. И рече Марија: Велича душа 

моја Господа; И обрадова се дух мој Богу, Спасу мојему, што погледа на смјерност 

слушкиње своје; јер гле, од сада ће ме звати блаженом сви нараштаји; Што ми 

учини величину Силни, и свето име његово. И остаде Марија са њом око три 

мјесеца, и врати се дому своме. 

 

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,  
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    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,  

           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 4.: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших сагрешења. 

И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших сагрешења. 

 

    Стихира празника, глас 6.  

Ово је дан Господњи, радујте се народи, ево палате Светлости и књиге Речи живота, из 

утробе долази и родила се она која је као двери ка истоку, очекује улазак великога 

Светитеља, она је једина и јединога Христа уводи у васељену, за спасење душа наших. 
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КАНОНИ 

Канон празника (дело кир Јована, глас 2.) 

Песма 1. 

    Ирмос: Ходите људи, запевајмо песму Христу Богу, који је разделио море и водио 

народ којег изведе из египатског ропства, јер се он прославио.  

    Ходите људи и радујте се божественим Духом; песмама поштујмо Увекдјеву и 

девојчицу која је данас дошла на свет из неплодне на спасење људима.  

    Радуј се чиста Мати и слушкињо Христа Бога, ти си посредница ка првобитном 

рајском блаженству, зато те сав људски род слави достојно у песмама.  

    Данас се рађа мост живота којим ће пало човечанство наћи прелаз из ада и песмама 

прославити Христа животодавца. 

Други канон празника (дело кир Андреја, глас 8.) 

    Ирмос: Богу нашему који је својом мишицом скршио противнике и 

провео Израиља кроз Црвено Море, њему певајмо као избавитељу нашем јер се 

прославио. 

    Нека сва твар ликује и нека се Давид весели јер је из његовог колена и семена израстио 

жезал који носи цвет: Господа и Творца свега. 

    Дјева као Светиња над светињама и као детенце полаже се у светилишту да буде 

васпитана руком ангела, зато сви заједно празнујмо њено рођење. 

    Неплодна, нероткиња Ана, али не и за Бога бездетна, названа би од нараштаја мајком 

Чисте Дјеве, из које ће изнићи Створитељ у виду слуге. 

    Ти си Дјево рођена од Ане као незлобиво јагње, из твоје утробе доћи ће Христос као 

јагње и детенце и примити нашу природу, зато те Дјево песмама поштујемо. 

    Тројичан: Троје беспочетних славимо; Троје Светих певамо; Троје у једној суштини 

сапостојећих проповедамо; један се Бог у Оцу, Сину и Духу славослови. 

Богородичан: Ко икада виде дете које није од телесног оца да се млеком доји? Или где 

икада би виђена девојка а мати? Заиста је обадва ово, чиста Богородитељко изнад 

људског ума. 

     Катавасија: Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвнео Море Израиљу 

пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим двоколицама море састави; тиме 

означи непобедиво оружије, зато певамо Христу Богу нашем јер се прослави. 

 

Песма 3. 

Први канон (глас 2.) 

 

    Ирмос: Утврди нас у теби Господе; ти си дрветом крста умртвио грех, и 

страх твој усади у срца нас који ти певамо. 

    Поживесте по Богу непорочно и родисте спасење свима, богомудри родитељи 

Родитељке Творца и Бога нашега. 
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    Господ који свима точи живот, из нероткиње даде Дјеву у коју се одлучио уселити и 

по његовом рођењу сачува је непромењеном. 

    Опевајмо данас Анин пород Марију као Богородицу, која роди живоносни грозд 

свима заступницу и помоћницу. 

 

Други канон (глас 8.) 

 

    Ирмос: Утврдило се моје срце у Господу, вазнела се сила моја у Богу 

моме, разширише се у покличу уста моја на непријатеље моје, развеселих се због 

спасења од Тебе Боже. 

    Васпитана си у Светињи над светињама, Пречиста Дјево Богородице, постала си 

узвишенија од свих створења јер си родила Творца у телу. 

    Благословена је Ано твоја целомудрена утроба, јер си родила плод девствености, која 

потом роди безсемено хранитеља твари и Избавитеља Исуса. 

    Тебе Увјекдјево сва твар назива блаженом, јер си се данас од Ане родила као жезал из 

Јесејевог корена, који је израстио пречисти цвет: Христа. 

    Тебе узвишенију од свих твари показа, Пречиста, Син твој; величамо твоје рођење од 

Ане јер оно данас све весели. 

    Тројичан: Теби се клањамо Оче, суштином беспочетни, певамо о твоме безлетном 

Сину и поштујемо твога савечног Духа, као једнога Бога а у три лица. 

    Богородичан: Родивши даваоца светлости и узрочника живота људима, чиста 

Богородице, постала си ризница живота нашег и двери ка неприступној светлости. 

    Катавасија: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, предсказује 

свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви, сада процвете дрво крста за 

њену силу и утврђење. 

 

    Сједален Празника: 

    Уистину Дјева Марија и Богородица, као светли облак нама данас засија и из 

праведних предходи на славу нашу. Неће више бити Адам осуђен и Ева ће се ослободити 

окова, због тога кличимо смело певајући јединој чистој: рођење твоје јавља радост целом 

свету. 

    Слава, и сада. 

    Уистину Дјева Марија и Богородица, као светли облак нама данас засија и из 

праведних предходи на славу нашу. Неће више бити Адам осуђен и Ева ће се ослободити 

окова, због тога кличимо смело певајући јединој чистој: рођење твоје јавља радост целом 

свету. 

Песма 4. 

Први канон (глас 2.) 

   Ирмос: Чух Господе глас твога домостроја и прославих те, једини Човекољубче. 

   Певамо теби Господе, јер си нам свима подарио пристаниште спасења: твоју 

Родитељку. 

   Тебе, Богоневесто, Христос објави на похвалу свима и потпору који верно певају о 

твојој тајни. 
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  Неискусобрачна Владичице, твојим молитвама избављени од сагрешења сви те 

благоразумно називамо блаженом. 

 

Други канон (глас 8.) 

 

    Ирмос: Пророк Авакум је умним очима предвидео твој долазак Господе и кликташе: 

Бог долази са југа; слава сили твојој, слава снисхођењу твоме Господе. 

    Патријарх Јаков је предсказао, Спаситељу, јасно величину твога дела и кликташе 

духом ка Јуди тајанствено говорећи: „Од изданка произашао си Сине мој“, јављајући 

тебе Бога од Дјеве. 

    Ево сада жезал Аронов од корена Давидовог процветава; то сада чиста Дјева 

происходи; заједно ликују и небо и земља и сви народи отечества, а са њима тајанствено 

и Ана и Јоаким. 

    Нека се сада весели небо, нека се обрадује и земља; нека ликују Јоаким и Давид, први 

као твој родитељ, јер си уистину родила Бога, а други као твој праотац који је проповедао 

о твојој узвишености. 

    Данас се са тобом богомудра Ано радује и васељена јер си процвала Мајку која ће 

избавити васељену; Дјеву која ниче из корена Давидовог и која нам доноси жезал силе 

и цвет, Христа. 

    Тројичан: Славимо безпочетног Бога Оца, Сина и Светога Духа, Тројицу 

јединосушну и несаздану, пред којом стоје серафими побожно кличући: свет, свет, свет 

јеси Боже. 

    Богородичан: Бог који је пре свакога почетка, прима почетак из тебе Богородитељко 

у време оваплоћења а остаје ипак и сабеспочетан; оваплотивши се Реч Очева, једне 

суштине са Духом сачувао је своје божанско достојанство. 

    Катавасија: Чух Господе глас твога домостроја и прославих те, једини Човекољубче. 

 

Песма 5. 

Први канон (глас 2.) 

 

    Ирмос: Разори се тамом обавијена и мрачна загонетка доласком Истине кроз 

Богодевојчицу, озарише се срца верних; ти нас Христе води твојом светлошћу. 

   Опевајмо народи Родитељку Спаситеља свих, који је постао узрок и нашег спасења. 

Њеном су се лику удостојили радовати пророци, јављајући будуће спасење од њеног 

Порода. 

    Изникла си из сувог јерејевог жезла Ароновог и тиме показала Израиљу свој 

предзнак, а сада свеславно рођена из неплодне, преславном светлошћу нас обасјаваш. 

 

Други канон (глас 8.) 

 

    Ирмос: Господе Боже наш мир твој подај нам, Господе Боже наш присвоји нас, 

Господе сем тебе за другог не знамо, Именом се твојим називамо. 

    Пречисто је рођење твоје, Дјево непорочна, неизрециво је и неописиво твоје зачеће и 

рођење, Невесто неневесна, јер се Бог сав обукао у моју природу. 
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    Нека се веселе данас ангелски чинови, нека се радују потомци Адамови, јер се родио 

проречени жезал који ће процветати Христа, јединог избавитеља нашег. 

    Данас је Ева ослобођена осуде, данас је разрешена неплодност као и Адам од древне 

клетве, у рођењу твоме, јер се тобом избависмо од пропадљивости. 

    Слава теби Боже који си данас прославио нероткињу Ану, јер је родила обећани 

жезал, који заувек цвета и из којег изниче Христос, цвет нашег живота. 

    Тројичан: слава теби Оче Свети, Боже нерођени; слава теби Сине надвремени, 

јединородни; слава теби Душе Божански и сапрестолни који из Оца исходиш а у Сину 

пребиваш. 

    Богородичан: Утроба је твоја постала носиљка Сунца; твоја чистота остаде 

неповређена као и пре, а Христос-Сунце као Женик из ложнице појави се из тебе Дјево. 

    Катавасија: О, трипут блажено дрво, на којем је разапет Христос, Цар и Господ, 

тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари; Бог, телом приковани, 

дарује мир душама нашим. 

Песма 6. 

 

Први канон (глас 2.) 

 

   Ирмос: Ирмос: Из кита Јона завапи ка Господу: молим те избави ме из дубине ада, да 

ти као избавитељу похвалним гласом у духу истине подам принос.  

    У туги неплодства завапише ка Господу богомудри родитељи Богомајке и родише је, 

свим поколењима на општу похвалу и спасење.  

    Примише од Бога достојни небески дар, богомудри родитељи Богомајке, која је као 

носиљка изнад самих херувима и родитељка Творца 

и Бога-Речи. 

 

Други канон (глас 8.) 

 

    Ирмос: У животној сам бури као на таласима морске воде, Човекољубче, зато ти 

попут Јоне вапијем: изведи из пропасти живот мој, благи Господе. 

    Тебе светију од свих светих, твоји целомудрени родитељи Пречиста, поставише у 

храм господњи да се ту часно васпиташ и припремаш да постанеш Мати Господа. 

    Ликујте и матере и неплодне, осмелите се и заиграјте бездетне, јер бездетна и 

неплодна израсте Богородицу, која избави Еву од мука и Адама од клетве. 

    Чујем Давида како ти пева: „привешће се дјеве у твојој пратњи, привешће се у Царев 

храм“, а са њиме ти и ја Царева кћери певам. 

    Певамо о твоме светоме рођењу, поштујемо и непорочно зачеће тебе, Богом звана 

невесто и Дјево, а са нама те славе и чинови ангела и душе светих. 

    Тројичан: У теби је опевана и прослављена тајна Свете Тројице, Пречиста. Отац је 

благоволео па се Бог-Реч у тебе уселио, а Божански Дух те је осенио. 

    Богородичан: Била си као златна кадионица, јер се божански огањ у твоју утробу 

уселио: Бог-Реч од Духа Светог, и на изглед као Човек у теби је виђен Чиста 

Богородитељко. 
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    Катавасија: У утроби водене звери, Јона је крстообразно раширио руке објављујући 

собом Спаситељево страдање, а кад трећег дана изиђе из немани, свесветско васкрсење 

пројави телом прикованог Христа Бога, који својим тридневним васкрсењем свет 

просветли. 

 

Кондак и Икос Рођења, глас 4. 

    Твојим светим рођењем Пречиста, ослободише се Јоаким и Ана срамоте због немања 

деце, а Адам и Ева од срамоте пропадљивости и народ твој, избављен од узрока греха ти 

кличе: Нероткиња рађа Богородицу и чуварку нашег живота. 

    Икос: Благопријатне молитве и уздаси Јоакима и Ане због неплодности и 

бездетности, дођоше до ушију Господа, те учини па изниче живоносни плод свету. 

Јоаким молитву на гори чињаше, а Ана у врту срамоту трпеше, но са радошћу неплодна 

роди Богородицу и чуварку живота нашег. 

 

Песма 7. 

Први канон (глас 2.) 

 

    Ирмос: На гори купина огњем неопаљена као и росоносна пећ халдејска најавише 

тебе Богоневесто, јер си неопаљено примила божански и нетварни огањ у своју телесну 

утробу, зато певамо рођеном од тебе: Благословен си Боже отаца наших. 

    У телесним јављањима код купине, законодавац Мојсеј усуди се разумети велику 

тајну твоју Пречиста, па поучен би тада не размишљати на овоземни начин, у чуду 

говораше: Благословен је Бог отаца наших. 

    Гору и двери небеске и духовну ластавицу побожно прорече тебе хор небески; јер од 

тебе би одсечен као камен Христос, не рукама мушким. Ти си оне двери кроз које Господ 

прође, чудесни Бог отаца наших. 

 

Други канон (глас 8.) 

 

    Ирмос: Пећ халдејска огњем распаљена, беше Духом орошена због Божијег 

присуства, зато у њој младићи појаху: Благословен си Боже отаца наших. 

    Празнујемо Пречиста и верно се клањамо твоме светом рођењу, певајући о твоме 

Сину који нас сада избави од давнашње Адамове осуде. 

    Сада се и Ана весели и пева хвалећи се: неплодна сам а родила Матер Божију; њоме 

се разрешила Евина осуда на трпљење мука. 

    Адам би ослобођен, а Ева ликује и у духу пева теби Богородице: Тобом смо се 

избавили првородне клетве јављањем Христа. 

    О, Анина утробо, која смести Божије станиште, о, утробо која си носила Дјеву ширу 

од небеса, свети престо и духовни ковчег освећења.  

    Тројичан: Прослављајмо Оца, Сина и Духа у јединству божанства; Тројицу Пресвету, 

неразделиву, несаздану, увек постојећу и јединосушну.  

    Богородичан: Ти једина Дјево преславно си родила Бога; својим си рођењем обновила 

природу, Еву си разрешила од првородне клетве, Чиста Богородитељко Маријо. 
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    Катавасија: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна претња и 

богомрско злохулење поколебали су народ, али три младића није поплашила ова јарост 

зверска, нити огањ који прождире, па су супротстављени росоносним духом и у огњу 

певали: опевани Боже наш и отаца, благословен си. 

 

Песма 8. 

Први канон (глас 2.) 

 

    Ирмос: Деца у пећи су праобраз твоје Мајке Господе, јер и она би неопаљена огњем 

који у њу уђе; њој певамо јер се данас твојом вољом јавила у све крајеве света, њу и 

величамо у све векове. 

    Она је наше измирење са Богом, она је предодређена скинија која од данас почиње да 

дела, она требаше родити Бога-Реч, који се нама у телу показао; њему певамо јер нас је 

из небића у биће призвао и њега величамо у све векове. 

    Измена неплодности разрешила је јаловости стари свет и јасно нам је показала чудо 

Христово који дође нама земнима; њему певајмо јер нас је из непостојања у постојање 

призвао и њега величајмо у све векове. 

 

Други канон (глас 8.) 

 

    Ирмос: Ти си облацима покрио дворове, ти си песком ограничио море, ти све држиш, 

о теби пева сунце, тебе слави месец, теби песму хвале приноси сва твар као Створитељу 

свих, у векове. 

    Учинио си преславно дело: разрешивши неплодну утробу и отворивши старици Ани 

бедра која нису рађала, дарујући јој плод; ти Боже Свети, ти Сине Дјевин, ти си примио 

тело од увек у цвету Дјеве и Богородице. 

    Ти затвараш бездане и отвараш их, ти дижеш воду у облаке и низводиш кишу, ти си 

Господе дао да од неплодног корена свете Ане изникне пречист плод и да се роди 

Богородица. 

    Ти обрађујеш наше помисли, ти утврђујеш и душе наше, ти си неплодну земљу 

показао родном, ти си у давнини суву њиву свете Ане показао плодном, која донесе 

добар клас и пречисти плод, израстивши Богородицу. 

    Ходите сви и видите како се из малог ковчежића Ане сада рађа Божији град, кроз чије 

двери утробе излази, без познања брачног живота, сам Бог и Творац; он је прошао овом 

чудном стазом. 

    Тројичан: О, надсуштаствена Тројице, и беспочетна Јединице, о теби пева и због тебе 

трепери мноштво ангела; небо и земља и бездани се ужасавају а људи те благосиљају и 

огањ ти служи и све што постоји послушно је са страхом теби Света Тројице. 

    Богородичан: О, најновије вести: и Бог а и Син жене! О, безсеменог рођења, гле 

неискусомужна Мајка и рођени Бог! О, страшног ли виђења, о, чудног ли зачећа Дјеве! 

О , неизрецивог рођења; заиста све је ово изнад људског ума и чула. 

    Катавасија: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом, Створитеља Оца и Бога, и 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и величајте даваоца живота, 

Духа Светога у векове. 
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Песма 9. 

Први канон (глас 2.) 

 

Припев, глас 2. Величај душо моја преславно рођење Божије Матере. 

    Ирмос: Онога, који је пре постанка сунца као Бог светлост засијао и у телу нама 

дошао, њега си из свога бока Дјево неизрециво оваплотила; благословена си Свечиста и 

тебе Богородицу величамо. 

Припев: Величај душо моја преславно рођење Божије Матере. 

    Ти си непокорном а жедном народу из камена воду источио, а покорним народима 

даровао си из неплодних бедара плод, нама на весеље, зато твоју Пречисту Богоматер 

достојно величамо. 

Припев: Величај душо моја преславно рођење Божије Матере. 

    Брза одгонитељко давнашње осуде и оправдање праматере Еве, узроче нашег 

усиновљења код Бога, мосте ка Створитељу, тебе Богородице величамо. 

Припев: Величај душо моја преславно рођење Божије Матере. 

 

Други канон (глас 8.)  

 

Други припев, глас 8. Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију.     

    Ирмос: Не припада матерама девство ни дјевама рађање, а то се обоје на теби 

Богородице извршило, зато те сва племена земна непрестано величају. 

Припев: Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију.     

    Достојна Богомати, своје чисто богорођење наследила си по обећању и својој некада 

неплодној родитељки као богоизрасли плод подарена си, зато те сва племена земна 

непрестано величају. 

   Припев: Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију.     

 Испунило се пророчанство вапијућег који говори: подигнућу палу скинију свештеног 

Давида, која је праобраз твој, Пречиста, тобом се прах свих људи саздаје у тело Божије. 

    Припев: Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију.     

    Клањамо се твојим повојима Богородице, славимо Оног који даде пород раније 

неплодној, који преславно отвори бедра нероткиње, Бог који чини све што хоће јер је 

самовластан. 

Припев: Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију.     

    Као дар вере приносимо ти песму Богородице од Ане рођеној; мајке славе Мајку а 

дјеве Дјеву једину; клањамо ти се, певамо ти и славимо те. 

Припев: Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију.     

    Тројичан: Не приличи да безаконици славе безпочетну Тројицу: Оца, Сина и 

Светога Духа, Тројицу несаздану а сведржитељну, којом цео свет постоји по њеној 

заповести свемоћној. 

     Богородичан: Сместила си у својој утроби Дјево Мати једнога од Тројице: Христа 

Цара. Њега пева сва твар и од њега стрепе вишњи ангелски чинови. Њега моли 

Свечиста да спасе душе наше. 
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Катавасија: Ти си Богородице тајанствени рај, и без обраде си изникла Христа, њиме 

се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и њему се клањамо, а тебе 

величамо. 

Припев: Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију.   

    Једући род дрвета рајског уселила се смрт која данас крстом беше побеђена, јер се 

разрушила клетва праматере Еве, изданком чисте Богоматере коју све небеске силе 

валичају. 

 

Свет је Господ Бог наш. (3 пута) 

 

Свјетилен празника 

    Данас од неплодне Ане процвета као цвет Богородица, божанским мирисом 

испуњујући све крајеве света, и радости је испунила сву твар; њој певајмо и достојно је 

похвалимо, јер је заиста од свих земних узвишенија.  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. И сада и увек и векове векова. Амин.  

    Адаме обнови се и Ево се узвиси, пророци са апостолима и праведнима ликујте, општа 

радост данас заблиста ангелима и људима, из праведних Јоакима и Ане Богородица 

Марија. 

ХВАЛИТНЕ СТИХИРЕ 

 

Све што дише нека хвали Господа. (на глас 1.) 

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 

рукама њиховим, да учине освету међу незанбошцима, изобличење међу народима. Да 

вежу цареве њихове у ланце, и славне њихове за руке у окове железне. 

 

Стихире Празника (глас 4.) 

    Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним 
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Његовим. 

    О, дивног ли чуда! Извор живота се из неплодне рађа и благодат светло почиње да 

доноси плодове. Весели се Јоакиме, јер си постао Богородичин родитељ; Нема другога 

као што си ти, земнима родитељи богопријатни: богосместива млада Дјева, Божије 

станиште, горо пресветла, тобом нам се Адам дарова. 

Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.  

        О, дивног ли чуда! Извор живота се из неплодне рађа и благодат светло почиње да 

доноси плодове. Весели се Јоакиме, јер си постао Богородичин родитељ; Нема другога 

као што си ти, земнима родитељи богопријатни: богосместива млада Дјева, Божије 

станиште, горо пресветла, тобом нам се Адам дарова. 

Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства његовог. 

    О, дивног ли чуда! Од неплодне је плод заблистао заповешћу Створитеља свих и 

Сведржитеља, одлучно светску разреши неплодност, ликујте мајке са матером 

Богородичином и кличите: радуј се обрадована, радуј се јер је Господ са тобом, и Он 

преко тебе дарује свету велику милост. 

Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле. 

    Као духовна тврђава целомудрија и светло станиште блиставо од благодати, Ана се 

славна појавила и уистину је одбрану девствености родила, као божански цвет. Она је 

свима девственима и који девственост желе подарена, лепоту девства јасно дарује, а 

свима вернима велику милост. 

    Слава, и сада. глас 6.  

    Ево дана Господњег, радујте се народи! Ево је палата светлости и књига Речи живота! 

Дошла је из утробе она која је родила двери ка Истоку; очекује улазак Великог 

Светитеља једина и јединога уводи Христа у васељену на спасење душа наших.  

 

ВЕЛИКО СЛАВОСЛОВЉЕ, глас 6. 

 

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. 
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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 Рођења Пресвете Богородице и Увек Дјеве Марије: 

    Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер из тебе је 

засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску клетву и даровао 

благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни подарио. 


