
ЈУТРЕЊЕ НЕДЕЉE СЕДАМНАЕСТЕ ПО 
ПЕДЕСЕТНИЦИ 

Свети Јеротеј атински, Свети и праведни кнез Стефан и Јелена Штиљановић 
(27/10) 

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. 
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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, 
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. 
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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. 
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 
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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, 
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, 
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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, 
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. 
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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. 
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, 
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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. 
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. 
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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, 
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. 
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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  
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  
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поста глава од угла. То би од Господа, и  
дивно је у очима нашим. 

ТРОПАРИ 

Васкрсан, 8. гласа:  
   Са висине си Милосрдни сишао, и тридновно погребење си примио, да би нас од 

страсти ослободио, Животе и Васкрсење наше, Господе слава теби.  
Слава, Стефану, 4. гласа: 
    На земљи си премудрошћу славу стекао, а богатство твоје си Господу предао, и он 

те је међу небеске житеље населио. Тело твоје свети, је на земљи нетрулежно сачувано, 
јер си у целомудрију и чистоти праведно поживео, зато са слободом моли Бога, да нас 
спасе, свети Стефане. 
И сада, Богородичан васкрсан, 4. гласа: 
    Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна: тобом се 

Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном јединству оваплоћен, крст је 
због нас примио, и њиме је провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.  

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. 
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, 
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      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. 
27. Јер рече у срцу своме: ”Нећу посрнути, 
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     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?  

 12



4. Господ је у храму светоме Своме.  
Господ је на небу (поставио) престо Свој.  
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.  

 2.    СПАСИ МЕ, Господе, јер неста преподобнога;  
јер се умањише истине од синова људских.  

3. Лажи говораше сваки суседу своме; 
уста дволична у срцу, а у срцу говораше (зло).  

4. Уништиће Господ сва уста лукава  
   и језик велеречиви,  

5. оне који рекоше: ”Језик наш величаћемо,  
уста су наша у нас; ко нам је господар?”  

6. Због страдања сиромаха и уздаха убогих, 
”Сад ћу устати, говори Господ; 
поставићу се у спасење (његово),  
осмелићу се у њему.”  

7. Речи су Господње речи чисте, 
сребро ражежено (у огњу), очишћено од земље,  
претопљено седмоструко.  

8. Ти, господе, сачуваћеш нас 
и одбранићеш нас од рода овога и до века.  

9. Наоколо безбожници ходе; 
по висини Твојој постарао се јеси за синове људске.  

Псалам 12.  
2. ДОКЛЕ ћеш, Господе, заборављати ме до краја?  
Докле ћеш одвраћати лице Своје од мене?  

3. Докле ћу се домишљати у души својој, 
мучити се у срцу своме дању и ноћу? 
Докле ће се узносити непријатељ мој нада мном?  

4. Погледај, услиши ме, Господе Боже мој.  
Просветли очи моје, да не заспим на смрт;  
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5. да не рече непријатељ мој: ”Утврдих се над њиме”.  
Они који ме угњетавају обрадоваће се, ако посрнем.  

6. А ја се на милост Твоју поуздах;  
обрадоваће се срце моје спасењу Твоме.  
Певаћу Господу Добротвору моме, 
и псалмопојаћу Имену Господа Вишњега.  

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.  

2. Господ с неба погледа на синове људске, 
да види има ли који разуман, или који тражи Бога.  

3. 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).  

4. Неће ли познати сви који чине безакоње, 
који једу народ мој као јеђење хлеба,  

(а) Господа не призваше.    
5. Тамо се устрашише страха, где страха не беше;  
јер је Господ у роду праведних.  

6. Савет сиромаха посрамисте,  
али је Господ нада његова.  

7. 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?  

2. Који ходи непорочно и чини правду,  
који говори истину у срцу своме.  
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3. Који не слага језиком својим,  
и не учини ближњему своме зла,  
и поругу не прими на суседе своје.  

4. Унижен би пред њим лукави,  
а оне који се боје Господа (он) прославља,  
који се куне ближњему своме, и не одриче;  

5. који новац свој не даде на камату,  
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.  

Псалам 16.  
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УСЛИШИ, Господе, правду моју; 
пази на мољење моје, 
услиши молитву моју, није са усана лажљивих.  

2. Од лица Твога суд ће мој изаћи,  
очи моје нека виде правоту.  

3. Испитао си срце моје, посетио си (ме) ноћу; 
окушао си ме у огњу, и не нађе се у мени неправде.  

4. Да не говоре уста моја дела људска; 
ради речи уста Твојих ја сачувах путеве тешке.  

5. Утврди стопе моје на стазама Твојим,  
да се не колебају кораци моји.  

6. Ја завапих, јер си ме услишио, Боже; 
приклони к мени ухо Твоје и услиши речи моје.  

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) 
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По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 8. 

Васкрсао си из мртвих Животе свих, и светли ангел је женама кликтао: престаните 
са плачем и апостолима благовестите и у песми појте да је васкрсао Христос Господ, 
јер је решио као Бог да спасе род човеков.  
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави твојих 
убогих до краја. 

  Заиста си из гроба васкрсао, и преподобним женама наредио: да проповедају 
васкрсење апостолима како је и писано; Петар је брзо на гроб дошао, и светлост у гробу 
угледао, па се зачудио. Затим је видео плаштанице, али божанско тело у њима није 
лежало, па је са вером узвикнуо: слава теби Христе Боже, јер спасаваш све Спаситељу 
наш, јер си ти Очево блистање. 

   Слава и сада, богородичан: Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, 
као Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог пказао, не презри све које си 
твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими родитељку твоју 
Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу очајни народ наш. 

КАТИЗМА 3.  

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.  
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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.  

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.  
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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,  
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,  
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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.  

Псалам 18.  
2. НЕБЕСА казују славу Божију, 
дело руку Његових јавља свод небески.  

3. Дан дану говори реч. 
и ноћ ноћи објављује знање.  

4. Нема говора нити речи, 
од којих се не чују гласи њихови.  

5. По свој земљи изиђе глас њихов,  
и до крајева васељене речи њихове.  
На сунцу је поставио насеље Своје,  

6. и оно као женик који излази из одаје своје,  
обрадоваће се као исполин да иде путем својим.  

7. Од краја неба је излазак његов,  
и достизање његово до краја неба,  
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;  
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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.  

Псалам 20.  
2. ГОСПОДЕ, силом Твојом узвеселиће се цар,  
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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. 
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7. А ја сам црв а не човек, 
    подсмех људима и руг народу.  
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.  
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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.  

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. 
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       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.  

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 8.  

Људи су Спаситељу твој гроб запечатили али је ангел камен са њега одвалио, жене 
су виделе да си устао из мртвих и благовестиле твојим ученицима у Сиону: да си 
животе свих васкрсао и да су поломљени окови смрти, зато Господе слава теби.  
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја. 

  Погребне мирисе донеле су жене и чуле су глас ангелски из гроба: престаните са 
плакањем и уместо туге радост примите и певајући реците: да је Христос Господ 
васкрсао, јер је као Бог одлучио да спасе род човеков. 
Слава и сада, богородичан појимо не седећи него стојећи са страхом и побожно: 
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  Због тебе Благодатне се радује свако биће, сабор ангела и људски род, освештани 
храме и рају духовни, похвало девствености, јер се из тебе Бог оваплотио и детенце 
постао, а Он је пре свих векова Бог наш, утобу је твоју учинио престолом ширим од 
небеса. Због тебе се благодатна радује сва творевина, слава теби. 

Тропари по Непорочним 
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 8. 

    Мироносице су стајале пред гробом Животодавца и тражиле бесмртнога Владику 
међу мртвима, и примиле су од ангела радосну благовест, и апостолима су јавиле, да је 
Христос Бог васкрсао, и велику милост свету подарио.  

Степена  

                  А н т и ф о н  1. глас 8. (стихови се понављају) 
                            Степена: А н т и ф о н 1. глас 8. стихови се понављају:  

Од моје младости враг ме искушава, пали ме стластима, а ја се уздам у тебе Господе па 
га побеђујем. 
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Сви који мрзе Сион нека буду као ишчупана трава, нека Христос покоси њине вратове 
сечењем у мукама. 

Слава: Светим Духом живи све што постоји, он је светлост од светлости, велики Бог и 
о њему појим и Оцу и Речи. 

И сада, исто. 

                                                            А н т и ф о н  2. 
   Моје срце нека заклони страх од тебе и нека се понизи, а не да се горди и отпадне од 
тебе Свемилосрдни.  
   Когод има наду у Господа неће се уплашити онда када се буде судило огњем и са 
муком. 

   Слава: Ко види божанство и предсказује чини то Светим Духом, јер Вишњи чуда 
чини, и поји се Богу у три лица, али мада је и трисветли, Он је јединствено божанство. 

   И сада, исто. 

                                                            А н т и ф о н  3. 
Узвикнух ка теби Господе и чуј ме, обрати ухо твоје мени који вапијем и очисти ме 

пре него ме узмеш одавде.  
Свако ко одлази ка својој матери земљи, вратиће се да прими муке или почасти по 

своме животу.  
Слава: Светим Духом се богословствује да је Трисвета јединица: Отац беспочетни, 

од њега се родио Син ван времена и Дух сапрестолни исти са њим и од Оца заблистали.  
И сада, исто.  

                                                              А н т и ф о н  4. 
Гле шта има сада боље или лепше, него када браћа живе заједно, таквима је Господ 

обећао живот вечни.  
Онај Који криновима поља украшава наређује, да се о својој одећи несмемо 

бринути.  
Слава: Светим Духом као једним и истим узроком све се на свету обдржава, јер Он 

је Бог, једне суштине и владавине са Оцем и Сином.  
И сада, то исто.  
                                                         Прокимен, глас 8. 
Зацариће се Господ до века, Бог твој Сионе, из нараштаја у нараштај. (Пс.145,10)  
Стих: Хвали душо моја Господа, хвалићу Господа у животу мојем. (Пс.145;1,2)  
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ЧИТАЊЕ ИЗ СВЕТОГ ЈЕВАНЂЕЉА ПО ЛУКИ 
(Гл. 24, ст. 35-53) 

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. 
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 

У време оно, васкрснувши из мртвих, стаде Исус међу своје ученике, и рече 
им: Мир вам! А они се уплашише, и будући устрашени, помислише да виде 
духа. И рече им: Што сте збуњени? И зашто такве помисли улазе у срца ваша? 
Видите руке моје и ноге моје, да сам ја главом; опипајте ме и видите; јер дух 
нема тијела и костију као што видите да ја имам. И ово рекавши показа им руке 
и ноге. А док још не вјероваху од радости и док се чуђаху, рече им: Имате ли 
овдје шта за јело? А они му дадоше комад рибе печене, и меда у саћу. И узевши 
једе пред њима. А њима рече: Ово су ријечи које сам вам говорио још док сам 
био с вама, да се мора све испунити што је о мени написано у Закону Мојсејеву 
и у Пророцима и у Псалмима. Тада им отвори ум да разумију Писма. И рече им: 
Тако је писано, и тако је требало да Христос пострада и васкрсе из мртвих 
трећега дана, да се у његово име проповиједа покајање и опроштење гријехова 
по свим народима, почевши од Јерусалима. А ви сте свједоци овоме. И ево, ја ћу 
послати обећање Оца својега на вас; а ви сједите у граду Јерусалиму док се не 
обучете у силу с висине. И изведе их напоље до Витаније, и подигавши руке 
своје благослови их. И док их он благосиљаше, одступи од њих и узношаше се на 
небо. А они му се поклонише и вратише се у Јерусалим са радошћу великом, И 
бјеху непрестано у храму хвалећи и благосиљајући Бога. Амин! 
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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, 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 

Песма 1. 
Канон Васкрсан (глас 8.) 

Ирмос: Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал 
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака Израиља бегунца си 
спасао док је песму Богу појао.  
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.  
Како да се не дивимо свесилноме Христовом божанству? Из свога страдања излива 

свима вернима нестрадалност и нетрулежност и из ребра светога точи извор 
бесмртности и непролазни живот извире из гроба.  
Сада се на најлепши начин јавио женама ангел, носећи светли лик природне, 

духовне чистоте, у сјају јавља светлост васкрсења кличући: Васкрсао је Господ.  
Богородичан: Преславне речи су се чуле о теби из поколења у поколење: да си Бога 

у утробу примила и чиста остала, Богородице Маријо, зато те сви поштујемо, као од 
Бога нам дато заступништво.  
Ини канон, крстоваскрсан. 
Отворише се врата патње и устрашише се вратнице адове, гледајући како је сишао у 

најдубље подземље Онај који је на висини изнад сваког бића.  
Зачудише се анђеоски чинови гледајући на Очевом престолу смештену палу 

човекову природу, извучену из затворене дубине подземља.  
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Богородичан: Тебе безневесна Мати непрестано хвале чинови ангела и људи, јер си 
њиног Створитеља као детета у наручју твоме носила.  
Ини канон Пресветој Богородици. 

Ирмос: Појим Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се Он 
прослави. 
 Пречиста Богородице, ти си надприродно родила оваплоћеног, вечног и 
пребожественог (Бога)-Реч, зато ти појимо. 
  Тебе Христе је Дјева родила као грозд живоносни, који точи сладост спасења свега 
света. 
 Адамов род те достојно слави Богородице, јер је тобом подигнут ка надумном 
блаженству. 

Четврти канон (Стефану, глас 4.) 

  Умири дубину мојих мисли Христе и низпошаљи срцу моме свтлост твога богоразума 
да бих могао разумно опевати Стефанова у животу дела. 
Из младости се показало срце твоје као чисто станиште Пресветога Духа, Стефане 

праведни, којим си укрепљаван успео да мудро препловиш море живота непотопљен 
валовима таштине. 
Сада у тишини вечнога живота Стефане праведни, моли се непрестано Христу за 

мир целог света и за спасење душа свих, који искреном љубављу певају Христу Богу 
као најславнијем Господу који се прославио.  
Богородичан: Маријо богоневесто, родила си Детенце увекпостојећег са Оцем и 

Духом и са њима на престолу. Зато као Мати имаш смелост код њега, па утврди мој 
разум у миру, да бих певао Створитељу моме: најславнији си Господе јер си се 
прославио. 
Катавасија Благовештењска: Отворићу уста моја и напуниће се Духа, и реч 

упутићу Царици Матери, празноваћу весело, и певаћу с радошћу Њена чудеса.  

Песма 3. 

Ирмос: У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама основао, на 
камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег од тебе једини 
Човекољубче.  
Твојим спасоносним страдањем у телу Христе оправдао си Адама осуђеног због 

окушања (забрањене хране), а сам ниси окусио смрти, једини безгрешни.  
Светлост васкрсења Бога мога Исуса, засијала је свима који су седели у тами и 

сенки смрти и Он је својим божанством свезао моћнога и његове судове је уништио.  
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Богородичан: Показала си се виша од херувима и серафима, Богородице, јер си 
само ти нескверна, примила Несместивог у твоју утробу, зато те Пречиста, сви верни у 
песмама зову блаженом.  

Ини. 

Ирмос: Појим Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се Он 
прослави. 
   Раније сам се одрекао твоје заповести Господе и ти си ме одбацио од себе, али си се 
ипак у мој лик уобличио, да би ме научио послушности и код тебе уселио твојим 
распећем.  
Све унапред знаш по твојој премудрости и промислом твојим установио си 

подземље, али ниси одбио да твојим снисхођењем васкрснеш Речи Божија, оне који су 
по твоме лику саздани.  
Крстобогородичан: Телом си се уселио у Дјеву Господе и јавио си се (као човек) 

људима, како је и требало да те виде. Њу си и показао истинитом Богородицом и 
вернима помоћницом, једини Човекољубче.  

                                                                     Ини. 
  Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светлост у тами и 
теби пева дух мој. 
  Твојим молитвма дај нам помоћ Пречиста и ослободи нас навале злих околности. 
  Ти си Богородице била исправка праматере Еве, јер си родила свету Христа, зачетника 
живота. 
   Опаши ме Пречиста силом, јер си заиста родила Бога у телу: Очеву испостасну силу.  

Четврти канон, Стефану (глас 4.) 

Када је отворен свети гроб твога тела праведни и блажени Стефане, мирис 
миомиран осетили су сви наоколо и зачудили се видећи да те је Христос у целости 
сачувао и прославили су Њега и Оца и Духа. 
Твоје срце је постало као духовни храм а у храму Богоматере је твоје часно тело 

положено, душом си пак у обитељима праведних и са светима се радујеш зато се са 
њима моли за све који са вером прослављају тебе. 
Твој поучни живота Бог је објавио у ноћи када је као муња заблистао сјајним 

зарацима над гробом целебног тела твога, Стефане праведних сажитељу. 
   Богородичан: Пречиста Владичице, постала си храм чистоте и станиште једнога од 
Тројице: Христа Цара, зато и мене учини чистим стаништем Свете Тројице, јер те у 
твоме храму прослављам. 
Катавасија: Певаче славе Твоје Богородице, живи благословени Изворе, сакупљене 

у скупу духовно оснажи и у Својој божанској слави венаца славе удостој. 
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    Кондак Стефану, глас 4. Прославио си се жељом за небеским и зато те у тој 
успомени прослављамо. Узрастањем у врлинама усавршио си душу, премудри свети 
Стефане, непорочно си живот на земљи завршио и Створитељу свих си добро угодио. 
Зато се моли непрестано за све нас. 

    Икос, глас 4. У недоумици сам и незнању па не могу језиком изговорити нити 
разумом објаснити, али Ти који си риболовце умудрио и неуке научио да мрежом 
божанске проповеди улове васељену, подари ми твоје праведне дарове, да јасно 
разумем и добро схватим и овако радосно говорим: Радуј се изданче изникли из 
побожног корена; Радуј се грано која светаш цветом богопознања; Радуј се о удовицама 
и сирочадима дивни старатељу; Радуј се гладних слатки храниоче; Радуј се јер си нам у 
рату непобедиво охрабрење; Радуј се јер си у целости и нераспаднут и после смрти 
остао; Радуј се јер си са висине обасјан; Радуј се јер си својим изгледом многе задивио; 
Радуј се јер си демоне од људи одгонио; Радуј се јер многима исцелења дарујеш; Радуј 
се кнеже Стефане јер си своме Творцу угодио и зато се непрестано моли за све нас. 

Песма 4. 

Ирмос: Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја радост, 
ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио, зато ти са пророком Авакумом 
кличем: Слава сили твојој Човекољубче.  
Ти си милосрдни Спаситељу мене као твога противника веома заволео. Ти си 

чудним снисхођењем на земљу сишао. Ти се ниси мене ни у мојој последњој увреди 
одрекао, него си ме, раније без части, на висину твоје пречисте славе поставио и 
прославио.  
Ко се сада не ужасава гледајући Владико како са смрћу смрт уништаваш? Од крста 

бежи трулење и (кроз твоју) смрт ад се богатства лишава, божанском силом тебе 
разапетог. Чудног ли дела Божијег!  
Богородичан: Ти си Неневесна похвала вернима, ти си заступница, ти си уточиште, 

бедем и пристаниште хришћана. Ка Сину твоме приносиш молбе Најнепорочнија и 
спасаваш од беда све који са вером и љубављу тебе као чисту Богородицу познају.  

       Ини. 
   Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и прославио 
твоје Божанство. 
На крст су те приковали деца законопреступника, Христе Боже, а ти си крстом 

спасао као милосрдан све који славе твоје страдање.  
Васкрсао си из гроба и саваскрсао све мртве у аду и просветлио си као милосрдан 

оне који славе твоје васкрсење.  
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Крстобогородичан: Бога којега си родила Пречиста Маријо, моли да дарује слугама 
твојим опроштај сагрешења.  

       Ини.  
Богородице, ти си као неорана њива изникла клас животворни, који дарује живот 

свету, зато спасавај оне који ти поје.  
Ми сви просветљени проповедамо тебе као свечисту Богородицу, јер си родила 

Сунце правде, Увекдјево.  
Даруј очишћење нашег незнања, јер си безгрешан, и умири свет твој Боже, ради 

молитава твоје родитељке.  

Четврти канон, Стефану 

Певајући празнично и кличући весело, ми духом славимо спомен Стефана 
праведног, а Христа Бога неућутним песмама прослављамо и кличемо: слава сили 
твојој Господе. 
Таленат теби дарован си удвостручио, јер си гладне хранио, сирочадима и 

удовицама си заступник био, зато те очекује код Владике Животодавца палата 
неразрушива где кличеш са хоровима праведних: слава сили твојој Господе. 
Показао си се као проповедник Божији потврђен делима и речима, јер си плод 

духовни у срцу умножио: доброту са милошћу и милосрђе са кротошћу, а песму 
благодарну Стефане кличеш Христу Богу: слава сили твојој Господе. 
  Богородичан: Чинови бестелесних, и збор Божијих апостола, и заједно са свим 
пророцима и сабори мученика, преподобних и праведних сакупљени, диве се Рођеном 
из тебе Пречиста; са њима се моли да Он подари мир душама нашим. 
Катавасија: 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: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила ме је 
беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости заповести 
твојих, молим те.  
Пре твога страдања Спаситељу претрпео си поругу да се обучеш у скерлет, 

покривао си срамотну наготу првосазданога а наг си био телом прикован на крсту и 
тако си Христе скинуо одећу смртности.  
Васкрснувши опет си од смртног праха створио моје пало биће и утврдио си ми 

живот који нема старења, вратио ми опет царев лик и дао ми живот који блиста и не 
трули.  
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Богородичан: Пошто имаш материнску смелост Пречиста ка Сину твоме, подобне 
помисли за нас не презри молимо ти се, јер ми хришћани само тебе као милостиво 
очишћење приносимо Владици.  

       Ини.  
Упути нас силом крста твога Христе, јер теби притичемо и мир нам подари 

Човекољубче. 
   Управи живот наш Боже преблаги, јер певамо о твоме устајању (из мртвих) и мир 
нам подари Човекољубче. 
  Крстобогородичан: Умоли Пречиста, неискусобрачна Маријо Сина твога и Бога 
нашега, да нама вернима низпошаље, велику милост.  

       Ини. 
Ирмос: Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и осим тебе за 
другог не знамо. 
Утоли неиздрживу буру мојих страсти, јер си родила Бога, кормилара и Господа. 
Рођеноме из тебе, Пречиста Богородице, служе чинови ангела и сабори народа.  
Маријо Богородице неневесна, осујети надања наших непријатеља и развесели оне 

који ти певају.  

Четврти канон, Стефану 

Дивни Стефан је зрак просвећења у разум добио, па је мудрим девојкама следовао и 
своју светиљку делима милостиње украсио, зато се са њима удостојио да уђе у дворац 
Христов. 
Честим молитвама и многим молењима блажени Стефан се Цару сила узнео и зато 

се страшан у борбама са противницима показао. 
Миротворством обдарен, смирењем опашен, побожношћу одевен и побожним 

страхом оклопљен, Стефан је узвикнуо: Христе Спаситељу мој, просветли ме 
светлошћу твојом, јер за другог Бога сем тебе незнам. 
Богородичан: Дјево Чиста, Родитељко Владике мога и Бога, њему се увек моли, да 

низпошаље срцу моме побожно кајање и у разум смирење, јер у храму твоме кличем: 
осим тебе друге безбедне заступнице немам.  
Катавасија: 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: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала извуци ме 
молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже, спасења мога.  
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Дрветом (у рају)ме силно оборио зачетник злобе, а ти си се Христе вазнео на крст и 
силнога си збацио и посрамио, а мене палога си васкрсао.  
Као милосрдан засијао си из гроба и смиловао се на Сион, нови си (закон) на место 

старога поставио, божанском твојом крвљу, и сада царујеш на (небеском) Сиону у 
векове, Христе.  
Богородичан: Твојим молитвама чиста Богородице, да се избавимо љутих 

сагрешења и да примимо божански сјај Сина Божијег, из тебе неизрециво оваплоћенога 
Пречиста.  

       Ини. 
    Ирмос: Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се душа 
испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као Јона: изведи ме Боже из 
пропасти.  
Раширио си на крсту дланове, и исцелио неуздрживу руку првосазданога пружену у 

Едему и твојом вољом си жуч окусио и спасао си Христе, као силан, све који славе 
твоја страдања.  
Христос избавитељ је окусио смрт старе осуде, да би разрушио царство трулежи и у 

просторе ада је сишао и васкрсао и спасао као силан оне који поју Христово васкрсење.  
Богородичан: Не престај да се молиш за нас Пречиста Богородице Дјево, јер ти си 

тврђава вернима, надом у тебе се снажимо и са љубављу оваплоћенога из тебе славимо. 
  
       Ини.  
Ми верни објављујемо тебе Богородице, као храм Божији и ковчег и ложницу 

одуховљену и као двери небеске. 
   Маријо Богоневесто, клањамо се рођеном из тебе, са Оцем и Духом, који је као Бог 
идолска места разрушио. 
   Богородице, тебе је Реч Божија показао као небеску лествицу, којом нам је Он сишао.  

Четврти канон, Стефану 

На недостижну дубину Божијег промисла си умом гледао и на евангелске речи си 
добро пазио, верозакон од отаца предани ти си часно сачувао, Стефане љубитељу 
целомудрености. 
Мудрости и Сило Бога Вишњега, молитвама твога угодника Стефана, избави нас од 

мрачне ђаволске намере и од злих људи ужасне клевете. 
Ризнице семена за њиве изливаш, и семена духовна у срцу кријеш Стефане 

блажени, гладне хранећи и наге одевајући, желео си да будеш огрејан у наручју 
Авраама. 
   Богородичан: Маријо Пречиста Господарице, на твојим рукама си понела Онога који 
на длану држи цео свет, и млеком си га хранила Онога који је маном са неба давно 

 35



наситио Израиљ у пустињи; моли Њега Богородице, да ми се смилује у дан суда, Исус 
Човекољубац. 
Катавасија: Божанствени овај и свечастни, празнујући празник Богоматере, ви 

богомудри, ходите, хвалу јој певајмо, и од Ње рођенога Бога славимо.

Кондак и Икос Васкрсни, глас 8. 

Васкрснувши из гроба, подигао си умрле и Адама си васкрсао, а Ева се радује 
твоме васкрсењу, и сви крајеви света се веселе због Твога Васкрсења, 
Многомилостиви!  
Икос: Адово си царство опленио и мртве васкрсао, Дуготрпљиви. Жене мироносице 

си срео доносећи им радост уместо туге. Апостолима твојим си победничка знамења 
објавио Животодавче и Спаситељу мој и твар си просветлио, Човекољубче. Због тога се 
свет радује твоме устајању из мртих, Многомилостиви.  

Песма 7. 

Ирмос: У давнини посрамио се у Вавилону огањ због Божијег снисхођења, стога 
дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су у башти, ликујући певаху: 
благословен јеси Боже отаца наших.  
Славно снисхођење богатог божанства твога твојим осиромашењем Христе, 

задивљује ангеле, док те гледају на крсту прикованог, ради спасења свих који са вером 
кличу: Благословен си Боже отаца наших.  
Твојим божанским силаском испунио си светлом подземље и тама, ранија 

гонитељка беше прогнана. Одатле васкрсоше од века сужњи и клицаху: Благословен си 
Боже отаца наших.  
Тројичан: Православно богословствујемо и објављујемо свима тебе Господа, Оца 

исте природе и исте суштине са самим и јединим јединородним Сином и видећи 
јединога Духа правога који од Оца исходи.  

       Ини. 
  Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу, пламен 
пећи победише, певајући: Боже отаца, благословен јеси. 
   По пророчанствима си извршио спасење посред васељене Боже, када си на дрво био 
подигнут и све си призвао који са вером кличу: Благословен си Боже отаца наших. 
Васкрсао си из гроба као од сна, милосрдни и све си од пропасти избавио.  
Цела творевина је уверена проповедањем апостолским о твоме устајању (из гроба), 

благословени Боже отаца наших.  
Богородичан: (Бог)-Реч, истог дејства са Родитељем, исте силе и исте суштине, 

ствара се у утроби Дјеве, благовољењем Оца и Духа, благословени Бог отаца наших.  
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       Ини.  
Оваплоћен из девствене утробе јавио се јеси на спасење наше, зато познавши твоју 

Матер као Богородицу, православно кличемо: Благословен си Боже отаца наших.  
Из тебе је Дјево израстао као жезал од корена Јесејева и процветао плодом 

спаситељним, свима који са вером кличу Сину твоме: Благословен си Боже отаца 
наших.  
Кроз Богодорицу си све напунио премудрошћу и божанском силом, ипостасна 

Премудрости Вишњега, зато ти сви кличу: Благословен си Боже отаца наших.  

Четврти канон, Стефану 
Пазећи на слушање Божијег гласа и проповед светог Еванђеља, из својих житница је 

прехранио гладне слично Јосифу у давнини, а одећом је одевао наге као Јов у 
Авсидити, и са њима Стефан праведни кличе: благословен је Бог отаца наших. 
Молитве и милостиње ка Богу је Стефан често слао, и попут светог Корнилија је 

странце у дом примао, светошћу и врлинама је блистао и од њих научен је Христу 
кликтао: благословен је Бог отаца наших. 
Као што је врховни међу апостолима ангеловом вешћу призван да спозна истину, 

тако је и Стефан усрдном жељом испитао стазе правде говорио: благословен је Бог 
отаца наших. 
   Богородичан: Твоја утроба Пречиста Госпођо беше нетварне светлости станиште, а 
из ње светлост свету Божији разум подаде, а безбожност је одагнао, једина Богомати и 
Владичице. 
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: Седам пута халдејски мучитељ махнито је ужарио пећ против побожних 
(младића), а они видећи, да су јачом силом спасени, Творцу и Избавитељу појаху: децо 
благословите, свештеници опевајте а људи га узносите у све векове.  
Исусова најбожанскија сила је божанском лепотом засијала у нама, када је телом 

окусио крсну смрт за све и тврђаву ада разрушио. Њега непрестано децо благословите, 
свештеници појте му и народи га величајте у све векове.  
Распети је устао, а велики кривац је пао, пали и сломљени (Адам) се исправио. 

Трулеж је одбачена а нетрулежност је процветала. Животом је смртно уништено, зато 
децо благословите, свештеници појте му и народи га величајте у све векове.  
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Тројичан: Трисвето божанство, једину светлу зраку од једине триипостасне 
природе, беспочетног родитеља једноприродну Реч Очеву, сацарствну са једносушним 
Духом, децо благословите, свештеници појте му и народи га величајте у све векове.  

   
       Ини. 

  Ирмос: Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и пламена и 
марећи веома за заповести твоје клицаху: Благословите сва дела господња Господа.  
На дрвету је обнажен био и ради мене руке раширио, да ме призове и загреје својом 

смиреном наготом, зато га благословите сва дела господња и величајте га у векове.  
Из дубине ада подигао ме је палог и почаствовао високим престолом и славом свога 

Родитеља, зато га благословите сва дела господња и величајте га у векове.     
Крстобогородичан: Постала си кћи палога Адама али и Мати Бога који је обновио 
моје биће, зато му појимо сва дела као Господу и величамо га у све векове.  

       Ини. 
    Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све векове. 
Угаси ужарене и распаљене стреле противника на нас, да бисмо ти појали у све векове. 
  Родила си Дјево надприродно саздатеља и Спаситеља Бога-Реч, зато ти појимо и 
величамо те у све векове. 
  Уселивши се у тебе светлост неприступна, показао те је Дјево као златосјајну 
светиљку која светлиш у све векове.  

Четврти канон, Стефану 

Орошаван са висине росом Пресветога Духа бразде срца свога је плодним учинио 
јер је духовна семена и богонадахнуте речи примио, па је живот непролазни стекао и са 
хоровима праведних пева и Стефан: благословите сва дела господња Господа и 
величајте га у све векове. 
Дом душе твоје утврдио си не на песку него на тврдом камену Христове науке, и 

мада су је нападале духовне олује и валови живота, сачувао си је непоколебану, и сада у 
вечној радости весело кличеш Стефане: благословите сва дела господња Господа и 
величајте га у све векове. 
Златник који си добио из деснице Владике умножио си Стефане, зато очекујеш да 

чујеш благи одговор од праведног Судије када дође у слави царства свога, па му 
кличеш: благословите сва дела господња Господа и величајте га у све векове. 
Богородичан: Маријо златна кадионице, Пресвета Владичице и Богородице, 

заустави колебање мојих помисли као што је твој Сина зауставио валове мора, па 
исцели развратност мога разума као и он крвоточиву, да бих ти певао Пречиста: 
благословен је Плод утробе твоје. 
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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 (глас 8.) 

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. 
Ирмос: Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио људима у 

телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе Богородицу и ангелски и људски 
чинови величају.  
По божанској и беспочетној природи си једнострук, а сложен си постао када си тело 

примио и у себи га спојио Речи Божија. Пострадао си као човек а остао нестрадалан 
као Бог, зато те у две суштине али нераздељног и несливеног величамо.  
Од Оца си по суштини божански а по природи човек; Бог си вишњи а слугама си 

сишао. Благодаћу Оца васкрсао си из гроба и људима на земљи си то одредио, зато тебе 
по природи Бога и Владику са њима величамо.  
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Богородичан: Показала си се, о Дјево и Мати Божија, изнад природе, родивши 
телом Бога-Реч. Њега је Отац као благ од срца свога пре свих векова одвојио. Њега сада 
као (Господа) над телеснима схватамо мада се у тело обукао.  

       Ини. 
   Ирмос: Свако ко чу уплаши се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се својевољно 
Вишњи спусти чак до тела, од девичанске утробе постаде Човек, зато тебе пречисту 
Богородицу верни величамо.  
Познасмо тебе по природи Сина Божијег, зачетога у троби Богоматере. Ради нас си 

постао човек, стога гледајући те на крсту као човека по природи како страдаш а 
остајеш нестрадалан као Бог ми те величамо.  
Растерана је тама жалости и из ада је засијало сунце правде Христос, да прослветли 

све крајеве земље. Он сија светлошћу божанства, као небесни Човек и Бог на земљи, 
зато њега који је у две природе сви величамо.  
Крстобогородичан: Јачај, успевај и царствуј Сине Богомајке! Покори исмаилске 

народе који нас нападају и даруј нама који ти прилазимо крст са копљем као оружије 
непобедиво.  

       Ини. 
   Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо, Дјево 
чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо. 
    Спомен је твој пун радости и весеља и свима који ти прилазе изливаш исцелења, за 
то те побожно Богородице проповедамо. 
    Неућутно ти певамо псалме Благодатна и приносио ти (поздрав): Радуј се! Јер ти си 
свима излила радост. 
    Изникао је красан твој плод Богородице, не као посредник за трулење онима који га 
се причешћују, него (као посредник) живота свима који те са вером величају.  

Четврти канон, Стефану 

Родитељским поукама и проучавањем књига укоренио си у душу своју разумну 
веру, па си стекао Божији дар покајања, Стефане праведни, зато моли увек Господа да 
спасе нас који твој празник славимо. 
За овоземни живот ниси марио, јер си његову пролазност увидео, него си ка будућем 

и непролазном стремио, зато си у њему божанском светлошћу обасјан, па се моли да то 
и ми наследимо који Христа величамо. 
У недоумици сам: како да начиним венац песме и објавим твоја добра дела Стефане, 

и не знам какве похвале да ти искажем са мојих скверних усана? Али ово што ти 
усрдно приносим прими по твојој доброти, јер ти са смелошћу стојиш пред Творцем, 
па помени и нас који те хвалимо. 
  Богородичан: Владарко целога света, и блага заступнице, прими похвале које ти 
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приносимо, као што је Син твој примио две лепте од удовице и подари нам миран 
живот и јединомислије. 
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!

Свет је Господ Бог наш. (3 пута) 

Свјетилен Васкрсан 6. глас 5. Да би показао Спаситељу да си Човек по природи, 
васкрснувши из гроба стао си посред ученика, и јела си окусио и поучио си да крсте за 
покајање. Одмах си се вазнео ка небеском Оцу и обећао си ученицима да пошаљеш 
Утешитеља, пребожествени Бого-Човече слава твоме васкрсењу.  
Слава (Стефану): Весели се црква и ликује гробницу мирисну у себи имајући, као 

што невеста игра и женику своме Христу хваљења песме приноси, радосни празник са 
чедима својим светкујући.
И сада (Богородичан): Вољом Оца и наиласком Духа Светога, ти си у тело твоје 

примила Богородице: Ангела Великог Савета, зато га моли да сачува своје потомство 
које је стекао, Владичице Пресвета. 

ХВАЛИТНЕ СТИХИРЕ 

Све што дише нека хвали Господа. (на глас 8.) 
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 
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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 (глас 8.) 
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним 

Његовим. 
    Господе, мада си и стао пред Пилатом на суду, али се ниси удаљио од престола где са 
Оцем седиш, и васкрсао си из мртвих и свет ослободио од робовања противнику, јер си 
Милосрдан и Човекољубац.  
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.  
Господе дао си нам твој крст као оружије против ђавола, од њега он стрепи и дрхти 

и неможе издржати да гледа силу крста, јер се њиме мртви подижу и смрт оплени, због 
тога се клањамо твоме погребу и васкрсењу.  
    Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства његовог. 
Господе, мада су те као мртвога Јудејци у гроб положили, и као успаваног Цара 

војници те чували и као ризницу живота печатом запечатили, али си васкрасао и 
душама нашим нетрулежност подарио.  
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле. 
Твој ангел Господе је васкрсење проповедао, и стражаре је поплашио, а женама је 

објавио и рекао: зашто тражите Живога међу мртвима? Он је васкрсли Бог и целом 
свету је живот подарио.  

Ине стихире Анатолијеве, глас исти. 

Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.  
Божанством си нестрадалан, а од крста си пострадао, и тридневно погребење си 

примио, да би нас од робовања врагу ослободио, и обесмртио, и оживео Христе Боже, 
твојим васкрсењем Човекољубче.  
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све што 

дише нека хвали Господа.  
Клањам се, славим и појим Христе твоме васкрсењу из гроба, јер си нас њиме 

ослободио од адових нераскидивих окова и као Бог подарио си свету живот вечни и 
велику милост.  
Стих: Васкрсни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави убоге 

твоје до краја.  
Гроб који је Живот примио су законопреступници са стражом чували, и тада га 

запечатили, а ти си васкрсао из њега као Бог бесмртни Свесилни и Тридневни.  
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса твоја.  
Када си дошао Господе до врата адових и њих поломио, тамничар је овако завапио: 

ко је овај јер није осуђен на крајњу дубину земље, него је као сенку порушио смртну 
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тамницу? Примио сам га као мртвога, а бојим га се као Бога. (Ми пак кличемо): 
Свесилни помилуј нас.  

    Слава, Јеванђелска стихира (глас 6.): Ти си Христе истинити мир, и људима си дао 
твој мир Божији, после устајања ученике си престрашене показао, јер су мислили да су 
духа видели, али ти си утишао метеж њине душе, показао им своје руке и ноге, и још 
док нису веровали јело си окусио и на науку их подсетио, отворио им ум да разуму 
Писма, обећао си им и отачко обећање, и багословио их и одступио си на небо, зато ти 
се са њима клањамо, Господе слава теби.  

    И сада (глас 8.): Преблагословена јеси Богородице Дјево, јер Оваплоћеним од 
Тебе (Сином) ад би поробљен, Адам позван назад, клетва уништена, Ева ослобођена, 
смрт умртвљена, а ми оживесмо. Стога певајући кличемо: благословен Христос Бог, 
који тако благоволео, слава Теби. 

ВЕЛИКО СЛАВОСЛОВЉЕ, глас 8. 

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. 
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Свети Бесмртни, помилуј нас.  
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас. 

Тропар Васкрсни, глас 8: 
Из гроба си васкрсао и адове окове поломио, смртну пресуду си укинуо и све из 

мреже ђаволове избавио, себе си твојим апостолима показао и на проповед их послао, 
тако си твој мир целом свету подарио, једини Многомилостиви.  
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