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Предговор

У самој природи обреда - сваког обреда, самим тим и оног 
хришћанског – налази се, као неминовност, као оно суштинско, 
представа о некаквом (симболички фиксираном) реду, поретку. 
Неретко је, као што знамо, управо сам обред (односно поредак) 
тај који обичајно фиксира оно сакрално, који га обичним смр-
тницима чини ближим, готово опипљивим. Лице поретка је 
извесност, понављање, трајање. Једном речју, континуитет. Кон-
тинуитет који је могуће видети, континуитет у којем је могуће 
учествовати. Међутим, морамо бити обазриви. Где је лице, ту је и 
наличје. Ништа није у напред решено. Наличје обредно фиксира-
ног поретка ствари је, увек заправо постојећа, могућност некрозе, 
пуког ритуализма. Дакле, заборава оног светог...

Сфера иконичног представља битан чинилац. Оног у 
хришћанству обредног, живог и делатног. Шта више, у самом 
центру хришћанског обреда налази се икона. Наравно, не икона 
као слика Светог, већ икона као света стварност. Као у стварности 
иконичког опредмећено (или, још боље, оваплоћено) присуства 
Светог. Још су стари знали – посредством Лика доспевамо до 
Прволика. По својој природи, сакрални поредак је иконичан. 
Иконичан у најдубљем могућем значењу те речи. Од живости, од-
носно аутентичности, тог у обреду иконичког зависи сам живот 
обреда. Некроза иконичког повлачи за собом тужну некротич-
ност сакралног. Или другим речима, тамо где је икона у кризи у 
кризи је и вера. У кризи је цео поредак ствари... 
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Spremna beseda
V sami naravi obreda – vsakega obreda, kar pomeni tudi 

krščanskega – je kot nujnost, kot nekaj bistvenega, predstava o 
nekem (simbolno določenem) redu. Kot vemo, pogosto že sam 
obred navadnim smrtnikom približuje sakralno tako, da se ga skoraj 
dotaknejo. Lice –  podoba – reda je zanesljivost, ponavljanje, trajanje. 
Kontinuiteta, ki jo lahko vidimo, v kateri lahko sodelujemo. Vendar 
moramo biti previdni. Tam, kjer je lice, je tudi njegova druga stran. 
Nič ni vnaprej določeno. Druga stran obredno utrjenega reda je vedno 
navzoča možnost nekroze, puhlega ritualizma. Pozabe svetega torej ...

Področje ikoničnega je bistveni dejavnik tistega, kar je v krščanstvu 
povezano z obredjem, kar je dejavno in živo. Še več, v samem središču 
krščanskega obreda najdemo ikono. Seveda, ne ikono kot sliko 
Svetega, ampak ikono kot sveto resničnost – kot navzočnost Svetega, 
ki je resnično realizirana (ali, bolje, utelešena). Od nekdaj so vedeli, 
da prihajamo prek Podobe do Prapodobe. Po svoji naravi je sakralni 
red ikoničen. In to v najglobljem pomenu besede. Od življenjskosti, 
oziroma avtentičnosti tega ikoničnega v obredju, je odvisno samo 
življenje obreda. Razpad ikoničnega pomeni hkrati žalosten razpad 
sakralnega. Ali, drugače povedano: kjer je v krizi ikona, je v krizi tudi 
vera. V krizi je celotni red biti ...
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Икона је чињеница обредног, Света ствар. Она није, или бар 
то никада не би смела бити, пука слика. Репродукција. Репро-
дуктивност је негација иконичости. Естетичко је ту у функцији 
трансценденције. Никако обрнуто. Идеал је, ка томе сваки прави 
иконописац тежи, посредством оног естетског пружити оквире 
присуства оног Другог. Икона није пуки објекат за гледање. Икона 
је место сусрета. Посредством ње, могућ је сусрет Творца и тва-
ри. Човека и Бога. Самим тим, иконичко је немогуће фиксирати, 
до краја кодификовати. Ствар мора бити жива. Непредвидљива. 
Отворена. Заправо, двосмерно отворена. Отворена спрам све-
та твари и отворена спрам Творца те исте твари. У томе је тајна 
иконе. Светови се прожимају. Времена се преплићу. Прошлост се, 
тј традиција се, прелива у садашњост, у исту ону (обредно уређе-
ну) садашњост која је битно одређена својом сопственом есхато-
лошком слутњом оног будућег. 

Нисмо напуштени. Добри Бог је и даље са нама. Још увеки 
нас воли. У овом свету могућа је радост. У овом свету могућа је 
чистота и љупкост. Смерност и смирење. У овом свету – упркос 
њему самом, упркос том истом свету – могућа је љубав. Колико 
год свет око нас изгледао крајње обезглављено и суновраћено, док 
је оваквих слика – има шансе. Треба се помучити. Није довољно 
седети скрштених руку. Нисмо ми препуштени твари, твар је пре-
пуштена нама. Од нас зависи њена судбина. Од нас зависи хоће 
ли она, та иста твар, из себе изродити светлост или ће запасти у 
таму. У смрт. То би, на крају крајева, била основна порука иконо-
писца Срђана Радојковића. Само ретки (данас) успевају да сликају 
љупкост, а да при том не изгубе осећај за узвишено. За Божан-
ско. Сликарство је овде виђено као сасвим специфична (строга) 
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Ikona je dejstvo obrednega. Sveta stvar. Ikona ni, ali vsaj nikakor 
ne bi smela biti, zgolj slika. Zgolj reprodukcija. Reproduktivnost je 
zanikanje ikoničnosti. Estetsko je tukaj v funkciji transcendence. 
Nikakor nasprotno. Ideal, h kateremu stremi vsak pravi ikonopisec, 
je: kako prek estetskega podati okvir navzočnosti tistega Drugega. 
Ikona ni le objekt za gledanje. Ikona je mesto srečanja. Ob njenem 
posredovanju je mogoče srečanje Stvarnika in stvarstva, človeka in 
Boga. To pomeni tudi, da ikone ne moremo fiksirati, kodificirati. 
Ostati mora živa, nepredvidljiva, odprta. Pavzaprav odprta v dve smeri. 
Odprta za svet stvarstva in odprta k Stvarniku tega stvarstva. V tem 
je skrivnost ikone. Svetovi se prežemajo. Časi se prepletajo. Preteklost, 
oziroma tradicija, se zliva v sedanjost, v isto (po obredu urejeno) 
sedanjost, ki je bistveno opredeljena z lastno eshatološko slutnjo 
prihodnjega.

Nismo zapuščeni. Dobri Bog je še vedno z nami. Še vedno nas ljubi. 
V tem svetu je možna radost. V tem svetu so možne čistost in ljubkost, 
umirjenost in ponižnost. V tem svetu је – kljub njemu samemu – 
možna ljubezen. Čeprav je svet okoli nas videti brezglav in sprevržen, 
še ni vse izgubljeno, dokler obstajajo take slike. Moramo se truditi. Ni 
dovolj, če sedimo križem rok. Nismo mi prepuščeni snovi, ampak je 
snov v naših rokah. Od nas je odvisna njena usoda. Od nas je odvisno, 
ali bo ta snov rodila svetlobo, ali pa zdrknila v temo. To je osnovno 
sporočilo ikonopisca Srđana Radojkovića. Danes le redki uspejo slikati 
ljubkost, ne da bi pri tem izgubili obču tek za vzvišeno. Za Božansko. 
Slikarstvo se tu kaže kot specifična (stroga) askeza, askeza svetlobe  
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аскеза, аскеза светлости и боје. Циљ аскезе је сировост призора 
(својевремено готово аморфног призора) преобразити у лепоту 
и љупкост. У Лик. Само тада сликарство има смисла. Тај смисао 
је есхатолошки. Лице такве есхатологије је иконичко. Као такво, 
оно се отвара нашим чулима и нашем уму. Без лепоте и љупкости 
нема есхатологије. Сама љупкост, за њега, за Срђана Радојковића 
има снагу есхатолошког. Дакле, оног суштинског. У томе је основ-
на снага његовог израза. У једној новој лепоти и у једној (збиља 
аутентичној) светој ведрини. 

Где је Дух, ту је и лепота. Где је лепота, ту је смелост. Једна 
сасвим нова смелост. смелост човека у односу на твар, смелост у 
односу на Творца. Све је ту, ту је пред нама, само треба отворити 
очи. Као што рекох, нисмо напуштени. Добри Бог је још увек ту. 
Ту је негде, макар га ми и не видели. Треба отворити очи, треба 
прогледати. Лик мора да засветли. То је смисао иконе, да Лик зас-
ветли. Да се догоди светлост. Светлост преображене твари. Свет-
лост преображеног Лика. Таворска светлост. Где нема светлости, 
те исте таворске светлости, нема ни иконе. Где нема иконе – такве 
иконе, иконе управо засноване на правом одразу таворске свет-
лости – нема ни хришћанства. 
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in barve. Smoter askeze je, da surovost prizora (prej skoraj amorfnega 
prizora), spremeni v lepoto in ljubkost. V Podobo. Le tedaj je slikarstvo 
smiselno. Ta smisel je eshatološki. Podoba takšne eshatologije je 
ikonična. Kot takšna odkriva obraz našim čustvom in našem umu. 
Brez lepote in ljubkosti ni eshatologije. Sama ljubkost ima za Srđana 
Radojkovića moč eshatološkega. Torej tistega bistvenega. V tem je 
temeljna moč njegovega izraza. V neki novi lepoti in neki zares izvirni 
sveti vedrini.

Kjer je Duh, tam je lepota. Kjer je lepota, je pogum. Povsem nov 
pogum. Pogum človeka v odnosu do stvarstva, pogum človeka v 
odnosu do Stvarnika. Vse je tukaj, tukaj pred nami, treba je le odpreti 
oči. Kot sem rekel, nismo zapuščeni. Dobri Bog je še vedno tukaj. 
Tu nekje, četudi ga ne vidimo. Potrebno je odpreti oči, potrebno 
je spregledati. Podoba mora zasijati. To je smisel ikone, da podoba 
zasije. Da se zgodi svetloba. Svetloba spremenjene snovi, svetloba 
spremenjene Podobe. Svetloba kot na gori Tabor. Tam, kjer ni svetlobe, 
in to taborske svetlobe, tam ni ikone. Tam, kjer ni ikone – ikone, ki bi 
bila zasnovana ravno na resničnem odsevu taborske svetlobe – ni niti 
krščanstva.
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Доста је било извештачености, површности, чак мрачњаштва. 
Доста је било присиле и лажи. Доста је било јаловог опонашања. 
Потребна је светлост. Потребна је радост. Иста она радост без које 
нема ни живота, ни љубави. Потребна је икона, нова икона. Ико-
на истинске лепоте и љупкости. Икона нашег времена. У против-
ном, све ће пропасти. И наше време и ми са њим. 

Петар Јевремовић
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Dovolj je bilo izumetničenosti, površnosti, celo mračnjaštva. Dovolj 
je bilo prisile in laži. Dovolj je bilo jalovega posnemanja. Nujna je 
svetloba. Nujna je radost. Prav tista radost, brez katere ni življenja, niti 
ljubezni. Nujna je ikona, nova ikona. Ikona resnične lepote in ljubkosti. 
Ikona za naš čas. Sicer bo vse propadlo. Naš čas in tudi mi z njim.

Petar Jevremović 
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Ўщeдривъ твaрь зижди1тель, милосeрдіемъ же свои1мъ прекланsемь, 
во ўтр0бу дв7ы бGоoтрокови1цы всели1тисz спэши1тъ. къ нeйже 
вели1кій пріи1де ґрхaгGлъ, рaдуйсz, провэщавaz, бGорaдованнаz: нhнэ 
съ тоб0ю бGъ нaшъ. не ўжасaйсz менE цReва ґрхістрати1га: њбрэлa бо 
є3си2 благодaть, ю4же погуби2 є4vа прeжде прамaти твоS и3 зачнeши и3
роди1ши nц7Y є3диносyщнаго. 
Стрaнно є4сть сл0во твоE и3 воззрёніе, стрaнны твои2 глаг0лы и3
возвэщє1ніz, мRjа ко ѓгGлу: да не прельсти1ши менE, дв7а бо є4смь,
брaка не знaющи: глаг0леши, ћкw зачнY неwб8имeннаго: и3 кaкw
вмэсти1тъ ўтр0ба моS, є3г0же вели1чєства нбcнаz вмэсти1ти не
м0гутъ; ґвраaмовъ кр0въ да научи1тъ тS нhнэ, бGа вмэсти1вый
проwбразyющій и3здалeча дв7о, бGопріsтную твою2 ўтр0бу.

Ker se je po svoji dobroti usmilil stvarstva, se Stvarnik hiti vseliti v 
telo Device. K njej prihaja véliki nadangel in ji govori: veseli se v božji 
radosti, danes je s teboj naš Bog. Ne boj se me, cesarjevega nadvojvode: 
našla si milost, ki jo je nekoč izgubila Eva, tvoja pramati, zanosila boš 
in rodila z Očetom Enobitnega Sina.

Čudne so tvoje besede in misli, ki jih izražaš, čudno govoriš in 
čudno je tvoje sporočilo – je Marija odgovorila nadangelu. Da me ne 
boš zapeljal, saj sem devica, ki ni spoznala poroke: praviš, da bom 
zanosila razumu Nedostopnega, a kako naj ga sprejme moje telo, če ga 
nebeška prostranstva ne morejo zaobjeti? 

Naj te nauči Abrahamova streha, tista, pod katero je bil Bog in ki je 
tako od daleč dala slutiti tvoje dobroprijetno telo, o Devica. 
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Marija je stopila v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je 
Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem 
telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha.

Lk 1,40–41

И# вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. м7а И# бhсть, 
ћкw ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе марjино, взыгрaсz младeнецъ во 
чрeвэ є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. м7в И# возопи2 глaсомъ 
вeліимъ, и3 речE: благословeна ты2 въ женaхъ, и3 благословeнъ пл0дъ 
чрeва твоегw2.
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Danes Devica rojeva tistega, ki v svoji roki drži celotno stvarstvo;  
v plenice se kakor zemeljski povija tisti, ki je po biti nedotakljivi Bog; 
v jaslih leži tisti, ki je v prazačetku z besedo učvrstil nebesa; z mlekom 
materinih prsi se hrani tisti, ki je v puščavi ljudjem daroval dež mane; 
mage je povabil ženin cerkve, njihove darove sprejema sin Device. 

Častimo tvoje rojstvo, Kristus; častimo tvoje rojstvo, Kristus; častimo 
tvoje rojstvo, Kristus; pokaži nam tudi svoje božanske bogopojavitve.

Днeсь раждaется t дв7ы, рук0ю всю2 содержaй твaрь: пеленaми 
ћкоже зeменъ повивaется, и4же существ0мъ неприкосновeненъ бGъ: 
къ ћслехъ возлежи1тъ ўтверди1вый нб7сA сл0вомъ въ начaлэхъ: t 
сосцє1въ млек0мъ питaется, и4же въ пустhни мaнну њдожди1вый 
лю1демъ: волхвы2 призывaетъ жени1хъ цRк0вный, дaры си1хъ пріeмлетъ 
сн7ъ дв7ы. покланsемся ржcтвY твоемY, хrтE: покланsемся ржcтвY 
твоемY, хrтE: покланsемся ржcтвY твоемY, хrтE, покажи2 нaмъ и3 
б9eствєнная твоя бGоявлє1нія.
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Что2 возвращaеши тво. в0ды, q їoрдaне; что2 воспzщaеши струи6, 
и3 не прех0диши є4же по є3стествY хождeніе; не м0щно ми2 терпёти, 
E, nгнS поzдaющагw мS. ўдивлsюсz и3 ўжасaюсz крaйнему 
схождeнію: ћкw не њбык0хъ чи1стаго и3змывaти, ни навык0хъ 
безгрёшнаго њтирaти: но њсквернє1нныz сосyды nчищaти, тє1рніz 
попалsти ми2 согрэшeній ўчи1тъ, и4же во мнЁ кRщaемый хrт0съ. 
їwaннъ свидётельствуетъ ми2 глaсъ сл0ва, вопіS: сE ѓгнецъ б9ій 
взeмлzй грэхи2 мjра. томY вёрніи возопіи1мъ: kвлeйсz, б9е, въ 
нaше сп7сeніе, слaва тебЁ.

Reka Jordan, zakaj si obrnila svoje vode? Zakaj si obrnila tokove in 
ne tečeš, kamor bi po naravi morala teči? 

Ne morem prenesti – pravi reka – ognja, ki me požira. Čudim se 
in groza me je skrajne ponižnosti, saj nisem navajena, da bi čistega 
umivala in z brezgrešnega izmivala grehe. Moja naloga je, da čistim 
umazane posode, da žgem trnje greha, kot me uči v meni krščeni 
Kristus. 

Janez mi izpričuje glas Besede, ko oznanja: to je jagnje, ki odjemlje 
grehe sveta. Njemu verni vzklikajmo: Razodeni se, Bog, naše 
odrešenje! Slava ti!
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Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do 
vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so 
mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od 
kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina 
in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje 
napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus 
v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in 
njegovi učenci so verovali vanj.

Jn 2,7–11

Глаг0ла и5мъ ї}съ: нап0лните водон0сы воды2. и3 нап0лниша и5хъ до 
верхA. И# глаг0ла и5мъ: почерпи1те нhнэ, и3 принеси1те ґрхітріклjнови. 
и3 принес0ша. Ћкоже вкуси2 ґрхітріклjнъ вінA бhвшагw t воды2, [и3 
не вёдzше tкyду є4сть: слуги1 же вёдzху почeрпшіи в0ду,] пригласи2 
женихA ґрхітріклjнъ. И# глаг0ла є3мY: всsкъ человёкъ прeжде д0брое 
віно2 полагaетъ, и3 є3гдA ўпію1тсz, тогдA хyждшее: тh же соблю1лъ 
є3си2 д0брое віно2 досeлэ. СE сотвори2 начaтокъ знaменіємъ ї}съ въ 
кaнэ галілeйстэй, и3 kви2 слaву свою2: и3 вёроваша въ него2 ўчн7цы2 
є3гw2.
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Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, 
Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. 
Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča 
ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. 

Mk 1,16–18

Ходs же при м0ри галілeйстэмъ, ви1дэ сjмwна и3 ґндрeа брaта 
тогw2 сjмwна, вметaюща мрє1жи въ м0ре, [бёста бо рыбар‰:] И# 
речE и4ма ї}съ: пріиди1та во слёдъ менE, и3 сотворю2 вaсъ бhти ловц† 
человёкwмъ. И# ѓбіе њстaвльша мрє1жи своS, по нeмъ и3д0ста. 
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Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in 
njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. 
Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu 
ter odšla za njim.

Mk 1,19–20

И# прешeдъ мaлw tтyду, ўзрЁ їaкwва зеведeова, и3 їwaнна 
брaта є3гw2, и3 тA въ корабли2 стр0zща мрє1жа. И# ѓбіе воззвA |: и3 
њстaвльша nтцA своего2 зеведeа въ корабли2 съ наeмники, по нeмъ 
и3д0ста.



— 28 —



— 29 —

Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel 
v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. 
Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: 

Duh Gospodov je nad menoj, 
ker me je mazilil, 
da prinesem blagovest ubogim. 
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost 
in slepim vid, 
da pustim zatirane na prostost, 
da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. 
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici 

so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo 
izpolnilo, kakor ste slišali.«

Lk 4,16–21

И# пріи1де въ назарeтъ, и3дёже бЁ воспитaнъ: и3 вни1де по nбhчаю 
своемY въ дeнь суббHтный въ с0нмище, и3 востA чести2. И# дaша є3мY 
кни1гу и3сaіи прор0ка, и3 разгнyвъ кни1гу, њбрёте мёсто, и3дёже бЁ 
напи1сано: Д¦ъ гDнь на мнЁ, є3гHже рaди помaза мS благовэсти1ти 
ни1щымъ, послa мz, и3сцэли1ти сокрушє1нныz сeрдцемъ, проповёдати 
плэнє1ннымъ tпущeніе, и3 слэпы6мъ прозрёніе, tпусти1ти 
сокрушє1нныz во tрaду. Проповёдати лёто гDне пріsтно. И# согнyвъ 
кни1гу, tдaвъ слузЁ, сёде: и3 всBмъ въ с0нмищи џчи бёху зрsще 
нaнь. И# начaтъ глаг0лати къ ни1мъ: ћкw днeсь сбhстсz писaніе сіE 
во ќшію вaшею.
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Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je  
v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več 
prostora, in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu prinesli 
hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli 
prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho; naredili so 
odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl 
njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!«

 Mr 2,1–5

И# вни1де пaки въ капернаyмъ по днeхъ, и3 слhшано бhсть, 
ћкw въ домY є4сть. И# ѓбіе собрaшасz мн0зи, ћкоже ктомY не 
вмэщaтисz ни при двeрехъ: и3 глаг0лаше и5мъ сл0во. И# пріид0ша 
къ немY, носsще разслaбленна [жи1лами], носи1ма четhрми. И# не 
могyщымъ прибли1житисz къ немY нар0да рaди, tкрhша покр0въ 
и3дёже бЁ: и3 прокопaвше свёсиша џдръ, на нeмже разслaбленный 
лежaше. Ви1дэвъ же ї}съ вёру и4хъ, глаг0ла разслaбленному: чaдо, 
tпущaютсz тебЁ грэси2 твои2. 
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In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: 
»Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus je iztegnil roko, se ga 
dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil očiščen gob.

Mt 8,2–3

И# сE прокажeнъ пришeдъ, клaнzшесz є3мY, глаг0лz: гDи, ѓще 
х0щеши, м0жеши мS њчи1стити. И# простeръ рyку ї}съ, коснyсz 
є3мY, глаг0лz: хощY, њчи1стисz. и3 ѓбіе њчи1стисz є3мY прокaза.
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Tedaj se mu je od zadaj približala žena, ki je dvanajst let krvavela, in 
se je dotaknila roba njegove obleke. Pri sebi je namreč rekla: »Če se le 
dotaknem njegove obleke, bom rešena.« Jezus pa se je obrnil, jo pogle-
dal in dejal: »Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila.« In žena je bila 
od tiste ure rešena.

Mt 9, 20–22

И# сE женA кровоточи1ва дванaдесzте лётъ, пристyпльши созади2, 
прикоснyсz воскри1лію ри1зы є3гw2. Глаг0лаше бо въ себЁ: ѓще т0кмw 
прикоснyсz ри1зэ є3гw2, спасeна бyду. Ї}съ же њбрaщсz, и3 ви1дэвъ ю5, 
речE: дерзaй дщи2, вёра твоS спасE тS. и3 спасeна бhсть женA t часA 
тогw2.
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Gospod, ko je žena, ki je padla v brezštevilne grehe, občutila tvojo 
božansko naravo, je postala kot žene, ki so prinesle miro, a ta jo je 
prinesla že pred pogrebom in je govorila: gorje meni, ker je zame noč 
žerjavica nebrzdane pohotnosti, mračna, brez lune, dejanje greha. 
Sprejmi moje solze, ti, ki si iz oblakov naredil vodo morja. Nagni se k 
vzdihom mojega srca, ti, ki si naredil, da se nebesa sklonijo do svojega 
neizrekljivega ponižanja; da bom poljubljala tvoje prečiste noge, da 
jih obrišem s svojimi lasmi, te noge, pred katerimi se je Eva v raju 
prestrašena skrila. 

Kdo bo uvidel neznanskost mojih grehov in brezna tvojih sodb? Ti, 
ki rešuješ duše, Odrešenik moj, ne zavrži svoje dekle, saj si brezmejno 
milosten.

ГDи, ћже во мнHгіz грэхи2 впaдшаz женA, твоE њщути1вшаz 
б9ество2, мmрон0сицы взeмши чи1нъ, рыдaющи мЂро тебЁ прeжде 
погребeніz прин0ситъ: ўвы2 мнЁ глаг0лющи! ћкw н0щь мнЁ є4сть 
разжжeніе блудA невоздержaнна, мрaчное же и3 безлyнное рачeніе 
грэхA. пріими2 мо. и3ст0чники слeзъ, и4же nблакaми производsй м0рz 
в0ду. приклони1сz къ мои6мъ воздыхaніємъ сердє1чнымъ, приклони1вый 
нб7сA неизречeннымъ твои1мъ и3стощaніемъ: да њблобыжY пречи1стэи 
твои2 н0зэ, и3 њтрY сі. пaки главы2 моеS власы2, и4хже въ раи2 є4vа, 
по полyдни, шyмомъ ќшы њгласи1вши, стрaхомъ скрhсz. грэхHвъ 
мои1хъ мн0жєства, и3 судeбъ твои1хъ бє1здны кто2 и3зслёдитъ; 
душеспaсче сп7се м0й. да мS твою2 рабY не прeзриши, и4же безмёрную 
и3мёzй млcть.
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Q глaса бGовэщaннагw, и3 б9eственныz си1лы, сп7се держaвы 
твоеS! є4юже ѓдwва вратA все.дныz смeрти сокруши1лъ є3си2: но 
и3схити1 мz t страстeй мои1хъ, ћкоже прeжде четвероднeвна твоего2 
дрyга лaзарz.

O, Božji glas, moj Odrešenik, glas tvoje zaščite, o božanska moč! Z 
njo si zlomil peklenska vrata strupene smrti; izvleci me tudi iz mojih 
strasti, kakor si iz groba priklical štiri dni mrtvega prijatelja Lazarja.
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Сі. глаг0летъ гDь їудewмъ: лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; и3ли2 
чи1мъ вaмъ стужи1хъ; слэпцы2 вaшz просвэти1хъ, прокажє1нныz 
њчи1стихъ, мyжа сyща на nдрЁ возстaвихъ. лю1діе мои2, что2 
сотвори1хъ вaмъ: и3 чт0 ми воздaсте; за мaнну жeлчь: за в0ду 
џцетъ: за є4же люби1ти мS, ко кrтy мz пригвозди1сте. ктомY не 
терплю2 пр0чее, призовY мо. kзhки, и3 тjи мS прослaвzтъ со nц7eмъ 
и3 д¦омъ: и3 ѓзъ и5мъ дaрую жив0тъ вёчный.

Tako govori Gospod Judom: ljudje moji, kaj sem vam storil, kaj sem 
vam hudega storil? Vaše slepce sem ozdravil, gobavce očistil, ležečega 
na nosilih sem dvignil. 

Ljudje moji, kaj sem vam storil, da ste mi tako vrnili? Jaz vam 
mano, vi meni žolč; jaz vam vodo, vi meni kis. Ker sem vas ljubil, ste 
me na križ pribili. Ne morem več prenašati: poklical bom narode in ti 
me bodo proslavili z Očetom in Duhom, jaz pa jim bom podaril večno 
življenje.
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Nekoč so se narodi pomešali, zaradi predrznega zidanja stolpa; 
sedaj pa so se narodi spametovali, ker so bili deležni slave videnja 
Boga. Tam si prevzetne obsodil zaradi njihovih grehov; tukaj je Kristus 
ribiče z Duhom razsvetlil. Tam je nesoglasje rodilo muke; tukaj se 
obnavlja soglasje za odrešenje naših duš.

Kзhцы и3ногдA размэси1шасz, дeрзости рaди столпотворeніz: 
kзhцы же нhнэ ўмудри1шасz, слaвы рaди бGовёдэніz. тaмw осуди2 
нечести6выz погрэшeніемъ: здЁ просвэти1лъ є4сть хrт0съ рhбари 
д¦омъ. тогдA ўпраздни1сz безглaсіе къ мучeнію: нhнэ њбновлsетсz 
соглaсіе ко спасeнію дyшъ нaшихъ.
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Ko si rodila, Bogorodica, si ohranila devištvo; ko si zaspala v smrt, 
nisi zapustila sveta. Preselila si se v življenje, ti mati življenja.  
S svojimi molitvami rešuješ naše duše pred smrtjo.

Въ ржcтвЁ двcтво сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2 
бцdе, престaвиласz є3си2 къ животY, мати сyщи животA: и3 мlтвами 
твои1ми  и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.
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