Наука деци и младима
О, свесилни и неизрециви, непостижни, неистраживи, превечни,
сириносуштни неишчекујуће даровити, благи и човекољубиви, који у
трисаставно од све твари поштовани и слављени, ти јеси сваке благости
почетак и узрок, напредак и савршетак, који једини имаш бесмртност, који
у светлости живиш неприступној, знајући све пре постања његовог, све
сам створивши, како хоћеш Словом заповедаш Твојим. Зато и ја
недостојни и тамном маглом греха обузети, поуздах се милосрђем Твојим
почех ово пречасно дело, пошто сада Твога милосрђа благовољењем и
милостима удостојих се видети савршење. Тога ради благодарим и
величам и преклињем душу коленима мојим и главу моју у земљу ударам,
руке вазда старшне власти Твоје престола подножију, величанству пак
неизречене славе Твоје ово дело прилажем. Дрзнух јер на ово боље
милосрђу твоме, знати како је тешко човеку спасити се, тако чување
заповести твојих с вером, који благоволео јеси човека известити писмом,
пошто благоволе сада примање од мене грешнога и умањенога раба
Твојега, Твоја јер од Твојих како у истину приноси се. И ако за немоћ
прегрешења мојих недоумљем неисправљено шта би, Сам исправи својим
благовољењем са сузама Тебе молим, грехова пак отпуштење молим и
радосно славим и превазносим Твоје пресвето и прехвално име Оца и
Сина и Светога Духа и сада и увек и у векове векова, амин.
Свим православнима, свим свакога чина читајућих ову књигу звану
Буквар или Наука деци и младима, сабрана од Старога Завета и Новог
свагда од Бога заповеђена, каменопраћка речи пророчких оштровидних
казивања што камен распрскавају, скупљамо као кап из напуњене бездне
мора, и у ову малу књигу, као у мали кладенац сажимамо и немогуће је
сами знате све море у њу улити и по ширини пловити корабљем у
студенцу воде јесте. Тога ради ниско метаније до лица земљиног смерно
стварају, од усрђа душе усрдно моле, што се јесте прикључило описањем
прегрешење исправљајте, неподобна пак истражите брисањем. И овог
лошег писца молбе удостојите и благослова, да и ви тако добијете
удостојити се од Христа бога у дан видети како дела обнажују се против
лица Његовог и по њих одмазду примају. Амин.
Ово пак знано стварају вам, љубљени сапримаоци моји који на земљи
јесте, као да вам је замишљене тога ради знати писати редом, не само тамо
изложено и спреда и позади. Тога ради ови сви бише, будући да никада
умањењу моме не приђоше, сви напајајући се, ни обичног места немах. У
туђој страни нађох књигу звану Библија, и прочитавши је, рекох: ово да

испишу на листове тако, и пођу одсвуда: ипак остах у незгодно време, и од
месеца до месеца подвизањем отидох за неколико година, ови онда и то
тада, док конопац нашкоди хартији. И сврши се све до овде у години од
рођења Христова 1717., богу нашем слава у векове, амин.

Опрости Господе и свети апостоле
Тобоже написах или накаљах тек многогрешни Кипријан благоме
Господу и светоме апостолу Луки мало писаније, и незакључујуће
уметничко; опрости, Господе и свети апостоле, над свима нама лежи
заборав и неразумље. Ако и мало послужење и непотребно рукодеље,
међутим љубав љубазна од нас грешних ка Господу и ка светоме апостолу
Његовом прими, Господе, како знану две цете. Многокоје јер и дрво
неплодно у сву годину једну јабуку текући даје, и ублажује нађеном, сви и
ја молимо наслађујући се богодухновеном сладошћу пишући књиге ове
благословите моју рђавост и читајући их и преписујући их. У години
постања 7202., а од рођења 1694. у Светом Андреју више славнога града
Будима, многогрешни Кипаријан јеромонах.
Коленопреклоно вашем предобију, оци свети, молим се духом кротости
погрешења исправљајте, и лошега писца молбе удостојите, да такође и ви
од бога добијете. Кипријан јеромонах, тобоже духовник. 7200.
Прими о велики чудотворче, овај мали труд, од мене непотребног и
многогршнога Кипријана.

Част и поклоњење Творцу и Саздатељу свих
Слава и великолепоту, част и поклоњење Творцу и Саздатељу свих
хвалословље и благодарење од некључног раба приноси се који давајућем
почети и краја савршењу, достигнути књиге ове, Господу Сведржитељу
Оцу и Сину и Светоме Духу и сада и увек и у векове векова, амин. И вама
се молим, оци свети, употребљујући ову књигу на службу, лошег овог
писца скудоумнога благослову удостојите и погрешења исправљајте са
кротошћу, да и ви задобијете милост у дан уздања праведнога од Христа
бога, као у туђој страни и дом брзином писах и многим насиљем и
незгодом, тога ради и пак молим да као погрешујућега без злословља
иправљајте, и писца молбе удостојите.

Ова богодуховна и душеспаситељна књига Псалтир
Свих блага даваоца Бога благодати, и заступањем Пресвете Богородице
написа се ова богодуховна и душеспаситељна књига Псалтир пророка и
цара и богооца, извор свакога добра више славнога града Будима у Светом
Андреји у години постања 7201., а од рођења Христова 1693., круг Сунца 5
месеца јуна 4-ог дана.
Коленопреклоно вашем преподобију, оци свети, молим духом кротости
погрешења исправљајте, и лошег овог писца молбе удостојите да такође и
ви од Бога задобијете, будући да у великој бури и метежу писах, течењу
љубави ради пречекајућег чеда мога архиђакона Данила, и прости, брате,
ако писмо грозно, међутим љубав је љубазна.

За труд твој и службу

У писменима Словена јесте ипсилон
(ижица) држи
се,
код Грка разумевање тога различно
јавља се,
сва писмена ко изучи писати,
разуме свагда изредан бити
потребе тима све добре пиши,
у саблазан себе и штету свагда лиши.
И будеш частан за труд твој и службу,
јер вазда узимаш давши тебе и дружбу.

Исмаилћанимa тврдо противив се

У животу своме за Христа, подвизав се,
и поганим Исмаилћанима тврдо протививсе,
а сада код престола господа својега
ликујући радујеш се.

Отечаство твоје сачувати

Стојећи код престола господа,
са мученичким скупом веселећи се
пребогато,
моли се (кнеже Лазаре) о стаду твоме
прекрасно,
отачаство твоје сачувати
од сваког исмаилтског насртања.

Служба кнезу Лазару

Приђите данас, сабори православни
и српски народе,
и видите где суд без виности
прима мученик Лазар,
као јагње безлобиво заклан би
од проклетог Амурата
и вргнуто би тело његово на земљу,
и нико га не повреди,
и многих од верних
видеше као стуб огњени
са земље што небеса досеже,
и овај, дакле, венча се,
а онај без споменика пропаде,
и овај у миру слављен је,
а онај у гејени
у бесконачне векове мучи се,
док овај Христа Бога моли
за душе наше.

Многогрешни Кипријан јеромонах Рачанин
Вама пак свима молитву творим и мољење простирем, као у
премудрих, ја лишен разума еда некако искусив молитву (која) пролете о
мене грешнога, да очисти безмерна наша сагрешења милостиви Владика
да уложи у страх Свој, који јесте начело сваке премудрости.
Многогрешни Кипријан јеромонах Рачанин у лето постања 7200, од
Рожд. 1692.

