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АКАТИСТ СВИМ ПРЕПОДОБНИМ КИЈЕВО-ПЕЧЕРСКИМ 

ОЦИМА 

Кондак 1 

Богоизабрани таборе и зборе богокрасни, преподобни оци наши печерски, 
чудеса многих извори, иночког, испосничког општежића у Русији 
првоучитељи и наставници, осмељујемо се да вам од душевне жеље 
принесемо ово похвално појање. А ви, имајући велику смелост према 
Подвигоположнику Христу Богу нашем, молите Му се, молим вас, да се 
избавимо од свих беда и зала, да вам са благодарношћу узвикујемо: Радујте 
се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и 
преславни чудотворци. 

Икос 1 

Анђело слични пожелесте живот, оци богомудри, од световног 
многометежног немира побегосте, у пештере тесне и тамне се уселисте, где 
предузесте велике трудове и подвиге да Христа придобијете; зато и 

слушате од нас немоћних и грешних ова опевања: Радуј се, Антоније, уздржања, понизности, послушности и 
тиховања огледало; радуј се вере православне чврсти браниче. Радуј се, Теодосије, монашка похвало; радуј се, 
обитељи твоје велелепна славо. Радуј се, Михаиле, први архипастиру наш и учитељу; радуј се, вере Христове 
усрдни садиоче и идолослужења искорењивачу. Радуј се, Прохоре, чудотворче свеблажени, који хлебовима од 
биљки и сољу од пепела нахрани људе који од глади скапаваху. Радуј се, Јоване, који постом неизрецивим засија. 
Радујте се, Теодоре и Василије, који се у привременом животу свезом узајамне љубави Христове везасте; радуј се 
ви који од користољубивог кнеза Мстислава тврдо пострадасте. Радуј се, што и после блажене кончине ваше у 
једној гробници дружељубиво почивате; радуј се, јер у истом часу пред престо Божији стадосте. Радујте се, сви 
преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и преславни чудотворци.  

Кондак 2 

Кад виде Христос Господ да се у име Његово састадосте да заједно живите, нађе се међу вама, испомажући вас у 
разним подвизима, а највише у рату са духовима злобе поднебесне, и обогаћиваше вас благодаћу Духа Пресветога: 
једноме дајући дар пророштва, другоме дарове исцелења, трећем власт да изгони нечисте духове, а ви, примивши 
ову благодат, не узнесосте се својим духом, већ у простоти душе и срца са понизношћу и благодарношћу 
Добродавцу Богу песму певасте: Алилуја. 

Икос 2 

Имајући разум неуздрмљив и наоружавши се чврстом вером у Бога, држасте се пута спасоносног, оци прехвални, 
који и довршисте преславно уз помоћ Христа и Пречисте Његове Матере; ту помоћ и нама који хоћемо да 
подражавмо вашем богоугодном животу, измолите код престола Свевишњега, да вам благодарно запевамо: Радуј 
се, Поликарпе, главо пресветла, који житија светих докраја написа и сабравши састави; радуј се, јер си са њима код 
престола Пресвете Тројице стао. Радуј се, Варлааме, уме благодатни, који тамну и тесну пештеру претпостави 
светлим и пространим палатама; радуј се, ти који златоткане хаљине замени монашким крпама. Радуј се, Дамјане, 
исцелитељу бесплатни, који молитвама и светим јелејем болесне лечаше; радуј се, јер саживот на небесима са 
преподобним Теодосијем себи измоли. Радуј се, Никодиме, који се на печењу свештених хлебова тридесет година 
труђаше. Радуј се, Лаврентије, који се у најтеснијем притвору тридесет година подвизаваше. Радуј се, Атанасије, 
који дар суза и умилења од Господа доби. Радуј се, Еразмо, јер за украшавње храма Божије Матере стече од Христа 
у Небеском Царству палату неизрециве красоте. Радуј се, Лука, заповести Божијих усрдни чинитељу. Радуј се, 
Нектарије, послушања нелењиви испуњивачу. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски 
светилници, велики и преславни чудотворци.  

Кондак 3 

Силом и благодаћу датом ти одозго, Агапите блажени, у животу своме разне болести лечаше. Ова благодат и сила и 
сада ти је својствена, чак се још и увећа. Зато те молимо: исцели наша оболења, излечи страсти душевне и телесне, 
да здрави душом и телом запевамо Христу који те прослави: Алилуја. 
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Икос 3 

Имајући код себе веру, љубав и усрђе, бићете посредници живота вечног, оци богопријатни! Ваше су молитве 
многомоћне код престола Божијег; зато вам и прибегавамо као нашим великим помоћницима и заступницима, 
овако вас славећи: Радуј се, Јоване, што си послушност показао и после своје кончине; радуј се, јер си старијем 
брату свој самртни одар уступио. Радуј се, Теофиле, јер си се братовљевом послушношћу од гнева исцелио; радуј 
се, јер си уместо гнева умилење и непрестане сузе задобио. Радуј се, Кукша свештеномучениче, јер си мноштво 
незнабожаца Христовој вери привео; радуј се, јер су за Христа теби и ученику твоме главу одсекли. Радуј се, 
Алексије, умне молитве добри чинитељу. Радуј се, Григорије, светих икона побожни сликару. Радуј се, Сава, чуда 
великих творче. Радуј се, Сергије, послушања прехвални љубитељу. Радуј се, Меркурије, живота бесплотних 
ревнитељу. Радуј се, Пимене многоболесни, на Бога чврсти узданиче. Радујте се, сви преподобни оци наши 
печерски, свесветски светилници, велики и преславни чудотворци.  

Кондак 4 

Бурни и широки пут световног живота омрзнувши, сведушно заволесте уску и мукотрпну стазу монашког живота и 
њоме усрдно потрчасте, оци богомудри; зато и Господ, видећи вашу добру тежњу, заповеди анђелима Својим да вас 
потпомажу и укрепљују. Ради тога Христу који хоће да се сви људи спасу појемо: Алилуја. 

Икос 4 

Чуше људи да је Господ ваша тела прославио светом неискваривошћу и даровао вам благодат да исцељујете 
оболења и болести, зато вам, руковођени вером, притичу са истока, запада, севера и југа, хвалећи вас оваквим 
поздравима: Радуј се, Несторе, први руски повесничару; радуј се, житија светих отаца печерских приповедачу и 
усрдни им у свему подражаваоче. Радуј се, Евстратије, одважни мучениче и испосниче, који пострада слично као 
сам Христос; радуј се, ти који све ране Господа Исуса на телу своме понесе. Радуј се, Еладије, затворника похвало. 
Радуј се, Јеремија, прозорљивих славо. Радуј се, Мојсеје, целомудрености светило. Радуј се, Јоване, девства победо. 
Радуј се, Марко, чије часне руке гробове светима ископаше. Радуј се, Николају кнеже, који се братији печерској 
свецело преда на послушање. Радуј се, Григорије, који утапањем у реци прими блажену кончину, и чије се пречасно 
тело у келији чудесно нађе. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и 
преславни чудотворци.  

Кондак 5 

Виде Дионисије богомудри како у гробовима светолико почивају ваша тела која уђе да окади на дан Пасхе 
Христове, и од обиља љубави и побожности према вама повика: Свети оци и браћо, сад је Велики дан - Христос 
васкрсе! И, о чуда! чу одмах од вас громогласно: Ваистину васкрсе! Дивећи се томе преславном чуду, појемо 
васкрсломе Христу Богу који пребива у век векова: Алилуја. 

Икос 5 

Ви сте умне звезде пештерног неба, оци прехвални, који пут иночког живота осветљујете и на кругу Руске Цркве 
Православне пресветло блистате. Слава ваших свечасних подвига, наиме, до свих крајева света протече, а 
исповедање ваше свете вере сву васељену облиста; због тога се осмељујемо да вам приносимо ова наша убога 
појања: Радуј се, Онисиме, јер тесноћом пештерног притвора прошао си у простране станове рајске; радуј се, јер си 
глађу и жеђу видео насићење бесконачно лицегледања Божијег. Радуј се, Матеје, јер си се због чистоте душе и тела 
удостојио дара пророчког; радуј се, јер си кротошћу и незлобивошћу достигао високе врлине. Радуј се, Исаија, 
дубоки кладенче понизности; радуј се, непресушни изворе чудотворстава. Радуј се, Авраамије, сине светог 
трудољубља. Радуј се, Нифонте светитељу, поборниче Православља. Радуј се, Силвестре, бисере пречасни. Радуј 
се, Пимене, сасуде Духа Светога изабрани. Радуј се,Онуфрије, који језиком ћуташе, а умом хваљаше Бога. Радуј се, 
Анатолије, стрпљиви душом, разумом целомудрени. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски 
светилници, велики и преславни чудотворци. 

Кондак 6 

Као проповедница нам се јавља твоја часна десница, Спиридоне богопријатни, којом поучаваш православна чеда 
твоја како треба да слажу прсте за изображавање светог крста на челу, а уста расколоучитеља зачепљујеш јасно 
изобличавајући њихово неправо учење о прстослагању; јер на тај начин осенивши се крсним знамењем отишао си 
Христу, и Њему предстојећи моли се да угаси безмерно распаљену пећ наших страсти, да нам дарује истинску 
усрдност да Га непрестано славословимо псалмима и појањима духовним, да нас у овом животу и у будућем 
удостоји да му појемо: Алилуја. 
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Икос 6 

Засија као пресветло светило богознаменита обитељ ваша, оци преподобни, и сву земљу руску благодаћу Божијом 
просветли; њу крвавим знојевима подигосте и на њу благодат одозго молитвама вашим и светим подвизима 
привукосте, јер ревнујући поревновасте пророштву које рече: На горама овим засијаће благодат Божија и вера ће се 
умножити. Зато вам, као узрочницима тога пророчанства узвикујемо: Радуј се, Арета, јер Господ милошћу својом 
на вама задивљује; радуј се, јер ти Господ твоје украдено богатство сврста у милостињу. Радуј се, Теофиле, коме 
земља беше лежај, а власеница одећа. Радуј се, Сисоје, коме бдење беше сан, сузе успокојење. Радуј се, Алипије, 
коме анђели при труду светог иконописања беху помоћници. Радуј се, Симоне светитељу, чије свете руке житија 
светих написаше и нама на душевну корист предадоше. Радуј се, Никоне, Антонијев први побожни учениче; радуј 
се Теодосију у радовима манастирским усрдни сарадниче и у душеспасоносним подвизима вољени саучесниче. 
Радуј се, Теофане, што си тело постом умртвио. Радуј се, Онисифоре, што си душу бденим молитвама оживео. 
Радуј се, Макарије, јер те због светог живљења Господ почастио неискваривошћу тела. Радуј се, Анастасије, ђаконе 
побожни и страдалниче предивни. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и 
преславни чудотворци.  

Кондак 7 

Желећи да крајеве наше благодаћу Својом обогати и д? узор онима који хоће да се спасу, подиже вас преблаги 
Господ Духом Светим на веома мучан и богоугодан живот, којим задивисте не само људе на земљи, него и анђеле 
на небу; јер ви, о оци богоносни, у пештерама се притворивши као у гробовима, свеусрдно у топлоти срца и душе, 
јединоме Богу послужисте, богокрасно појући песму: Алилуја. 

Икос 7 

Новог монашког живљења показасте се оцима и учитељима, које се у Русији не беше ни спомињало, а ви га 
засадисте и добро укоренисте. Зато вам безбројна мноштва монахујућих, следећи ваше душеспасоносне стазе, 
благодарно певају: Радуј се, Авраамије, јер си Христа Господа свом душом и срцем заволео; радуј се, јер си због 
Њега и велике трудове пештерног затворништва предузео. Радујте се и ви, дванаесторице прекрасне браће, јер сте 
небу сличну цркву Божије Матере украсили; радујте се, јер сте за своје трудове од Сина Њеног, Христа Бога, 
примили динар - Царство Небеско. Радуј се, Исаакије, пошто си превеликим страдањима оборио ђаволску прелест. 
Радуј се, Илија, што си се подвизима уздржања и бестрашћа благодаћу обогатио. Радуј се, малишану мучениче 
Јоване, јер си своју свету невину крв за Христа пролио; радуј се, Никоне јер си Христу који на Крсту вољно рашири 
дланове трпљењем и незлобивошћу веома угодио. Радуј се, светитељу Јефреме, јер си као пчела саће преслатко у 
обитељ Печерску Студитски устав донео. Радуј се, Тите блажени, јер си гневног беса понизношћу сатро; радуј се, 
јер таму лукавих бесова далеко од нас одгониш. Радуј се, јер нам светлост - да се не гневимо на ближњега - собом 
изливаш. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и преславни чудотворци. 

Кондак 8 

Необично и преславно чудо небеске благодати пројави се наочиглед свих верних: пештера разбојничка у храм 
Божији се претвори, јер где грех преизобилова, ту се благодат преумножи, где се трн безакоња укорени, ту кедри 
раја Христовог узрастоше, где беше смрдљиво блато греха, ту извори бесмрћа прокључаше, где смрт владаше, ту се 
Господ зацари. Дивећи се промени деснице Вишњега, узвикујемо: Алилуја.  

Икос 8 

Сва ваша, преблажени оци, ревност, жеља и брига беше да свезлобном непријатељу рода хришћанскога сатрете и 
погазите горду главу, а Господа Исуса Христа у душама и телима вашим да повеличате и прославите; због тога и 
вас овако поздрављамо: Радуј се, свештеномучениче Лукијане, јер ти припреми небеско обиталиште; радуј се, јер 
ти се као страдалнику дарова бесконачни рајски починак. Радуј се, Лаврентије, јер си побегао од светске сујете; 
Радуј се, јер си у општежиће отрчао са светом анђелским. Радуј се, Пафнутије, пошто си, сећајући се часа смртног, 
непрестано сузио; радуј се, јер си се пред смрт удостојио утехе од анђела. Радуј се, Мартирије, јер си због велике 
чистоте и испосничких подвига био удостојен дара да исцељујеш болести. Радуј се, јерарше Иларионе, зато што си 
стадо словесних оваца Христових на пашњаку Православља добро напасао. Радуј се, кнеже Теодоре, јер си се за 
част и славу Цркве Православне много потрудио. Радуј се, Дионисије, јер си "уистину васкрсе Господ" од 
преподобних отаца у дан Пасхе чуо. Радуј се, Атанасије, што си презрео све красно овога света и у блато га сврстао. 
Радуј се, светитељу Теофиле, пастиру добри, јер си за оне које си напасао био спреман да положиш и живот. 
Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и преславни чудотворци. 
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Кондак 9 

Свима сте све, оци преподобни, јер нам небеске лекове предлажете и на своја бесплатна лечења све нас сазивате, не 
вештинама људским ни завојима, него дејством Светога Духа душевна и телесна исцелења натприродно нам дајете, 
а њих обилно примајући сваки нараштај и узраст Добродавцу и Промислитељу узвикује благодарно: Алилуја.   

Икос 9 

Речити говорници својим беседничким језицима не могу достојно да опевају ваше светиње, а тим више којим ћу вас 
ја, убог речју и разумом, песмама похвалити, о оци анђелима равночасни? Ипак, подстакнут усрдношћу и љубављу 
према вама, осмељујем се да вас овенчам овим недостојним мојим похвалама: Радуј се, Зиноне, који постом и 
многим другим подвизима монашког живота светло засија; радуј се, ти који понизношћу, кротошћу и послушношћу 
земљу кротких наследи. Радуј се, Григорије, јер зељем којим се храњаше, здравље болеснима изручи. Радуј се, 
Ипатије, који светим оцима у болестима са свеусрдношћу послужи и због тога прими благодат Духа да исцељујеш 
оболења. Радујте се, оци преподобни, чије пречасне главе на здравље душа и тела наших миро точе; радујте се ви, 
чије пресвете душе у неизрецивој слави Божијем престолу предстоје. Радуј се, Мојсеје, што си молитвама, постом и 
веригама умртвио страсти. Радуј се, Јосифе, јер си кроз врата понизног и усрдног послушања у вечни покој ушао. 
Радуј се, Павле, јер никада у беспослици ниси проводио време, и стога си се са трудбеницима и оптерећенима 
настанио. Радуј се, Сисоје, зато што си прекомерним подвизима испосништва не само људе, већ и анђеле задивио. 
Радујте се, Леонтије и Геронтије, јер сте од дечаштва заволели Христа; радујте се, јер сте се у младићству у 
подвизима такмичили са наставницима. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, 
велики и преславни чудотворци. 

Кондак 10 

Желећи да спасе многе, премилосрдни Христос Бог наш који милостиво тражи обраћење и спасење свих, објави вас 
Русији као друге оце Египта, Тиваиде и Палестине, да вама уразуми многе и вашим животом покаже пут ка 
спасењу; у томе се ви потрудисте и лепо успесте, нелењиво поучавајући еванђелској истини оне који су у незнању, 
приведосте их правоверју, и чувању Божијих заповести и богоугодном и чистом животу речју и делом их 
непрестано побуђивасте, Богу Помоћнику песму појући: Алилуја  

Икос 10 

Зидина тврда и чврста ограда, свехвални оци, бићете нама који вам притичемо са топлом вером, усрдношћу и 
љубављу, ограђујући нас од чулних и духовних наших непријатеља, да их се не бојимо, него да их вашим 
молитвама Христу Богу побеђујемо, са благодарношћу вам узвикујући овако: Радуј се, Несторе, који презре доње, а 
заволе горње; радуј се, јер си се пред кончином удостојио да самог Господа Исуса Христа са анђелима видиш. Радуј 
се, Теодоре, јер си поставио стражу устима својим. Радуј се, Памво исповедниче, који богове незнабожачке прокле, 
а име Господа неба и земље исповеди. Радуј се, Софроније, чврстим притвором и железом тело си притеснио, а 
душом и умом непрестано си ка небу са псалмопојањем летео. Радуј се, Панкратије, јер болесницима благодаћу 
Светог Духа исцелења точиш. Радуј се, Антоније, јер лукаве духове од оних који ти са вером долазе прогониш. 
Радуј се, Мардарије, сиромаштва и нестицања волитељу. Радуј се, Амоне, древним светим Оцима свеусрдни у 
подвизима подражаваоче. Радуј се, Пиоре, који страсти телесне огњем уздржања спали. Радуј се, Мартирије, који 
врлинским расположењем душу просвети. Радуј се, Руфе, јер си својим животом постао узор испосницима и 
подвижницима. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и преславни 
чудотворци. 

Кондак 11 

Свако похвално појање бива надмашено мноштвом преславних ваших подвига и прекомерних трудова који 
превазилазе људски живот, али приличе анђелскоме; и више вам доликује да вам се приносе похвале од анђела него 
од људи, али ипак, видећи нашу усрдну тежњу, примите појање које вам са вером и љубављу приносимо и 
измолите нам отпуштење грехова, и то да у добром владању и покајању скончамо овај наш привремени живот, а да 
се у вечном удостојимо да вашим молитвама појемо Богу: Алилуја 

Икос 11 

Вама који омрзнусте таму страсти засија светлост незалазна, угодници Божији преславни; а бесконачно весеље вас 
прихвати кад добар подвиг са горљивошћу завршисте. Стога предстојећи престолу Христовом помињите нас који 
вам певамо ово: Радуј се, Евфросинија, горњег Јерусалима кћери пречасна; радуј се, доњег Јерусалима, нашег града 
Кијева, мати пресветла. Радуј се, Јулијана, дево, љиљане прекрасни који израсте у земаљском Христовом врту; 
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радуј се ти која процвета у Његовој небеској градини. Радуј се, Макарије свештеномучениче, јер си до смрти био 
веран пастир; радуј се, јер пре него што си на земљи примио чулни престо, на престоле духовне си се предбележио. 
Радуј се, Касијане, затворниче дивни. Радуј се, Арсеније, зато што те за оно што је привремено богоугодно Христос 
вечно упокојио. Радуј се, Евтимије, јер се због свог великог пошћења и неућутног славословља Богу насићујеш 
рајским сладостима и са анђелима појеш. Радуј се, Венијамине, јер раздавши имања своја почиваш у крилу 
Авраамовом. Радуј се, Тите, што си оставио восјку земаљског цара да би Небеском Цару био храбрији војник. Радуј 
се, Ахила, јер си се од младости распео животу и страстима, да придобијеш Христа који се вољно на Крсту распе. 
Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и преславни чудотворци. 

Кондак 12 

Благодаћу Свемилостивог и Сведарежљивог Бога поживесте равноанђелским животом, оци духоносни, чуда многа 
учинисте, храм Пречистој Госпођи Дјеви Богородици пречудесан направисте и као прекрасну невесту га златом, 
сребром и драгоценим камењем украсисте, и у њега долазећи из целе васељене хвале због вас Христа Бога, појући 
му: Алилуја. 

Кондак 12 

Опевајући ваш тиховатељски живот, хвалимо подвиге ваше - пост, молитве, сузе, коленопреклоњења, свеноћна 
бдења, умртвљивања плоти, скрушивања духа, простирања, понизност, кротост, ћутање, трпљење, сиромаштво, 
нестицање и све оно што ради љубави Христове предузесте ми поштујемо, овако певајући: Радујте се, Пајсије и 
Меркурије, јер у нераздвојном живљењу и једнодушној братској љубави поживесте на земљи; радујте се, јер се 
јединственим живљењем и радошћу заједно наслађујете са Христом и на небу. Радуј се, Макарије, јер си као 
Самуил у младом добу за служење Господу био предодређен. Радуј се, Пимене, зато што си као пшеница са гумна 
Христовог предопредељен за житнице небеске. Радуј се, Силуане, јер си на крилима поста и молитве узлетео Богу. 
Радуј се, Агатоне, јер си на плећима високих врлина био узнесен међу горње. Радуј се, Захарија, пошто си бесовима 
био страшан, а анђелима си се показао сабеседник, и са њима си и ка престолу Тројице Пресвете одлетео. Радуј се, 
Игнатије, пресветли кнеже пештерног града; радуј се, пастиру преподобни изабраног стада. Радуј се, мучениче 
малишане, јер си за Христа од нечовечног Ирода испио чашу смрти; радуј се, ти који источну земљу крвљу освешта 
и наше крајеве доласком својим благослови. Радуј се, Лонгине, јер си путем уским право ходао, и њиме си и до раја 
доспео. Радујте се, сви преподобни оци наши печерски, свесветски светилници, велики и преславни чудотворци. 

Кондак 13 

О свеблажени и од сваких похвала виши, преподобни оци наши печерски, примите овај вам мали принос, као што и 
Господ прими две лепте удовичине; и не узгнушајте се од нашег мољења, као што се ни Христос не узгнуша 
блудничиног целивања, и вашим посредништвом код Господа удостојте нас да у добром владању и покајању 
скончамо овај живот и да са молитвом у устима, срцу и души одемо из овог привременог живљења у вечно, и 
станемо пред престо Свевишњега, где ви предстојите и са арханђелима и анђелима и свима светима песму појете: 
Алилуја. 

  (Овај се кондак чита три пута, а затим се опет чита Икос 1 и Кондак 1) 

  

   Молитве свим преподобним кијево-печерским 

Молитва прва 

 Преподобни и богоносни оци наши Антоније и Теодосије, и сви преподобни печерски, светила земаљска 
пресветла, који из тамних пештерних места у земљи руској славно засијасте, и онеботвористе је многим 

светозарним звездама вашег анђеловрсног живота, и читаву васељену светлима високих врлина и блистањима 
божанствених чуда задивисте, и сада смртним заласком на неко време телом у гроб зађосте, а душама се уз Христа 
Сунце Правде као праведници просвећујете, као сунце у Царству Небеском; бацајући ваше молитвене зраке за своје 
отачаство према Богу Светлости, не заборавите да и нас, ваше сталне молитвенике који пребивамо у ноћи страсти и 

јад?, озарите одозго својим благодатним сијањима; да се, ходећи право у светлости вашег врлинског живота, 
удостојимо да гледамо светлост недодирљиве славе Божије, хвалећи Га заједно с вама у бесконачне векове. Амин. 
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Молитва друга 

 О угодници Христови, преподобни оци наши Антоније и Теодосије и сви свети кијево-печерски, 
светилници пресветли, који светошћу монашког живота први засијасте у земљи Русији, покровитељи града Кијева и 

свега отачаства вашег! Вама, топлим молитвеницима и непостидним заштитницима, усрдно притичемо, у својим 
нуждама и јадима молећи за утеху и помоћ. Помозите нама, слугама Божијим (имена), заступници наши! Утврдите 

нас у светој вери, сачувајте Цркву Божију од погубних јереси и раскола, научите нас да свагда извршавамо 
заповести Божије и сва предања црквена која нам Оци предадоше, будите нам благосрдни оци и топли 
молитвеници, да прославимо име животоначелне Тројице, Оца и Сина и Светога Духа у векове. Амин. 

  

 

 

     АКАТИСТ ПРЕПОДОБНИМ И БОГОНОСНИМ ОЦИМА  АНТОНИЈУ 
И         `   ТЕОДОСИЈУ ПЕЧЕРСКИМ 

 

Кондак 1 

Изабрани и Духа Светога испуњени, преподобни и богоносни оци наши, Антоније и 
Теодосије, руске земље преособите биљке, пречудесног руског народа украси, мени 
недостојноме који хоћу да вам вршим похвално појање, понизно вас молим, потамнели 
мој разум светлошћу дате вам од Бога благодати озарите, мрак непознавања 
просветлите, тешкоће и препреке разрушите, моју немоћ укрепите, а све нас синове 
ваше из свих невоља и напасти, јада и болести очински ослободите, да у топлоти срца 
из дубине душе сви заједно кличемо вам: Радујте се, Антоније и Теодосије, монашког у 
Русији живота првоначелници. 

Икос 1 

Анђелима прикладан желећи живот, одмах у младости својој све оно красно у свету расудно пренебрегосте, и као 
смеће то од себе одбацивши, детињим ногама изгазисте, а себе читаве на дар и принос Христу Богу осветисте; зато 
расуђујући такву вашу свету и богопријатну одлуку, приносимо вам овакво појање: Радујте се, оци богоносни, који 
све земаљско, добро и красно у свету презресте; радујте се, ви који Христа од младости свим срцем и свом душом 
заволесте. Радујте се, који иметак и све сопствености родитеља ни у шта сврстасте; радујте се, који благо и слатко 
иго Христово још у детињству на рамена узесте. Радујте се, јер се уподобисте богопријатном приносу преподобног 
Авеља; радујте се, јер постадосте подражаваоци богољубивог Ноја у његовом благодарном жртвоприношењу после 
изласка из барке. Радујте се, ви који тела своја уместо угојених јагањаца и телаца Створитељу своме принесте; 
радујте се, ви који душе своје уместо миомирисног тамјана Христу Спаситељу узнесте. Радујте се, ви који срца 
своја за свагдашње служење Богу и Божијој Матери лепо припремисте и потпуно предадосте; радујте се, ви који сав 
свој живот, попут Самуила, у служењу Богу све до последњег издисаја красно и богоугодно проведосте. Радујте се, 
ви који много мноштво мужева и жена, младића и девојака научисте да вашем животу подражавју; радујте се, ви 
који благи и слатки јарам Христов многима осладисте. Радујте се, Антоније и Теодосије, монашког у Русији живота 
првоначелници. 

Кондак 2 

Свевидеће око Оца Светлости видећи такво ваше Богу веома богоугодно поступање и душеспасоносну намеру, ако 
вас и не устроји одмах да скупа живите, ипак вас не после дуго времена сједини и састави, као што сједини и 
састави Павла са Петром, да један јарам поневши, многе уведете у небеске обитељи; томе се дивећи, ми благодарно 
Богу који тако све устроји појемо: Алилуја. 

Икос 2 

Разум богопријатан и душекористан, Антоније свехвални, за себе самог и за остале настојећи да стекнеш, дању и 
ноћу од свемилостивог Бога са топлим сузама прилежно си искао, пророчки зборећи: Покажи ми, Господе, пут 
којим ћу поћи. Зато човекољубиви Бог, обазревши се на твоје сузно молење, метну ти у срце да не задржавајући се 
у Атонску Гору идеш, а ти си се, као други Авраам, прихватио пута са великом горљивошћу, испуњавајући Божије 
наређење, због чега ти тако кличемо: Радуј се, оче Антоније, јер се уподоби древноме Аврааму који се по речи 
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Божијој добровољно и послушно, без јада и жалења удаљи од својих сродника и рођака; радуј се, што се у врло 
далеку непознату земљу ради проналажења монашког живота по својим снагама безбрижно удаљи. Радуј се, јер 
дуги, тешки и премукотрпни пут жустро и без забуне пређе; радуј се, јер на томе путу, као негда Товија, Анђела 
Божијег за сапутника имаде. Радуј се, јер до Атонске Горе, по твојој жељи и Божијој вољи, срећно стиже; радуј се, 
јер многа тамо духовна блага и душекорисне ризнице стече. Радуј се, јер својим мудрољубивим животом у посту и 
молитви, неуморном труду и бдењу, и беспоговорном послушању, Бога ради, многе тамо задиви; радуј се, јер се у 
иночким трудовима и подвизима изједначи са великим старцима Свете Горе. Радуј се, Антоније, што као богомудра 
пчела од отаца који се тамо труђаху као са различитих цветова сладост иночку сабра; радуј се, ти који ту исту 
сладост у отачаство опрезно пренесе, и тамо благоуспешно засади и однегова стоструко. Радуј се, јер си у 
монаштво том истом сладошћу многе, а међу њима и Теодосија великога у речи и делу привукао; радуј се, јер си 
сабрану своју братију духовном сладошћу изобилно наситио и у врлинама укрепио. Радујте се, Антоније и 
Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

 

Кондак 3 

Кад се сила Вишњега у твоје чисто и непорочно срце усели, преблажени Теодосије, тако те читавога Божијом 
љубављу распали, да те научи и уразуми од свега земаљског и привременог удаљавати се и оно бесконачно стално 
тражити. Зато, гледајући такву твоју горљивост и усрдност за спасење душе, умилно Свесилном Богу појемо: 
Алилуја. 

Икос 3 

Имао си, преблажени оче Теодосије, превелику жељу да посетиш света места у Јерусалиму, и за то жељено дело 
нашао си прилику придруживши се онима који иђаху у Јерусалим, али злобни враг ти сметњу и препреку направи, 
јер нахушка твоју мајку, која за тобом трчавши и стигавши те, као злочинца свезаног у дом довуче, па те после 
многог бијења чврсто у кући притвори, а ти си, као дијамант, ова страдања стрпљиво поднео, па потом кад беше 
пуштен из притвора, опет се подесно предаде печењу хлеба за црквено литургисање, и томе дивећи се овако ти 
кличемо: Радуј се, оче Теодосије, непоколебљиви и неразрушиви стубе стрпљења; радуј се, пречудесни и прекрасни 
узоре понизности и кротости. Радуј се, јер тешка мајчина бијења и гажења ногама ведро и мужевно претрпе; радуј 
се, јер њена ласкања и пољупце себи у смртоносну рану сврста. Радуј се, ти који служење Богу и Божијој Матери 
изнад свега здушно заволе; радуј се, што црквеном служењу са сваком усрдношћу од детињства приањаше. Радуј 
се, ти који поруге и подсмехе вршњака себи у част сврста; радуј се, јер свима старима и младима себе као узор 
понизности и кротости представи. Радуј се, што свима који те вређаху прегрешења здушно опрости; радуј се, јер те 
сви врлински људи више него твоје вршњаке хваљаху, вољаху и поштоваху. Радуј се, јер се добром нарави и 
благочашћем красније него светлим одећама украси; радуј се, ти који мајчинска и властелинска одела у скверно 
блато сврста. Радујте се, Антоније и Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 4 

Од богомрских страсти и таласања ненадјачан си се јавио, преподобни оче наш Теодосије, пошто твоју одлуку да 
непрестано двориш Господа свагда имајући у уму и у срцу, сваки дан си се ка све већим трудовима пружао, и сваки 
дан си настојао да будеш пријатнији и омиљенији Богу, а свако светско сладострашће и частољубље побеђујући, 
Јединоме Богу стално си појао: Алилуја. 

Икос 4 

Чувши, преблажени оче Теодосије, за тврди и оштри живот светог Антонија у пештерном притвору, жустро, као 
јелен на изворе воде, тајно од своје мајке њему си трчао, па тамо доспевши прилежно си га молио да те у свој 
саживот прими и у број инока упише, и он, провидевши Благодат Божију која у теби живљаше, неодложно нареди 
да се метне на тебе иночки образ, а ти благодарећи за то Богу Добротвору, оберучке си се прихватио иночког 
живота, и скупа са Антонијем непрестано си се трудио, па на то помишљајући тако вам кличемо: Радујте се, 
Антоније и Теодосије, оснивачи иночког живљења; радујте се, најпрвији наставници монаха почетника у Русији. 
Радујте се, уводиоци оних који вам долазе у монашку луку, као у неку безбедну лађу; радујте се, предобри 
управитељи оних који се ваљају по пучини овога света. Радујте се, јер светске буре, таласања и пометње у тишину 
мудро приводите; радујте се, јер у добро и спасоносно пристаниште све љубазно упућујете. Радујте се, јер 
распомамљене побуне непријатеља мудро умирујете; радујте се, јер од свих неугодних узбуркања оне који вам 
притичу лако спасавате. Радујте се, ви који све под свој покров и заштиту очински примате; радујте се, ви који без 
пристраности од свих напасти и беда штитите. Радујте се, ви који се за невољнике свагда и у свему и на сваком 
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месту добро заузимате; радујте се, јер сте увек посредници угрожених, злостављаних и омаловажаваних. Радујте се, 
Антоније и Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 5 

Богојављене звезде које на своду руском објави надземаљско сунце, које зракама високе ваше светости многе 
просвећујете, многе на пут богопознања упућујете, многе ка монаховању приводите, а многе у врлинама, оштром и 
мукотрпном животу утврђујете и укрепљујете; гледајући како се ова Божија воља у вама добро испуни, појемо 
благодарно Свемилостивом Богу: Алилуја. 

Икос 5 

Видевши ваш богоугодни затворнички живот у пештерама као у гробовима, многи се умиљаваху душама и срцима 
се сакрушаваху, па журно код вас спасења тражећи притицаху понизно молећи да и њих учините заједничарима 
таквог живота и посветите за свагдашње служење Богу, а ви, сећајући се Онога који рече: Који мени долази, нећу га 
истерати напоље, - све дошљаке љубазно примасте и очински поучавасте. Зато вас венчавамо оваквим опевањем: 
Радујте се, преблажени оци, који многе од ропског јарма свету у слатку слободу духа изведосте; радујте се, јер 
многе да истински Христа дв?ре и искрено да му служе научисте. Радујте се, јер својим врлинама, као негда Мојсеј 
у земљу обећану, многима пут откристе; радујте се, јер многе не у Земљу обећану, већ у сама небеска обиталишта 
уведосте. Радујте се, ви који не само речју, него пуно више делом и усрдном молитвом Богу своје ученике и 
следбенике поучавате: радујте се, ви који своје сужитеље монашким правилима красно и богодостојно управљате. 
Радујте се, јер оне који су оптерећени разним напастима и искушењима брзо потпомажете; радујте се, јер 
нападаним и тешко угњетаваним свагда помажете. Радујте се, јер оне које противници надјачавају, али они не 
очајавају и богонадно вас у молитви призивају, вашом изненадном испомоћу поткрепљујете; радујте се, јер сваки 
непријатељски налет одвраћате. Радујте се, што духовно стадо које сабрасте будним оком стално надзирете; радујте 
се, што своје ученике и наследнике непрестано на пут Божијих заповести упућујете. Радујте се, Антоније и 
Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 6 

Проповедан и свуда премного хваљен беше ваш, преподобни оци, богоугодни и тиховни живот; јер само видевши 
или чувши како га у нестицању и пештерним затворима проводите, ко није помислио да сте више анђели него 
људи?! Свако, чудећи се стрпљењу вашем и различитом умртвљивању тела, и узвраћајући Богу примерену 
благодарност, заједно с вама појаше песму: Алилуја. 

Икос 6 

Сијате у кругу руске црквене области, преблажени, јер иако саме себе у тамне пештере као под посуду затвористе, 
ипак зракама ваших подвига и врлина све околне крајеве озаристе и просветлисте баш као што ово чулно сунце 
озарује и просветљује свет, па тако многа срца на богоугодан живот подстакосте и загрејасте и способна за 
доброчинство учинисте, као што и сунце загревајући земљу чини је способном да прораста разно дрвеће и плодове 
и пољске биљке и свако зеленило на службу људима и животињама. За то благодарећи Богу, приносимо вам овакво 
појање: Радујте се, просветитељи оних који пребивају у помрачености страстима; радујте се, уразумитељи оних 
који живе у сујети и самозабораву. Радујте се, руководиоци оних који су у недоумици и заблуди; радујте се, 
управитељи оних који почињу да добро живе. Радујте се, укрепитељи оних који посустају у добру и који се 
колебају од малодушности и чамотиње; радујте се, јер пробудисте оне који у немару спаваху. Радујте се, будности 
и трезвености предобри учитељи; радујте се, немара и беспослице извесни прогонитељи. Радујте се, трудољубља, 
које је сваког добра почетак и утврђење, најтоплији љубитељи; радујте се, чистог и непорочног живота 
неуспављиви чувари. Радујте се, свих ка спасењу изврсни и верни водичи; радујте се, свих који хоће да 
благочастиво и богоугодно живе мудри настваници. Радујте се, Антоније и Теодосије, монашког у Русији живота 
првоначелници. 

Кондак 7 

Хотећи да вашем добром поступању направи сметњу и препреку, свезлобни враг против вас кнеза гневом ражеже и 
љутњом распали због пострига у монаштво његових слугу, више од осталих омиљених, неког евнуха и сина 
бољарског, тако да вам нужда беше да своја пештерна обиталишта оставите и другде се преселите; међутим не 
весељаше се злобник дуго овом својом измишљотином, пошто добродушни кнез, уразумљен својом 
богобојажљивом супругом, ускоро познаде вашу незлобивост, и увидевши вражију вештину и препреденост, посла 
к вама с молбом да се опет вратите на своје прошло пребивалиште, и томе се обрадовавши благодарно запевасте 
Богу: Алилуја. 
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Икос 7 

Новог труда и новог подвига по повратку у ваша пештерна обиталишта прихватили сте се, оци преподобни: на 
ширење монашких келија и на прављење молитвеног храма нелењиво се бацисте да гордост подмуклог врага 
погазите и његово бестидно безумље посрамите, а сабрану братију на богоугодан и врлински живот још више 
подстакнете, и на усрдније Христу Богу служење покренете, а гледајући на то умним очима ми вам овако 
узвикујемо: Радујте се, пештерног иночког живљења трудољубиви проналазачи и ревнитељи; радујте се, монашког 
живота топли и преславни заштитници. Радујте се, ваших обитељи бодри и неуспављиви чувари; радујте се, 
кнежевског гнева и љутње најпонизнији укротитељи. Радујте се, душмана и непријатеља ваших истински и 
нелицемерни љубитељи; радујте се, оних који вам чине неправде и стварају напасти праведни волитељи. Радујте се, 
заповести и наума Божијих најусрднији испуњивачи; радујте се, чистоме и непорочном животу предводници 
наклоњени. Радујте се, крепости и побожности учитељи преособити; радујте се, оних који се подвизавају у 
благочашћу и труде у доброчинству свесилни силом Христовом помоћници. Радујте се, у монашким трудовима 
неутрудиви подвижници; радујте се, стаду које сабрасте необориви у свему поборници. Радујте се, Антоније и 
Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 8 

Ваш чудни и веома мукотрпан живот не само људе на земљи, већ и анђеле на небу задиви: јер ви, затворивши се у 
пештерама као у тамним гробовима, свеусрдно у топлоти срца и душе Јединога Бога двористе, да та дању и ноћу 
Створитељу своме приношена служења буду непозната и незнана свету, а да се позната и знана Самом Творцу 
покажу. Због тога ми Богу, Који вас тако научи и уразуми, увек певамо: Алилуја. 

Икос 8 

Сва ваша горљивост, преблажени и богоносни оци, и све старање беше око тога да се стално свезлобном 
непријатељу рода хришћанског противите и горду му главу газите и сатирете, а свеопштог Творца заједно са 
ученицима својим у душама и телима вашим прославите, па у овој вашој доброј тежњи и богоугодном подвигу 
укрепљавани силом одозго, толико узнапредовасте да све могосте у Христу Исусу који вас укрепљиваше. Стога и 
слава Божија засија из пештера ваших и озари све крајеве земље, и ради тога вам овакво похвално појање 
предајемо: Радујте се, хвале и части Божије у свету неуморни ревнитељи и проповедници; радујте се, високоумне 
вражије гордости јаки понизитељи. Радујте се, непријатељских насртаја и вређања хвалодостојни уништитељи; 
радујте се, непријатељских замки и погубних смицалица јуначни спречаваоци. Радујте се, ви који се дубоком 
понизношћу и кротошћу као драгоценим бисерима украсисте; радујте се, ви који у тим богоомиљеним врлинама 
многе утврдисте. Радујте се, јер се у испосништву и уздржању на древне пустиножитеље угледасте; радујте се, јер у 
неуморној молитви без икакве досаде и чамотиње дане и ноћи проводисте. Радујте се, што научисте ваше 
следбенике да у таквој молитви добро пребивају; радујте се, што нам показасте начин и пут како бодровати против 
вражијих насртаја и савлађивати их. Радујте се, ви који против умних непријатеља пост, молитве и 
коленопреклоњења уместо оружја употребисте; радујте се, јер таквим вашим тесним и мукотрпним животом 
Божију славу у свету увећасте. Радујте се, Антоније и Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 9 

Сваки чин људске врсте, од сиромашних и богатих, од нискородних и високородних, посматрајући ваш понизни и 
врло оштар живот, одаваше Богу велику благодарност и премного прослављаше Његову доброту и неизрециво 
милосрђе, што вас устроји да проходите тај тешки и мукотрпни живот, да ви многе изведете са душепогубних стаза 
и пастирски их на стазу спасења упутите, поучавајући их да увек певају Створитељу и Промислитељу: Алилуја. 

Икос 9 

Беседници изабрани се показасте, преславни оци наши, али ви не беседисте по обрасцу овога света, јер оно што овај 
свет воли ви са свом усрдношћу омрзнусте, а што он ублажава и веома поштује ви презресте, и далеко то од себе 
одбацивши као непотребно и бескорисно смеће, ногама га својим погазисте; зато од свих примате овакво похвално 
поштовање: Радујте се, света и свих његових сласти, красота и прелести одважни презирачи; радујте се, иночког 
нестицања и сиромаштва најтоплији љубитељи. Радујте се, тела свога и свих телесних чула сурови умртвитељи; 
радујте се, кротости, понизности и уздржања стални волитељи. Радујте се, јер сву вашу утеху и блаженство у 
сиромаштво и нестицање метнусте; радујте се, јер тиховањем и удаљавањем од света себе врло пролепшасте. 
Радујте се, што старање за саме себе на Божији Промисао стависте; радујте се, што слатка јела и грлу угодна пића 
никада не зажелесте. Радујте се, ви који мека и светла одела на себе никада не метнусте; радујте се, ви који 
драгоцене украсе кроз читав ваш живот свагда с љубављу носисте. Радујте се, који уместо изабране хране 
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многодневним постом и оштрим умртвљивањем тела себе хранисте; радујте се, који уместо слатког пића срдачним 
сузама себе напајасте. Радујте се, Антоније и Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 10 

Премилосрдни Бог који хоће да многе спасе, обраћење и спасење свих милостиво очекујући, показа вас као друге 
апостоле Русије, да вама многе уразуми и на прави пут спасења упути, а ви се на томе апостолски потрудисте, 
нелењиво поучавајући оне у незнању еванђелске истине, правоверју их приведосте, а чувању Божијих заповести и 
богоугодном и чистом животу речју и делом непрестано побуђивасте, певајући Богу помоћнику: Алилуја. 

Икос 10 

Зидина тврда и чврста ограда се показасте, свехвални оци, онима који вам прибегаваху, јер не само да руку помоћи 
онима који жељаху да са вама монахују милостиво давасте, него и оптерећене и притешњене разним световним 
пословима, напастима и обавезама тешисте као родитељи своја чеда у навали страсти и болести, својим старањем 
им пружајући растерећење и очинском нежношћу им тегобу јада олакшавајући. За такво ваше добротворство, 
овакво вам узвраћамо благодарно појање: Радујте се, невољницима и угроженима разним напастима брзи 
помоћници; радујте се, оштећених и злостављаних извесни заштитници. Радујте се, узбуркиванима тешким 
нападајима овог света предобри кормилари; радујте се, убогих и оних у мукотрпном сиромаштву свештедри 
обогатитељи. Радујте се, изгладнелих и гладујућих милостиви крманоши; радујте се, несносном жеђу паљених и 
притешњаваних предивни освеживачи. Радујте се, ви који лишенима одеће и крова у недрима милосрђа Божијег 
заклон и уточиште откривате; радујте се, слепих, а понајвише оних који се у закону Божијем варају, пречудесни 
руководиоци. Радујте се, болестима и тешким оболењима обузетим и мореним премудри излечитељи; радујте се, 
свих напасти, невоља и јада силни и снажни прогонитељи. Радујте се, сваког привременог и вечног добра даваоци; 
радујте се, оних који вам с вером притичу од свих тегобних околности топли заштитници. Радујте се, Антоније и 
Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 11 

Појање које вам приносимо, богоносни оци, није довољно за похвалу преславних ваших подвига и трудова 
надљудских, јер вам живот превазилажаше живот људски, анђелскоме се уподобљавајући, зато похвале од анђела 
више него од људи треба да вам се приносе; видећи, међутим, нашу усрдну тежњу, љубазно примите појање које 
вам приносимо, а нас од греха и сваке скверни и нечистоте вашим молитвама очистите, да сваки дан и час чистим 
срцем појемо Богу: Алилуја. 

Икос 11 

На земаљском кругу јависте се као светлодавна светила испуњена Божијом благодаћу, оци преблажени, сву 
васељену из подземног пештерног скровишта пресветлим вашим врлинама јасно просветљујући, јер ваша дела 
засијавши из подземних притвора толико свему свету на сазнање и познање дођоше, да их и Исток ублажава и 
Запад велича, и Југ хвали и Север премного прославља. Зато вам и ми овако из љубави припевамо: Радујте се, свих 
врлина нелењиви испуњивачи; радујте се, многих монашких обитељи предобри градитељи. Радујте се, сваке врлине 
пресветла огледала; радујте се, ваших обитељи чврсти и несавладиви браници. Радујте се, прекрасна и пречудесна 
Духа Светог обиталишта; радујте се, свих богоугодних и благопријатних дела преурешена сместишта. Радујте се, 
јер Творцу и Богу своме у привременом животу добро угодисте; радујте се, јер се на исход из овог привременог и 
пренапорног живљења прекрасно припремисте. Радујте се, јер ваше ученике, као права чеда, не само у овом 
животу, него и при исходу понајпре на богоугодно живљење упутисте; радујте се, јер тим ученицима по одласку 
одавде невидљиво сапребивање и свагдашњу сарадњу и помоћ обећасте. Радујте се, што у небеске обитељи 
богопомогнуто без икакве препреке уђосте; радујте се, јер плату велику за ваша монашка злопаћења од Свештедрог 
Исплатиоца примисте. Радујте се, Антоније и Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 12 

Благодат коју Свемилостиви и Сведарежљиви Бог од својих неисцрпних ризница даваше, никад у вама не би празна 
и бескорисна, него стално обилан плод твораше, као добро зрно убачено у добру земљу; ви, наиме, уподобивши се 
верним и мудрим слугама који од свог господара узеше таланте, силама одозго вам даваним толико трудољубиво 
радисте да би и Богу пријатни и мили се показали и себи у небеским становима стекли бескрајну накнаду, 
непрестано појући Богу: Алилуја. 

Икос 12 

Опевајући ваш тиховни живот са Јединим Богом, сасвим од житејских и световних старања удаљен, хвалимо 
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паћеничке трудове и подвиге ваше, поштујемо дневна и свеноћна бдења и молитве, славимо честа простирања и 
коленопреклоњења, и частимо сва она умртвљивања плоти и скрушивања духа што љубави ради Христове ведро 
предузесте, помињемо уједно и награде које од Праведног Судије и Исплатиоца Бога обилно примисте, овако 
појући: Радујте се, ви који се у небеској бескрајној слави анђелима уподобисте; радујте се, ви који част равну 
патријарсима примисте. Радујте се, у чин пророка, као они који имају дар прорицања, уписани; радујте се, збору 
апостола и еванђелиста, као они који речју и делом Христа благовестише, прибројани. Радујте се, у скуп мученика, 
као они који много Христа ради претрпеше, благочасно примљени; радујте се, у сабору исповедника достојанством 
исповедништва одликовани. Радујте се, са девствујућима као девственици узвеличани; радујте се, јер са свима 
светима добро Богу угодивши, удео и наслеђе нађосте. Радујте се, јер се преслатким и блаженим лицегледањем 
Пресвете Тројице стално насићујете; радујте се, јер се после иночких подвига и посничких трудова бескрајним 
успокојењем наслађујете. Радујте се, што се наслеђа неизречених блага, преподобнима од века припремљених, 
праведно удостојисте; радујте се, што се Царства Небеског које у себи садржи све сладости и красоте, сва 
величанства и блаженства која ум људски превазилазе, заједничари и поседници јависте. Радујте се, Антоније и 
Теодосије, монашког у Русији живота првоначелници. 

Кондак 13 

О преблажени и сваке части достојни оци богоносни, Антоније и Теодосије Печерски, ово мало мољење које вам 
ми недостојни из љубави приносимо, љубазно примивши, своје а уједно и наше отачаство од свих противничких 
напада и непријатељских насртаја непоколебиво и неоштећено сачувајте, а нас који синовски с вером и љубављу 
вама притичемо, од сваке невоље, јада и напасти очински избавите, да стално благодарно појемо за вас Богу 
Спаситељу: Алилуја. 

 (Овај се кондак чита три пута, а затим се опет чита Икос 1 и Кондак 1) 

                         Тропар преподобним Антонију и Теодосију Печерским, глас 3: 

Двоје почетних руских светила почастимо, Антонија Богом посланог и Теодосија Богом дарованог, пошто они први 
у Русији, равноангелским животом засијавши са гора Кијевских, осветлише отачаства нашег све крајеве и прави пут 
ка небу многима показаше, и поставши првооци иноцима, зборове спасаваних Богу приведоше, и сада предстојећи 

у висинама неугасивој Светлости Божанства, моле се за душе наше. 

 
   
 

  
    АКАТИСТ ПРЕПОДОБНОМ И БОГОНОСНОМ ОЦУ АМФИЛОХИЈУ  
                             ПОЧАЈЕВСКОМ 
Кондак 1. 
 
Изабраниче Христов и обитељи Почајевске нови чудотворче, скорбних брзи утешитељу и 
недужних благодатни исцелитељу, преподобни оче Амфилохије, с љубављу прослављено 
богоугодно житије твоје, песму благодарења теби, Богу приносим. Ти пак као смели пред 
Њим молитвеник и топли за нас заступник, испорси свима који ти с вером приступају, 
ослобођење од душевних и телесних зала, да ти с правом кличемо: Радуј се, преподобни 
оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 
 

Икос 1 
 
Архангелу Рафаилу, који молитве страдајућих Богу приноси и благодаћу Његовом здравље с небеса доноси, 
уподобио си се преподобни, као лекар велики показао си се, исцељујући наше разне недуге. Ми пак, сећајући се 
преславног житија твога, овако ти вапијемо:Радуј се, од младости у вери истинитој васпитани; Радуј се, молитвено 
делање и телесно уздржање од детињства заволео си.Радуј се, од младости своје у побожности си просијао; Радуј 
се, успешном лечењу, од оца свога научио си се; Радуј се, страху Божјем и кротости мајке своје свесрдно 
подражавао си. Радуј се, борбом против плотске похоте, чувањем девства и чистоте подвизавао си се; Радуј се, на 
похоту очију целомудреношћу си се наоружавао. Радуј се, гордости житејској смиреномудреношћу си се 
супротстављао; Радуј се, Христове заповести богољубља и братољубља, испуњавао си. Радуј се преподобни оче 
Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 
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Кондак 2. 
 
Видевши на себи десницу Божју која те закриљаваше, и брзопролазност овога живота разумевши, све прелести 
света лукавога одбацио си и на свету гору Почајевску дошао си, да свагда себе на жртву Творцу својему у чину 
монашком приносиш, непрестано појући Му: Алилуја. 
 
Икос 2. 
 
Расуђивање савршено искаху у теби православни људи, видећи богоугодно твоје житије. Ти пак, од обиља љубави 
Христове у срцу, пресузео си о њима очинско старање. С више пак, небесни дар духовног расуђивања примивши, 
достојно си је употребио ради духовног поучавања младих. Стога ради, хвалимо те, говорећи: Радуј се, намера 
Творчевих испунитељу,  Радуј се, спасење ближњих старатељу. Радуј се, Духа Светога стицатељу, Радуј се, 
заблуделих у тами неверја просветитељу. Радуј се, ожалошћених и обремењених утешитељу, Радуј се, ревносних 
хришћана духовни хранитељу. Радуј се, Цркве земне ратниче, Радуј се, пукова демонских прогонитељу, Радуј се, 
светих отаца сабеседниче,  Радуј се, јеретика лицемерних разобличитељу, Радуј се, покајања учитељу, Радуј се од 
ропства греховног ослободитељу. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни 
исцелитељу. 
 
Кондак 3. 
 
Силом Божијом укрепљиван, на висину бестрашћа храбро си се успео, блажени, такође од Господа многе 
благодатне дарове примивши, на спасење ближњих употребио си их, смиреномудро појући штедром Богу: Алилуја. 
 
Икос 3 
 
Имајући дар исцељења, ваистину, као нови источник благодати, на гори Почајевској јавио си се, оче Амфилохије; к 
теби са разним болестима мноштво страдајућих с вером и надом усрдно притицаху, и силом благодатних молитви 
твојих, бесплатно здравље примивши, у радосном благодарењу клицаху: Радуј се, силом Вишњега преиспуњени, 
неисцељиве болести лечио си,  Радуј се, Његовом влашћу окриљен и мртве васкрсавао си. Радуј се, слепима си вид 
даровао, Радуј се, глувима слух и немима језик отварао си. Радуј се, кости поломљене намештао си, Радуј се, леђа 
искривљена исправљао си. Радуј се, сухе руке и ноге токовима живота испуњавао си, Радуј се, ватром опаљена тела 
обнављао си. Радуј се, гнојне и смрадне красте телесне очишћавао си, Радуј се изопачене навике плотске које треба 
одсећи, чудесно си лечио. Радуј се, разума лишеним, молитвама Богородици, ум здрав даровао си, Радуј се, 
страдајуће од духа нечастивог, именом Исусовим ослобађао си. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш 
заступниче и предивни исцелитељу. 
 
Кондак 4 
 
Даром прозорљивости, неочекивано од Господа дарованим, бура напада туђинских теби унапред беше позната, од 
тога часа издалека си видео душе и судбине оних који ти долазе. И будући ревношћу за благочешће испуњен грехе 
непокајане тим даром кротко си разобличавао да би, приневши достојан плод покајања, чистим срцем клицали 
Богу: Алилуја. 
 
Икос 4 
 
Јеванђелских речи благоразумног слушања и њиховог мудрог испунитеља гледамо у теби преподобни. Тога ради, 
на пут самопожртвовања, лишавања и скорби ревносно изашао си и за Христом неодступно корачао си. Ми пак, 
немарни у таквом свом следовању Спаситељу, у умиљењу и скрушености срца кличемо ти: Радуј се, жељу да будеш 
увек са Христом имао си, Радуј се, Њега Јединог стицати, непрестано си се старао. Радуј се, монашког послушања 
строги испунитељу, Радуј се, на њиви Христовој ревносни делатељу. Радуј се, лучезарно светило, које нас 
руководиш на путу спасења, Радуј се, граде на врху горе, ка коме хрле верни. Радуј се, соли благочешћа, свет од 
бљутавости душевне чуваш, Радуј се, многе ревности по Богу испуњаваш. Раду се кротост и смирење Христово 
заволео си, Радуј се, небесни покој још у земаљском животу стекао си. Радуј се, реко благодати Божије, Радуј се, из 
те реке и данас се вером напајамо. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни 
исцелитељу. 
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Кондак 5 
 
Богомданим заштитником храма Свете Живоначалне Тројице у Лаври, показао си се свету, јер си га од оскрвњења и 
опустошења заштитио, безбожне прогонитеље од дома молитве храбро си отерао, и верне људе до крви стајати за 
веру Христову призвао си, без страха појући Богу: Алилуја. 
 
Икос 5 
 
Видећи у теби, хулитељи злочестиви, ревносног заштитника обитељи Почајевске и снажни ослонац народа Божјег, 
са великим гневом творци безумља, хтедоше те учинити немоћним, измучити и обешчастити те; ми пак похвалне 
песме приносимо ти појући: Радуј се, због неустрашивог исповедања вере пострадао си, Радуј се, за Бога у Светој 
Тројици слављенога, у тамнице си затваран. Радуј се, ударце због подражавања Господу Исусу примио си, Радуј се, 
са опседнутима затваран си. Радуј се, у ужасним мучењима дуготрпељиви, Радуј се, у љутим злострадањима ниси 
роптао. Радуј се, на мучитеље своје ниси се љутио, Радуј се, љубави божанственом преиспуњени. Радуј се, у 
дуготрајним затварањима духовно си бдео и молио се, Радуј се, Богородицу у помоћ призвао си. Радуј се, сву наду 
своју на Господа положио си, Радуј се, у вери и нади својој ниси се посрамио. Радуј се, преподобни оче 
Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 
 
Кондак 6 
 
Проповедник покајања и живота благочестивог учитељ показао си се, оче Амфилохије. Јер пре исцељења телесних, 
исцељивао си душе к теби долазећих од грехова и безакоња. Уз то пак, учио си да скорби и болести постижу нас 
због презрења богоугодног живота, те си на покајање призивао, да ослобођени од греха у радости појемо: Алилуја. 
 
Икос 6 
 
Засијао си расуђивањем духовним, од Господа ти дарованим, јер си на старање о души усмеравао, и из ропства 
страсти, оне који су те слушали благодаћу ослобађао си. Сада пак, прими од нас ове похвалне речи: 
Радуј се, мачем смирења и љубави обострано оштрим, сплетке вражје пресецао си, Радуј се, Апостола 
подражаватељу, тврђаво вере православне. Радуј се, храбри подвижниче, монашке завете ревносно си испуњавао, 
Радуј се, Ангела сабеседниче и оних који ангелски образ носе наставниче. Радуј се, верни слуго Божији, 
исповедника наследниче, Радуј се, оче милосрдни, преподобних сапричастниче. Радуј се, свештениче од Бога 
постављени, Жртву Бескрвну за људе непорочно си приносио, Радуј се пастиру, добри, душу своју за словесне овце 
Христове био си спреман да положиш. Радуј се, лекару благодатни, водом и брашном молитвом освећеним, болести 
си исцељивао, Радуј се, достојни презвитеру, силом благодати Божије брзо си притицао у помоћ. Радуј се, 
Богодаровани источниче, животворни и целебни, Радуј се, љубављу Христовом преиспуњени, пале си подизао и 
очајне обрадовао. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 
 
Кондак 7 
 
Желећи у срцу свом са Христом се сјединити, непрестано сладчајше име Његово устима призивао си и огњем 
благодати Божије душу своју у достојни храм Њему уредио си. Стога ради и нас си научио ум и срце од света 
геховног одвраћати и Богу стремити, да би Му у вечном радовању певали: Алилуја. 
 
Икос 7 
 
Ново огледало апостолске ревности и жеље ослободити се и са Христом бити јавио се јеси, преподобни, тато 
безаконици и неблагодарни на манастирском гробљу жељаху те без икакве кривице усмртити. Но подвигом 
жртвене љубави сакелејника твога Иринарха, од неумољиве смрти био си спасен. На тај начин и ми у преданости 
Богу утврђујемо се, говорећи ти овако: 
Радуј се, Христа од младости своје заволео си, Радуј се душу и живот свој Њему свецело предао си.  Радуј се, 
својевољно Господу послужио си, Радуј се, у непрестаној нади на Њега утврђивао си се. Радуј се, и пре смрти за 
свет греховни умро си, Радуј се, живот вечни, још у земном телу, у Христу пронашао си. Радуј се, образцу 
савршене вере и љубави, Радуј се, огледало непостидне наде. Радуј се смирења Христовог наследниче, Радуј се, 
милосрђа Његовог подражатељу. Радуј се, непрестано сећање на смрт стекао си, Радуј се, лукавства вражја избегао 
си. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 

14 



Кондак 8 
 
Необично чудо дешава се, блажени, име твоје заједно са Преблагословеном Богородицом и Преподобним Јовом, 
молитвено се призива: за мало принесно вам мољење, таквим двоструким заступништвом од великих скорби и 
недуга добијамо брзо избављење, да због вас с радошћу кличемо Богу: Алилуја! 
 
Икос 8 
 
Љубављу Божанственом сав испуњен, духовно си збринуо мноштво људи који, као старцу духоносноме, у 
изгнанству твоме у Малу Иловицу, теби притицаху. Ти си пак њихове потребе милостиво задовољавао и многе 
богоугодном животу привео. Тако и ми, житијем твојим у истини и благочешћу утврђивани, кличемо ти овако: 
Радуј се, нови бесребрениче, који болести наше исцељујеш,  Радуј се, благовесниче изузетни, веру праву у земљи 
нашој утврђујеш. Радуј се, служитељу Божији, свима си давао себе и многе ка Христу привео, Радуј се, подвижниче 
кротки, унесрећене си миловао и љубио. Радуј се, пастиру богомудри, разум спасења људима давао си, Радуј се, 
старче благодатни, душе непокајане обнављао си. Радуј се, пророче Бога живога, страдајућима милост си изливао, 
Радуј се громе богогласни, непријатеље вере си разгонио. Радуј се, простоте стицатељу, премудрости овога света 
посрамљивао си, Радуј се, Истине служитељу, смиренима си разум просветљавао. Радуј се преподобни оче 
Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 
 
Кондак 9 
 
Сваких зала и скорби житије твоје пуно је, преподобни, којима те демони и зли људи неодступно вређаху, но ништа 
не успевши, пронађоше у теби чврст стуб вере и неизрециви источник љубави; који изнад сваког очекивања 
узраставши и вишеструко благодат стицавши, чак до блажене кончине своје, од срца певао си Богу: Алилуја. 
 
Икос 9 
 
Сваки дан и час многе молитве узносио си, оче, Пречистој Владичици нашој Богородици, величајући је и 
материнску љубав према нама грешнима хвалећи. Сада пак обитељ твоја, заједно са Јовом преподобним, има у теби 
топлог заступника и неодступног молитвеника према Њој, зато ти кличемо: 
Радуј се, изабраниче Мајке Божије, Радуј се, свете обитељи Њене преславни ревнитељу. Радуј се, чудотворну икону 
Пречисте свето си поштовао, Радуј се, отиску Њене десне стопе са страхом и трепетом клањао си се. Радуј се, славу 
Приснодјеве свакога дана песмом си прослављао, Радуј се, у милост Њену наду си своју полагао. Радуј се, у 
подвизима монашким и трудовима исповедничким Јову преподобном достојно си подражавао. Радуј се, попут тог 
светог оца, дар чудотворења си пројавио. Радуј се, на жетву духовну од Господа послати, Радуј се, на њиви 
Христовој брижљиво си се трудио. Радуј се, Цара Небеског благонаклоност си задобио, Радуј се, мирске славе и 
хвале јуродством си избегавао. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни 
исцелитељу. 
 
Кондак 10 
 
Спасења нашег и сада наставник буди, преподобни, да гледајући нетљено тело твоје сујете и лажи овога света 
избегавати научимо се; лењивост и небригу за душу своју трудом и молитвом одгонио си; о чистоти плоти и духа 
бринути свим срцем учимо се, у нади на спасење вапијући Богу: Алилуја. 
 
Икос 10 
 
Стена неразрушива испред наилазећих зала био си, преблажени: жалосне тешећи, болесне исцељујући, демоне 
изгонећи и од напасти чувајући. Све до данас силу Божју у теби постојећу, свима који ти долазе с вером и љубављу 
дарујеш, који се труде да ти певају: 
Радуј се, оче, јер још постоје људи земље руске који теби притичу, Радуј се, јер и сада реке народа свете Русије, 
трежећи исцељење код целебних моштију твојих, не смањују се. Радуј се, богобораца лукавих разобличитељу, 
Радуј се, богомрзаца нечастивих искоренитељу. Радуј се, светлост Божју у себи си поседовао, Радуј се, сладост 
неизрециву окушати многе си оспособио. Радуј се, у истинском смирењу срце своје си утврдио, Радуј се, тим 
оружјем, заједно са молитвом, демоне си побеђивао. Радуј се, Оцу Небеском синовски си послушан био, Радуј се, 
Христа Спаситеља истински учениче. Радуј се, предивна лиро Духа Светога, Радуј се, чисто станиште Свете 

15 



Тројице. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 
 
Кондак 11 
 
Песму благодарења, у свим околностима скорбног живота свога, подвигоположнику Христу непрестано си 
приносио, угодниче Божји; ми пак, пронашавши у теби таквог заступника пред Богом, и у наилазећим напастима 
заштитника, по образу твоме, у скорбима и радостима својим, ревносно величамо Господјеви појући: Алилуја. 
 
Икос 11 
 
Као светилник многосветли јавио си се, богоносни, светлошћу чудеса и образ благочешћа верне просвећујући. Но, 
и по уснућу твојем не ослаби у теби ова благодат, коју онима који са вером приступају кивоту твоме обилато дајеш 
да науче славити Бога, Источника свих чудеса, теби пак говорећи овако: 
Радуј се, бесребреника и чудотвораца наследниче, Радуј се, тела наших здравље и душа спасење. Радуј се, јер се 
тобом од страсти телесних избављамо, Радуј се, јер се тобом сладошћу духовном испуњавамо. Радуј се, обитељи 
Почајевске славна похвало, Радуј се, свих богомудрих премудра доброто. Радуј се, многе си из пропасти ишчупао, 
Радуј се, безбројне си неповређене сачувао. Радуј се, демона многоплачни поразу, Радуј се, земље Волинске 
освећење. Радуј се, светлости која скорбни мрак разгониш, Радуј се, светлости која таму безбожности 
просветљујеш. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли наш заступниче и предивни исцелитељу. 
 
Кондак 12 
 
Благодаћу у пећи скорби, као злато очишћен, венцем исповедништва и преподобности заблистао си, и по кончини 
својој вратио си се у обитељ Почајевску. Вољом Божијом у обретењу нетљених моштију твојих последњих лета 
јавио си нам се духовно све тешећи и појање Богу, дивноме у светима Својим, узносећи: Алилуја! 
 
Икос 12 
 
Опевајући богоугодно житије твоје и чудеса мноштво, оче Амфилохије, не умемо те достојно усхвалити, но видећи 
доброту твоју према немоћнима, молимо ти се и сада величамо те да ниспошљеш своје милосрђе, да под 
молитвеним кровом твојим сачувани у ревности за спасење, увек величамо те кличући овако: 
Радуј се, од Бога Оца предизабрани, Радуј се, страдалничким животом прочишћени. Радуј се, душу своју за ближње 
си полагао, Радуј се, сада си се с њима у рају пронашао. Радуј се добротама Духа Светога си заблистао, Радуј се, 
Његовом благодаћу си благоухао. Радуј се, многим исцељењима која од гроба твога истекоше, свише си осведочен, 
Радуј се, крстовима на небу, на дан земног прослављења твога јављеним, од Небеског Оца си прослављен. Радуј се, 
од Подвигоположника Христа овенчани, Радуј се, праведнима си прибројан. Радуј се, у обитељи небеској 
блаженствујеш, Радуј се, код престола Свете Тројице заступаш за нас. Радуј се, преподобни оче Амфилохије, топли 
наш заступниче и предивни исцелитељу. 
 
Кондак 13 
 
О преблажени оче Амфилохије, дивни исцелитељу и онима који ти прибегавају брзи помоћниче, не лиши ни нас, 
који ти смирено прибегавамо, своје благодатне посете: болести наше исцели, скорби ублажи, живот умири; да 
заступништвом твојим пред Свевишњим Владиком избавиш нас ос свакога зла и лукавог деловања, у векове појемо 
Му: Алилуја. 
 
(овај кондак се говори 3 пута па онда икос 1 и кондак 1 и молитва) 
 
Молитва преподобном Амфилохију 
 
О, свеблажени оче наш Амфилохије, земаљски Анђеле и небески човече! Хрилимо к теби с вером и љубављу и 
усрдно ти се молимо: Укажи нама смиренима и грешнима свето заступништво твоје; јер због грехова наших немамо 
храбрости молити за потребе наше Господа и Владику нашег, већ тебе, молитвеника милостивог препоручујемо к 
Њему и молимо те с великим усрђем: испроси нам од милости Његове све неопходне дарове душама и телима 
нашим, веру праву, љубав нелицемерну према свима, трпљење у злострадањима, тешким болестима обузетима – 
исцељење од недуга, да би они који падају под бременом скорби и напасти неподношљивих и који не виде никаквог 
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излаза у свом животу твојим молитвама добили брзо олакшање и избављење. 
Не заборави, блажени оче, и обитељ ову свету, у којој си се подвизавао, увек поштујући је, већ њу и све који живе и 
подвизавају се у њој, и који на поклоњење у њу долазе, неповређене од искушења ђаволских и свакога зла сачувај. 
Када доспе наш одлазак из овог привременог живота и пресељење у вечност, не лиши нас твоје небеске помоћи, већ 
нас све твојим молитвама приведи у пристаниште спасења и учини нас да будемо наследници свесветлог Царства 
Христовог, да певамо и славимо неизрециво милосрђе Човекољубца Бога Оца и Сина и Светога Духа и твоје отачко 
заступништво заједно са преподобним Јованом у векове векова. Амин. 
 
Тропар, гл. 4 
Земље врлинске преславна подвижника и обитељи почајевске достојна житеља 
људи православних чудесног исцелитеља показа те Цркви Својој Христос Бог наш 
преподобни оче Амфилохије, Њему усрдно моли се 
да нас од клевета вражјих ослободи и спасе душе наше. 
 
Кондак, гл. 3 
Као вере православне ревнитељ и благочестивог живота учитељ, у болестима и скорбима чудесни помоћник и 
заштитник који предстоји пред Господом, преподобни Амфилохије, тога ради вапијемо ти: сачувај обитељ у којој 
си се подвизавао и спаси нас молитвама твојим, оче блажени. 
 
Величање 
Величамо те, преподобни оче наш Амфилохије, и поштујемо свету успомену твоју, наставниче монаха и 
сабеседниче Ангела. 
 
 
 

 
 
       

    АКАТИСТ СВЕТОЈ БЛАЖЕНОЈ МАТРОНИ МОСКОВСКОЈ 
 
Kондак 1 
 
Изабрана Духом Божијим од пелена детињих, блажена старице Матроно,  слепоћу и 
немоћ телесну ка очишћењу духовном од Бога примила јеси, даром  прозрења и чудеса 
обогатила се јеси, и венцем нетрулежним од Господа украсила се јеси. Тога ради и ми 
благодарно, венац похвални приносимо ти, вапијући:  
Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
 
Икос 1 
 
Као анђео у телу јавила се јеси на земљии блажена Матроно, испуњавајући вољу Божију. 

Ако је и рођење твоје у слепоћи телесној било, но Господ, који умудрује слепе и љуби праведне, просвети духовне 
очи твоје, да би послужила људима и да би јавио дела Божија кроз тебе. Ми пак с љубављу вапијемо ти  
овако:  
Радуј се, од детињства Богом изабрана; радуј се, благодаћу Духа Светога  од пелена осењена.  Радуј се, даром 
чудеса измлада обогаћена; радуј се, премудрошћу од Бога, свише, испуњена.  Радуј се, јер си мисаоним очима вољу 
Божију прозирала; радуј се, јер си слепе умом, мудраце овога века, посрамила. Радуј се, јер си душе заблуделих ка 
Богу приводила; радуј се, јер си жалости и туге утољавала.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас 
молитвенице.  
 
Kондак  2  
 
Видећи људи и јереј, када те крштаваше, блажена, чудни стуб од облака  над главом твојом и мирисно благоуха  
није велико, удивише се, шта ће ова девојчица бити, певајући Богу: Алилуја.  
 
Икос 2  
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Разум имајући просвећен, свештеник Божији Василије позна, како је крштавана од њега сасуд благодати Божије, и 
тебе, праведна мати Матроно, девојчицом светом назва. Од нашег пак усрђа приносимо ти ове похвале:  
Радуј се, у светој купеqи, благодаћу Светога Духа, облагоухана; радуј се, јер си на грудима твојим крст урезан 
имала.  Радуј се, молитвенице, од Бога qудима дарована; радуј се, свећо неугасива, која пред Господом сијаш.  Радуј 
се, даром чудотворства од Бога прославњена на земљи; радуј се, јер си венцем неувелим од Господа увенчана на 
небу.  Радуј се, јер милости Божије грешним објављујеш; радуј се, јер од источника воде живе, жедне напајаш. 
Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
 
Кондак 3  
 
Силу Божије благодати осетивши, још у детињству истински, Матроно блажена, ка иконама си светих устремила 
се, и чистим срцем и дечјим устима хвалу Богу узвикивала си: Алилуја.  
 
Икос 3  
 
Имајући од Бога дар прозрења, још из детињства, блажена мати, скривено у срцима оних који долазаху к теби 
видећи, и њима будуће, као садашње казујући, многе људе на пут благочешћа упутила си. Тога ради прослављајући 
Бога, који умудрује слепе, вапијемо ти овако:  
Радуј се, дивна провиднице; радуј се, скривених грехова обличитељко.  Радуј се, помрачених духом пресветла 
наставнице; радуј се, заблуделих милостива путеводитељнице.  Радуј се, звездо, која показујеш пут верним; радуј 
се, свећо, која у тами овога века, светлиш.  Радуј се, јер си јединоме Богу послужила; радуј се, јер ђаволске замке, 
благодаћу Духа Светога, уништаваш.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  

 
Kондак 4  
 
Бура недоумица и смутњи, ради чудеса твојих, у људима развеја се, мати блажена, и они, Господа који их 
уразумљује, дивном у светима својим, прославише и похвалише тебе, Богу пак са благодарношћу запеваше: 
Алилуја.  
 
Икос 4 
 
Слушаху људи, мати Матроно, како помоћ у душевним и телесним недузима  дарујеш, долазаше к теби са надом, и, 
савет благопријатан, и исцељење добијаху, благодарећи Богу, запеваше теби:  
Радуј се, јер душом болне и страдајуће примаш; радуј се, јер мир невољним душама дарујеш.  Радуј се, у заблудама 
истинска уразумитељко; радуј се, благочешћа учитељице.  Радуј се,жалости наших утолитељко; радуј се, у 
невољама утешитељко.  Радуј се, блага безсребренице; радуј се, од свих болести бесплатна лекарко.  Радуј се, 
праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
 
Кондак 5  
 
Као Богом вођена звезда засијала си, блажена мати Матроно, у дане злог и тешког времена у Отаџбини Руској, као 
нова исповедница, иго Христово смело и безбојазно кроз сав свој живот пронела си, и благодаћу Божијом 
укрепљавана, даривала си уразумљење онима који су у недоумицама, страдајућим утеху, болесним исцељење, да би 
благодарно клицали Богу: Алилуја.  
 
Икос 5  
 
Видећи људи Русије многа чудеса и исцељења благодаћу Божијом од тебе даривана: хромима - ход, раслабљеним и 
који на одру леже - исцељење, поседнутима – одгнање духова злобе, устремише се ка теби, мати, као ка 
непресушном извору, од којег пијући обилно, умилним срцем запеваше теби овако:  
Радуј се, јер си на пут прави од детињства призвана; радуј се, праведнице,  од Бога нам дарована.  Радуј се, 
исцелитељко, која слабости наше исцељујеш; радуј се, јер нам у оскудицама нашим брзо помажеш.  Радуј се, јер 
нас душекорисним саветима уразумљујеш; радуј се, јер недоумице наше брзо разрешујеш.  Радуј се, јер нечисте 
духове од људи одгониш; радуј се, јер нас од сваког зла  молитвом твојом ограђујеш.  Радуј се, праведна мати 
Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
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Кондак 6  
 
Као предсказатељ светости и праведности живота твога, блажена мати,  јави се свети и праведни отац Јован 
Кронштатски, када те угледа у храму и наименова те као своју наследницу и осми столп Русије. Сви пак, чувши 
ово, прославиће Господа, ускликнувши му песму: Алилуја.  
 
Икос 6  
 
Засија молитвама твојим, мати Матроно, светлост благодати Божије у срцима оних који не познају Бога и гресима 
многим Њега прогневљују. Они пак, видеши чудеса, тобом савршавана, обраћаху се ка Господу, прослављајући те  
овако:  
Радуј се, јер си подвизима твојим Бога прославила; радуј се, јер си нам славу Божију јавила.  Радуј се, јер си 
неверне на прави пут управила; радуј се, јер си гресима оскверњене молитвама твојим очистила.  Радуј се, јер нас ка 
покајању призиваш; радуј се, јер нас уразумљујеш да за све благодаримо Господу.  Радуј се, јер нас поучаваш да 
љубимо храм Божији; радуј се, јер у ограду црквену расуте овце сабираш.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла 
ка Богу за нас молитвенице.  
 
Кондак 7  
 
Хотећи Пресвету Владичицу нашу Богородицу достојно прославити, мати  Матроно, наредила си људима свечастну 
икону њену названу "Искање оних који  гину" насликати, и у храму Божијем села твога поставити, да сви који 
гледају на светли лик Пречисте, са умиљењем је похвале, а Господу запевају: Алилуја.  
 
Икос 7  
 
Нову те заступницу, молитвеницу и посредницу ка Богу дарова Господ у тешке године људима Русије, када многи 
одпадаху од Свете Цркве, а ти, пак, мати, маловерне и заблуделе поучавала си речју и делом, показујући дивна 
чудеса Божија. Због тога те прослављамо овако:  
Радуј се, земље Руске неуморна печалнице; радуј се, спасења нашег посреднице.  Радуј се, Бога, Праведнога Судије, 
умилостивитељко; радуј се, недужних и увређених покровитељко.  Радуј се, немоћних и безнадежних помоћнице; 
радуј се, ти која против духова злобе непрестано војујеш.  Радуј се, јер страхују од тебе кнезови бесовски; радуј се, 
јер се ради тебе радују Анђели и људи.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
 
Кондак 8  
 
Необично је било маловерним и неразумним, како слепа од рођеwа видети и знати може не само садашње, него и 
будуће, и не познаше силу Божију у немоћи људској остварену. Ми пак, блажена мати, премудрост Божију на теби 
јављену гледајући, вапијемо Богу: Алилуја.  
 
Икос 8  
 
Свакојаке муке и увреде, изгнања и укоре претрпела си, блажена мати, не јадикујући због тога, но за све 
благодарећи Богу. Тиме пак и нас поучаваш да трпељиво носимо крст свој, теби одајући велику хвалу:  
Радуј се, јер си у молитви непрестано пребивала ; радуј се, јер си духове злобе постом и молитвом одгонила.  Радуј 
се, јер си мир благодатни стекла; радуј се, јер си qубавqу твојом многе око себе спасила.  Радуј се, јер си животом 
својим много људима послужила; радуј се, јер си и по смрти твојој људима непрестано помагала.  Радуј се, јер си и 
сада нашим прошењима топла услишитељка; радуј се, јер оне који се надају на твоју помоћ не остављаш.  Радуј се, 
праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
 
Кондак 9  
 
Свакакве жалости и болести ако си и претрпела, мати Матроно, водећи борбу са силама таме, изобличавајући замке 
и лукавства њихова, изгонећи де моне из ђавоиманих, ипак, све до краја живота свога помагала си страдајућим, 
невољним и жалосним, увек певајући  Богу: Алилуја.  
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Икос 9  
 
Ни многоречити мудраци не могу достојно прославити свето живљење твоје и чудеса, силом Божијом тобом 
учињена, предивна старице. Ми пак, хотећи у псалмима хвалити Бога у светима његовим, и покретани срдачном 
љубављу, усуђујемо се певати теби овако:  
Радуј се, јер си уски пут и тесна врата изабрала; радуј се, јер си многим добродетељима просијала.  Радуј се, јер си 
све пролазно у животу твоме одбацила; радуј се, јер си смирењем као венцем драгим украшена.  Радуј се, јер си 
јеванђелски, као птица небеска, на земљи поживела; радуј се, јер си Сину Божијем, који није има где главу 
склонити, следовала.  Радуј се, јер се сада у обитељима рајским веселиш; радуј се, јер и нас грешне, који се молимо 
теби, милошћу твојом не остављаш.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
 
Кондак 10  
 
Желећи спасти многе људе страдања, од телесних и душевних немоћи,  свеноћно си пребивала, праведнице Божија, 
у молитви, просећи им помоћи и  укрепљења од Господа нашег Исуса Христа, певајући му: Алилуја.  
 
Икос 10  
 
Стена и покров била си у дане живота твојега, блажена мати, свима који прибегавају к теби, и по смрти не 
престајеш заузимати се пред Богом за људе, који са вером притичу ка гробу твоме. Зато онда, услиши сада и нас, 
грешне, тужне и ојађене, болестима и многим жалостима обузете, и похитај у помоћ твојим молитвама, свима који 
ти вапију:  
Радуј се, увређених брза заштитнице; радуј се, оних који трпе лишавања утешитељнице.  Радуј се, чесног 
супружништва заштито; радуј се, свих оних који су у непријатељству истинско помирење. Радуј се, неправедно на 
суд одведених заштитнице; радуј се, и за криве пред судом земним милостива к Богу молитељко.  Радуј се, 
бездомих пристаниште; радуј се, свих који те зову заступнице.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за 
нас молитвенице.  
 
Кондак 11  
 
Певање Ангелско слушала си, чесна мати Матроно, још док си на земљи живела. Научи и нас, недостојне, као што 
приличи славити Бога, у Тројици поштованога, Оца и Сина и Светога Духа,  Њега кога непрестано небеске војске 
велегласно величају певајући: Алилуја.  
 
Икос 11  
 
Светозарном светлошћу сија житије твоје, блажена Матроно, осветљујући мрак многосујетног света овог, и 
привлачи ка себи душе наше: да би се и ми лучом благодати Божије озарили и скорбни пут привременог живота 
богоугодно прошли и достигли до Царства Божијег, где се ти, мати, сада налазиш, и слушаш глас нас који те 
дозивамо:  
Радуј се, свећо Божија, која непрестано гориш; радуј се, бисере чесни, који нас блистањем светиње твоје озарујеш.  
Радуј се, цвете добромирисни, који нас Духом Светим омирисујеш; радуј се, камену вере, који малодушне у 
побожности утврђујеш.  Радуј се, звездо пресветла, која нам прави пут указујеш; радуј се, добри ратниче Христов, 
која мачем молитве демонске мреже кидаш.  Радуј се, јер је сво житије твоје свето и непорочно; радуј се, јер је и 
смрт твоја пред Господом честна.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас молитвенице.  
 
Kондак 12  
 
Благодат Божију обилно још од пелена примила си, мати блажена, која је непрестано била с тобом у све дане 
живота. Верујемо несумњиво, да и по успењу твоме благодат ова пребогато пребива с тобом. Тога ради 
припадајући молимо се: не лиши и нас, који још странствујемо на земљи, помоћи твоје и заступништва, молећи 
Господа да помилује све,  који Му кличу: Алилуја.  

 
Икос 12  
 
Опевајући многа и дивна чудеса твоја, мати Матроно, прослављамо Бога, који је даровао граду Москви и Отаџбини 
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Руској у дане безбоштва и гоњења тебе, непоколебиви стуб благочешћа и вере. Сада пак, блажена мати, 
благодарним срцем прослављамо тебе овако:  
Радуј се, јер си мир Христов у души својој стекла; радуј се, тога ради многе си људе око тебе ка Богу привела.  
Радуј се, јер си у истински немоћном телу своме, силу Божије благодати показала; радуј се, јер си у обретењу 
чесних моштију твојих Божију милост нама јавила.  Радуј се, јер си збора Московских светих, изразито уцветање; 
радуј се, града Москве преславно украшење.  Радуј се, Отаџбине наше присна пред Богом старатељко; радуј се, јер 
ка покајању и молитви за земље Руске све призиваш.  Радуј се, праведна мати Матроно, топла ка Богу за нас 
молитвенице.  
 
Кондак 13  
 
О блажена мати, услиши сада ову хвалебну песму којом опевамо тебе и испроси нам од Господа Исуса Христа 
отпуштење грехова, мирну хришћанску кончину и доброга одговора на страшном суду Његовом, да се и ми с тобом 
удостојимо, у насељима рајским, славити Свету Тројицу, певајући: Алилуја.  
 
Овај се кондак говори три пута.  
Затим икос први и кондак први. 
 

 

Молитва  
 
О блажена мати Матроно, духом на небесима пред престолом Божијим предстојећи  
и, телом пак на земљи почивајувши и даном ти свише благодаћу, разна чудеса точећи. Погледај сада милостивим 
оком твојим на нас грешне, у тугама, болестима и греховним искушењима дане своје проводимо - утеши нас очајне, 
исцели наше љуте недуге, попу- штене на нас од Бога, по гресима нашим, избави нас од многих невоља и 
неприлика,  умоли Господа нашег Исуса Христа да нам опрости сва наша сагрешења, безакоња и грехопаде, којима 
ми од младости наше све до данашњег дана и наша сагрешисмо, да твојим молитвама задобивши благодат и велику 
милост, прославимо у Тројици јединога Бога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.  

 

 
 

 

     АКАТИСТ СВЕТОЈ БЛАЖЕНОЈ КСЕНИЈИ ПЕТРОГРАДСКОЈ  

 

Кондак 1. 

Изабрана угоднице и Христа ради јуродива, света блажена мати Ксенија, која си 
изабрала подвиг трпљења и злопаћења, похвалну песму приносимо ти штујући свети 
спомен твој. Ти пак, заштити нас од видљивих и невидљивих непријатеља, да ти 
кличемо:  Радуј се, блажена Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Икос 1.  

Равноангеоски живот искала си, блажена мати, по смрти мужа свог одбацила си лепоту 
овога света и свег што је у њему, жеље очију, жеље тела и гордост свагдашњу, и 

јуродством ум Христов стекла си. Стога услиши од нас похвалу коју ти узносимо: Радуј се, ти која си животом 
својим једнака Андреју, Јуродивом Христа ради!  

Радуј се, ти која си се имена свог одрекла и себе мртвом назвала!  Радуј се, јер си у јуродству име твога мужа 
Андреја примила!  Радуј се, јер назвавши се именом мушким, слабости женске одрекла си се!  Радуј се, јер си 
имање своје добрим и убогим људима раздала!  Радуј се, јер си добровољно, Христа ради, сиромаштво прихватила!  
Радуј се, ти која си нас јуродством својим научила да се oд сујетне мудрости овога света отргнемо!  Радуј се, блага 
утешитељице свих који ти се молитвено обраћају!  Радуј се, Блажена Ксенија, молитвенице за душе наше!  
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Кондак 2.  

Гледајући твој необични живот, јер си презрела дом свој и свако земно богатство, родбина по телу безумном те 
сматраше, а људи из Петрова града, гледајући смирење твоје, патње и добровољно сиромаштво, појаху Богу: 
Алилуја!  

Икос 2.  

Разум од Бога дат у привидном безумљу сакрила си; у сујети великога града као пустињакиња живела си, своје 
молитве Богу непрестано узносећи. Ми, који се дивимо таквом животу твоме, кличемо ти похвално:  

Радуј се, ти која си тешки крст јуродства, од Бога теби дат, на леђима својим понела!  Радуј се, ти која си 
привидним безумљем сјај благодати сакривала!  Радуј се, ти која си дар прозорљивости крајњим смирењем и 
молитвеним подвигом стекла!  Радуј се, јер си дар свој на корист и спасење страдајућих показала!  Радуј се, јер си 
страдања људска прозорљиво, у даљини непрегледној гледала!  Радуј се, јер си жени доброј рођење сина прорекла!  
Радуј се, јер си жени тој од Бога чедо испросила!  Радуј се, јер си сваког научила да се Богу молитвено обраћа!  
Радуј се, Блажена Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Кондак 3.  

Силом одозго, од Бога ти дарованој, врелину и љуту студен храбро си подносила, распињући тело своје против 
страсти и похоте. Зато просветљена Духом Светим кличеш непрестано Богу: Алилуја!  

Икос 3.  

Имајући, блажена, небо за покров свој и земљу за постељу своју, Царства Божјег ради одрекла си се сваког угађања 
телу. Гледајући такав живот твој, са умилењем те призивамо:  

Радуј се, јер си земаљски дом свој људима уступила!  Радуј се, јер си небеско уточиште искала и примила!  Радуј се, 
јер си се, немајући земаљска блага, у свем духовном богатила!  Радуј се, јер си нас животом својим трпљењу 
научила!  Радуј се, јер си љубав Божју људима показала!  Радуј се, украшена плодовима благочестивости!  Радуј се, 
јер си трпљење и незлобивост свету показала!  Радуј се, љубазна заштитнице наша пред Престолом Свевишњњега!  
Радуј се, Блажена Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Кондак 4.  

Буру животну у граду Петровом усковитлану, кротошћу и незлобивошћу надјачала си, Блажена мати, и бестрашће 
према трулежном свету стекла си. Зато и појемо Богу: Алилуја!  

Икос 4.  

Чувши о теби како страдаш Христа ради, жалосне тешећи, немоћне крепећи, заблуделе на прави пут изводећи, 
народ страдални помоћи твојој прибеже славећи те:  

Радуј се, ти која си пут Христов свим срцем заволела!  Радуј се, ти која си крст Христов радосно понела!  Радуј се, 
ти која си сваку срамоту света, тела и ђавола претрпела!  Радуј се, јер си даровима Божјим испуњена!  Радуј се, јер 
си љубав ка ближњима показала!  Радуј се, јер си страдалнима утеху пружила!  Радуј се, јер си сузе уплаканих 
обрисала!  Радуј се, јер си благодаћу Духа Светога чудесно огрејана!  Радуј се, Блажена Ксенија, молитвенице за 
душе наше!  

Кондак 5.  

Боговођеном звездом показала се светост твоја, Ксенија Блажена, која је обасјавала хоризонт Петровога града. Јер 
си људима који су у безумљу греха гинули јавила пут спасења и све их пока јању призвала, да би клицали Богу: 
Алилуја!  

Икос 5.  

Видевши подвиге твоје у молитви, трпљењу студени и врелине, благочестиви људи хтедоше да умање патње твоје, 
одећу и храну доносећи ти. Ти си пак све то убогима раздавала, желећи да подвиг свој сачуваш. Ми пак, дивећи се 
добровољном сиротовању твоме, кличемо ти овако:  

Радуј се, јер си жегу и студен Христа ради добровољно подносила!  Радуј се, јер си у молитви непрестано 
пребивала!  Радуј се, јер си Петров град свеноћним бдењем од несрећа ограђивала!  Радуј се, јер си гнев Божји 
много пута од њега одвратила!  Радуј се, јер си се сваког дана у години ноћима у пољу молила!  Радуј се, јер си 
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сладост рајску у сиромаштву духа окусила!  Радуј се, јер си у сладости тој све земаљско оставила!  Радуј се, јер сва 
у Богу пребиваш!  Радуј се, Блажена Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Кондак 6.  

Проповедају светост живота твога, Богоблажена, сви излечени тобом од многих болести, беда и жалости: богати и 
убоги, стари и млади. Зато и ми, славећи те, кличемо Богу: Алилуја!  

Икос 6.  

Засијала је слава подвига твојих, Блажена мати, када си ноћу градитељима цркве Смоленске .ркамен тајно 
доносила, олакшавајући напор зидарима црквеним. Тобом вођени, и ми грешни кличемо ти овако:  

Радуј се, јер си нас научила да тајно добра чинимо!  Радуј се, јер си подвигу благочестивости све призивала!  Радуј 
се, помоћнице градитеља храмова Божјих!  Радуј се, јер си светост црквену заволела!  Радуј се, јер труд наш на путу 
спасења олакшаваш!  Радуј се, брза помоћнице оних који к теби прибегавају!  Радуј се, блага утешитељ ко свих 
жалосних~  Радуј се, Петровог града небеска заступнице!  Радуј се, Блажена Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Кондак 7.  

Желећи да избавиш од жалости уплаканог лекара који је жену сахранио, заповедила си некој девојци на Охту да 
побегне и тамо себи мужа нађе и утеши. И учињено је онако како си ти прорекла. Они пак у радости клицаху Богу: 
Алилуја!  

Икос 7.  

Ново чудо молитве своје показала си, Блажена мати, када си благочестивој жени рекла: "Узми копејку, угаситејку". 
Тиме си јој прорекла пожар у дому њеном. И по молитви твојој пламен огња угаси се. А ми, вођени тобом, кличемо 
ти похвално:  

Радуј се, ублажитељко жалости људских!  Радуј се, јер си смелост пред Богом за страдајуће показала!  Радуј се, 
свећо неугасива која у молитвама Богу јарко гориш!  Радуј се, заступнице у бедама и несрећама нашим!  Радуј се, 
спаситељко од погибељи страстима обузетих!  Радуј се, јер си благочестиву девојку од брака неверног одвратила!  
Радуј се, јер оклеветане од очајања избављаш!  Радуј се, брза заштитнице на суду неправедних!  Радуј се, Блажена 
Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Кондак 8.  

Путнице бездомна, прешла си пут живота твога у престоном граду отаџбине наше у великом трпљењу, невоље и 
грдње подносећи. Сада пак, у горњем Јерусалиму пребивајући, радосно појеш Богу: Алилуја!  

Икос 8.  

Сваком си била све, Блажена Ксенија: невољнима утеха, сла-бима покров и заштита, тужнима радост, убогима 
одећа, болеснима исцелење. Тога ради кличемо ти:  

Радуј се, ти која у горњим становима пребиваш!  Радуј се, ти која се за нас грешне тамо молиш!  Радуј се, ти која 
благи лик служења Богу објављујеш!  Радуј се, покровитељице пони-жених и прогањаних!  Радуј се, ти која 
молитвама својим Православље заступаш!  Радуј се, заштитнице увређених и оних који ти се моле!  Радуј се, 
укрепитељко увређених!  Радуј се, ти која невернике и подругљивце посрамљујеш!  Радуј се, Блажена Ксенија, 
молитвенице за душе наше!  

Кондак 9.  

Свакојаке болести претрпела си, Блажена мати, сиромаштво, глад и жеђ, и грдње људи безбожних који мишљаху да 
си безумна. Ти се Господу молиш упорно Му кличући: Алилуја!  

Икос 9.  

Речити говорници не могаху разумети да си ти безумљем својим безумље целога света разобличила и немоћи 
својом јаке и мудре посрамила. Не видеше у теби силу и премудрост Божју. Ми пак, који помоћ твоју примамо, 
појемо ти овако:  

Радуј се, носитељко духа Божјега!  Радуј се, јер се са Апостолом Павлом немоћи својом хвалиш!  Радуј се, јер 
привидним безумљем твојим свет разобличаваш!  Радуј се, јер лепоту овога света спасења ради одбацујеш!  Радуј 
се, јер небеска блага свим срцем љубиш!  Радуј се, јер нас на пут спасења призиваш!  Радуј се, јер страшне грехе 
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пијанства разоткриваш!  Радуј се, јер си бесплатни и милостиви лекар свима била!  Радуј се, Блажена Ксенија, 
молитвенице за душе наше!  

Кондак 10.  

Желећи да спасеш душу, тело си своје са страстима и похотама распела и неповратно себе одбацивши, крст си свој 
на леђа положила и Христа свим срцем следила, појући Му: Алилуја!  

Икос 10.  

Бедем си чврсти и уточиште неуништиво онима који ти се моле, мати Ксенија. Тога ради заштити и нас од 
непријатеља видљивих и невидљивих молитва ма својим, да бисмо ти клицали:  

Радуј се, ти која нас на подвиг духовни покрећеш!  Радуј се, ти која нас од вражјих замки избављаш!  Радуј се, 
тамјане кађени, Богу принесени!  Радуј се, ти која мир Божји у срца људска доносиш!  Радуј се, ти која дух злобе у 
срцима озлојеђених умртвљујеш!  Радуј се, ти која деци кроткој благослов дарујеш!  Радуј се, јер их тајном 
молитвом од болести исцељујеш!  Радуј се, јер свету озлојађеном Мудрост Божју показујеш!  Радуј се, Блажена 
Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Кондак 11.  

Похвалну песму приносе ти, Блажена Ксенија, они који су твојим молитвама спасени од невоља, жалости и свих 
напасти, и заједно с тобом радосно кличу Богу. Алилуја!  

Икос 11.  

Живот твој, Света мати, показао се као озарујућа светлост која у мраку живота овога људе обасјава. Ти си пале у 
провалију греха избавила и ка светлости Христовој усмерила пут њихов. Зато ти и кличемо:  

Радуј се, јер православне Божјом светлошћу просвећујеш!  Радуј се, Христова угоднице, јер си у свету небески 
живела!  Радуј се, јер си у мукама многим велику благодат стекла!  Радуј се, јер у тами греха благодаћу Божјом 
сијаш!  Радуј се, јер очајнима руку помоћи на путу спасења пружаш!  Радуј се јер слабе у вери укрепљујеш!  Радуј 
се, јер дух злобе посрамљујеш!  Радуј се, ти која си животом својим ангеле задивила!  Радуј се, Блажена Ксенија, 
молитвенице за душе наше!  

Кондак 12.  

Благодат обилну изливаш, Блажена Ксенија, на оне који штују спомен твој и прибегавају покрову твоме. Тога ради 
и нама који се теби молимо источи од Бога реку исцељења, да Му кличемо: Алилуја!  

Икос 12.  

Појући о многим чудесима твојим, Блажена мати, славимо те и свеусрдно молимо: не остављај нас грешне у 
жалости, но умоли Господа сила да не отпаднемо од вере наше православне, него да се у њој с тобом утврђујемо и 
да ти кличемо.  

Радуј се, јер си нас састрадању са страдајућима научила!  Радуј се, јер си немоћи наше свеусрдно примила!  Радуј 
се, јер си нас распињању тела са страстима и похотама научила!  Радуј се, покровитељко и посреднице оних који 
штују спомен твој!  Радуј се, јер си пут пун невоља прошла!  Радуј се, јер си спасење вечно тиме улепшала!  Радуј 
се, јер тешиш оне који се гробу твоме клањају!  Радуј се, јер се за спасење Отачаства нашег заузимаш непрестано! 
Радуј се, Блажена Ксенија, молитвенице за душе наше!  

Кондак 13.  

О, света блажена мати Ксенија, у животу твоме крст тешки понела си. Прими од нас грешних мољења која теби 
приносимо. Заштити нас молитвама твојим од замке духова таме и свих оних који нам зло мисле. Умоли 
Сведарежљивог Бога да нам пода силу и крепост како би свако од нас узео крст свој и пошао за Христом појући Му 
с тобом: Алилуја!  

(Овај кондак се чита три пута, а затим се поново читају икос 1. и кондак 1.).  

 

Молитва Светој блаженој матери Ксенији Петроградској  

О, света свеблажена мати Ксенија! Ти си под заклоном Свевишњега живела, праћена и укрепљивана Богомајком. 
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Глад и жеђ, студен и врелину, увреде и гоњења претрпела си, дар про-зорљивости и чудотвор ства од Бога добила и 
под заштитом Свемогућег спокој си нашла. Сада те Света Црква као миомирисни цвет прославља. Стојећи на месту 
твога погребења, пред ликом твојим светим, као живој, која си са нама, молимо ти се: прими молитве наше и 
принеси их Престолу Милосрдног Оца Небеског, и имајући смелост пред Њим, испроси вечно спасење оних који 
теби притичу, дарежљив благослов за добра дела и намере наше и избављење од свих невоља и жалости. Заступи 
нас светим твојим молитвама пред престолом Свемилостивог Спаситеља нашег, недостојне и грешне. Помози, 
Света Блажена мати Ксенија, да се дечица светлошћу Светога крштења озаре и печатом Духа Светога запечате, да 
се дечаци и девојчице у вери, честитости, богобојажљивости васпитавају и да успеха у учењу имају; да се болесни и 
слаби исцеле; породичну љубав и слогу пошљи; монахе удостоји да се добрим подвигом подвизавају и од увреда их 
огради; пастире у крепости Духа Светога учврсти; народ и земљу нашу у миру и спокојству сачувај и сажали се на 
оне који су на самртном часу лишени причешћа Светим Тајнама Христовим. Ти си нам нада и уздање, брзо 
услишење и избављење, теби благодарност узносимо и с тобом славимо Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 
кроза све векове. Амин.  

 

Молитва друга Светој Ксенији Петроградској  

Блажена мати Ксенија, прими похвалну песму ову од нас недостојних, подобних не теби, него мужу твом Андреју у 
свему. разврату, пијанчењу, среброљубљу, немарности према вечном спасењу и неосетљивости на Божје упозорење 
и доброту. И као што мужа после смрти ниси осудила и презрела, него знајући какав је подвиг потребан да би се за 
такву душу молила, подвиг јурод-ства си узела, и обукавши одело његово, себе си мртвом назвала, а њега живим, 
да би га бар тако Божје милости удостојила, тако и нас, несебична, погледај, и чуј речи наше: недостојне неба и 
земље и целе потчињене греху, којима не приличи да на Престо Божји помисле, незаштићене од Ангела који од нас 
одступише, ти нас, саосећајна Ксенија, са дна очајања подижеш и чиниш, узданице наша, да учинимо оно што још 
можемо; јер, чувши од оних који ти копејку даваху да им се она као благодат враћала, уредисмо овај мали спомен 
на тебе од сувишка нашег, желећи да га и са другима поделимо. Смилуј се, дакле, на нас ниште у сваком погледу, 
свемилостива, молитвама твојим дај нам олакшање терета сагрешења наших и смелости да најпре иштемо 
отрежњење своје. Даруј нам, подвижнице, и помисао на смрт, суд и осуду, и страх Божји укорени у нама. Из 
вртлога страсти, уживања и свеколике светске опседнутости подигни нас. Чудотворко, учини да и ми, непотребни, 
слева кренемо надесно и да заједно са нашом православном браћом доживимо делић озарености оних који су на 
Божанску Тајну Вечеру позвани. Чувши за велику милост твоју, ми ти се, нескромни, молимо и за све наше 
пријатеље и све душе које се у овом свету изгубише и предадоше себе забораву сенима светских саблазни: 
демонској музици, дрогама, моди и непотребним наукама, и лажним учитељима и идеологијама, и политици и 
свакојаким идолима. Не налазећи им кривицу, све их као заблуделе потражи и измоли од Доброг Пастира нашег да 
тобом вођени и заузимањем Све благословене Владичице наше Богородице, осете радост преумљења и новога 
живота. И све нас, свесмирена, научи твом подвигу самозаборава и незнања. Јер истините су речи Господа нашега 
да благослов од Оца примају и наследници Царства постају само они који себе заборавише и који не знају кад шта 
добро и похвално учинише. Знамо да нећеш постидети наду коју у тебе полажемо, него још и умножи твоје 
заступништво, да и многи други скупа с тобом, у све дане живота свога, славе Оца и Сина и Светога Духа, сада и 
увек и кроза све векове. Амин.  

     
 
          АКАТИСТ ПРЕПОДОБНОМЕ СЕРГИЈУ ИГУМАНУ РАДОЊЕШКОМЕ,  
             ЧУДОТВОРЦУ 

 

Кондак 1. 

Изабрани од силa, војсковођо Русији даровани и чудотворче предивни, преподобни оче 
Сергије! Славећи Онога који је тебе прославио, Господа славе, благодарну ти песму 
узносимо, јер нас молитвама својим од најезде иноплеменика и тешких невоља свагда 
избављаш! Имајући смелост пред Господом, од свих нас беда ослободи, да ти кличемо: 
Радуј се, Сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

Икос 1. 
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Анђела Творац, Који је трократним оглашењем твојим још у утроби материној објавио свеусрдно испуњење воље 
Његове на теби, по драговољном изволењу чистога срца твога, показа свету да ћеш истински служитељ Свете 
Тројице бити, и све научи да кличу овако:  

Радуј се, ти за кога се унапред видело да ћеш верни слуга Христов бити! Радуј се, већ тада у боравиште блажено и 
небеско смештени! Радуј се, од утробе материне на службу Цару Небескоме, као војник који ће Му веран бити, 
призвани! Радуј се, благодаћу Божијом оправдани! Радуј се, не само у Русији но и у читавој васељени прослављани! 
Радуј се, ти што још у утроби трикратним оглашењем својим родитеље и све који те чуше удиви! Радуј се, ти што 
живот поснички монахa по рођењу пројави! Радуј се, ти што од груди материних чудесно уздржање испољи! Радуј 
се, ти што средом и петком млеко материно не окуси! Радуј се, родитеља благородних добри и изабрани плоду! 
Радуј се, радости тугујућима и милости онима што је са вером од тебе просе даваоче! Радуј се, љутих печали у свим 
збитијима одгонитељу! Радуј се, сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

Кондак 2. 

Читава Русија и земље друге удивљавају се, видећи и помоћ хитру и твоје ваздашње преславно творење чуда, 
преподобни оче Сергије, онима који долазе к светим моштима твојим, благодаћу Божијом која ти је дана! И сви ми, 
веселећи се што имамо тако милостивог помоћника и славећи Онога Који те је прославио и тебе, благородног раба 
и вернога слугу Господњег хвалећи, кличемо Му: Алилуја! 

Икос 2. 

Исус Христос ти разум дарова да Свету Тројицу прославиш, док си још у матриној утроби био, и утврди те да веру 
силну, наду уздајну и љубав према Њему имаш истиниту, и удостоји те да у име Свете тројице преславни храм и 
манастир чудесни подигнеш и у њему мноштво инокa сабереш. Верни се отуд научише да ти овако певају: 

Радуј се, часни носиоче и похвало Пресвете Тројице! Радуј се, ти што добро стадо које си сабрао поучаваш! Радуј 
се, узоре часни јагањцима и пастирима! Радуј се, правило вере и кротости духовне примеру! Радуј се, чисто и 
беспрекорно обиталиште Светиња! Радуј се, још за живота удостојени да видиш Пресвету Богородицу са двама 
Апостолима! Радуј се, ти што се за време савршавања Литургије удостоји Адђелског саслужења! Радуј се, ти што 
на светој Литургији у благодати Божијој сав као у огњу стојиш! Радуј се, ти што се Огњем божанственим, у Путир 
сашлим, причести! Радуј се, сваком добротом преиспуњени! Радуј се, чистоте душевне и телесне усрдни чувару! 
Радује се, Сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

Кондак 3. 

Моћи са неба дарованом ти будуће као садашње видећи, ти Великом Кнезу Димитрију над безбројним Агарјанима 
прегордим победу објави, кад хтедоше огњем и мачем Русију опустошити, прорече је и из своје иночке дружине 
два му монаха противу непријатења даде и, молитвом својом без престанка Богу вапијући, победу против Агарјана 
избори! Зато, тебе славећи и такву исту помоћ твоју земљи нашој противу непријатеља просећи, Богу кличемо: 
Алилуја! 

Икос 3. 

Размишљајући о трикратном оглашењу твоме из утробе материне у цркви, родитељи твоји и људи други појмише 
да ће се чудесно нешто и преславно збити, и дознавши за твоје радосно рођење, радоваху се и весеље теби 
приошаху, говорећи: 

Радуј се, детенце добронадежно и добродушевно! Радуј се, чедо сваком благодаћу Божијом испуњено! Радуј се, ти 
што у младенаштву чудесно посништво испољи! Радуј се, ти што њиме многе до удивљења доведе и овесели! Радуј 
се, јер с тобом вазда благодат Божија беше! Радуј се, ти што од младости своје Бога свим срцем и свом мишљу 
узљуби! Радуј се, ти што си кротост, смерност и бдење имао! Радуј се, ти што све лепоте овога света као брзо 
пролазне презре! Радуј се, ти што све похоте плотске Бога ради умртви! Радуј се, ти што сплетке лукавога 
многоврсне силом Божијом победи! Радуј се, јер се тобом сладостима духовним испуњавамо! Радуј се, јер многе од 
греховног пута ка Господу обрати и спасе! Радуј се, Сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

Кондак 4. 

Избавивши се буре животне овога света, вазда унутрашњим и спољашњим злострадањима потресаног, преподобни 
оче Сергије, у неметежну луку небеску приспео си, на места травна, места свежине, где су потоци сладости 
неисказани, непропадљива храна славе Божије, песме и гласови светкујућих, тамо покој налазиш и веселиш се, са 
свим анђелским силама Богу појући: Алилуја! 
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Икос 4. 

Ближњи и даљнии, чувши за анђелоподобни живот твој и благодатну струју што без престанка тече – да се 
молитвама твојим губавци очишћују, слепи прогледавају, хроми ход исправљају и да се од разних болести с вером 
приступајући људи избављају и здравље примају клицаху ти тако:  

Радуј се, точионице мира која свима пружаш болести исцелење! Радуј се, брзомилостиви лекару који бесплатно и 
натприродно лечиш! Радуј се, скривнице милости превелике и састрадања са невољнима! Радуј се, свесрдне бриге 
за људе прималиште! Радуј се, ти што си спреман душу своју за људе положити! Радуј се, увесељење и утехо оних 
који ти прибегавају! Радуј се, ти што мртвога преславном молитвом својом оживе! Радуј се, ти што оскудицу 
манастирску у храни потребним испуни! Радуј се, ти што од Бога поток водени да на сувом месту потече измоли! 
Радуј се, јер та вода чуда чини, по молитви твојој болести исцељујући! Радуј се, океану чудеса Богом изливани! 
Радуј се, жељених добара онима што ти долазе даваоче! Радуј се, Сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

Кондак 5. 

Боготечна звезда пресветла био си, преподобни оче Сергије, небо Цркве украшавајући и, благодаћу даном ти од 
Сунца Правде, Христа Исуса, Бога Истинитога, обасјавајући све који по мору овога страсног живота блуде и мрак 
печали и маглу болештина свију и жалости одгонећи, ти на пут спасења, што ка вечној Отаџбини небеској води, 
управљаш све који ти са вером притичу и Богу поју: Алилуја! 

Икос 5. 

Видевши да је све у овоме свету таштина и трулежности подложно, преподобни Сргије побрину се здушно да Богу 
вечном благоугоди и уистину се не утруди узалуд: трулежно замени за нетрулежно и најзад се пред страшним 
престолом Владичиним, у слави вечној, стајања удостоји. Зато му и кличемо: 

Радуј се, јер тамо где у телу Христос пребива, пребиваш и ти! Радуј се, јер онде, као у зрцалу, у Богу све Богу мило 
сагледаваш! Радуј се, јер, сагледавајући у Њему све који ти се за помоћ моле, молитвом својом корисно их 
заступаш! Радуј се, брзи помоћниче православнима, који те у биткама призивају! Радуј се, ти који молитвом својом 
победу над противником земљи нашој дајеш! Радуј се, утешитељу који се за невољне заузимаш хитро! Радуј се, 
немоћи телесних и душевних неплатопримни исцелитељу! Радуј се, чудеса многих благодаћу Духа Светога 
чинитељу! Радуј се, хромима хода и слепима прогледања даваоче! Радуј се, грозде винови што нас храниш и 
веселиш! Радуј се, чокоте истинити лозе Христове, што плод многи у помоћ православнима доносиш! Радуј се, 
благородни и верни рабу, и неговатељу добри винограда Христовога! Радуј се, Сергије, брзи помоћниче и 
преславни чудотворче! 

Кондак 6. 

Опричава држава руска, богомудри Сергије, трудове твоје и болести, бдење и сухоједење, и око спасења душе своје 
бављење, због чега те Господ прослави славом Својом божанственом. Зато, као Рај у Цркви насађен био си, што у 
себи дрво живота Самога Господа има, од којег окусивши човек презире све што у овоме свету брзо нестаје и 
радосно у виноград вишњи улази, где ти, предстојећи пред Њим, кличеш: Алилуја! 

Икос 6. 

Православној држави руској засија савршених добродетељи твојих просветљење, преподобни оче Сергије! 
Благодарећи Оцу Небескоме за њих, Који ти даде толику благодат Величанства Свога, теби као топломе за нас 
молитвенику радосно овако кличемо: 

Радуј се, ти што нам анђелски живот јављаш! Радуј се, ти што страсти греховне устављаш! Радуј се, истинске 
смерности примеру! Радуј се, зрцало савршеног трпљења! Радуј се, спасења наставниче велики! Радуј се ти што 
грешнике к исправљењу приводиш! Радуј се, чувени заповести Христових испунитељу! Радуј се, душа немоћних 
исцелење! Радуј се, ти што нас учиш милостињу творити! Радуј се, ти што налажеш одећу и храну нејакима давати! 
Радуј се, пустиниче који си почаст светску и богатство омрзнуо! Радуј се, посниче, који си од младости Богу 
послужио! Радуј се, Сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

 

Кондак 7. 

Хотећи изабраним домом Духа Светога себе учинити, потрудио си се да узаним путем жалости што у живот вечни 
води ходиш, узевши на плећа своја крст Христов, и то благодаћу Божијом од младости своје беспрекорно творењем 
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заповести савршивши, достигао плату припремљену ти у небеском пребивању сверадосноме, и тамо благодарно 
Богу појеш: Алилуја! 

Икос 7. 

Нову благодат пројави ти Творац свију и Владика, богомудри Сергије! Јер, ако и умро јеси на земљи плоћу, у 
вишњем станишту душом свагда жив будући, многа и преславна чуда људима у свету живећима чиниш и топлим 
заступништвом својим помажеш онима који ти ово кличу: 

Радуј се, душом и телом девствениче! Радуј се, инокa наставниче предивни! Радуј се, душа наших радовање! Радуј 
се, хитро услишење ништих! Радуј се, за тугујуће пријазно старање! Радуј се, чистоте усрдни чувару! Радуј се, 
безнадежних надање! Радуј се, читаве Русије увесељење! Радуј се, дрво чудоточно раја Исусовог! Радуј се, крине 
рајскога насада! Радуј се, миро Христовог миомира! Радуј се, јер тобом радовање долази! Радуј се, Сергије, брзи 
помоћниче и преславни чудотворче! 

Кондак 8. 

Необично и преславно чудо јавља се онима који ти притичу, богомудри Сергије, јер благодаћу Божијом, даваном 
теби, оне што с вером просе од свих многоврсних жалости, телесних и душевних, исцељујеш сместа и од бедa 
избављаш, од напасти чуваш и свима свако доброкорисно мољење испуњаваш и Богу кличеш: Алилуја! 

Икос 8. 

Бићем сав си у вишњем, преподобни оче Сергије, али ни нижње не остављаш: са Христом, Царем вечним, царујеш 
свагда и нас грешне и недостојне пред Њим помињеш, молећи се за наше спсење. Зато ти из усрђа свога кличемо: 

Радуј се, ти што имање остави и сиромаштво Христово заволе! Радуј се, ти што богатство нетрошиво досеже! Радуј 
се, ти што се Духу Светоме са сваком смерношћу покори! Радуј се, ти што крилима богомислија мреже вражије 
раскину! Радуј се, ти што смерношћу узвишаван, у вечна уточишта узлете! Радуј се, изнутра благодаћу 
просветљени! Радуј се, ти што душегубну маглу страсти распрши! Радуј се, ти што у подвизима дневним и ноћним 
трку сврши! Радуј се, ти што у невечерњем дану Царства Божијег вечно почиваш! Радуј се, ти што се тамо једења 
хране духовне удостоји! Радуј се, јер се тога блаженства од Бога вавек удостоји! Радуј се, Сергије, брзи помоћниче 
и преславни чудотворче! 

Кондак 9. 

Свако биће анђелско удиви се великоме дару са неба теби, јер си невештаствени живот на земљи пројавио и у плоти 
као бесплотан пребивао. Примивши за то од Господа моћ творења чудеса многих, чистом и богољубазном душом 
својом небеским силама прибројан си Његовом добротом и сада на небесима Свемоћноме Богу појеш: Алилуја! 

Икос 9. 

Многоречити беседници нису кадри славити те достојно, о сваке славе достојни, славни преподобни оче Сергије: 
јер си многа и преславна дела изнад природе, још као на земљи жив, учинио, али ни после смрти не престајеш да их 
благодаћу Божијом твориш. Ми, пак, љубављу нагоњени, осмељујемо се да ти певамо тако: 

Радуј се, земаљски Анђеле и небески човече! Радуј се, ти што у плоти духовно, на земљи небески живиш! Радуј се, 
ти што у људскоме Анђелски, у свету као изнад света пребиваш! Радуј се, ти што духовним очима својим 
непрестано Бога гледаш! Радуј се, ти што си пред лицем Божијим као слуга пред Господом ходио! Радуј се, ти што 
си пред Њиме као син пред оцем, као ученик пред учитељем ишао! Радуј се, ти што си као војник пред Војсковођом 
готов да све што ти нареди чиниш! Радуј се, стада свога инокујућих добри наставниче и управитељу! Радуј се, ти 
што си из силе у силу усходио, док ти се Бог над Боговима на Сиону не јави! Радуј се, ти што си Јединога Господа 
узљубио и к Њему очи своје без престанка имао! Радуј се, ти што си у све дане, живота свога Њега искао и Њега за 
циљ постављао! Радуј се ти, што ништа на небу и на земљи, осим Христа Исуса, видети ниси желео! Радуј се, 
Сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

Кондак 10. 

Хотећи душу своју спасти, у младости својој одрекао си се воље своје и у знак одсечења њеног постригао власи 
главе своје и био монах, који се вољи Божијој и старешинама од бога постављеним потчинио! Наредбе њихове као 
да су од Самога Господа слушао си, нигда се не опирући и на речи заповести извршењем дела одговарајући, и све 
си као верни слуга од Господа примао, ти што пред Њиме на небесима сада стојиш и кличеш: Алилуја! 

Икос 10. 
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Заклон си за све људе који заступништву твоме прибегавају, преподобни богомудри Сергије! Зато и нама који к 
теби долазимо и милостиво заступништво твоје код Цара Небеског просимо, тврд заклон и несавладива заштита 
буди, од свих нас бедa и напасти заклањајући и штитећи, због чега ти овако кличемо: 

Радиј се, војниче Цара Небескога, што се занимањима житејским необавеза, да Њему угодан будеш! Радуј се, ти 
што не хтеде да двама господарима служиш, и Богу и свету, него јединоме Богу само! Радуј се, ти што се од 
младости и против тела свога, овога света и ђавола наоружа! Радуј се, ти што постом, поклонима, на молитви 
стајањем и бдењем плот своју умртви! Радуј се, ти што мртвом учини плот и пре но за страсти жива поста! Радуј се, 
што мртвим грло сатвори против примања сласти! Радуј се, ти што мртвим језик учини, против говорења скврног, и 
клеветног и лажљивиг! Радуј се, ти што мртвим сатвори уши, противу слушања онога што души шкоди! Радуј се, ти 
што мртвим учини руке, противу грабљења и сваког зла творења! Радуј се, ти што мртвим трбух сатвори против 
преједаља и препијања! Радуј се, ти што трудовима учини мртвим бедра против нечистоте! Радуј се, ти што мртвим 
ноге сатвори, да не иду на пут грешникa и веће безбожникa! Радуј се, Сергије, брзи помоћниче и преславни 
чудотворче! 

Кондак 11. 

Тебе славећи, сви православни песму благодарења добротвору Христу Исусу певају, преподобни оче, јер ти је моћ 
творења чуда многих даровао – да слепе просветљујеш, губаве очишћујеш, болне исцељујеш, бесоимане од 
демонског махнитања ослобађаш, ти моћни толико да демони и из бесоиманих који ти не беху доведени још на 
путу бежаху и после им се не враћаху, бојећи се силе Божије у теби, коју на небесима славиш без престанка и 
кличеш Богу: Алилуја! 

Икос 11. 

Светлозарно светлило у православној земљи руској и читавој васељени просијало просветљујућом благодаћу 
непомрачивог Сунца, Христа Исуса, тебе видимо, богомудри оче, јер с невештаственима на небу престолу Тројице 
предстојећи, радошћу си превеликом испуњен, и, божанственим лучама тросунчане Светлости осијаван, 
облиставаш верне који ти овако кличу:  

Радуј се, ти што узиђе на гору превисоку божанствених добродетељи! Радуј се, јер си са ње на гору небеску лако 
узишао! Радуј се, јер си се из боравишта земног у боравиште небеско преселио! Радуј се, јер си нам одлазећи тамо 
душом, мошти своје свете оставио! Радуј се, јер мошти твоје све жалости и болести исцељују! Радуј се, јер од 
моштију твојих демони дрхте! Радуј се, јер сваком кога печали тиште мошти твоје разгаљење доносе! Радуј се, ти 
што се душом успе на Горњи Сион, к Цару Небескоме! Радуј се, јер се тамо предстојећи, за све нас топло пред Њим 
заузимаш! Радуј се, јер милосрђе Његово за све који штују успомену твоју умилостивљаваш! Радуј се, ти што 
земљи нашој молитвом својом победу над противницима изборујеш! Радуј се, ти што свим правовернима свако 
мољење које им је на корист испуњаваш! Радуј се, Сергије, брзи помоћниче и преславни чудотворче! 

Кондак 12. 

Благодат од Бога ти дану знајући, тебе – свагдашњег оца нашег милостивог приљежно просимо: излиј сада топлу 
молитву своју за нас грешне пред Господом, да, презрев сва сагрешења наша, дарује држави нашој победу над 
непријатељем, као Константину цару над Максенцијем и Давиду над Голијатом! Цркву своју свету од распри и 
раскола да непоколебивом сачува, обиље плодова земаљских дарује и све православне хришћане да спасе и 
помилује, што све од Њега очекујући да добијемо молитвама твојим, Њему кличемо: Алилуја! 

Икос 12. 

Појући дивнога у Светима Својим, Цара Небескога који тебе прослави, вернога слугу Свога, преподобног оца 
Сергија, милостиву и брзу твоју помоћ нама у свим нуждама и печалима славимо, јер у теби се у Тројици слављени 
Бог наш преславни многим чудесним делима прослави, којима се удивљавајући теби кличемо: 

Радуј се, велеславни наш руски заступниче, оче Сергије!  Радуј се, у добродетељима савршени човече! Радуј се, 
савршенства Оца нашег Небеског, дивни подражатељу! Радуј се, инока преблаги и добри наставниче! Радуј се, 
пустиножитеља узору и општежића устројитељу! Радуј се, свих православних брзи помоћниче и заступниче! Радуј 
се, Цара Небескога и Бога чувени умилостивитељу! Радуј се, ти што много пута молења заузимањем својим 
предухитри! Радуј се, покрове богом саздани, којим се многи покривају! Радуј се, ти што лениве подстичеш 
христоподражатељним својим обичајима! Радуј се, лепозрачно светлости јеванђељске сијање! Радуј се, трисунчане 
светлости Тројице Свете блистање, што просветљујеш беспрестано! Радуј се, Сергије брзи помоћниче и преславни 
чудотворче! 
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Кондак 13. 

О чудотворче преславни и заступниче свима нама у свим бедама и жалостима, брзи и пречудесни, богомудри оче 
Сергије. Садашњи принос наш прими и богопријатним својим заузимањем умоли Господа силa да с неба снагу 
православним твојим људима пода против непријатеља, и да се сви, очистивши се благодаћу Његовом, од геене 
избавимо и на небесима добра која долазе задобијемо, ми који Му кличемо: Алилуја! 

(овај Кондак се чита 3 пута затим Икос 1 па Кондак 1) 

 

Молитва преподобном оцу Сергију, чудотворцу 

О свештена главо. Преподобни и богоносни оче наш Сергије, молитвом својом и вером и љубављу к Богу и 
чистотом срца, ти си још на земљи у обиталиште Пресвете тројице душу своју претворио и општења се са 
Анђелима и посете Пресвете Богородице удостојио и дар чудотворне благодати примио, и по одласку своме од 
земних нарочито се Богу приближио, и небеским силама придружио, али духом љубави своје од нас ниси одступио 
и часне своје мошти као сасуд благодати пун, који се прелива, нама си оставио! Имајући смелост пред 
Свемилостивим владиком, моли да се спасу слуге његове, које верују благодати Његовој у теби и к теби с љубављу 
притичу! Испроси нам од веледарежљивог Бога нашег сваки дар свима и свакоме коме је благопотребан – вере 
беспрекорне очување, градова наших утврђење, света умирење, од глади и пропасти избављење, од навале 
иноплеменика сачување, жалоснима утешење, болеснима исцелење, палима устајање, заблуделима на пут истине и 
спасења повратак, онима који се подвизавају укрепљење, онима који добро творе у делима добрим успевање и 
благослов, деци васпитање, младима поучење, незнајућима уразумљење, сиротама и удовицама заступљење, онима 
који одлазе из привременог овог живота у живот вечни припрему и последњег причешћа попутнину, отишлима 
блажено упокојење и све нас, којима својим молитвама помажеш, удостој да се у дан Страшнога суда, левог удела 
избавимо, а да десне стране заједничари будемо, и блажени онај глас Владике Христа чујемо: Дођите, благословени 
Оца Мојега, наследите Царство припремљено вам од створења света. Амин! 

 
 
  АКАТИСТ СВЕТОМ ПРАВОВЕРНОМ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМ, У 
      МОНАШТВУ AЛЕКСИЈУ 
 
Кондак 1 
 
Изабраном војводи земље руске, светлом украсу Цркве Православне, светом правоверном 
кнезу Александру Невском похвале узносимо као оном који је вером својом непријатеље 
видљиве и невидљиве победио и, по речи Апостола, у вери врлину, у врлини разум, у разуму 
уздржање, у уздржању трпљење, у трпљењу побожност, братољубље и љубав пројавио, и са 
умилењем и радошћу ускликујемо: 
Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
 

Икос 1 
 
Са Ангелима и свима Светима предстојиш сада Христу, блажени Александре, молећи се за оне што те са љубављу 
поштују. Опомињући се да си од младости Христа заволео и за небеског се Духа привезао живљење бесплотних 
подражавајући, величамо те кличући: 
Радуј се, пречасни изданку побожног корена! Радуј се, наследниче предачког правоверја! Радуј се, јер си врлине 
богољубивог оца подражавао! Радуј се, јер си кротост и побожност мајчину наследио! Радуј се, јер си своје 
христољубиво стадо на небо повео! Радуј се, јер си животом својим пријатељ слугу Божијих и сабеседник 
ревнитеља побожности био! Радуј се, сапричасниче богоозареног мноштва преподобних! Радуј се, непобедиви 
исповедниче вере Христове! Радуј се, својевољни мучениче, јер си се добропобедном збору мученика придружио! 
Радуј се, свима нама девствени проповедниче хришћанске наде и љубави! Радуј се, ревнитељу величанственог 
црквеног чина и устава! Радуј се, санаследниче верних чеда Цркве и угодника Божи-јих! Радуј се, свети правоверни 
велики кнеже Александре! 
 
Кондак 2 
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Видевши лепоту твога лица и стаса, грађани новгородски веома се обрадоваше и прославише Бога Који је на тебе 
погледао. Ми пак, блажени Александре, опомињући се врлина твојих светлијих од сунца, Господу што те прослави 
ускликујемо: Алилуја! 
 
Икос 2 
 
Разумео си, богомудри Александре, да је пролазно обличје овога света и да је човеку једино потребно да Господу 
угоди. Тога ради си се од младости, иако си живео у свету, од љубави према њему удаљио и пожелео да и они који 
овде живе задобију небески удео. Као верни слуга си током целог живота марљиво Господу служио, и зато ти 
кличемо: 
Радуј се, подвижниче вере, јер си угађање Богу више од свега заволео! Радуј се, јер си, слично Аврааму, читавог 
живота пред Богом непорочан био! Радуј се, јер си послушност Исаакову показао! Радуј се, јер си путем Јаковљевог 
смиреноумља корачао! Радуј се, јер си Јосифову чистоту и целомудреност стекао! Радуј се, јер си Мојсијеву љубав 
према људима својим показао! Радуј се, јер си као Самуило од сваке похлепе себе сачувао! Радуј се, јер си 
кротошћу Давидовом непријатеље своје побе-дио! Радуј се, јер си Петрову ватрену веру подражавао! Радуј се, јер 
си се заједно са Павлом јарму Христовом потчи-нио! Радуј се, јер си подвигом поучавања у речи Божијој 
богомудриј6 Јованово стекао! Радуј се, јер си врлине многих светитеља у себи сјединио! Радуј се, свети правоверни 
велики кнеже Александре! 
 
Кондак 3 
 
Силом вере стекао си, блажени Александре, вишње мудрољу-бље, и њега ради, презревши плот, старао се о души 
бесмртној. Ве-личајући те јер си тиме бесмртност стекао, Христу што те прослави ускликујемо: Алилуја! 
 
Икос 3 
 
Имајући свагда пред очима Господа, трезвено си поживео, блажени Александре, и све што си чинио, у славу 
Божију чинио си, Богу си угодио и предстојиш My са онима који су My од века уго-дили. Радујући се због тога 
кличемо ти: 
Радуј се, подвижниче истинског трезвеноумља! Радуј се, љубитељу спасоносног созерцања! Радуј се, учитељу наш 
у подвигу удаљавања од света! Радуј се, јер си дар савршеног стражења над собом стекао! Радуј се, јер си се 
одлучно против сваке бесловесне жеље побу-нио! Радуј се, добри подвижниче побожности! Радуј се, јер си у делу и 
разумевању напредовао! Радуј се, јер си силом молитве ђаволска искушења победио! Радуј се, јер си се сећањем на 
грехе од греха оградио! Радуј се, јер си душом мисао о небеском заволео! Радуј се, јер си напредовао марљивом 
стајању пред Богом! Радуј се, јер си читав живот свој непрестаном призивању Имена Божијег посветио! Радуј се, 
јер си сваким богоугађањем Господу угодио! Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
 
Кондак 4 
 
Буру искушења подигоше против тебе непријатељи, блажени Александре, али ти си их силом благодати Христове 
победио. Због тога сада, у мирну луку стигавши, са онима што су у свету искушани и што су свет победили Христу 
ускликујеш: Алилуја! 
 
Икос 4 
 
Послушавши Павла који каже: "Који се бори од свега се уздржава", све си за ништавно сматрао, блажени 
Александре, како би Христа задобио. Подвизима самопрезирања и присиљавања на добра дела стекао си слободу 
славе деце Божије и због тога, величајући те, кличемо: 
Радуј се, јер си нам образац самопрезира показао! Радуј се, јер си нас научио да, Христа следећи, крст носимо! 
Радуј се, јер си плот са похотама њеним погазио! Радуј се, јер си живљењем својим сујету овог света разобличио! 
Радуј се, јер си свако пристрашће земно од себе одагнао!  Радуј се, јер си разум свој послушању вере потчинио!  
Радуј се, јер си својевољно благи јарам Христов прихватио!  Радуј се, јер си срце своје од сваке страсти душегубне 
сачувао!  Радуј се, јер си себе свесавршеног Богу предао! Радуј се, јер си читавог живота свога Богу служио! Радуј 
се, јер си творењем заповести љубав Божију стекао!  Радуј се, јер си угађањем Богу наслеђе Царства задобио!  
Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
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Кондак 5 
 
Као звезда од Бога послана светлео си свету, блажени Александре, блистајући славом и врлином. Зато сада с 
праведницима на небесима блисташ и заједно с њима Христу ускликујеш: Алилуја! 
 
Икос 5 
 
Видевши да никада, блажени Александре, у биткама ниси био побеђен и да увек побеђујеш, непријатељи су се 
плашили и самог имена твог. Ми пак, опомињући се храбрости твоје испуњене вером, величамо те говорећи: 
Радуј се, одважни борче за заштиту вере и Цркве! Радуј се, храбри заштитниче свога отачаства! Радуј се, мудри 
разоритељу непријатељских напада! Радуј се, моћни чувару беспомоћних! Радуј се, славни победиоче шведске 
војске на обалама невским! Радуј се, чувару сигурности целе северне стране земље руске! Радуј се, разоритељу злих 
замки иноверја које су са земљом нашом заратиле! Радуј се, Богом укрепљени утврдитељу закона правде! Радуј се, 
ослободиоче Пскова, отачаства свете Олге! Радуј се, примиритељу оних што су мир ненавидели!  Радуј се, јер си 
безумље пометње у тим данима обуздао!  Радуј се, мудри предводниче војске своје христољубиве у свим биткама! 
Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
 
Кондак 6 
 
Као проповедник кротости и трпљења показао си се, блажени Александре, након преславних победа својих. Зато си 
двоструки венац од Цара Христа добио, и Њему сада предстојиш кличући: Алилуја! 
 
Икос 6 
 
Заблистао си трпљењем својим, блажени Александре, више нe¬ro храброшћу, јер си га стекао угледајући се на 
Началника вере и Савршитеља Исуса, Који уместо славе каква му је доликовала претрпе крст. Због тога те 
величамо и кличемо: 
Радуј се, јер си до краја у подвигу служења Богу истрајао!  Радуј се, јер си трпљење Христово подражавао! Радуј се, 
јер си заповест Христову о љубави према непријатељу добро разумео! Радуј се, јер си и према онима што су пред 
тобом сагрешили и покајали се истинску љубав показао! Радуј се, јер си у искушењу од народа свога лукавство 
демонско препознао! Радуј се, јер си мирним одласком својим из земље злобу непри-јатељску поништио! Радуј се, 
јер си у читавом животу свом лукавство сатанино раз-умео! Радуј се, јер си, према речи Апостола, зло добрим увек 
побеђи-вао! Радуј се, јер си у зло време похитао у помоћ Новгороду што те је ражалостио! Радуј се, јер си због тога 
ватрену љубав народа свога задобио! Радуј се, јер си Божија поучавања, болести и лишавања трпе-љиво подносио! 
Радуј се, јер си тога ради од Господа светли венац добио! Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
 
Кондак 7 
 
Желећи да те обасја свим врлинама, блажени Александре, Вла-дика Христос призвао те да служиш људима својим 
у данима казне Божије. Ти си трпљењу придружио смирење, и због тога си узнесен да предстојиш Богу с песмом: 
Алилуја! 
 
Икос 7 
 
Дивно је било видети како непобедиви ратник смирено приклања главу своју пред неверницима које Господ посла 
на народ Свој ради греха његовог. Дивно је опоменути се непобедивог смирења твога, блажени Александре, којим 
си Господу угодио и народ свој спасао. Због тога ти захвално кличемо: 
Радуј се, јер си смирење Господње подражавао! Радуј се, учитељу поштовања власти од Бога постављене! Радуј се, 
јер си се свакој гордости супротставио! Радуј се, подвижниче истинског послушања! Радуј се, јер си свима нама 
верни образац служења Богу! Радуј се, јер старешине учиш како да богоугодно народу своме служе! Радуј се, јер 
потчињене руководиш да се по заповести Божијој властима покоравају! Радуј се, јер си ради добра народа свога код 
безбожника ишао и њихова искушења ништавнима сматрао! Радуј се, јер се ниси плашио да, призвавши Бога, код 
Батија по-ђеш, испуњавајући заповест његову! Радуј се, јер си много пута на себе примио страшни одговор због 
неразумне побуне народа свога! Радуј се, јер си народ свој од штетног општења с невернима оградио! Радуј се, јер 
си у својој земљи храброст прадедовску и предања отачка сачувао! Радуј се, свети правоверни велики кнеже 
Александре! 
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Кондак 8 
 
Као странац живео си на земљи, блажени Александре, немајући покоја у труду своме и немајући града у којем би 
боравио него посвуда странствујући. Тога ради, блажени, уселио си се у вечне обитељи, где свагда Богу појеш: 
Алилуја! 
 
Икос 8 
 
Свом душом послуживши Богу и читавим My животом угодивши, прославио си се побожношћу и тога ради као 
исповедник вере показао си се, блажени Александре. Спомињући подвиг исповедања твога, овако ти кличемо: 
Радуј се, јер се злобе неверничке ниси уплашио! Радуј се, јер ниси више служио твари него Творцу! Радуј се, јер се 
у дому безбожничком ниси сунцу и ватри поклонио! Радуј се, јер си веру своју у искушењима сачувао! Радуј се, јер 
се заповести безбожничкој ниси покорио! Радуј се, јер си непоколебиви проповедник вере пред неверницима био! 
Радуј се, јер си се с двоструком славом, због исповедања свога, у земљу своју вратио! Радуј се, јер си читавог 
живота вери отачкој веран био! Радуј се, јер си се од обмане неверничке премудро удаљио! Радуј се, јер си 
лукавство проповедника лажне вере јавно разобличио! Радуј се, јер си чврсти заступник правоверја био! Радуј се, 
јер си лажљиве речи непријатеља православља здравом речју надвладао! Радуј се, свети правоверни велики кнеже 
Александре! 
 
Кондак 9 
 
Васцелог себе покоривши Богу као слуга добри и верни, служио си Га, блажени Александре, и више се од 
савременика својих за земљу своју потрудио, због чега си се и удостојио да уђеш у ра-дост Господа свога, Којем 
сада предстојиш и са Ангелима појеш: Алилуја! 
 
Икос  9 
 
Ни најречитији језик не би могао похвалити дела твоја, блажени Александре, која си извршио, душу своју за браћу 
полажући. Смирено се опомињући ових дела твојих, са умилењем ти песму приносимо, кличући: 
Радуј се, искрени ревнитељу братољубља хришћанског! Радуј се, јер си Мојсијеву и Павлову љубав према браћи 
подражавао! Радуј се, јер си заповест Христову о љубави верно испунио! Радуј се, јер си и свима нама дивни 
учитељ у љубави према ближњем! Радуј се, јер си се више примером него речју показао као помиритељ браће своје 
што се за стицање наслеђа бринуше! Радуј се, јер си се о добру народном читавог живота старао! Радуј се, јер си 
свеопшти мир током живота свога устројио! Радуј се, јер си народ свој, избегао због страха пред Татарима, поново 
сабрао! Радуј се, сиротих и гладних хранитељу! Радуј се, моћни заштитниче сиротих! Радуј се, јер и сада за све 
ожалошћене и немоћне пред Господом предстојиш! Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
 
Кондак 10 
 
Желећи да душу своју спасеш и знајући да се никаквим подви-зима и врлинама не може задобити спасење без 
љубави према Богу, стекао си венац врлина, a TO је љубав према Богу, и Њему сада предстојиш радосно кличући: 
Алилуја! 
 
Икос 10 
 
Цара небеског заволевши свим срцем својим, свом душом својом и свом мишљу својом, принео си My, блажени 
Александре, након многих приношења вере и усрдности и самога себе на жртву живу, свету и богоугодну. Због 
тога те величамо и кличемо: 
Радуј се, јер си у животу своме свим богоугодним делима Бога служио! Радуј се, јер си монашким заветом живот 
свој крунисао! Радуј се, јер си многе храмове Божије, које безбожници разори-ше, обновио! Радуј се, јер си због 
блистања испосничких подвига свете оби-тељи подизао! Радуј се, јер си од младости подвизавање Бога ради 
заволео! Радуј се, јер си чистом душом ангелски образ за себе изабрао! Радуј се, јер си пред крај живота васцелог 
себе Богу посветио! Радуј се, jep си схиму примио и са новим именом, Алексије, свецелосно се Богу предао! Радуј 
се, јер си заветом девствености чистоту срца свога показао! Радуј се, јер си заветом сиромаштва узвишеност срца 
свога показао! Радуј се, јер си заветом послушања своје служење јединоме Богу у векове утврдио! Радуј се, јер си 
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круни мудрог и светлог кнеза монашку награду придружио! Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
 
Кондак 11 
 
Погребно појање крај гроба твога, блажени Александре, сузама беше растворено, јер народ твој плакаше за тобом, 
сунцем земље руске које је у подне зашло, и јецаји прекидаху умилну песму Богу: Алилуја! 
 
Икос 11 
 
Светлост славе небеске ускоро те озари, блажени Александре, да би утешила уплакани народ твој. Видевши крај 
гроба твога зна-мења и чудеса, синови руски достојно те призиваху као молитвеног заступника. Спомињући брзо 
заступништво твоје, кличемо ти: 
Радуј се, угодниче Божији, који си на самом погребу од Бога прослављење добио! Радуј се, брзи заступниче наш, 
којега су наши оци у невољама и мукама призивали! Радуј се, јер си у борби с Татарима кнезу Димитрију Донском 
у помоћ притекао! Радуј се, јер си за кнеза Јована победу над Казањцима измо-лио! Радуј се, јер многима различита 
исцелења дарујеш! Радуј се, јер се слепима молитвом твојом вид враћа! Радуј се, јер чиниш да хроми, који гробу 
твоме припадају, поно-во проходају! Радуј се, јер немоћ одузетих исцељујеш! Радуј се, јер ђавоиманима избављење 
од демона дајеш! Радуј се, јер безнадежне надом у спасење оживљаваш! Радуј се, јер безумнима ум враћаш! Радуј 
се, јер са гроба твога разнолика чудотворења истичу!  Радуј се, свети правоверни велики кнеже Александре! 
 
Кондак 12 
 
Познавши благодат која живи у нетрулежним моштима твојим, грађани Владимира с љубављу приступаху светом 
кивоту твом и, с радошћу те целивајући, због тебе прославише Бога Који прославља светитеље Своје, и у умилењу 
My ускликнуше: Алилуја! 
 
Икос 12 
 
Певајући о врлини и чудесима твојим, оци наши с радошћу у сусрет пођоше и тело твоје свето допратише када су, 
по жељи срца у Богу почившег Петра Првог, свете мошти твоје пресељене на ново место починка, у славни град 
светога Петра. И ми сада, радујући се због небеске славе твоје и обитавања нетрулежних моштију твојих у 
богоизабраном граду овом, са њима ти кличемо: 
Радуј се, руски Јосифе, на ново место починка пресељени! Радуј се, покровитељу свих крајева земље руске! Радуј 
се, сигурна тврђаво Петровог града! Радуј се, његов у биткама небески заштитниче! Радуј се, непроцењиви украсе 
северне престонице! Радуј се, јер си слава и тврђава обитељима по теби названим! Радуј се, јер народу руском 
здравље и спасење молитвама својим дајеш! Радуј се, богомудри учитељу свих који се у тебе уздају! Радуј се, јер 
корисним примером живота својега монахе као монах поучаваш! Радуј се, јер и мирјане, као онај који се у свету 
подвизавао, ка врлинском житију руководиш! Радуј се, јер нам нетрулежношћу својом наду у васкрсење дајеш! 
Радуј се, свих нас у напастима и жалостима бранитељу, чувару и избавитељу! Радуј се, свети правоверни велики 
кнеже Александре! 
 
Кондак 13 
 
О, свети праведни велики кнеже Александре, од побожних срца приносимо ти ову, макар и недостојну, похвалну 
песму. Прими је од нас као усрдну жртву оних срца која те воле и величају свети поментвој. Сачувај нас молитвама 
својим, сачувај заступништвом твојим град свој и сав народ земље руске да бисмо, тихо и безметежно живљење 
проживевши у овом веку, блаженство вечно наследили и удостојили се да са тобом и свима Светима увек појемо 
Богу: Алилуја! (Овај Кондак се чита три пута) 
И опет се чита Икос 1: Са Ашелима и свима Светима предстојиш сада Христу, блажени Александре...; и опет 
Кондак 1: Изабраном војводи земље руске, светлом украсу Цркве Православне... 
 
 
Молитва Светом кнезу Александру Невском 
 
Брзи помоћниче свих који ти усрдно притичу и наш топли пред Богом заступниче, свети правоверни велики кнеже 
Александре! Погледај милостиво на нас недостојне који смо безакоњима сво-јим себе непотребнима учинили, а 
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сада кивоту твоме притичемо и из дубине срца вапијемо: ти си у животу своме заштитник и рев-нитељ православне 
вере био, па својим топлим молитвама Богу и нас непоколебиво у њој утврди. Велико служење на тебе положено 
брижљиво си извршио, па и нас поучи да уз твоју помоћ пребивамо у ономе на шта смо призвани. Ти си одагнао од 
граница руских пу-кове отпадника које си победио, па порази и видљиве и невидљиве непријатеље који се против 
нас наоружавају. Ти си, напустивши трулежну круну царства земаљског, изабрао безметежно живљење и сада, 
праведно круном нетрулежном овенчан на небесима цару-јеш, па и нама, који те смирено молимо, испроси 
живљење смирено и непомућено, и твојим заступништвом устроји нам непоколебиво напредовање ка Царству 
небеском. Предстојећи са свима Светима Престолу Божијем, моли се за све православне хришћане, да их Господ 
Бог благодаћу Својом сачува у миру, здрављу, дуговечности и сваком благостању, да бисмо увек величали и 
благосиљали Бога У Тројици Светој слављенога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин. 
 
Заштитник православних војника у рату  
 

 
 
       АКАТИСТ СВЕТОМЕ ЈОВАНУ КРОНШТАТСКОМ 

 
Кондак 1.  

Изабранога и вернога међу јерејима Божијим, хвалимо те, богоносни оче Јоване! Следујући за 
Еванђелском Истином, ти си се сараспео Христу и изливаш исцелења свим вернима, ка 
спасењу их упућујући. Ми пак, молитвама твојим у вери, нади и љубави укрепљени, 
благодарно ти кличемо: Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Икос 1.  

Као ангела молитве и проповедника покајања знамо те, блажени оче; заступаш нас пред Престолом Божијим, да 
бисмо у познање истине дошли и живот свој на пут спасења усмерили, кличући ти:  

Радуј се, благодати Божије, сасуде изабрани!  Радуј се, Премудрост Божију, као материно млеко, слатко си испијао!  

Радуј се, за Ангелом чуваром својим, као Товија негда, свом душом следовао си!  Радуј се, богољубивих родитеља 
целомудрени и беспрекорни плоде чистоте!  Радуј се, у покоравању родитељима својим благослов си Божији 
стекао!  Радуј се, од младости своје руководству Духа Светога предао си се!  Радуј се, свим срцем Бога си заволео!  
Радуј се, у меру раста Христова богомудро си узрастао!  Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 2.  

Предвиђајући да многе несреће и саблазни иду на Цркву Руску и да ће чеда Божја сметена бити, као пастир добри, 
спреман да душу положиш за овце, људима си говорио: Бежите од саблазни, стојте у вери Православној, храбрите 
се и снажите се, и славите Господа, кличући Му: Алилуја!  

Икос 2.  

Разумом Божанским просвећен, богословља животочне струје си излио, свеблажени оче Јоване, у посту и молитви 
речи Божије са сузама у срца верних сејући, ка светлости истинског богопознања чеда земље наше призивао си. 
Они ти, пак, у љубави Божијој укрепљујући се, певаху овако:  

Радуј се, Еванђелске Истине огњени ревнитељу!  Радуј се, речи живота вечнога неућутни благовесниче!  Радуј се, 
равноангелним животом својим достојно украшени!  Радуј се, пред Престолом Божијим верни заступниче људи!  
Радуј се, од младости Цркви Христовој свим срцем приљубљени!  Радуј се, свом душом си се разгорео да себе 
саразапнеш са Христом!  Радуј се, љубављу Христовом срце си своје, као њиву доброплодну, обрадио!  Радуј се, 
људима који у тузи и невољи изнемогавају, састрадањем и молитвом олакшање си даровао!  Радуј се, Јоване, земље 
руске молитвениче предивни!  

 

Кондак 3.  

Силом Божанствене благодати, као пламеним угљеном крај жртвеника Божијег ужежен, светилником 
многосветлим у граду Кронштату си засјао, отаца наших похвало, оче Јоване. Зато буром витлане у тами грехова и 
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тамом богоборства поколебане, зором Божанског разума си просветлио, научивши их да певају: Алилуја!  

Икос 3.  

Имајући велику љубав према људима, Крвљу сина Божијега искупљенима, похитао си ка онима који немају 
побожности, трезвеноумља и страха Божијег и витланима буром очајања, пастиру Божији Јоване. Покоривши се 
кротошћу и смиреномудријем Христу, научио си их да ти благодарно кличу ово:  

Радуј се, оних у тами и сенци смрти премудри просветитељу!  Радуј се, за спасење људи које витла бура на пучини 
греха, благосни стараоче!  Радуј се, оних који не знају Бога и окамењених срцем на покајање будиоче!  Радуј се, 
Божанственом премудрошћу у списима нас својим облиставаш!  Радуј се, срдаца сурових и злонаравних благо 
умекшање!  Радуј се, лењих и дремљивих савешћу свесажаљиви разобличитељу!  Радуј се, Речи Божије и правде 
Његове проповедниче неустрашиви!  Радуј се, живљењем добронаравним ,замке духова злобе поднебесне разорио 
си!  Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 4.  

Буру покварености која бесни против наше свете Цркве препознао си, оче Јоване, као верни чувар дома Господњег, 
учио си овце Христове да ходе у истинитој вери и у заповестима Његовим да непорочно пребивају, да чистим 
срцем и устима непрекидно кличу победничку песму: Алилуја!  

Икос 4.  

Слушајући о теби, да си сасуд изабрани и благодтних дарова препун, подвига милосрђа и сиромахољубља 
ревнитељ, удовица и сирочади, страдалника и обремењених утешитељ и за непокајане грешнике сузни молитвеник, 
не само из Кронштата, него и са свих страна земље похиташе ти људи Божији и исцељења од тебе добијаху. Са 
њима ти ми, кајући се за грехе своје, као нашем топлом заступнику пред Богом, са умиљењем кличемо:  

Радуј се, сејачу правде, који си сузама својим земљу нашу освештао!  Радуј се, разобличитељу неправде, душе си 
верних од прелести греховне ослободио!  Радуј се, светлости срдаца кротких и разумних, пут си ка Богу показивао!  
Радуј се, учењем си нас својим, као хранитељка кротка, грејао и хранио!  Радуј се, свих тужних и оптерећених 
нелажна узданицо!  Радуј се, болесних и од злих духова страдалника благодатно излечење!  Радуј се, сасуде 
изабрани, дарове Духа Светога вернима си бесплатно источио!  Радуј се, милосрдни не само према људима, но и 
према животињама!  Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 5.  

Као небосветла звезда свештенокрасним животом својим засијао си, пастиру Христов, Јоване! Богом ти даровано 
наслеђе од вукова душегубних речју си Божјом штитио, пастирски позивајући: Узмите Крст Господњи, на коме 
Христос, Цар Славе, рукописаније грехова наших уништи, у Коме је вечно спасење свету. А ми, њиме се 
знаменујући, с тобом Богу певамо победничку песму: Алилуја!  

Икос 5.  

Видевши те руски народ како дивно блисташ на свећњаку Цркве, Правду Божију тражећи, теби прибегаваху, и као 
пријатељу Христовоме исповедаху грехе своје. Ми пак, многим гресима обремењени, теби, блажени Јоване, 
притичемо и овако говоримо:  

Радуј се, јер се силом благодати, која је у теби, немоћни духом у љубави божијој укрепљују!  Радуј се, јер се твојом 
молитвом покајници од ропства греховног ослобађају!  Радуј се, јер се трудовима твојим гладни и жедни правде 
Христове насићавају!  Радуј се, благовештењем твојим непријатељи се Христови посрамљују!  Радуј се, од 
молитава твојих све силе ада дрхте и тресу се!  Радуј се, дизањем руку твојих двери се небеске вернима отварају!  
Радуј се, као умилостивљење за народ наш молитву си, попут добромирисног када, херувимски Богу приносио!  
Радуј се, покренуо си нас да се молимо за оне који не знају правду и љубав Божију!  Радуј се, Јоване, земље руске 
молитвениче предивни!  

Кондак 6.  

Као проповедници чудесних дела Божијих, блажени Јоване, јавише се многи: богати и убоги, стари и млади. Свима 
си љубав своју изливао. Стога не само православни, него и иноверни, силом молитава твојих милост Божију 
налажаху, певајући Богу: Алилуја!  

Икос 6.  
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Засијао си животом својим у Цркви Православној блиставије од поларне светлости, светлошћу Еванђеља Христова 
Отачаство наше просвећујући и од замки вражијих чеда његова ограђујући. Стога и сада молимо Господа сила да се 
света љубав његова утврди у срцима нашим, да нас ни невоља, ни тескоба, ни смрт не могу раздвојити од љубави 
Божије. И да, достигавши ово, теби кличемо:  

Радуј се, Божијим смотрењем прорекао си оно што на нас долази!  Радуј се, научио си нас да тесним путем ходимо 
по заповестима Божијим!  Радуј се, онима који су у тугама и невољама извор радости у Бога показао си се!  Радуј 
се, у десници и левици оружје правде Божије си држао!  Радуј се, у речи истине и љубави нелицемерној Сину Грома 
уподобио си се!  Радуј се, у порфиру покајања све си оденуо!  Радуј се, дијадемом благодати славно увенчани!  
Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

 

Кондак 7.  

Хотећи Свеблаги Господ да спасе људе земље наше и да их очисти, као злато у огњеној топионици, стави у уста 
твоја, блажени, духа премудрости и даде ти разум провидилачки, да их кроз срдачно покајање и сакрушење са 
сузама, у вери непоколебиве, припремиш на жртвено служење, да са свима светима, у земљи руској заблисталим, 
ангелски вапију Богу: Алилуја!  

Икос 7.  

Видевши те као новог изабраника Божијег, свеблажени Јоване, како се у олтару сузном молитвом за све Христу 
сараспињеш, богољубиви људи са вером теби притицаху и душевно и телесно се исцељиваху. Стога и ми, немоћни, 
приљежно те молимо: подигни руке своје и заступај нас пред Господом, као отац децу своју, да умножи Господ 
милост Своју према нама, који ти ово приносимо:  

Радуј се, пред Престолом Божијим приљежни наш сузарниче и заступниче!  Радуј се, покајања са сузама усрдни 
заговорниче!  Радуј се, узоре непрестаног подвизавања, који нас упућујеш да Христу Богу приљежно служимо!  
Радуј се, који нас утврђујеш на божанственој стражи вере апостолске!  Радуј се, образац уздржања и 
целомудрености дивно си показао!  Радуј се, празноверја, јереси и хуле од стада си свога одсецао!  Радуј се, славни 
просветитељу оних у тами незнања!  Радуј се, мудри отимачу душа људских од свакодневне таштине!  Радуј се, 
Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 8.  

Велико чудо на теби остварено видимо, предивни пастиру Христов Јоване! Јер сама Пречиста Матер Божија 
блаженим назива тебе и следбенике твоје и са радошћу свима вама објави благовољење Божије: О, најмилија децо 
Оца Небеског! Тако радост Цркве Небеске због подвига оне земаљске наговести. Стога и ми, загревани надом на 
заступништво за нас Мајке Господа Сила, вапијемо Цару свих векова: Алилуја!  

Икос 8.  

Сав Божанском чежњом разбуктан, као носилац љубави Христове јавио си се, пастиру добри. У њој се милост и 
истина сретоше, правда и мир целиваше, свака лаж би сатрвена, јеретичко злонаравије, попут трулежи, спаљено, 
невоље се људске јелејем милосрђа твога ублажише. Ми пак, ленивци, не стекосмо ризнице ове, по праведном суду 
Божијем многих невоља и јада достојни постадосмо. Али, знајући те као помоћника неуспављивога, са умиљењем 
те призивамо:  

Радуј се, љубави Христове неуморни носиоче!  Радуј се, ревносни сејачу мира и правде!  Радуј се, непоколебиви 
чувару вере православне!  Радуј се, побожности и вере православне засадитељу!  Радуј се, за сав свет брижниче и 
сузни молитвениче!  Радуј се, отаца наших похвало, а нама надо и тврђаво!  Радуј се, Богом изабрани пастиру, 
Свете Русије благодатни украсе!  Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 9.  

Свима који су у невољама и бригама животним на радост подиже Господ пастира и чудотворца предивног Јована, 
да хроме, раслабљене, слепе и од злих духова мучене исцели, оне који су у погубноме пијанству и брачном 
неверству да непостидан живот проживе, и оптерећене бригама ка Богу приведе и тако у душама верних царство 
правде Божије засади, да сви запевамо спасоносну песму Богу: Алилуја!  

Икос 9.  

Многоречити говорници не умеју да објасне силу молитве твоје Јоване предивни, када си три младића, која су се 
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усудила да се изругују теби и молитви твојој, казнио на спасење. Видевши их како се кају и са сузама моле, 
исцелење си хулитељу од Бога испросио. Они, пак, познавши чудодејствену силу молитве твоје и љубави твоје 
најтоплије милосрђе, као Божијег прозорљивца, блаженим те назваше, похваливши те овако:  

Радуј се, добро икономство чина свога богомудро си сачувао!  Радуј се, дати ти залог, Тело Христово, цео и 
недирнут до последњег даха си сачувао!  Радуј се, Богонаписане таблице оба Завета достојно си проповедао!  Радуј 
се, Цркву Христову си просвећивао побожношћу доброга пастира!  Радуј се, грешника који се кају, сиротих и 
убогих милостиви покровитељу!  Радуј се, истинске просвете и хришћанске побожности ревносни градинару!  
Радуј се, мудри путовођо, стазе си правде младима показивао!  Радуј се, судијо нелицемерни, оне који зло умују са 
љубављу си корио!  Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 10.  

Желећи да спасеш душе ближњих својих, изложене олујама јереси и маловерја, против сплетки ђавољих 
уздржањем и смирењем наоружао си се, оче Јоване, апостолско и светоотачко исповедање вере чврсто си сачувао. 
Жртвеном се љубављу сараспињући Христу, душу си своју за спасење народа Божијег положио и Царство Небеско 
досегао где са ангелима и хоровима светих непрекидно славословиш Бога, па помени и нас који славни спомен твој 
празнујемо и Богу певамо: Алилуја.  

Икос 10.  

Чврста је ограда била љубав твоја према Господу, у којој се утврди срце твоје, богоносни оче Јоване. Стога си се 
свима који ти са вером притичу открио као прибежиште и утврђење, да све Христу приведеш. Стога и нама, који ти 
припадамо, буди силна ограда и неодољива заштита, да нам се не подсмевају они који нам зло желе, да бисмо у 
миру и љубави Христовој пребивали и овакве ти похвале приносили:  

Радуј се, светилниче неугасиви, огњем Духа Светога ужежени!  Радуј се, крине свагда мирисави, росом благодати 
божије напојени!  Радуј се, росо богоплодна, која благодатним даровима вере оживљујеш!  Радуј се, соли земље 
која нас чуваш од труљења греховног!  Радуј се, тихо пристаниште онима које витла бура на мору живота!  Радуј 
се, јер помоћ Божију измољаваш душевно и телесно изнемоглима!  Радуј се, срцезналче предивни, верне од лажних 
мудровања ограђуеш!  Радуј се, силом молитве чисте, супружанске верности ојачаваш!  Радуј се, Јоване, земље 
руске молитвениче предивни!  

Кондак 11.  

Песму достојне похвале приносимо ти, свеблажени оче Јоване, који си читавим животом својим прославио Бога. И 
као што те видесмо доле на земљи крај Престола Господњег где за све и сва Владику света умољаваш, тако и сада 
горе на Небесима узнеси молитву своју, да Црква наша непоколебива буде, да се из покољења у покољење у 
Отачаству нашем благочестиво слави Име Тријединог Бога међу онима који Му певају: Алилуја!  

Икос 11.  

Као светлозарну свећу онима који су у тами живота видимо те, Богом изабрани оче Јоване, јер нас ти на Небесима 
пред Престолом Божијим у збору светих и Сила Небеских свагда заступаш. Погледај на нас, чеда своја, олакшај 
нам невоље и исцели болести наше, да ти кличемо:  

Радуј се, јер се у подвигу твоме Име Пресвете Тројице дивно прослави!  Радуј се, јер се побожношћу вере твоје 
Црква Христова украси!  Радуј се, јер се састрадањем твојим према ближњима невоље и болести и сваковрсне боли 
утапају!  Радуј се, јер се молитвама твојим покајани грешници за Царство Божије припремају!  Радуј се, 
спасоносних добара земаљских и небеских штедри даваоче!  Радуј се, од непријатеља видљивих и невидљивих 
пунонадежни избавитељу!  Радуј се, јер си у земном Едему, Цркви Христовој, подвигом добрим заблистао!  Радуј 
се, јер си красоте рајске, праведницима спремљене, добио!  Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 12.  

Као кладенац препун благодатних дарова Духа Светога објави те Господ, оче наш Јоване, да њихови причасници и 
ми будемо тобом и тако познамо милост Божију према нама, да не одступи од нас нити да нас посрами Господ, када 
Му, благодарним устима и чистим срцем, надајући се милости доброте Његове, запевамо: Алилуја!  

 

Икос 12.  

Опевајући похвале достојно живљење твоје на земљи, и славу коју си на небесима стекао, молимо те, блажени 
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Јоване узнеси за нас молитве Богу, да будемо помиловани у дан Суда и да ти, спасени молитвама Твојим, овако 
кличемо:  

Радуј се, Богоизабрани и Богопрослављени пастиру земље руске!  Радуј се, јер си запевао име Божије као свирала 
милозвучна!  Радуј се, слично пророцима и апостолима ревновао си!  Радуј се, за Отачаство и народ наш топли 
молитвениче!  Радуј се, вере православне истински исповедниче!  Радуј се, пресветла лучо, која пут ка животу 
вечном обасјаваш!  Радуј се, ти који нам благост Божију откриваш!  Радуј се, трпезо свеобилна, са које се монаси и 
мирјани хране!  Радуј се, учитељу правде Божије, којим се и стари и млади украшавају!  Радуј се, јер си оне које ти 
Господ даде на радост Божију изградио!  Радуј се, јер си од житеља небеса у Господу целив примио!  Радуј се, 
Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 13.  

О, свеблажени оче Јоване, сверуски блистави светилниче и предивни чудотворче! Прими ову похвалну песму и 
умоли Христа Бога да у миру и побожности утврди Цркву Своју, а нас да од свих несрећа избави и у једномислију 
вере и савезу љубави Христове сачува, да једним устима и једним срцем запевамо с тобом Богу: Алилуја!  

(овај кондак се чита 3 пута, а затим поново икос 1. и кондак 1.)  

   

                    АКАТИСТ  ПРЕПОДОБНОМ ОЦУ СЕРАФИМУ САРОВСКОМ  

 
Кондак 1.  

Изабрани чудотворче и предивни угодниче Христов, брзи помоћниче и молитвениче наш, 
преподобни оче Серафиме, величајући Господа који те је прославио, певамо ти похвалну 
песму. Ти, пак, имајући велику слободу пред Господом, од свих невоља ослободи нас, који 
ти кличемо: Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Икос 1.  

Творац анђела изабра те с почетка да својим животом прославиш предивно име Свете 
Тројице. Ти си био уистину анђео на земљи и серафим у телу, јер се живот твој просветио 
као пресветла буктиња вечног Сунца Правде. Ми, пак, гледајући твоје прехвалне трудове, 
са побожношћу и радошћу овако ти говоримо :  

Радуј се, правило вере и благочашћа!  Радуј се, обрасцу кротости и смирења!  Радуј се, преславно величање верних!  
Радуј се, претихо утешење жалосних!  Радуј се, омиљена похвало монаха!  Радуј се, живућим у свету предивна 
помоћи!  Радуј се, Руске државе славо и заштито!  Радуј се, тамбовског краја свештени украсе!  Радуј се, 
преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 2.  

Видевши твоју љубав према монашком животу мати твоја, преподобни оче Серафиме, познаде свету вољу 
Господњу у погледу тебе, па те као савршен дар принесе Богу, благословивши те на тесни монашки пут својим 
светим крстом, који си до конца свог живота носио, пројављујући тиме своју велику љубав према распетоме за нас 
Христу Богу нашем. Њему сви са умилењем кличемо : Алилуја.  

Икос 2.  

Теби је, свече Божији, дарован небески разум, јер од младости своје ниси престајао да размишљаш о небеском. 
Оставио си очев дом царства Божијега ради и Његове правде. Због тога прими од нас ове похвале:  

Радуј се, града Курска богоизабрано чедо!  Радуј се, родитеља благочастивих пречасна младицо!  Радуј се, јер си 
врлине своје мајке наследио!  Радуј се, јер те је она научила побожности и молитви!  Радуј се, на подвиге од мајке 
крстом благословени!  Радуј се, јер си овај благослов до смрти као светињу чувао!  Радуј се, јер си очев дом ради 
Господње љубави оставио!  Радуј се, јер све лепоте овога света ниси ни за шта сматрао!  Радуј се, преподобш 
Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 3.  

Сила Вишњег те је уистину од младости чувала преподобни. Када си са висине храма пао, Господ те сачувао 
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неповређеног, а када си страдао у љутој болести, Сама Владичица света ти се јавила, доносећи исцелење са небеса, 
зато што си од младости верно Богу служио, непрестано му кличући: Алилуја.  

Икос 3.  

Имајући ревност за подвиг равноанђелског монашког живота, упутио си се у свети град Кијев ради поклоњења 
преподобним печерским оцима. Примивши из уста преподобног Доситеја наредбу да свој пут управиш у Саровску 
пустињу, из далека си вером целивао то свето место и, населивши се тамо, свој живот си богоугодно и окончао. Ми, 
пак, дивећи се таквом Божијем промишљању о теби, са умилењем ти узвикујемо:  

Радуј се, јер си се одрекао светске сујете!  Радуј се, јер си небеску отаџбину пламено зажелео!  Радуј се, јер си 
Христа свим срцем заволео!  Радуј се, јер си благ Христов јарам на себе узео!  Радуј се, јер си испуњен савршеним 
послушањем!  Радуј се, верни чувару светих Христових заповести!  Радуј се, јер си свој ум и срце у Богу молитвено 
утврдио!  Радуј се, непоколебиви стубе благочашћа!  Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 4.  

Утишавши буру злих напасти, прошао си читав тесни и скорбни пут монашког подвига, затворништва, ћутања и 
многоноћног бдења. Узрастајући тако благодаћу Божијом из силе у силу, од делања ка боговиђењу, преселио си се 
у горње обитељи где са анђелима Богу певаш: Алилуја.  

Икос 4.  

Слушајући и гледајући твој свети живот, преподобни оче Серафиме, сва твоја братија ти се дивила, а они који су ти 
долазили, поучаваху се од твојих речи и подвига, славећи Господа, дивног у светима својим. И ми сви те са вером и 
љубављу хвалимо, преподобни оче, и узвикујемо ти овако:  

Радуј се, јер си целог себе Господу на жртву принео!  Радуј се, јер си узишао на висину бестрашћа!  Радуј се. добри 
и верни слуго небеског Домаћина!  Радуј се, непостидни заступниче наш пред Господом! Радуј се, неуспављиви 
молитвениче наш пред Богородицом!  Радуј се, пустињски крине предивног мириса! Радуј се, непорочни сасуде 
Божије благодати! Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 5.  

Божанска светлост обасјала је твоје станиште, преподобни, када ти је, док си болестан лежао на самртном одру, 
сама Пречиста Дјева дошла са светим апостолима Петром и Јованом и, додирнувши твоју главу, рекла: "Овај је од 
нашег рода". Исцеливши се тренутно, захвално си запевао Господу: Алилуја.  

Икос 5.  

Видевши твој чист и свет живот, преподобни Серафиме, непријатељ рода људског усхте да те погуби: изазва 
против тебе зле људе који те безаконо намучише и оставише једва живог. Ти си, пак, свети оче, све као кротко 
јагње поднео, молећи се Господу за оне који су ти нажао учинили. Због тога ти сви ми, дивећи се таквој твојој 
незлобивости, кличемо:  

Радуј се, јер си у кротости и смирењу подражавао твог Христа Бога!  Радуј се, јер си својом незлобивошћу победио 
духа злобе!  Радуј се, усрдни чувару душевне и телесне чистоте!  Радуј се, пустињаче, благодатним даровима 
препуни!  Радуј се, богопрослављени и прозорљиви подвижниче!  Радуј се, предивни и богомудри наставниче 
монаха!  Радуј се, похвало и радости Свете Цркве!  Радуј се, славо и украсе Саровске обитељи!  Радуј се, 
преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 6.  

Саровска обитељ проповеда о твојим подвизима и трудовима, богоносни угодниче Христов. Ти си њене шуме и 
лугове облагоухао молитвом, подражавајући пророка Божијег Илију и Крститеља Господњег Јована. Показао си се 
као изданак пустиње многоплодан даровима Светог Духа ,чијим дејством си учинио многа и преславна чуда, 
подстичући верне да певају Богу , Дародавцу добара: Алилуја.  

 

Икос 6.  

Просија у теби нови боговидац, сличан Мојсију, блажени Серафиме. Испуњавајући непорочно служење олтару 
Господњем, удостојио си се да видиш Христа где иде у храму заједно са бесплотним силама. Дивећи се таквом 
Божијем благовољењу према теби, певамо ти овако:  
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Радуј се, преславни боговидче!  Радуј се, Тросунчаном светлошћу озарени!  Радуј се, верни служитељу Пресвете 
Тројице!  Радуј се, украшено станиште Светога Духа!  Радуј се, јер си телесним очима видео Христа са анђелима!  
Радуј се, јер си у земном телу предокусио рајску сладост!  Радуј се, Хлебом живота насићени!  Радуј се, пићем 
бесмртности напојени!  Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 7.  

Хотећи да преко тебе људима јави своју неизрециву милост, Човекољубиви Господ те показа као истинску 
богосветлу светлост. Ти си, пак, делима и речима све приводио благочашћу и љубави Божијој. Због тога те, 
просвећени сијањем твојих подвига и насићени хлебом твог учења, усрдно величамо и Христу, који те је прославио, 
кличемо: Алилуја.  

Икос 7.  

Видећи у теби новог изабраника Божијег, верни ти издалека прибегаваху у невољама и болестима. Ти их пак, 
оптерећене невољама, ниси одбацио него си точио исцелења, пружао утеху и заступништво у молитвама. Због тога 
се по свој Руској земљи рашири глас о твојим чудесима, а твоја духовна чеда те овако слављаху:  

Радуј се, пастиру наш добри!  Радуј се, милостиви и кротки оче!  Радуј се, наш брзи и благодатни лекару!  Радуј се, 
наших немоћи милосрдни исцелитељу!  Радуј се, хитри помоћниче у бедама и невољама!  Радуј се, преслатки 
умиритељу сметених душа! Радуј се, јер си будуће видео као садашње! Радуј се, прозорљиви изобличитељу тајних 
сагрешења!  Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

 

Кондак 8.  

Дивно чудо видимо на теби преподобни, јер си као немоћан и уморан старац хиљаду дана и хиљаду ноћи пребивао 
у молитви на камену. Ко је у стању да искаже твој напор и борбу коју си, блажени оче, претрпео, уздижући руке 
своје Богу, побеђујући мисленог Амалика и певајући Господу: Алилуја.  

Икос 8.  

"Сав си чежња, сав си сладост, најслађи Исусе", узвикивао си у молитвама, оче, у свом пустињском безмолвију. Ми, 
пак, помрачени сујетом и у гресима провевши сав свој живот, похваљујући твоју љубав према Господу, овако ти 
узвикујемо:  

Радуј се, заступниче спасења онима који те хвале и поштују!  Радуј се, јер грешнике приводиш исправљењу!  Радуј 
се, предивни затворниче и ћутљивче!  Радуј се, усрдни молитвениче за нас!  Радуј се, јер си показао пламену љубав 
према Господу!  Радуј се, јер си огњем молитве вражије стреле попалио!  Радуј се, неугасива свећо која у пустињи 
сија молитвом!  Радуј се, светилниче који гори и светли духовним даровима!  Радуј се, преподобни Серафиме, 
саровски чудотворче!  

Кондак 9.  

Сва природа анђелска задиви се чудном призору, јер се Царица неба и земље јави старцу затворнику заповедивши 
му да прекине своје затворништво и да не забрањује православним да му долазе, него да све научи да Христу Богу 
певају: Алилуја.  

Икос 9.  

Многоречити беседници не могу исказати крепост твоје љубави, блажени, јер си себе предао служењу онима који 
ти долазе, испуњавајући наредбу Богомајке. Колебљивцима си био благи саветник, слабима утешитељ, заблуделим 
кротко уразумљење, болеснима лекар и исцелитељ. Због тога ти певамо:  

Радуј се, јер си се из света преселио у пустињу да би стекао врлине!  Радуј се, јер си се из пустиње вратио у обитељ, 
да би посејао семе врлина!  Радуј се, благодаћу Духа Светог осењени!  Радуј се, кротости и смирења испуњени!  
Радуј се, чедољубиви оче онима који ти притицаху!  Радуј се, јер си речима љубави свима ободрење и утеху 
пружао!  Радуј се, јер си оне који ти долажаху називао радошћу и благом!  Радуј се, јер си се због своје свете 
љубави удостојио Небеског Царства!  Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 10.  

Достигавши кончину свог спасоносног подвига, своју свету душу си на коленопреклоној молитви предао у руке 
Божије. Њу свети анђели изнесоше горе пред Престо Сведржитеља да би са свима светима предстојао у слави 
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невечерњој, певајући захвалну песму најсветијем од светих – Слову: Алилуја.  

Икос 10.  

Стена свим светим и утеха монасима - Пресвета Дјева ти се пред твоју кончину јавила, саопштавајући ти твој скори 
одлазак Богу. Ми, пак, дивећи се таквој посети Мајке Божије, узвикујемо ти:  

Радуј се, јер си у лице гледао Царицу неба и земље!  Радуј се, јер си од Ње примио вест о пресељењу на Небо!  
Радуј се, јер си праведном кончином показао светост свог живота!  Радуј се, јер си на молитви пред иконом Мајке 
Божије предао свој блажени дух!  Радуј се, јер си безболним одласком испунио своја пророштва!  Радуј се, венцем 
бесмртности руком Сведржитеља овенчани!  Радуј се, јер си са свима светима наследио рајско блаженство!  Радуј 
се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 11.  

Узносећи непрестану песму Пресветој Тројици, преподобни, читавим животом својим си се показао велики 
подвижник побожности, заблуделим на уразумљење, болесним душом и телом на исцелење. Ми, пак, благодарни 
Господу за такву Његову милост према нама, увек кличемо: Алилуја.  

Икос 11.  

Светлоточиви светилник био си за живота, богоблажени оче, а по смрти си засијао као светлозарно светило Руске 
земље, јер из часних моштију својих точиш струје чудеса свима који ти са вером и љубављу притичу. Стога ти и 
ми, као топлом молитвенику за нас и чудотворцу, узвикујемо:  

Радуј се, јер те је Господ прославио мноштвом чудеса!  Радуј се, јер си својом љубављу засветлео читавом свету!  
Радуј се, верни следбениче Христове љубави!  Радуј це, утехо свима којима је потребна твоја помоћ!  Радуј се, 
неисцрпни изворе чудеса!  Радуј се, исцелитељу болесних и потребитих!  Радуј се, целебне воде кладенче!  Радуј се, 
јер си све крајеве наше земље љубављу обухватио!  Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 12.  

Познавајући твоју благодат и велику смелост пред Богом, ми ти се, преподобни оче, молимо : моли се топло 
Господу да сачува Цркву своју од неверја и раскола, од невоља и напасти, како бисмо Богу, који нам преко тебе 
чини добро, певали: Алилуја.  

Икос 12.  

Празнујући твоје прослављење, блажимо те, преподобни оче, као моћног молитвеника, утешитеља и заступника 
нашег пред Господом, са љубављу ти узвикујући:  

Радуј се, похвало Цркве Православне!  Радуј се, штите и оградо наше отаџбине!  Радуј се, путовођо који све 
управљаш ка небесима!  Радуј се, заштитниче и покровитељу наш!  Радуј се, јер си силом Божијом многа чуда 
учинио!  Радуј се, јер си својом ризом многе болесне исцелио!  Радуј се, јер си све ђаволске замке савладао!  Радуј 
се, јер си дивље зверове својом кротошћу покорио!  Радуј се, преподобни Серафиме, саровски чудотворче!  

Кондак 13.  

(овај кондак се чита 3 пута)  

О, предивни Божији угодниче и велики чудотворче, преподобни оче Серафиме, прими ово наше мало мољење које 
ти у похвалу приносимо. Стојећи сада пред престолом Цара над царевима, Господа нашег Исуса Христа, моли се за 
све нас да обретемо милосрђе Његово у дан Суда, да му у радости певамо: Алилуја.  

(затим се чита опет само Икос 1. и Кондак 1. па тек онда молитва)  

  

 

 

   АКАТИСТ ПРЕПОДОБНОЈ И БОГОНОСНОЈ МАТЕРИ НАШОЈ ПАРАСКЕВИ  

 Кондак 1. 

Изабрана од Господа да на тврђави Цркве засијаш, преподобна мати Параскево, житијем 
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твојим ангелима сличним, засијала си целом свету као пре светло сунце и онима који су у телесним и духовним 
болестима јавила си се као исцелитељка. Због тога ти са вером кличемо: Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна 
мати Параскево!  

Икос 1. 

Показавши ангелску ревност,вредну дивљења, житије своје врлинама си на земљи украсила, удостојила си се да на 
небесима будеш са ангелима. Са њима дакле, усрдно моли Човекољупца да избави од невоља и беде све који ти 
овако вапију: Радуј се, јер си својевољно прихватила благи јарам Христових заповести! Радуј се, јер си животом 
твојим укорила сујету света! Радуј се, јер си срце своје од свих страсти сачувала! Радуј се, јер си вршењем 
заповести задобила према себи љубав Божју! Радуј се, јер си нас учиш ношењу крста у следовању за Христом! 
Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

Кондак 2 

Видевши променљивост земаљских ствари, оставила си светске метежи и у пустињу си се уселила, где си многим 
постом и молитвама као миомирном храном душу своју хранила, побожно кличући: Алилуја!  

Икос 2. 

Задобивши ум и праву веру и савршену љубав, Богомудра Мати, уздржањем и смирењем себе си украсила, због 
чега си и била храм Божји и обилни извор чудеса. Тога ради, побожно ти певамо: Радуј се, савршени обрасцу 
јеванђелског самоодрицања! Радуј се, јер си дуготрајним сиромаштвом стекла славу и вечно богатство! Радуј се, јер 
си заветом сиромаштва показала висину духа! Радуј се, светла висино смирења! Радуј се, јер си подвизима својим 
уништила силе које упропашћују душе! Радуј се, јер си висином подвига својих све задивила! Радуј се, утехо 
ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

Кондак 3. 

Укрепљена силом Духа Светога, одважно си издржала испосничке подвиге, преподобна, и сузама својим победила 
си гордог непријатеља, певајући са благодарењем Богу: Алилуја!  

Икос 3. 

Имајући свагда у уму изображење будућег суда Христовог и проливајући топле сузе, Преблажена, украсила си 
свећњак душе своје, који је спреман да сретне најправеднијег Судију. Њега, дакле, моли да удостоји стајања на 
десној страни и нас који ти вером певамо овако: Радуј се, стану Пресветога Духа! Радуј се, јер си цео живот свој 
освећивала непрестаним призивањем имена Божјег! Радуј се, јер си успела у молитвеним стајањима према Богу! 
Радуј се, јер си силом молитве победила ђаволска искушења! Радуј се, јер си последњим помињањем од греха себе 
сачувала! Радуј се, јер си Богу савршено угодила! Радуј се, преподобна мати Параскево, утехо ожалошћених!  

Кондак 4. 

Буру садашњег живота одбацила си, преподобна, задобивши добровољно сиромаштво Христа ради, великим 
врлинама си се обогатила, и многе у ревности начином живота си подигла, учећи их да кличу Христу Богу: 
Алилуја!  

Икос 4. 

Чувши Господ молитве и уздисања твоја, насамо и у тајности вршена, блажена Мати, на небесима пред ангелима 
прослави јавно трудове твоје; и сада ходећи Божанским рајем, помени и нас који ти кличемо овако: Радуј се, вредна 
хвале сабеседнице ангела! Радуј се, велика красото светитеља! Радуј се, савршена и висока похвало преподобних! 
Радуј се, украсе праведних и посницима узоре! Радуј се, девственима и монахињама славо и богосветла круно! 
Радуј се, тврђаво хришћанска и снажна заступнице! Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

 

 

Кондак 5. 

У тишини си окончала житије своје, блажена мати Параскево, сиромаштвом се украсивши и уздржањем 
просветливши, биљем се самохранећи и са умилењем Владики појући: Алилуја!  

Икос 5. 
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Видевши Пресвети Дух чисто житије твоје и неизмерно твоје смирење, показа те славну у чудима, Преблажена. 
Стога си из живота овог прешла у оно блаженство где са хоровима праведника посредујеш за све који ти са 
умилењем певају: Радуј се, миомирисни изданче пустиње! Радуј се, најбоља пустиножитељко! Радуј се, јер си 
српом молитава својих трње страсти сасекла! Радуј се, јер си проливањем суза својих греховни пламен угасила! 
Радуј се, јер си сваки ђаволски напад одагнала! Радуј се, јер врлинским животом својим лењивца на покајање 
покрећеш! Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

Кондак 6. 

Проповеднику истине, Илији дивљења достојном, и Јовану Претечи, светиљки покајања, уподобила си се, 
преподобна мати, одбацивши све бриге житејске и свагда се поучавајући молчанију у горама, бдењу и сећању на 
смрт, појући Богу: Алилуја!  

Икос 6. 

Заблиста ти светлост небеска док си са умилењем стајала на свеноћној молитви и, гле, ангео Господњи стаде пред 
тебе јавивши ти Божје благовољење да се вратиш у отаџбину своју јер треба тамо тело своје земљи да предаш, а 
духом да се преселиш у насеља небеска. Због тога ти кличемо овако: Радуј се, јер си се још у овом животу 
удостојила да гледаш лице ангелско! Радуј се, јер си побожно испунила вољу Божју! Радуј се, јер си се у цркви 
Влахернској Божјој Мајци жарко молила! Радуј се, јер си себе Њеном топлом заступништву предала! Радуј се, јер 
си се при исходу за цео свет усрдно молила! Радуј се, јер си након исхода свога вечни живот пронашла! Радуј се, 
утехо ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

Кондак 7. 

Хотећи да се од овог века представиш као звезда си зашла од света овог, Прехвална, и заблистала у животу 
небеском, оставивши нам као зору врлине и савршенство житија свога, озарујући срца свих који са вером кличу 
Богу: Алилуја!  

Икос 7. 

Испунивши нови закон благодати, на небо си се кочијама врлина узнела, дивљења достојна, и сада се са чиновима 
небеским радујеш. Са њима се, дакле, моли Спасу Христу за све који ти овако кличу: Радуј се, јер си се удостојила 
насеља лепота Христових! Радуј се, јер си за подвиге своје од Господа вишеструку плату задобила! Радуј се, јер си 
са неба примила венац неувели! Радуј се, јер јасно гледаш Божанство Триипостасно! Радуј се, јер са ангелима на 
небесима обитаваш! Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

Кондак 8. 

Необично и чудесно виђење указа се христољубивом Георгију: мислећи да пред собом види неку царицу како на 
пресветлом престолу седи окружена мноштвом блиставих војника зачу те где му говориш: "Георгије узмите мошти 
моје и на посебно их положите место, појући Богу: Алилуја!"  

Икос 8. 

Сав сабор хришћански, чувши Георгијеве речи, притече к моштима преподобне Параскеве и са великом их 
усрдношћу извадивши, обрадова им се као благу многоценом и часно у цркву положи, са љубављу овако појући: 
Радуј се, радосна вести хришћанима! Радуј се, блистава звездо вере, јер верне просветљујеш! Радуј се, измирно 
мирисна, којом је црква Христова замирисала! Радуј се, неистрошива ризнице дарова Божјих! Радуј се, изворе 
Богом послани, из кога вернима истичу воде исцељења! Радуј се, јер свима вернима, благодаћу Христовом, ране 
исцељујеш! Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

Кондак 9. 

Велику ревност имаше благоверни цар Јован Асен примивши вест где леже твоје чудотворне и свете мошти, 
преподобна Параскево, и пренесе их у град свој Трново, и са великим почастима положи у цркви својој, где 
извираше различита исцељења онима који са вером прилазе и поју Богу: Алилуја!  

 

Икос 9. 

Красноречиво сведочи дете, које девет година од рођења не говораше, а дошавши са вером у цркву твоју одмах 
задоби исцељење. Тога ради са умилењем ти кличемо: Радуј се, моћна заступнице и од недаћа избавитељко! Радуј 
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се, јер страдалницима мученим духовима злобним брзо помажеш! Радуј се, јер молитвом својом вид слепима 
враћаш! Радуј се, јер нероднима благословени плод од Бога шаљеш! Радуј се, јер парализоване из кревета 
подижеш! Радуј се, неућутна заступнице онима који ти са вером приступају! Радуј се, утехо ожалошћених, 
преподобна мати Параскево!  

Кондак 10. 

Од љуте си болести спасла жену која је обећала да ће чувати заповести Божје; а ипак, када је слагала и завете своје 
није одржала, одмах си је казнила болешћу и смрћу да би се и други научили да не лажу Бога, већ да живе у истини 
и певају Богу: Алилуја!  

Икос 10. 

Била си тврђава и спасоносно уточиште православнима који у заробљеништву бише и у жалости својој притицаху 
исцелитељским и чудотворним моштима твојим и свеумилно ти овако клицаху: Радуј се, свима вернима мирно 
пристаниште! Радуј се, свима увређенима заштитнице и покровитељко! Радуј се, јер заробљенима у жалости 
њиховој утеху пружаш! Радуј се, јер се од чуда твојих агарјани и уплашише и уразумише! Радуј се, јер се име твоје 
и међу другим народима прославља! Радуј се, јер се тобом православље узвисује! Радуј се, утехо ожалошћених, 
преподобна мати Параскево!  

Кондак 11. 

Појања и молитве приносећи пред ковчегом са твојим чудотворним моштима благоверна царица Милица са 
ревношћу великом пренесе их од другог народа у свој престони град на оснажење читавог рода нашег који кличе 
Богу: Алилуја!  

Икос 11. 

Као светла и новозаблистала звезда јавила си се на западу, сјајним лучама моштију својих свима вернима сијајући а 
особито отачаству своме, привлачећи га пресветлом блистању подвига својих и спашавајући га од невоља и недаћа, 
овако ти кличући: Радуј се, помоћнице онима који тешко страдају! Радуј се, јер помрчину жалости разгониш! Радуј 
се, јер од бездана греховног човека избављаш! Радуј се, јер тобом неизмерно милосрђе Божје одважно призивамо! 
Радуј се, јер је тобом свет који се од потопа гнева избавио Бога нашао! Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна 
мати Параскево!  

Кондак 12. 

Благодаћу Христовом исцељујеш болести и протерујеш лукаве духове и страсти, славна Параскево, просвећујући 
верне блистањем чуда својих да би благодарно клицали Богу: Алилуја!  

Икос 12. 

Појући ти усрдно, молимо те, преподобна мати Параскево, да се за цркву Христову молиш, за православну веру 
снажење и надвладавање јереси, а нама спасење и мир измолиш, да би те с љубављу овако величали: Радуј се, 
блистави украсе цркве Христове! Радуј се, православне вере заштитнице! Радуј се, отаџбине наше тврђаво и од 
других народа избавитељко! Радуј се, обитељи твоје покрове! Радуј се, свима који са вером заступништво твоје 
траже брза помоћнице! Радуј се, утехо ожалошћених, преподобна мати Параскево!  

Кондак 13. 

О преподобна мати Параскево, ожалошћених утехо и девственика украсе, прими сада од недостојних усана наших 
ово песмопојање и умоли Господа да се геене избавимо, да бисмо с тобом, у нашој небеској отаџбини, Њему 
бесконачно појали: Алилуја!  

(овај кондак се трипут чита) 

А потом опет: Икос 1. и Кондак 1. 

 

 

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОЈ ПАРАСКЕВИ  
О, преподобна мати Параскево, наша топла заступнице и свагда у невољама брза  
помоћнице! Помози нама грешнима и малаксалима у овом садашњем животу.  
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Умоли Господа Бога да нам подари опроштај свих наших грехова, које смо у овом  
животу пошинили делом, речју, помишљу и свим осећањима нашим, а на исходу  
душе наше помози нам недостојним да се да се избавимо од митарстава ваздушних и  
вечитих мука, да величајући твоје милосрдно заступништво увек прослављамо Оца и  
Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин. 
_________________  
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