
АКАТИСТ светом свештеномученику КИПРИЈАНУ и светој 

мученици ЈУСТИНИ  

празнују се 02. октобра (15. октобра) 

 

 

Кондак 1.  

Од ђаволског служења за служење истинитом Богу изабрани и ликовима светих 

придружени, свештеномучениче Кипријане, моли Христа Бога да нас избави од 

мрежа лукавога, да победимо свет, плот и ђавола ми, који ти кличемо:  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Икос 1.  

Ангелске силе задивише се када си се, богомудри, од вештина чаробњачких обратио 

ка познању божанственоме и кад си покајањем ангелски бестрасни живот стекао. 

Ми, који се дивимо обраћењу твојему, појемо ти овако:  

Радуј се, ти који си обраћењем својим ангеле задивио!  

Радуј се, ти који си ликове светих развеселио!  

Радуј се, ти који си мудрост своју показао!  

Радуј се, ти који си за Христа венац примио!  

Радуј се, злих духова изгониоче!  

Радуј се, од болести исцелитељу!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 2.  

Од вештина чаробњачких обра</p>тивши се, богомудри, ка познању Божанственом, 

показао си се свету као лекар најмудрији. Дарујући исцељење онима који те поштују, 

моли се, Кипријане, са Јустином Човекољупцу Владици за спас душа нас који ти 

појемо: Алилуја!  

Икос 2.  

Ум несавршен за разумевање истине Божје ти имаше, у заслепљености 

незнабожачкој беше, лукавства демонска изучаваше и у томе се усрдно труђаше. Но 

уразумивши се и Крста Господњег се плашећи, немоћи си демонске познао, те се од 

служења лукавоме обрати и храму Господњем притече, па ти тога ради кличемо:  

Радуј се, ти који си лукавства демонска изучио!  



Радуј се, ти који си прелести служења ђаволу разобличио!  

Радуј се, ти који си змију лукаву посрамио!  

Радуј се, ти који си мудраце овога света надмудрио!  

Радуј се, разумнији од најразу</p>мнијих!  

Радуј се, свештеномуче ниче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче.за спас 

душа наших!  

Кондак 3.  

Сила Вишњега просветли ум твој, Кипријане, и кад немадоше успеха у чародејству 

Аглаидовом код Јустине, злодуси ти рекоше: "Ми се крста бојимо и силу своју 

губимо јер Јустина се брани молитвом" А ти им рече: "Ако се ви крста бојите, 

колико вам је онда страшнији на Крсту Распети"? И познавши слабост демонску, ти 

уђе у храм Господњи појући са свима верујућим: Алилуја!  

Икос 3.  

Имајући ум просветљен силом вишњом, Кипријан отиде епи</p>скопу молећи за 

крштење, али овај му одрече, побојавши се. Свети пак у храм Господњи отиде и на 

Литургији стајаше, и из храма не изађе када ђакон возгласи: "Оглашени, изиђите". 

"Не излазим из храма", рече Кипријан епископу, "док ме не крстиш". Радујући се 

уразумљењу твојему, појемо ти овако:  

Радуј се, силом вишњом просветљени!  

Радуј се, Господом уразумљени!  

Радуј се, ти који си силу Крста познао!  

Радуј се, ти који си живот свој исправио!  

Радуј се, ти који си кораке ка Цркви управио!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 4.  

Носила те је бура помисли: како примити свето крштење. И ти узе књиге чаробњачке 

своје, свети, те их насред града сложи и спали, појући Богу: Алилуја!  

Икос 4.  

Чувши о теби и о благој намери твојој да се у Христа обучеш, епископ те је крстио и 

за чтеца у храму Божјем поставио. Тога ради кличемо ти овако:  

Радуј се, духова злобе победиоче!  

Радуј се, јер си чаробњачке књиге спалио!  



Радуј се, ти који пожеле да хришћанин постанеш!  

Радуј се, ти који свето крштење прими!  

Радуј се, епископом упућени!  

Радуј се, за чтеца у храму постављени!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 5.  

Боготкану одећу светог крштења примивши, Кипријане, усрдно си се Богу молио за 

опроштај раније учињених грехова, појући Му непрестано: Алилуја!  

Икос 5.  

И виде епископ подвиге и труде твоје, свештеномучениче Кипријане – пост, 

свеноћно бденије, коленопреклоњење и сузне молитве - и када прође месец, за 

ђакона те постави. Ми, Богу благодарни, хвалимо те:  

Радуј се, ти који си дању и ноћу Бога призивао!  

Радуј се, ти који си руке своје ка Њему испружио!  

Радуј се, ти који си за опроштај Његов молио!  

Радуј се, ти који си Му сузне молитве приносио!  

Радуј се, ти који си пламену љубав према Богу показао!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 6.  

Истину Христову проповедао си, славни свештеномучениче Кипријане, боговице 

Апостоле подражавао и Христовим учењем људе просветљавао, а они, познавши 

Господа Исуса Христа, поју Богу: Алилуја!  

Икос 6.  

Засија у срцу твом светлост Божанске благодати, Кипријане, вазнесе те на висину 

духовног савршенства, ти чин свештенички досегну и најзад и за епископа би 

посвећен. Тога ради, молитвама твојим пред Господом, просветли и срца наша која 

ти се топло моле:  

Радуј се, за епископа посвећени!  

Радуј се, на висине орла уздигнути!  

Радуј се, граде који на врху горе стојиш!  

Радуј се, светилниче који пред Богом гориш!  



Радуј се, неуморни молитвениче пред Богом!  

Радуј се, учитељу Богом даровани!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 7.  

Желећи да се сви спасу, Човекољубац Господ дарова нам дивног молитвеника, 

заступника и исцелитеља од духова злобе поднебесне. Делима и речима својим 

многе си покајању и исправљању живота приводио, учећи их све да поју Богу: 

Алилуја!  

Икос 7.  

Нови најмудрији исцелитељ света јеси, свештеномучениче Кипријане, јер се молитви 

твојој никаква чародејствена дела супротставити не могу, већ се одмах разруше и 

бивају прогнана, од злих људи и лукавих бесова отпуштена. Ми, који видесмо у теби 

такву силу Божју, кличемо ти овако:  

Радуј се, чаробњачког лукавства разрушитељу!  

Радуј се, страшних бесова прогонитељу!  

Радуј се, ти од кога духови злобе као дим ишчезавају!  

Радуј се, ти који оне што се тешко муче брзо ослобађаш!  

Радуј се, од несреће и туге избавитељу!  

Радуј се, страдања у радост преобразитељу!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 8.  

Велико чудо јавља се онима који ти са вером притичу, свештеномучениче 

Кипријане, јер се благодаћу од Бога ти датом терају нечисти духови, мучитељи 

човека, демони се изгоне, а болесни исцељују, појући Богу: Алилуја!  

Икос 8.  

Свим срцем Богу предао си се и свом си Га душом вазљубио, сву твоју ревност и 

жељу ка испуњењу воље Његове управио си, и као пастир добри, притиснуте 

несрећом ниси одгурнуо, већ си им, молећи се за њих пред Богом, даровао исцељење 

и утеху. Ми пак, љубав твоју према Богу хвалећи, молимо ти се овако:  

Радуј се, ти који си Христа свим срцем заволео!  

Радуј се, врлином испуњени!  

Радуј се, помоћниче болесним и раслабљеним!  



Радуј се, у жалости и тузи утешитељу!  

Радуј се, ти који прогониш наговоре и искушења што од света, плоти и ђавола 

долазе!  

Радуј се, свих болести душевних и телесних исцелитељу!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 9.  

Сва војска ангелска развесели се видевши како тебе, Војника Цара Небеског који 

непоколебљиво и са смелошћу Христа проповедаш, изведоше на посечење мачем 

заједно са Јустином. Ти онда, стрепећи да се она не одрекне Христа када те види 

посеченог, убеди мучитеље да прво њу, а потом тебе посеку, и подметнувши главе 

своје под мач, Богу запевасте: Алилуја!  

Икос 9.  

Ни сви речити говорници неће моћи да како доликује опевају страдања ваша за 

Христа када се не уплашисте претњи тешких; светлих се лица престависте суду 

царевом, подижући све верујуће да вам запевају овако:  

Радујте се, вере Христове непоколебљиви исповедници!  

Радујте се, Пречисте Тројице смели проповедници!  

Радујте се, ви који мучења тешка не бисте ничим заменили!  

Радујте се, ви чија се страдања величају у храмовима Божјим!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 10.  

Желећи да спасеш душе свих оних који су нечистим духом обузети, ниси престајао 

да се молиш пред Господом, свештеномучениче Кипријане. Теби се даде благодат да 

се за њих молиш, да помиловани и очишћени запевамо Богу: Алилуја!  

Икос 10.  

Буди нам стена тврда и крепка ограда, свештеномучениче Кипријане, од непријатеља 

видљивих и невидљивих: с топлом вером и љубављу притичемо ти, да тобом 

спасени и ограђени, овако запевамо:  

Радуј се, ти који си смирењем духове злобе победио!  

Радуј се, ти који си огњем молитве стреле неприј атељске спалио!  

Радуј се, ти који си ограда и стена пред непријатељима видљивим и невидљивим!  

Радуј се, преславни украсу Цркве Православне!  



Радуј се, преславни помоћниче онима који су од лекара остављени!  

Радуј се, вољени утешитељу оних који тугују!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 11.  

Непрестано си, свештеномучениче Кипријане, више него други појање Пресветој 

Тројици приносио, тражећи од Господа милост за оне који су у грех пали, јер Он 

благоволи недостојног достојним учинити и светом стаду Својем придружити. 

Благодарећи Богу за милост такву према нама грешнима, кличемо Му: Алилуја!  

Икос 11.  

Светозарна свећа био си, богомудри, у Цркви Христовој, обасјавајући 

невештаственом светлошћу душе верујућих. Обасјај и наша грехом отежана срца 

која ти овако поју.  

Радуј се, јер Господ милост своју према палима у грех на теби показа!  

Радуј се, кад из таме погибељи као овца заблудела нађе излаза!  

Радуј се, ти који од недостојног достојан постаде!  

Радуј се, светом стаду Христовом придружени!  

Радуј се, ти који светлошћу невештаственом душе обасјаваш!  

Радуј се, ти који заблуделе на прави пут усмераваш!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 12.  

Дата ти је благодат од Бога да сатиреш силу непријатељску и свако сатанско 

насртање, јер си непријатеље своје победио и мученичку смрт достигао. И сада се, 

стојећи пред престолом Цара славе, моли да се избавимо од сужањства ђаволског и 

да спасени кличемо Богу: Алилуја!  

Икос 12.  

Опевајући твоју ревност према Богу и твоја дивна и преславна чудеса, величамо те и 

хвалимо, свештеномучениче Кипријане, који си такву благодат од Бога примио. 

Молимо те да нам у часу смрти, када демонска војска окружи душе наше, јавиш 

своју помоћ, да те избављени тобом дозовемо овако:  

Радуј се, брзи заштитниче од насртљивих сила!  

Радуј се, од жалости и туга спасиоче!  

Радуј се, ти који си Христа до свршетка заволео!  



Радуј се, ти који си душу своју за Њега положио!  

Радуј се, у крви Агнеца умивени!  

Радуј се, у дворове Господње усељени!  

Радуј се, јер си се збору светих придружио!  

Радуј се, Тросунчаном светлошћу озарени!  

Радуј се, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и молитвениче за спас душа 

наших!  

Кондак 13.  

О, предивни и преславни угодниче Божји, свештеномучениче Кипријане, брзи 

помоћниче свима који ти притичу, прими од нас ово недостојно похвално појање, да 

се од болести исцелимо, од непријатеља видљивих и невидљивих одбранимо и 

вечног мучења избавимо, Господа умоли да с тобом појемо: Алилуја!  

(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 

Молитва свештеномученику КИПРИЈАНУ  

О, свети угодниче Божји, свештеномучениче Кипријане, брзи помоћниче и 

молитвениче за све који ти притичу, прими од нас недостојних хвалу нашу и измоли 

нам од Господа Бога у немоћи укрепљење, у болести исцелење, у жалости утеху и 

свима све што је корисно у животу нашем. Вазнеси ка Господу благомоћну молитву 

своју и огради нас од падова наших греховних, да нас научи истинитом покајању, да 

нас избави од сужањства ђаволског и сваког дејства духова нечистих и од оних који 

нам неправду наносе. Буди нам крепки заштитник од свих непријатеља видљивих и 

невидљивих, у искушењу дај нам трпљење, а у часу кончине наше буди нам помоћ 

код мучитеља на ваздушним митарствима нашим, да вођени тобом достигнемо 

Горњи Јерусалим и да се у Царству Небеском са свима светима удостојимо да у 

песмама славимо Свесвето Име Оца и Сина и Светога Духа, у векове векова. Амин.  

Молитва за заштиту од нечисте силе  

Господе Исусе Христе, Сине Божји, огради ме светим Твојим Ангелима и молитвама 

Свепречисте Владичице наше Богородице и Приснодјеве Марије, силом Часног и 

Животворног Крста, Светог Архистратига Божјег Михаила и осталих Небеских сила 

бесплотних, Светог Пророка и Претече, Крститеља Господњег Јована, Светог 

Апостола и Јеванђелисте Јована Богослова, Свештеномученика Кипријана и 

мученице Јустине, Светитеља Николаја, архиепископа Мирликијског чудотворца, 

Светитеља Лава, епископа Катанског, Светитеља Јосифа Белгородског, Светитеља 

Митрофана Вороњешког, преподобног Сергија, игумана Радоњешког, преподобног 

Серафима, Саровског Чудотворца, Светих мученица Вере, Наде и Љубави и мајке 

њихове Софије, светих и праведних богоотаца Јоакима и Ане и свих светих Твојих, и 

помози мени, недостојном рабу Твојему (име оног који се моли), да ме избави од 

свих насртаја непријатељских, од сваке мађије, чаролије, врачања и од лукавих 

људи, да не узмогну учинити мени зла никаквога.  



Господе, светлошћу Твојег блистања сачувај ме ујутру, преко дана, навече и када сан 

долази, и силом благодати Твоје одврати и удаљи зла свака нечиста која дејствују по 

наговору ђавола. Ко је тако мислио и чинио - врати њихово зло назад у пакао, јер 

Твоје је Царство и Сила, и Слава, Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 


