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ПОВЕСТ  О  ЧУДОТВОРНОЈ  
ИКОНИ  МАЈКЕ  БОЖИЈЕ 

А  Х  Т  И  Р  С  К  E 
У  МАНАСТИРУ  МИЉКОВ 

 

(2.  ЈУЛИ
*
) 

 

Ова икона припада иконама 
Мајке Божје које су се у Русији најви-
ше прославиле. 

У првој половини 18. века при 
Покровској цркви у селу Ахтирка, 
Харковска губернија, служио је свеш-
теник отац Василије Данилов, који се 
одликовао праведним животом, јаком 
вером и трудољубљем. У време коси-
дбе, 2. јула 1739. године, отац Васи-
лије, желећи да испроба нову косу, 
отишао је с њом у своју башту, која 

                     
*
 по старом, Јулијанском – црквеном ка-

лендару, као и сви датуми у овој књизи, нап. 
приређивача. 
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се налазила око храма. Једва што је 
успео да замахне косом, приметио је 
у високој трави икону Пресвете Бого-
родице, како лежи пред њим у висо-
кој трави и зрачи неком ослепљују-
ћом светлошћу. Коса је испала из ру-
ку свештеника. Он је пао на колена и 
почео да чита познате му молутве Бо-
городици. Затим је он са побожношћу 
подигао икону и понео је у свој дом. 
Овде је она стајала три године, побу-
ђујући код домаћих необичан осећај 
поштовања. Било је примећено, да 
ако се ко спремао да проведе ноћ у 
тој соби, где је икона, на њега је напа-
дао непознати страх и он је бежао из 
собе. Без обзира на дубоко осећање 
побожности код оца Василија, икона 
се није чувала у потребној чистоћи. 
Три године након што је пронађена, 
отац Василије је у сну добио наредбу 
од Пресвете Владичице да својим ру-
кама ослободи икону од прашине која 
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је нападала на њу, да је омије чистом 
водом и да је украси. Од страха се 
пробудио и те ноћи испунио наређе-
ње Царице Небеске. 

 

 
 

Отац Василије проналази у трави 
чудотворну икону Пресвете Богородице –  

2. јула 1739. године 
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Исте ноћи видео је он и други, 
необични сан. Сањао је да иде к реци, 
да у њу излије воду, која му је преос-
тала након омивања иконе. Срете Бо-
городицу у лику прекрасне девојке, 
која му рече: „Куда носиш ту воду? 
Врати се са њом кући и чувај је, она 
ће болеснике лечити од грознице!“ 
Отац Василије је имао кћер која је уп-
раво страдала од тога. Пробудивши 
се, напојио је том водом и она је ис-
тог часа оздравила. И други су се ис-
целили од грознице, који су од те во-
де пили. 

Посматрајући икону, свеште-
ник је приметио на дасци оштећења и 
поручио је једном иконописцу да их 
поправи. Он је икону понео са собом, 
спремајући се да за два дана почне да 
ради на њој. Но ноћу је од иконе чуо 
глас: „Устани, јер је настало време да 
вратиш икону одакле си је узео. По-
правити је ти не можеш.“ Иконописац 
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се молио пред иконом остали део но-
ћи, а рано ујутру је вратио оцу Васи-
лију и испричао му о свему. Због свих 
ових околности, уверио се отац Васи-
лије у чудотворну моћ иконе и одлу-
чио да је приличније да она стоји у 
храму. Постављена у свети храм, ус-
коро се икона прославила и новим чу-
десима. 

Код иконописца Јована било је 
наручено да поправи живопис иконе. 
Његов син је боловао од грознице. 
Сазнавши за чудесна исцељења, отац 
је омио икону водом и напојио мали-
шана, који је оздравио. Затим се зби-
ло још неколико исцељења. 

Наређено је да се истраже ова 
чуда и бригадир Лесовицки са пуков-
ским старешином је дао писмено све-
дочење да многи људи, долазећи из 
разних места добијају исцељење од 
ове иконе. То је било затражено из 
Петербурга, из Светог Синода и им-
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ператорка Јелисавета Петровна је на-
редила нову истрагу, која је доказала 
истинитост свега. Била је наређена и 
трећа истрага. Иследници, кад дођо-
ше у Ахтирку, позвали су сва лица, 
која су примила исцељење, да дају 
исказ под заклетвом. Коначно, 1751. 
године Свети Синод је заповедио да 
се Ахтирска икона Мајке Божје има 
поштовати као чудотворна. 

Прослављење иконе је врло об-
радовало царицу. Она је решила да јој 
у Ахтирки подигне камени храм. 
Гроф Растрели је израдио план храма. 
Императорка је својеручно уписала у 
књигу прилога суму од 2000 рубаља, 
у то време огроман прилог. Књига се 
та чува и до сада. Црква је освећена 
1768. године и по својој величини је 
величанствена. Прослављењу Ахтир-
ске иконе у вишим круговима руског 
друштва, а такође и одушевљењу Ца-
рице много је допринео овај догађај. 
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Године 1748. пролазећи за Пе-
тербург, у Ахтирки се задржала болна 
удова баронеса Вајдел са две малоле-
тне кћери. Бринући се за судбину сво-
јих девојчица, којима је претило да 
остану потпуна сирочад, баронеса се 
жарко молила пред иконом Богомајке 
за исцељење. Ноћу је видела у сну 
Владичицу, која јој је рекла: „Узалуд 
молиш за оздрављење. Тебе чека 
смрт. Пожури да раздаш по црквама и 
сиротињи цело твоје имање. То ће би-
ти корисно за твоју душу!“ Болесница 
је указала на своју децу. „Не брини се 
о деци, одговорила је Богомајка, ја ћу 
им бити свагдашња Покровитељка. А 
ти се припремај за смрт, јер ћеш ум-
рети за три дана и раздели своје има-
ње по црквама и сиромашнима, да би 
се молили за тебе!“ Болесница је свој 
сан испричала духовнику и журно по-
чела да дели своје имање. Заиста, за 
пет дана она је умрла. Вест о томе до-
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шла је до Царице и она је позвала си-
рочад на Двор, васпитала их и удала 
за двојицу велможа: једну за грофа 
Пањина, а другу за грофа Чернишова. 
Оне нису никад заборавиле благодат-
ну помоћ која им се излила преко Ах-
тирске Мајке Божје и давале су до 
смрти богате прилоге храму, где је 
икона пребивала. 

Уочи Свете Тројице икону из 
Покровског Сабора на најсвечанији 
начин преносе, а то је установљено 
1844. године, у обновљени Ахтирски 
Тројицки манастир. 

 
Најпознатије копије чудотвор-

не Ахтирске иконе Мајке Божје нала-
зе се и у следећим местима: 

– у Харкову, у храму Светог 
Архангела Михаила; 

– на обали Оскола, у храму се-
ла Боровој, где је раније била Горох-
ватска Богородичина пустиња; 
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– у селу Межиричи, Лебединс-
ког округа, у Покровском храму; 

– у селу Рјасном, Ахтирског 
округа, где је нарочито поштована;

*
 

– У селу Есману, Черниговс-
ког округа; и 

– У Москви, у величанственом 
храму са пет престола, која носи име 
„Николе Јављенога“, на Арбату, овој 
икони је посвећен Свети Престо. 

 

 

Пресвета 
Богородице, 
спаси нас. 
Амин! 

                     
*
 Све више поменуте копије налазе се у Хар-

ковској епархији. 
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И света обитељ манастира Ми-
љков има част да у својој капели чува 
једну копију ове чудотворне иконе, 
која се налази у трону, специјално за 
њу направљеном. Круна на икони дар 
је у Христу упокојеног синђела Хаџи 
Јована Стојковића. А сребрни дарови 
прилог су поменутог оца Јована за 
душу његове почивше мајке Јелисаве-
те, као и сребрњаци, који су прилог 
високопреподобне игуманије мати 
Доротеје, настојатељице ове свете 
обитељи. 

Ова копија чудотворне иконе 
Мајке Божије Ахтирске се налази у 
зимској капели, која је посвећена 
Светом Максиму Исповеднику, у ма-
настиру Миљков код Свилајнца, на 
молитвено уздизање и помоћ свима 
који јој са вером приступају. 

Ахтирска икона Мајке Божије 
се празнује 2. јула.  Призива се у по-
моћ за избављење од температуре. 
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Пре читања Акатиста неопход-

но је да се прочитају следеће  
 

УВОДНЕ  МОЛИТВЕ 
 

Свештеник: (Благословен је 
Бог наш) 

Хришћанин: Молитвама Све-
тих Отаца наших Господе Исусе Хри-
сте Боже наш помилуј нас. Амин! 

Слава Теби Боже наш, слава 
Теби! 

Царе небески, Утешитељу, Ду-
ше истине, који си свуда и све испу-
њаваш, ризницо добара и даваоче 
живота, дођи и усели се у нас, и очис-
ти нас од сваке нечистоте и спаси, 
Благи, душе наше. 

Свети Боже, Свети Крепки, 
Свети Бесмртни, помилуј нас! (три 
пута) 
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Слава Оцу и Сину и Светоме 
Духу, и сада и увек и у векове векова. 
Амин! 

Пресвета Тројице, помилуј 
нас; Господе, очисти грехе наше; 
Владару, опрости безакоња наша; 
Свети, посети и исцели немоћи наше, 
имена Твога ради.  

Господе, помилуј! (три пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме 

Духу, и сада и увек и у векове векова. 
Амин! 

Оче наш који си на небесима, 
да се свети име Твоје, да дође царство 
Твоје, да буде воља Твоја и на земљи 
као на небу; хлеб наш насушни дај 
нам данас; и опрости нам дугове на-
ше као што и ми опраштамо дужни-
цима својим; и не уведи нас у иску-
шење, но избави нас од зла. 

Јер је Твоје царство и сила и 
слава Оца и Сина и Светога Духа и 
сада и увек и у векове векова. Амин! 
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Господе, помилуј! (12 пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме 

Духу, и сада и увек и у векове векова. 
Амин! 

Ходите, поклонимо се цару на-
шем Богу! (метанија – челом додиру-
јемо земљу) 

Ходите, поклонимо се и при-
паднимо Христу, цару нашем Богу! 
(метанија) 

Ходите, поклонимо се и припа-
днимо самоме Христу, цару и Богу 
нашем! (метанија) 

 
Затим: 

Псалам 50. 
Помилуј ме, Боже, по великој 

милости својој, и по обиљу милосрђа 
свога очисти безакоње моје. Опери ме 
сасвим од безакоња мога, и од греха 
мога очисти ме, јер ја знам безакоње 
своје и грех је мој стално предамном. 
Теби јединоме сагреших, и зло пред 
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тобом учиних, да се оправдаш у речи-
ма својим и да победиш кад ти суде. 
Гле, у безакоњима се зачех, и у греси-
ма роди ме мати моја. Јер гле, истину 
љубиш, и јављаш ми незнано и тајно 
свемудрости своје. Покропи ме исо-
пом, и очистићу се; опери ме и бићу 
бељи од снега. Дај ми да чујем радост 
и весеље, да се прену кости потрвене. 
Одврати лице своје од грехова мојих, 
и сва безакоња моја очисти. Срце ми 
чисто саздај, Боже, и дух прав обнови 
у мени. Не одбаци ме од лица Твога, 
и Духа Твога Светога не одузми од 
мене. Дај ми радост спасења Твога, и 
духом владалачким учврсти ме. Нау-
чићу безаконике путевима Твојим, и 
непобожни ће се обратити Теби. Из-
бави ме од крви, Боже, Боже спасења 
мога; Обрадоваће се језик мој правди 
твојој. Господе, отвори усне моје, и 
уста ће моја казивати славу Твоју. Јер 
да си хтео жртве, принео бих; за жрт-
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ве паљенице не мариш. Жртва је Богу 
дух скрушен; срце скрушено и смер-
но Бог неће презрети. По благости 
својој, Господе, чини добро Сиону, 
нека се подигну зидови јерусалимски. 
Онда ће Ти бити миле жртве правде, 
приноси и жртве паљенице тада ће 
метати на жртвеник Твој теоце. 

 
Затим читати тропаре и конда-

ке Пресветој Богородици. 
 
 

Тропар, глас 4. 
К Богородицје приљежно ниње 

притецем, грјешнији и смиренији, и 
припадем, в покајанији зовушче из 
глубини души: Владичице помози, на 
ни милосердовавши, потшчисја, поги-
бајем от множества прегрјешенији, не 
отврати Твоја раби тшчи, Тја бо и Је-
дину Надежду имами.  
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Приђимо сада Пресветој Богоро-
дици, ми грешни и понизни, и падни-
мо пред Њу ничице у покајању, вапи-
јући из дубине душе: Владичице по-
мози, сажали се на нас, похитај про-
падамо од множине прегрешења. Не-
мој оставити Своје служитеље неус-
лишене, јер Тебе имамо као Једину 
Узданицу. 

 
Тропар, глас 4. 

Не умолчим никогда, Богоро-
дице, сили Твоја глаголати, недостој-
нији. Дшче бо Ти не би предстојала 
мољашчи, кто би нас избавил от то-
ликих бјед, кто же би сохранил до ни-
ње свободни? Не отступим, Владичи-
це, от Тебе, Твоја бо раби спасајеши 
присно от всјаких љутих.  
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Ми недостојни, Пресвета Бого-
родице, никада нећемо престати да 
говоримо о Твојој свемоћи. Јер кад 
Ти не би стајала пред Богом и молила 
се за нас, ко би нас избавио од толи-
ких опасности? Ко би нас до сада са-
чувао слободним? Од Тебе нећемо 
одступити, Владичице, јер Ти непрес-
тано спасаваш од свих несрећа оне 
који Ти служе. 

 
Кондак, глас 6. 

Не имами инија помошчи, не 
имами инија надежди, развје Тебе, 
Владичице: Ти нам помози, на Тебе 
надјемсја, и Тобоју хвалимсја, Твоји 
бо јесми раби, да не постидимсја.  

Немамо друге помоћи, немамо 
друге наде, осим Тебе Владичице: Ти 
нам помози, у Тебе се надамо, Тобом 
се хвалимо, Твоје смо слуге, да се не 
постидимо. 
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Кондак, глас 6. 
Предстатељство христијан не-

постидноје, ходатајство ко Творцу не-
преложноје, не презри грешних моле-
ниј гласи, но предвари јако Благаја на 
помошч нас, вјерно зовушчих Ти, ус-
кори на молитву и потчисја на умо-
љеније, предстатељствујушчи прис-
но, Богородице, чтушчих Тја.  

Непостидна Заштитнице Хри-
шћана, Незаменљива пред Творцем 
Посреднице, не презри гласе мољења 
нас грешних, него као Блага притекни 
у помоћ нама који Те са вером призи-
вамо, пожури на молитву и похитај 
на умољавање, Пресвета Богородице, 
свагдашња Заштитнице оних који Те 
поштују. 

 
Затим читати Акатист Пресве-

тој Богородицу у част Њене иконе 
Ахтирске. 
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А К А Т И С Т 

ПРЕСВЕТОЈ  БОГОРОДИЦИ 
У  ЧАСТ  ЊЕНЕ  ИКОНЕ 

А Х Т И Р С К Е 
 

Кондак 1. 
Изабраној од свих родова, Бо-

жијој Мајци и Царици, која је објави-
ла предивну исцелитељну икону Сво-
ју, на којој пред Крстом Христовим 
предстоји, похвално појање узноси-
мо. Ти, пак, Госпођо Свемилостива, 
која имаш неисказиво милосрђе, Сво-
јим топлим посредништвом и заступ-
ништвом од свих беда и болести ос-
лободи оне који Те у умилењу призи-
вају:  
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Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Икос 1. 

Ангела Царице и све твари 
Пречиста Владичице, Дјево Богоро-
дице, када си пред Крстом Возљубље-
ног Сина Свога предстојала, страдања 
нас ради претрпљена гледајући, тада 
Ти је срце рањено било. Мач жалости 
Твоју душу прободе. Стога, видевши 
Те на икони изображену како са вели-
ким болом пред Крстом стојиш, усу-
ђујемо се да Ти овако кличемо: 

Радуј се, Прекрасна Невесто 
Беспочетног Оца! 

Радуј се, неискусобрачна Роди-
тељко Превечнога Сина! 

Радуј се, Непорочна Палато 
Духа Светога! 

Радуј се, Божанствена Тајнице 
Живоначалне Тројице! 
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Радуј се, Ангелских војски уди-
вљење! 

Радуј се, људског рода уздиза-
ње! 

Радуј се, од Херувима опевана! 
Радуј се, од Серафима велегла-

сно слављена! 
Радуј се, Ти, која си, родивши у 

чистоти Сина Свога, неисказиву ра-
дост примила! 

Радуј се, Ти, која си Његову ве-
лику жалост у крсној смрти претрпе-
ла! 

Радуј се, јер си од Њега благо-
дат да тужне тешиш добила! 

Радуј се, Ти, која си радост 
Свог милосрдног заступништва це-
лом свету даровала! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 
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Кондак 2. 
Видевши, Богородитељко Чис-

та, да под Крстом стојиш и са болом у 
Његовом страдању учествујеш, на 
Крсту Приковани, Син Твој и Бог, Те-
бе Мајком Свог вољеног ученика Јо-
вана назва и тако кроз њега читав род 
хришћански Теби усинови, да ваисти-
ну будеш Мајка свих ожалошћених, 
који Сина Твога Христа Бога призи-
вају и Њему поју: Алилуја! 

 

Икос 2. 
Имајући неумудрен разум, ми не 

можемо разумети добровољно Хрис-
тово страдање од богоубица Јудеја, 
као и Тебе, Богоневесту ожалошћену, 
која си без детета остала. Видећи Те, 
пак, на икони поред Крста Сина Тво-
га и Господа изображену, ми топло 
верујемо да жалосне вапаје оних који 
Ти се моле примаш и тога ради Ти 
благодарно кличемо: 
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Радуј се, Христа Спаситеља и 
наша Блага Мати! 

Радуј се, Ти, која си у жалосни 
час страдања Његових све нас усино-
вила! 

Радуј се, Ти, која у Својој мате-
ринској љубави нас бедне и беспомо-
ћне не остављаш! 

Радуј се, Ти, која Своје милоср-
дно ухо ка нама окрећеш! 

Радуј се, Ти, која си проживља-
вања муке Крста и сама одважно са-
понела! 

Радуј се, Ти, која Својим са-
страдањем и нама ношење Крста ола-
кшаваш! 

Радуј се, у земаљској долини 
жалости наша сигурна Надо и Утехо! 

Радуј се, у будућем веку свих 
верних Радости и Заштито! 

Радуј се, јер страхом од смрти 
и Суда Божијег заспале савести про-
буђујеш! 
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Радуј се, јер оне који су греси-
ма обавијени ка спасоносном покаја-
њу приводиш! 

Радуј се, Ти, која из погибељ-
ног рова очајања избављаш! 

Радуј се, јер подвижнике у све-
тле обитељи вечног покоја узводиш! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Кондак 3. 

Силом Божијом која се кроз 
Твоју свету икону показује не преста-
јеш да нас спасаваш, Свеблага Влади-
чице. Тако си и овде у малом граду 
нашем велика чудеса показала свет-
лосним јављањем Свог многоцелеб-
ног лика. Клањајући му се са љубав-
љу, Христу Богу кличемо: Алилуја! 
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Икос 3. 
Имајући материнску бригу о љу-

дима искупљеним Часном Крвљу Си-
на Твога, Ти си, Госпођо Пресвета, 
благоизволела да у трави смиреному-
дреном јереју Данилу благодатну 
икону Своју покажеш. Њу си светло-
носним сијањем и многим чудесима 
прославила, да сви верни похвалним 
песмама Тебе призивају: 

Радуј се, Ти, која си нам обил-
ни источник милости Божије дарова-
ла! 

Радуј се, јер си нам залог Свога 
материнског старања пречудно преда-
ла! 

Радуј се, јер си благоверном је-
реју икону Своју свету у трави проја-
вила! 

Радуј се, јер си је зрацима све-
тлим као сунце озарила! 

Радуј се, јер си наш мали град 
великим чудесима прославила! 
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Радуј се, јер си име његово, до 
тада незнано, свим вернима познатим 
учинила! 

Радуј се, јер си сав православни 
род јављањем иконе Своје духовно 
обрадовала! 

Радуј се, јер си читаву васелену 
покровом Својим Светим осенила! 

Радуј се, Ти, која вернима од 
иконе Своје исцелења дарујеш!  

Радуј се, Ти, која неверне чуде-
сима Својим посрамљујеш! 

Радуј се, јер брзо молитве сми-
рених услишаваш!  

Радуј се, јер жалосне уздисаје 
страдалника и тугама притиснутих 
невидиво утољаваш! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 
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Кондак 4. 
Бура сумњи смути јереја Дани-

ла који је Твоју Свету икону прона-
шао. Он, пак, са страхом у молитви 
Теби завапи да му у животу будеш 
Помоћница, а у смртном часу Заступ-
ница. Стога, њега подражавајући, и 
ми се усуђујемо да такве молитве Те-
би, Мати Божија, узносимо, а Влади-
ци живота и смрти, Христу Богу кли-
чемо: Алилуја! 

 
Икос 4. 

Чувши у сну заповест Твоју, 
Пречиста Дјево, да Твој Свети лик на 
икони водом омије и благолепно га 
украси, јереј Данило се потруди да 
вољу Твоју са поштовањем испуни, 
Теби, која си га својим неизрецивим 
милосрђем изабрала, захвално кличу-
ћи: 

Радуј се, Мати Господа Виш-
њега!  
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Радуј се, јер Господ увек с То-
бом пребива!  

Радуј се, похвало Небеса и зас-
тупништво земље!  

Радуј се, непрестано појање ро-
да хришћанског!  

Радуј се, јер смирене срцем во-
лиш!  

Радуј се, јер сиромашне духом 
обогаћујеш!  

Радуј се, јер изабране слуге 
Своје благодатно посећујеш! 

Радуј се, јер им у сну у виђе-
њима вољу Своју откриваш! 

Радуј се, јер светлошћу иконе 
Своје греховни мрак прогониш!  

Радуј се, јер знамењима и чуде-
сима која из ње истичу све у право-
славној вери утврђујеш! 

Радуј се, Путеводитељко вер-
них ка спасењу! 

Радуј се, Утешитељко и надо 
покајника! 
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Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Кондак 5. 

Као Боговођена звезда се пока-
за Света и Чудотворна икона Твоја, 
Владичице, дивним сијањем озарују-
ћи дом смиреномудреног јереја Дани-
ла, удостојивши се да исцелитељну 
силу прими. Стога је људи са вером 
опевају и од ње покропљени благода-
тно излечење добијају, узносећи Богу 
хвалу: Алилуја! 

 
Икос 5. 

Видевши у сну у виђењу Тебе, 
Владичице, како му се у лику Прекра-
сне Невесте јављаш и заповедаш да 
болесни воду сакупљену од омивања 
иконе Твоје пију, јереј Данило позна-
де Тебе, Преблагословена Дјево, као 
Благодатну Исцелитељку и, исцелив-
ши том водом болесницу, у умилењу 
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срца Теби клицаше: 
Радуј се, благодатно оздравље-

ње онима који од болести страдају! 
Радуј се, од дугогодишњих бо-

лести брзо и потпуно исцелење! 
Радуј се, јер, само једним доди-

ром Своје свете иконе здравље болес-
нима дарујеш! 

Радуј се, јер водом и јелејем на 
њој освећеним смртно болесне поди-
жеш! 

Радуј се, пред Сином Твојим и 
Богом смела наша Заступнице! 

Радуј се, јер гнев Његов, праве-
дно на нас подигнут, у милост прео-
браћаш! 

Радуј се, жалошћу притешње-
них Утешитељко! 

Радуј се, тугом утучених Бод-
ритељко! 

Радуј се, радости наша Пресве-
та! 
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Радуј се, утехо наша неизреци-
ва! 

Радуј се, Премилосрдна Помоћ-
нице онима којима је помоћ потреб-
на! 

Радуј се, увек будна Покрови-
тељко рода хришћанскога! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Кондак 6. 

Јереј Данило се као проповед-
ник чудеса јављених од иконе Твоје 
показа када целебни лик Твој, Вла-
дичице, у храм Божији донесе и са 
поштовањем постави, да са свима ви-
диво пребива и као благодатни залог 
Твоје наклоности према људима по-
штован буде. Радујући се њој као Бо-
гом даном богатству, ми Дародавцу 
Христу кличемо: Алилуја! 
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Икос 6. 
Светлошћу многоразличних чу-

деса си Своју Свету икону, Богомати, 
прославила, а онога који је пронашао 
као изабраника Свога показала и пу-
тем тешких лишавања до блаженства 
рајског узвела. Тога, Свемилостива 
Госпођо, удостој и нас, који Те са ве-
ром и љубављу призивамо: 

Радуј се, јер поборнике вере и 
благочешћа ка обитељима Оца Небес-
ког приводиш! 

Радуј се, јер надом у вечна 
блага, пролазност земаљских добара 
надокнађујеш! 

Радуј се, јер горким сузама и 
лишавањима, греховну нечистоту 
умиваш! 

Радуј се, јер трпљењем земних 
невоља пут ка радостима рајским от-
криваш! 

Радуј се, јер кротке духом, који 
се у Тебе уздају, утврђујеш! 
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Радуј се, јер гоњенима за 
правду Царство Небеско уготовља-
ваш! 

Радуј се, Ти, која Својом Све-
том иконом преславно чудо дејству-
јеш! 

Радуј се, јер се дивна знамења 
Тобом дешавају! 

Радуј се, Благодатна Помоћни-
це служитеља Цркве Христове! 

Радуј се, благочестивих јереја 
богомудра наставнице! 

Радуј се, јер си православне 
вере утврђење! 

Радуј се, јер си рода хришћанс-
ког уздизање! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 
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Кондак 7. 
Желећи да још више Своју Све-

ту икону прославиш и богате милости 
од Ње људима пошаљеш, Ти си, Бого-
мати, дивно услишила предсмртну 
молбу неке жене за кћери њене, пред 
иконом Твојом узнесену. Јавивши се 
у сну благочестивој царици Јелисаве-
ти, Ти јој заповеди да осиротеле де-
војчице васпита. Оне до краја живота 
Твоју милост памтише, а ми Свевиш-
њем Оцу сиротица благодарно кличе-
мо: Алилуја! 

 
Икос 7. 

Испуњавајући дивну заповест 
Твоју, благочестива царица похита да 
обе младе девојчице васпита и сама 
на поклоњење чудотворном лику 
Твоме убрзо дође, заповедивши да се 
ту диван храм сагради. У њему сада 
предстојећи благодарно Теби кличе-
мо: 
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Радуј се, невидива Васпитачи-
це сиротица без мајке! 

Радуј се, младих и беспомоћ-
них дјева добродушно старање!  

Радуј се, јер сваки узраст вер-
них Својом Материнском љубављу 
закриљујеш! 

Радуј се, јер добрима усрдне 
молитве испуњаваш! 

Радуј се, народа православних 
благодатно утврђење! 

Радуј се, Царице Небесна, јер 
од царица земних са поштовањем по-
клоњење примаш! 

Радуј се, јер си благолепни 
храм као Теби пријатну жртву благос-
ловила! 

Радуј се, јер у њему милостиво 
молитве верних примаш! 

Радуј се, јер си га многим чу-
десима освештала! 
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Радуј се, јер си у земном храму 
неизрециву красоту храма небеског 
показала! 

Радуј се, јер си молебне гласо-
ве земних са гласовима небеских сила 
сјединила! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

Кондак 8. 
Странци смо и дошљаци на 

овој земљи, жалостима и болестима 
испуњени, прелестима овога света и 
наговорима духа злобе кушани. У 
Теби, пак Мати Божија, непресушни 
источник благодатних дарова стекос-
мо, надајући се да ћемо небеско ота-
частво достигнути, кличући Изврши-
тељу нашег спасења, Христу Госпо-
ду: Алилуја! 
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Икос 8. 
Цео свет слави Преблагословено 

име Твоје, Богородице, и изображење 
Твог Божанственог Лика са страхом 
поштује, јер њиме предивна чудеса на 
земљи чиниш. Стога, видевши Твоју 
чудотворну икону, Богомати, као сун-
це које лучама чудеса сија, и ми са 
умилењем Теби кличемо: 

Радуј се, јер се од истока до 
запада име Твоје прослави! 

Радуј се, јер Те сви родови са 
страхом величају!  

Радуј се, јер си православну 
Русију више од других крајева посе-
тила! 

Радуј се, јер си је чудотворним 
иконама Својим обогатила!  

Радуј се, јер сијањем чудеса 
Својих мрак јереси и раскола прого-
ниш! 

Радуј се, јер богатим Својим 
милостима неверне вери приводиш! 
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Радуј се, ревнитеља за веру 
Христову многобрижна наставнице!  

Радуј се, оних који од вере 
отпадају страшна изобличитељко!  

Радуј се, јер светлошћу богово-
ђења озарујеш оне који Христово 
просвећење траже! 

Радуј се, јер хулитеље право-
славне вере на пучину душевног му-
чења бацаш! 

Радуј се, јер никада не остав-
љаш оне који у Тебе наду полажу! 

Радуј се, јер мољења верних 
увек испуњаваш! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Кондак 9. 

Све Ангелске војске служе 
Тебе, Владичице света, созерцавајући 
Те узнесену у Небески Сион и незем-
ним Те похвалама са љубављу вели-
чају, а Једином Богу, Који Те просла-
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ви, неућутно кличу: Алилуја! 
 

Икос 9. 
Не може Те речитост људска до-

стојно прославити, Мати Господа ви-
шњих сила. Јер, ни Ангелски умови 
не научише опевати Тебе, Богороди-
це. Ми грешни, благодарно Тебе пош-
тујући, ипак се усуђујемо да Ти ове 
песме, као деци тепање, приносимо: 

Радуј се, Лествице, која Небо и 
земљу спајаш!  

Радуј се, препуна посудо благо-
дати Божије!  

Радуј се, јер си Бога Логоса у 
тело људско обукла!  

Радуј се, јер си доњем свету 
Христа Спаситеља родила! 

Радуј се, јер си именом Мајке 
Божије узвеличана!  

Радуј се, јер си више од Небеса 
узнесена!  
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Радуј се, јер пред Тобом све 
силе ада и таме дрхте!  

Радуј се, јер Те светла лица не-
беских сила непрестано славослове! 

Радуј се, јер си светих храмова 
благодатно освећење! 

Радуј се, јер си монашких оби-
тељи покров и снабдевање! 

Радуј се, јер си хришћанских 
домова благодатно чување! 

Радуј се, јер си целог света ос-
већење!  

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Кондак 10. 

Желећи да све верне спасеш, 
Ти, Богородице Дјево, на све који Ти 
притичу дарове Своје благодатне по-
моћи изливаш и Својим материнским 
покровом од лукавства и замки ђавол-
ских ограђујеш сваки узраст, који ве-
рно Богу кличе: Алилуја! 
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Икос 10. 
Тврђава си девојкама, Преблаго-

словена Дјево, а свима вернима по-
кров и заштита од видивих и невиди-
вих непријатеља. Због тога ни данас 
не престајеш да показујеш благу по-
моћ од Своје свете иконе, којој умил-
но припадајући, Теби кличемо: 

Радуј се, јер домове наше ико-
ном Својом благосиљаш! 

Радуј се, јер њиве и пашњаке 
наше њоме освештаваш! 

Радуј се, јер нам погодне ветро-
ве шаљеш и благовремене кише зем-
љи дарујеш, да би плод доносила! 

Радуј се, јер сву творевину, ра-
ди доброте Сина Свога обилно хра-
ниш! 

Радуј се, јер градове и села на-
ша од смртоносних непогода спаса-
ваш! 

Радуј се, јер нам у време нево-
ље у помоћ хиташ! 
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Радуј се, јер Твоја материнска 
молитва много може код Милосрдног 
Владике! 

Радуј се, јер се Твојим посред-
ништвом од претње за грехе наше ос-
лобађамо! 

Радуј се, моћна заступнице 
оних који одлазе из временог житија! 

Радуј се, јер си у грозни час 
смрти вернима дивна помоћница! 

Радуј се, кључу Царства Хрис-
товог! 

Радуј се, двери Раја! 
Радуј се, Благодатна, која се 

непрестано за нас Христу молиш! 
 

Кондак 11. 
Благодарно појање Теби, Вла-

дичице Пречиста, приносимо, јер си 
нам Свој многоцени лик даровала. На 
њему Те са умилењем видимо како 
плачеш. Стога и наше окамењено и 
грешно срце сузама умилења напој, о, 
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Свеблага, да се, њима се од прљавш-
тине греховне очистивши, удостојимо 
да са светима Цару Славе појемо: 
Алилуја! 

 
Икос 11. 

Као светлоносна светиљка, пре-
испуњена јелејем милости, Ти си се, 
Владичице, Цркви Христовој јавила, 
све крајеве земље светлошћу истинс-
ког боговиђења просвећујући и ка ве-
чном блаженству приводећи оне који 
Ти овако кличу: 

Радуј се, јер сујетну мудрост 
противника вере Христове посрамљу-
јеш! 

Радуј се, јер чистоту догмата 
Православља чудесима Својим чу-
ваш! 

Радуј се, јер си Путеводитељка 
ка спасењу онима који су са правог 
пута сишли! 
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Радуј се, јер си Помоћница у 
покајању и исправљању онима који 
су у тешка прегрешења пали! 

Радуј се, јер у срца окорелих 
грешника светле луче наде у просве-
ћење Божије усељаваш! 

Радуј се, јер њима од очајања и 
вечне пропасти душе спасаваш! 

Радуј се, јер си благовесника 
Христовог учења свагдашња Помоћ-
ница! 

Радуј се, јер си проповедника 
Царства Божијег благоречита Испо-
моћ! 

Радуј се, јер молитве верних ка 
Престолу Небескога Цара узносиш! 

Радуј се, јер се и сама пред Си-
ном Твојим и Богом увек за нас мо-
лиш! 

Радуј се, света Заступнице! 
Радуј се, милости и доброте 

неоскудни источниче! 
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Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Кондак 12. 

Многоцелебну Своју икону си 
нам, Владичице, као залог благодати 
даровала. Њој притичући, непрестано 
Тебе молимо: прими, Госпођо Све-
блага, поклоњење које пред овим чу-
дотворним ликом приносимо и у не-
вољама нам помоћ и заштиту даруј, 
да увек Ономе Који је Теби толику 
силу благодати даровао кличемо: 
Алилуја! 

 
Икос 12. 

Опевајући Твоја чудеса, Бого-
мати Пречиста, проповедамо Твоју 

милост према роду хришћанскоме. 
Јер, много пута од многоцелебне ико-
не Твоје јављена дивна знамења ми-
лосрђа Твога видесмо, која разум пре-
вазилазе и само се вером досегнути 
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могу. Она, пак, верне подстичу да Ти 
кличу: 

Радуј се, јер си нам икону Сво-
ју часну за утеху и освећење дарова-
ла! 

Радуј се, јер си њом милост 
многу људима Твојим пројавила и 
увек пројављујеш! 

Радуј се, неисцрпни источниче, 
који нам помоћ и исцелење изливаш! 

Радуј се, јер милосрдно усрдне 
молитве које су пред иконом Твојом 
принесене примаш! 

Радуј се, јер о њој у Светом 
Сабору Цркве Руске уста слугу Тво-
јих проповедају! 

Радуј се, јер се милосрђе Твоје 
према граду нашем јављањем иконе 
Твоје потврђује! 

Радуј се, јер си нас клањању 
Крсту кроз њу научила! 

Радуј се, јер спасоносну силу 
Распећа Христовог на њој показујеш! 
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Радуј се, јер руке Своје, да би 
нам помогла, уздижеш! 

Радуј се, јер свима вернима 
двери милосрђа Божијег отвараш! 

Радуј се, јер за нас Праведног 
Судију умољаваш! 

Радуј се, јер верне Небеског 
Царства удостојаваш! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
Кондак 13. 

О, Свеопевана Мати Преслат-
ког Господа нашег Исуса Христа, Ко-
га си непорочно родила и у спасонос-
ном страдању Његовом учествујући 
много патила, милостиво прими ово 
мало мољење наше, које Ти пред мно-
гоцелебном иконом Твојом са љубав-
љу приносимо и свемоћним Својим 
посредништвом и заштитом од прола-
зних напасти и вечних мука избави 
нас, да се удостојимо да по истеку 
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живота свога са свима светима Богу 
кличемо: Алилуја!  

Овај кондак читати три пута. 
Затим читати поново Икос 1. и 

Кондак 1. 
 

Икос 1. 
Ангела Царице и све твари 

Пречиста Владичице, Дјево Богоро-
дице, када си пред Крстом Возљубље-
ног Сина Свога предстојала, страдања 
нас ради претрпљена гледајући, тада 
Ти је срце рањено било. Мач жалости 
Твоју душу прободе. Стога, видевши 
Те на икони изображену како са вели-
ким болом пред Крстом стојиш, усу-
ђујемо се да Ти овако кличемо: 

Радуј се, Прекрасна Невесто 
Беспочетног Оца! 

Радуј се, неискусобрачна Роди-
тељко Превечнога Сина! 

Радуј се, Непорочна Палато 
Духа Светога! 
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Радуј се, Божанствена Тајнице 
Живоначалне Тројице! 

Радуј се, Ангелских војски 
удивљење! 

Радуј се, људског рода уздиза-
ње! 

Радуј се, од Херувима опевана! 
Радуј се, од Серафима велегла-

сно слављена! 
Радуј се, Ти, која си, родивши у 

чистоти Сина Свога, неисказиву ра-
дост примила! 

Радуј се, Ти, која си Његову ве-
лику жалост у крсној смрти претрпе-
ла! 

Радуј се, јер си од Њега благо-
дат да тужне тешиш добила! 

Радуј се, Ти, која си радост 
Свог милосрдног заступништва це-
лом свету даровала! 

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 
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Кондак 1. 
Изабраној од свих родова, Бо-

жијој Мајци и Царици, која је објави-
ла предивну исцелитељну икону Сво-
ју, на којој пред Крстом Христовим 
предстоји, похвално појање узноси-
мо. Ти, пак, Госпођо Свемилостива, 
која имаш неисказиво милосрђе, Сво-
јим топлим посредништвом и заступ-
ништвом од свих беда и болести ос-
лободи оне који Те у умилењу призи-
вају:  

Радуј се, Благодатна, која се 
непрестано за нас Христу молиш! 

 
М О Л И Т В А 

ПРЕСВЕТОЈ  БОГОРОДИЦИ 
 

О Преблагословена, Многоми-
лостива Владичице Света! Ево, ми 
грешни на свету икону Твоју гледамо 
и на њој Те видимо како у жалости и 
састрадању пред Распетим за нас 
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Христом Спаситељем стојиш. Усрдно 
Те молимо, као добро нам знану за 
нас пред Сином Твојим молитвеницу, 
да нас у дане искушења и жалости не 
оставиш, него да нас у невољама и 
напастима свечасним покровом Сво-
јим од непријатеља видивих и неви-
дивих оградиш, дајући нам снагу да 
савршену и благу вољу Творца и Вла-
дике света творимо. Јер, видимо Ми-
лостива Заступнице наша, са колико 
различитих грехова смо поробљени, 
јер не само да вољно грешимо, него и 
невољно у многоразлична прегреше-
ња падамо. Тога ради Теби, моћној 
Устројитељки хришћанског спасења, 
прибегавамо и умилно вапимо: ум 
наш познањем Божанствених истина 
просвети, срце наше топлином хриш-
ћанске љубави загреј и у тежњама ка 
спасењу вољу нашу утврди, да буде-
мо нелицемерно испуњени заповести-
ма Господњим. Да, Госпођо Преми-
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лостива, погледај са висине небеске 
на уздисања и молитве нас грешних и 
исцели болести недужних, умири 
срца озлобљених, даруј стрпљење 
страдајућим, да буду утврђени у стра-
ху Божијем. Укрепи гоњене за прав-
ду, сироте и удовице заштити, дај 
утеху плачућим, измоли опроштај 
онима који се кају, демонску, пак, бу-
ру страсти у грешним душама утишај, 
а у срца оних који Те поштују Хрис-
тову крепост усади и љубав укорени, 
и у духу милосрђа и састрадања утвр-
ди их. Отпале од вере, јеретике и одс-
тупнике и уста нечастивих, која хуле 
на Свету Цркву, ка познању истине 
упути, а оне који проповедају веру 
православну сачувај. Онима који су 
отишли из овога живота, оцима, бра-
ћи и сестрама нашим, о Мати Божија, 
опроштај грехова даруј и вечно бла-
женство измоли. Када се час и наше 
кончине приближи, тада, Владарко, 
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прими душу нашу, и у почивалишту 
праведних упокој, где лица Ангела и 
светих угодника неућутно славе моћ 
и милост Оца и Сина и Светога Духа, 
и Твоје материнско за нас посредни-
штво и заступништво, сада и увек и у 
векове векова. Амин! 

 

 

Једна копија Чудотворне иконе 
Мајке Божије Ахтирске се налази у 
зимској капели, која је посвећена 
Светом Максиму Исповеднику, у 
манастиру Миљков код Свилајнца, 
на молитвено уздизање и помоћ 
свима који јој са вером приступају. 
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О  АКАТИСТУ 
 

Акатист је једна од најомиљени-
јих и најраспрострањенијих служби Пра-
вославне цркве. У тој служби нема ни 
молитве ни искања, ни страха, ни молбе 
за помоћ, већ само чисто: „Радуј се!“.  

Акатист или несједален је служба 
радосно-похвалног карактера при којој 
се – како само њено име каже – не седи, 
која се служи и слуша стојећи и која се у 
Православној цркви коначно уобличила 
у првој четвртини седмог века. 

Акатист се састоји од дванаест 
малих строфа – кондака и дванаест ве-
ликих строфа – икоса посвећених Госпо-
ду Исусу Христу, Мајци Божијој или 
светитељима.  

Особеност ове службе јесу тако-
звани херетизми или радосни поздрави 
„Радуј се!“ који су упућени ономе коме 
је акатист посвећен. 
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МОЛИТВЕ 
ПРЕСВЕТОЈ  БОГОРОДИЦИ 

 
М о л и т в а 

Пресветој Богородици за децу
*
 

 

О Пресвета Владичице, Дјево 
Богородице, спаси и сачувај под ок-
риљем Твојим моју децу (имена), све 
дечаке, девојчице и новорођенчад, 
крштену, као и ону која су још увек у 
утробама својих мајки без имена. 
Покриј их ризом Твојег материнства, 
сачувај их у страху Божјем и послу-
шању родитељима, умоли Господа 
мог и Сина Твог да им дарује корис-
но за њихово спасење. Поверавам их 
Твојој Мајчинској бризи, јер си Ти 
Божански Покров слугама Твојим. 

                     
*
 Из женског манастира у Шуји, Ивановска 

област. 
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Мати Божја, подај ми образ 
Твог небеског материнства. Исцели 
душевне и телесне ране моје деце 
(имена) које сам им гресима својим 
нанела, поверавам дете моје (децу 
моју) потпуно Господу моме Исусу 
Христу и Твом, Пречиста, небеском 
покровитељству. Амин! 

 
М о л и т в а 

Пресветој Богородици за децу 
 

О, Пресвета и Преблагослове-
на Дјево Богородице, Мајко Најсла-
ђег Господа нашег Исуса Христа, Ца-
рице небеса и земље, Свемилостива 
Заступнице рода хришћанског, При-
бежиште и Спасење оних који Ти 
притичу, падам пред Тобом и покла-
њам Ти се пред светом иконом Тво-
јом и смирено Те молим: спаси и са-
чувај под покровом Твојим моју децу 
(имена), сачувај их од глади, погибе-
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љи, земљотреса, потопа, огња, мача, 
непријатељског напада, међусобних 
препирки, од свих непријатеља вид-
љивих и невидљивих, од сваке несре-
ће, болести, искушења и изненадне 
смрти. На сваком месту и у свако 
време буди им, Царице Небеска, нео-
борива Стена и крепко Заступање. 
Као што си Невечерњу Светлост из 
утробе Твоје подигла, озари душе 
њихове, Пречиста, и одагнај сваки 
мрак из срцâ њихових. Даруј им уми-
љење, смирење, покајање, чистоту 
помисли и дух скрушености. Покриј 
ризом пренепорочном Твојег Мате-
ринства, васпитај, оцеломудри, отво-
ри ум за примање сваког корисног 
учења, сачувај их у страху Божјем и 
послушању родитељима научи. Сама 
буди непрестана топла Молитвеница 
и Заступница пред рођеним од Тебе 
Господом и Богом нашим Исусом 
Христом, умоли Га да им дарује ко-
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рисно за спасење њихово. Твоја Ма-
теринска молитва је веома моћна да 
умоли Владику, и Твојим заузима-
њем и заступањем избави их од сле-
довању кнезу овога века, вечне осу-
де, и удостој да на Страшном Суду 
Христовоме стану с десне стране Си-
на Твога и учини их наследницима 
вечних добара. 

О, Свеблага, прибегавам Тво-
јој милости, Богородице Дјево, Тво-
јим светим молитвама и Материнској 
Твојој бризи поверавам децу моју 
(имена), јер си Ти, Једина Чиста и 
Благословена, Божански Покров слу-
гама Твојим, да Те величамо, Свебла-
гомоћна Госпођо Богородитељко, и 
славимо оваплоћеног од Тебе Христа 
Бога нашег, јер Њему приличи свака 
слава, част и поклоњење са Беспочет-
ним Његовим Оцем и са Пресветим и 
Благим и Животворним Духом, сада и 
увек и у векове векова. Амин! 
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М о л и т в а 
труднице за успешан порођај 

О, Преславна Мати Божја, по-
милуј мене, слушкињу Твоју, и дођи 
ми у помоћ у време моје болести и 
опасности у којима све бедне Евине 
кћери рађају децу, сети се, о Благо-
словена међу женама, с каквом си 
радошћу и љубављу Ти ишла журећи 
у далеки крај да посетиш рођаку Тво-
ју Јелисавету за време њене труд-
ноће, и какво је чудесно дејство има-
ла благодатна посета Твоја и на ма-
тер, и на дете у утроби. И због неис-
црпне доброте Твоје даруј и мени, 
покорној слушкињи Твојој, да се ус-
пешно породим; даруј ми ту благодат 
да дете које се сад налази под мојим 
срцем, оживевши, радосно узиграв-
ши као свето чадо Јован, поклони се 
Божанском Господу Спаситељу, Који 
се из љубави према нама грешнима 
није узгнушао да и Сам постане чадо 
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у утроби Твојој. Неизрецива радост 
којом се испунило Твоје девствено 
срце према новорођеном Твом Сину и 
Господу нека услади муку у којој ми 
предстоји да родим. Живот света, мој 
Спаситељ кога Си родила, нека ме 
спаси од смрти која прекида жи-вот 
многих мајки на порођају, и нека 
уброји плод утробе моје међу изабра-
нике Божје. Услиши, Пресвета Цари-
це Небеска, смирену молбу моју и 
погледај мене, бедну грешницу, по-
гледом Твоје благодати; не посрами 
моје уздање у Твоје велико милосрђе 
и осени мене, Помоћнице хришћана, 
Исцелитељко болесних, Твојим Мате-
ринским покровом у часу муке и бо-
лести, да се удостојим и ја да осетим 
на себи да си Ти – Мати милосрђа, и 
да прославим заувек Твоју благодат, 
која никада не одбацује молитве гре-
шних и спасава све који Те призивају 
у време муке и болести. Амин! 
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