
АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

ПРЕД ЊЕНОМ ИКОНОМ БРЗОПОМОЋНИЦОМ  

У МАНАСТИРУ ЈОВАЊЕ. 

(29. април /12. мај) 

 

Кондак 1. 

 

 Теби, од вечности изабраној на савету Пресвете Тројице, да будеш 

Посредница спасења роду људскоме, похвални песмопој са љубављу и 

поштовањем узносимо, а Ти, пошто си стекла неисказану благодат да 

људима помажеш у свим бедама и невољама, помози и нама недостојнима, 

да будемо причасници славе заступништва Твога, како би могли да Ти 

кличемо: Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна 

Брзопомоћнице! 

 

Икос 1. 

 

 У тајни Божијег домостроја спасења, Ти, Пресвета Богородице, заузе 

прво место међу свим створеним бићима, јер Те Творац удостоји да у 

времену будеш Матер без оца једноме од Свете Тројице, који се од 

вечности рађа од Оца без матере. А ми, род Твој, очима душе гледајући у 

ту надумну тајну, немајући праве речи да Ти достојну хвалу одамо, у 

помоћ призивамо свете ангеле да Ти са њима кличемо овако: 

 Радуј се, Мајко Онога који се од вечности рађа од Оца без матере 

Радуј се, Мајко Онога који се у времену рађа без оца од Матере! 

 Радуј се, Дијадемо круне Цареве! 

 Радуј се, Носилице Онога који небо носи! 

 Радуј се, Трисвета Песмо Трисветога Бога! 

 Радуј се, Двери кроз која прође Онај који нам је отворио Двери 

Небеске! 

 Радуј се, Ковчеже Новога Завета кроз који  нам дође Мана Небеска! 

 Радуј се, Лествице Небеска којом нам сиђе Спаситељ света! 

 Радуј се, Свеопевана и Неискусомужна Надо Хришћана! 

 Радуј се, Преукрашени Храме Бога Живога! 

 Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 

Кондак 2. 

 

Тврђава си монасима и неразрушиви бедем свим православним 

Хришћанима, јер нас све штитиш од безбројних војски демонских, 

Богоизабрана Војвоткињо, које на нас подмукло лете, не би ли нас одвукли 

са пута спасења и непрестаног клицања: Алилуја! 

 



Икос 2. 

 

Нижу се нараштаји људски и сваки Ти хвалу узноси, Свехвална 

Богородице, јер јасно угледаше да си Ти најсигурнија Помоћница 

грешнима и најмилоснија Дародавка свима који су у невољама. Због тога 

Ти са дубоким поштовањем и неисказаном љубављу приносимо ове 

благодарне речи: 

Радуј се, безобално море благодати! 

Радуј се, јер си родила Сунве Правде, Христа Бога нашег! 

Радуј се, Престоле Онога који на Престолу Небеском седи! 

Радуј се, јер си нам у свет довела Творца света! 

Радуј се, јер си Дјева и по рођењу Створитеља остала! 

Радуј се, Радости Васељене! 

Радуј се, Избавитељнице наша од вечне смрти! 

Радуј се, Купино Несагорива! 

Радуј се, јер си нам Породом Твојим Рај поново отворила! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 

Кондак 3. 

 

 Љубав Твоја, Пресвета Богородице, шира је од небеса, јер њоме 

покриваш све сузе и уздахе које Ти са Земље шаљемо. Знајући да преко 

Тебе најбрже можемо испросити милост од Сина Твога, ми Му са љубављу 

кличемо: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 Иако си виша од херувима и неупоредиво славнија од серафима, Ти 

ниси Бог, али јеси Мајка Бога који је кроз Тебе Човек постао из превелике 

љубави према човеку који је грехом отпао од Њега. Због тога Те сви који 

носе Бога у срцу своме весело прослављају овако: 

Радуј се, јер милост Твоја као мелем исцељује све недуге наше! 

Радуј се, јер нам Те је Син Твој подарио као најсилнију молитвеницу 

пред престолом Његовим! 

Радуј се, јер си остављене од свих нежно под окриље своје примила! 

Радуј се, јер у тузи животној сузе наше отиреш! 

Радуј се, јер сузе пред иконом Твојом проливене душе наше исцељују! 

Радуј се, строга Изобличитељнице оних који Сина Твога наружују! 

Радуј се, јер смо под окриљем Твојим чувани као пилићи под крилима 

матере своје! 

Радуј се, јер нас на покајање тајанствено призиваш! 

Радуј се, јер нас ходатајством Твојим од праведног гнева Божијег 

избављаш! 



Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 

Кондак 4. 

 

Достојну хвалу ми Ти узносимо, Најузвишенија Мајко међу мајкама, 

јер си имала ту част да у наручју своме држиш Онога који држи цео свет у 

десници својој и коме све што дише кличе: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

Иако си бол неисказани доживела када си гледала распетога Сина 

свога на Крсту, Ти сада, Преблагословена, смерно предстојећи Престолу 

Божијем, са радошћу гледаш Њега у васкрслом телу људском и због тога се 

молиш за цео род наш који Ти кличе овако: 

Радуј се, најсмиренија Слушкињо Господња! 

Радуј се, јер Те је Давид Духом Светим назвао Кћери Царевом! 

Радуј се, јер се кроз Тебе људски  род са Богом измири! 

Радуј се, јер су Ти најлепше песме од рода људскога спеване! 

Радуј се, јер се Богослужбене песме увек хвалом Теби завршавају! 

Радуј се, јер је нам је кроз Тебе освануо дан спасења! 

Радуј се, јер молитвене сузе пред Тобом проливене у цео свет не би 

стале! 

Радуј се, јер се милости Твоје ни анђелским језиком исказати не могу! 

Радуј се, јер језик људски не може исказати достојну хвалу Теби! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

  

Кондак 5. 

 

Ти ниси човекородица, како је учио неумни Несторије, а и безбројни 

данашњи лажни хришћани, који не верују да си родила Бога у телу, већ 

Богородица, и због тога Заступница свих православних Хришћана, који 

Сину Твоме као Богу кличу радосно: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

Са тугом гледамо све земнородне који не верују у Тебе ни Теби, него 

Те или не поштују или Те гледају као обичну жену, Најсветија међу 

женама, не знајући да предстојиш свим створеним бићима пред престолом 

Божијим и да предводиш хорове херувима и серафима који непрестано 

узносе молитве за спасење рода људског. Због тога Ти појемо херувимску 

песму овако: 

Радуј се, Небеска Царице, свету Помоћнице! 

Радуј се, јер си родила Слово Божије! 



Радуј се, јер си Адама новога свету на спасење родила! 

Радуј се, Светла Колеснице Цара ангела! 

Радуј се, Књиго Божанска, Христом написана! 

Радуј се, Дјево Марија, Славо Православља! 

Радуј се, јер од имена Твога демони дрхте! 

Радуј се, јер се призивањем имена Твога болни исцељују! 

Радуј се, јер си дојила Онога који цео свет храни благодаћу својом! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

  

Кондак 6. 

 

 Ко ће, сем Бога, избројати сузе наше, које смо као бисере пред 

иконама Твојим исплакали, Свебеспрекорна Дјево, просећи заступништва 

Твога пред Оним кога си непорочно родила, и коме увек са љубављу 

кличемо: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

 Када би свако зрно песка морског избројали, опет је више чудеса 

Твојих, Многомилостива Чудотворко, кроз која си људима видљиво и 

невидљиво помоћ пружила. Свако ко је чистим срцем из дубине душе 

завапио Теби, помоћ ниси одбила, него си као Милостива Мајка 

Милостивога Бога, помоћ пружала и радост и осмех на лице враћала. Зато 

Те и ми, са радошћу овако величамо: 

Радуј се, јер предстојиш васцелом роду људском пред престолом 

Божијим! 

Радуј се, јер монасима и монахињама тајанствено помажеш да не 

поклекну у подвизима! 

Радуј се, јер и из пакла избављаш оне за које те са сузама молимо! 

Радуј се, јер су најлепше црквене химне Теби испеване! 

Радуј се, јер су неке од њих са Неба ангелима донешене! 

Радуј се, јер си родила Предвечног Бога у телу! 

Радуј се, јер си Га у наручју своме носила! 

Радуј се, јер си млеком хранила Онога који храни целу васељену! 

Радуј се, јер су безбројни храмови Теби у част подигнути! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 

 

Кондак 7. 

 

 Не клањамо се ми дрвету на коме си насликана, на безбројним 

иконама, већ Теби, Свеопевана Богородице, а кроз Тебе, Сину Твоме и 

Богу нашему, коме једино доликује клицање: Алилуја! 



Икос 7. 

 

 Безумни су они који иконе Твоје не поштују, Пресвета Владичице, 

јер само свезнајући Бог зна колико их на Земљи има, кроз које си показала 

чудотворну моћ своју и помогла безбројнима када су са љубављу завапили 

Теби. Зато Ти ми, Свемилостива, овакву хвалу узносимо: 

Радуј се, јер најдубље од свих створених спознајеш тајну Свете 

Тројице! 

Радуј се, јер се наслађујеш гледањем славе Божије! 

Радуј се, јер нас из мрачног сна греховног благодаћу подижеш! 

Радуј се, јер сузе рониш за цео свет! 

Радуј се, јер ниједну молитвену сузу ниси презрела! 

Радуј се, најлепша Песмо васељене! 

Радуј се, најчистији Изворе из кога нам истиче вода благодати! 

Радуј се, најчеднија Дјево међу девственицама! 

Радуј се, најнежнија Мајко међу мајкама! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 

Кондак 8. 

 

Свака побожна душа Те поштује, у сваком народу Православном на 

десетине је чудесних и чудотворних Ликова Твојих и сваки на свој начин 

казује нам тајну љубави Божије која се кроз Тебе, Сведобра, пројављује и 

призива на пут спасења и надахњује верне да једнодушно поју: Алилуја! 

  

Икос 8. 

 

Да није икона Твојих и благог лика Твога на њему који нам 

побожност распаљује, како би знали да Те призивамо, Свеумилна Мајчице 

Божија, јер би нам била далека, и многи се од нас не би спасили и многи од 

нас не би задобили и земаљске утехе Твоје. Стога Ти са захвалношћу 

кличемо пред преумилним Ликом Твојим овако: 

Радуј се, јер сијаш јаче него сунце небеско! 

Радуј се, Изобличитељко јереси! 

Радуј се, Заштитнице болних и немоћних! 

Радуј се, јер тајанствено просветљујеш срца наша Небеском светлошћу! 

Радуј се, јер се у Теби љубе Небо и Земља! 

Радуј се, свеопевана Царице Небеска! 

Радуј се, јер сузе са очију отиреш онима који Те искрено љубе! 

Радуј се, јер си васкрсла пре свеопштег васкрсења! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 



Кондак 9. 

 

Иако си Бога у телу родила и Мајка Божија постала, Ти си, Пресвета 

Дјево, девство сачувала, поставши пример свим девственицaма којe се 

ради љубави Божије брака одрекоше и Сину Твоме обручише, да Му са 

ангелима певају: Алилуја! 

  

Икос 9. 

 

 Безбројне миријаде ангела и данас стоје затворених уста пред чудом 

које се кроз Тебе догодило, јер не могу речима да искажу Тајну како се Бог 

Син уселио у утробу Твоју, а остао непромењиво на престолу славе своје 

са Оцем и Духом Светим, и постао Човек, да би човека поново вратио у 

загрљај свој. Стога и ми, иако је мудрије да пред том Тајном смерно 

ћутимо, ипак, следујући закон љубави, са љубављу Ти кличемо овако: 

Радуј се, јер се радујеш радошћу неизрецивом гледајући Сина свога и 

Бога! 

Радуј се, најлепши Цвете рода људскога! 

Радуј се, јер смо се Тобом са Богом измирили! 

Радуј се, јер у Теби видимо најсигурнију заштиту од демона! 

Радуј се, јер тајанствено посећујеш убоге и од свих остављене! 

Радуј се, јер си Породом својим избавила свет од робовања греху, смрти 

и ђаволу! 

Радуј се, јер и Ангели Небески Тебе са дивљењем гледају! 

Радуј се, јер си и родила и Дјева остала и тако победила закон природе! 

Радуј се, јер си спојила Небо и Земљу оваплоћењем Сина Твога и Бога! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 

Кондак 10. 

 

У сваком храму Божијем чудесни лик Твој, Предивна Богомајко, 

заузима почасно место, одмах после иконе Сина Твога и Бога нашега, коме 

ми увек са благодарношћу кличемо: Алилуја! 

  

Икос 10. 

 

Чудни су путеви икона Твојих, Пресвета Дјево, јер и ова икона Твоја 

Брзопомоћница беше прво на Светој Гори у манастиру Дохијар, па у 

Русији, а онда дође у мученичку Србију у светојовањску обитељ да буде 

брза Помоћница свима који Ти кличу овако: 

Радуј се, јер се Тобом Небо и Земља сједињују! 

Радуј се, јер смо кроз Тебе разрешени од вечне смрти! 



Радуј се, јер си тело подарила Ономе који нам тело своје у Светом 

Причешћу даје! 

Радуј се, јер су Те пророци претсказали! 

Радуј се, јер се васељена Тобом обновила! 

Радуј се, јер се у Теби чудесно сјединише Божанска и човечанска 

природа Христова! 

Радуј се, јер си нам родила Новога Адама, Обновитеља твари! 

Радуј се, смерна Слушкињо Господња! 

Радуј се, Небески Цвете из кога је Господ Христос процветао! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

 

Кондак 11. 

 

Када је потребно, Ти, Мајко Божија, јављаш се из онога света, па си 

се тако јавила и архимандриту Рафаилу пред Други светски рат да обнови 

манастир Јовање који је запуштен плакао крај реке Мораве и у коме није 

имао ко да поје: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

 И свети владика Николај, епископ тадашњи, посла дванаест 

монахиња из Охрида и оживе и запоја Богу  и светоме Јовану опет овај 

манастир. А слава иконе Твоје Брзопомоћнице, Пресвета Богородице, 

поново засија, и опет монаси са верним народом узносише Ти похвале 

пред њом овако: 

Радуј се, јер произиђе од колена и семена Давидовог! 

Радуј се, надумна Тајно која  си и без мужа родила и по рођењу Дјева 

остала! 

Радуј се, јер си родила Грозд Живоносни! 

Радуј се, јер си васпитана у Светињи над Светињама! 

Радуј се, јер си виша од све твари у свим световима! 

Радуј се, најбогатија Ризницо живота нашега! 

Радуј се, Врата Неприступне Светлости! 

Радуј се, јер Беспочетни Бог из Тебе почетак телесни задоби! 

Радуј се, јер се пророци радоваху рођењу Твоме! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

  

Кондак 12. 

 

 И ова икона Твоја, Богомајко, у Јовањском манастиру, чудодејствује 

и помоћ нам пружа  када са дубоком вером и надом завапимо Теби 

пред њом. Сећамо се великог чуда када си брдо које је почело да клизи ка 



манастиру зауставила, и када су сви, то видевши, благодарно запојали: 

Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

Падамо ничице пред Тобом, Богомајко Пресвета, и пред иконом 

Твојом Брзопомоћницом у овом светом манастиру и просимо помоћи Твоје 

да нам помогнеш да се од греха очистимо, да на пут спасења 

непоколебљиво станемо и да нас од сваке невоље, муке и болести 

ослободиш, а ми ћемо Ти увек клицати ангелску песму овако: 

Радуј се, јер се у Теби радујују сва колена Адамова! 

Радуј се, јер си праматер Еву разрешила од осуде клетве рођеним из 

Тебе! 

Радуј се, јер Те је Давид провидео и опевао као Кћер Цареву! 

Радуј се, јер си Огањ Божанства у утробу своју сместила и неопаљена 

остала! 

Радуј се, јер нам очи душа отвараш да Сина Твога, као јединог 

Спаситеља, спознамо! 

Радуј се, јер нам сузе умиљења наводиш када се молимо пред Тобом! 

Радуј се, јер ни сви ангели Небески, ни сви Свети, не могу да измоле 

милост код Сина Твога, као што Ти можеш! 

Радуј се, јер су безбројне душе из пакла изведене молитвама Твојим! 

Радуј се, Брзопомоћнице у невољама нашим! 

Радуј се, Пресвета Богородице, Јовањска Преславна Брзопомоћнице! 

  

Кондак 13. 

 

 О, Пресвета Богородице, која кроз икону своју, Брзопомоћницу 

Јовањску и данас чудодејствујеш, учини још једно чудо милости своје, и 

све нас, обамрле од греха и сваке нечистоте, оживи, покајању приведи, и 

удостој да Царство Небеско задобијемо, како би Сину Твоме са радошћу 

клицали: Алилуја!  

 

Молитва 

 

 О, Пресвета Богородице, Мајко Бога Вишњега, Господа нашега 

Исуса Христа, погледај милостивим оком својим и на нас који се сабрасмо 

око иконе Твоје Брзопомоћнице Јовањске и помози нам. Помози нам 

Пресвета, да да Ти благодарни будемо за сва добра која нам шаљеш са 

Небеса у све дане живота нашега до сада. Јер ако само будемо искали неку 

корист за нас и ближње наше, то неће бити потпуна љубав према Теби, 

него само вера да то можеш учинити. А ако желимо да будемо синови 

Божији и деца Твоја, Мајко Света, онда треба да гледамо у Тебе са 



синовском љубављу и да нам буде довољно само то што Те имамо као 

најсигурнију Тврђаву заступништва пред Престолом Божијим. Јер ако и не 

будемо ништа искали од Тебе, а само љубав и благодарност показивали, 

Ти ћеш нас као Милостива Мајка ослободити од сваке муке и напасти већ 

због тога што ћеш и Ти нама узвратити своју љубав. А Ти већ знаш шта 

нам треба да би спасили душе наше. 

 Због тога Ти благодаримо, Преблагословена, што си од пророка 

предсказана; што си молитвом од Бога да се родиш измољена; што си Богу 

од детињства свога на службу предана; што си се удостојила анђелске 

посете у храму јерусалимском свакога дана; што Те је арханђел Гаврило 

посетио и благовестио Ти да ћеш родити Сина Божијег у телу; што си 

смерно на то рекла: Ево Слушкиње Господње; што си од Духа Светога 

зачела Сина у утроби својој; што си Га нежно носила и песме Му још 

нерођеном певала; што си Га у пећини чудесно родила; што си Га у јасле 

нежно положила; што си Га млеком својим дојила; што си бдила над Њим 

и сваки корак Његов са љубављу пратила; што си тужна била када се у 

Јерусалиму као Дечак изгубио; што си науку Његову и дела чудесна три и 

по године гледала; што је мач пробио срце Твоје када је ухваћен, мучен и 

на Крст распет био; што си апостола Јована као другог сина у замену 

добила; што се Теби првој васкрсавши јавио; што си Вазнесење Његово на 

Небо гледала; што си апостоле као пилиће под крила своја сабирала; што 

си по уснућу рукама Сина Твога најближе Божанству Бога Тројичнога од 

свих створених пришла и што од тада, до сада молиш и до краја времена 

ћеш молити Сина Твога за цео свет. Благодаримо Ти, Свепречиста, за дар 

што можемо да Ти се обраћамо као најрођенијој у роду људском. 

Благодаримо Ти и што нас удостојаваш да сузе молитвене пред иконом 

Твојом лијемо и тако души светлост и радост доносимо. Благодаримо Ти и 

што нам дарујеш наду да ћемо по пресељењу у свет духова и ми 

причасници славе Твоје бити, по мери благодати коју овде задобијемо. 

Благодаримо Ти, Најрођенија наша, што нас удостојаваш љубави према 

Теби и што нам на ту љубав љубављу својом стоструко љубав узвраћаш. А 

благодаримо Ти, Најблагословенија, што нас удостојаваш да благодарећи 

Теби, благодарно прослављамо и Пресвету Тројицу, Оца и Сина и Светога 

Духа, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

 

Свети апостол Тома, 2019. г. 

 

 

 


