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АКАТИСТ СВЕТОМ МУЧЕНИКУ ЕВГЕНИЈУ, ВОЈНИКУ РУСКОМ 

 

Кондак 1. 

 

 Изабрани страдалче и благодатни војниче Христа Цара и земље Руске, песмама 

те хвалимо, као заступника и молитвеника нашега, а ти пошто имаш слободу ка 

Господу, од свих нас беда ослободи, да ти кличемо: Радуј се, свети мучениче Евгеније, 

храбри војниче Христов за Веру Православну! 

 

Икос 1. 

 

 Творац Ангела и Саздатељ све твари јавио те земљи руској као храброг војника 

и непобедивог мученика за Веру Православну, и нас је удостојио да ти за свете подвиге 

твоје, свети војниче Евгеније, певамо овако: 

 Радуј се, јер си од младости твоје Сина Божијег и Цркву Свету заволео! 

 Радуј се, јер си Крст Христов од младости храбро носио! 

 Радуј се, јер ни у најмлађим година ниси помишљао да скинеш Крст са себе! 

 Радуј се, исповедниче од Бога призвани! 

 Радуј се, јер си за име Христово и Крст Његов душу своју положио! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 2. 

 

 Ти, млади војниче, свети Евгеније, виде како се невина крв пролива на земљи 

Кавкаској, па храбро одлучи да пођеш у рат у Чеченији, и би заробљен од злочестивих 

Чеченаца. Али ти се ниси уплашио казни, батина и мучења њиховог, храбро презирући 

неправедни савет њихов, певајући Христу Богу: Алилуја! 

 

Икос 2. 

 

 Ка Христу Цару си се устремио свим разумом и душом, о добри војниче 

Евгеније, и храбро си Га исповедио на сабору нечастивих. Зато хвалимо неустрашиву 

храброст твоју, говорећи ти овако: 

 Радуј се, јер си презрео злобу нечестивих Чеченаца! 

 Радуј се, јер се лукавим саветима њиховим ниси покорио! 

 Радуј се, јер ниси ни помислио да издаш Веру Христову! 

 Радуј се, јер си љубав ка Господу у тамници још више умножио! 

 Радуј се, јер си другове своје, младе војнике Игора, Андреја и Александра, 

мудрим саветима укрепио! 

 Радуј се, јер си презрео људску подлост и издајство! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 3. 

 

 Сила Божија, која просвећује свакога човека, посетила те је у мрачној тамници, о 

свети страдалче Евгеније. Укрепљен благодаћу Божијом, избијен, изнурен глађу и 

жеђу, ниси се уплашио пред злобним Чеченцима да крст не скинеш, и бивши усечен по 

глави, венац победни си примио од Христа Бога, кличући Му: Алилија! 
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Икос 3. 

 

 Имајући ум и срце Духом Светим озарено, ти, свети Евгеније, чувши глас 

Његов, поревновао си да се бориш за земљу руску и Веру Православну, и до крви си 

стајао храбро у вери, изобличивши безумље и гордост мучитеља. Због тога те хвалимо, 

добри војниче Христов, овако: 

 Радуј се, светла славо страдалника! 

 Радуј се, земље руске преславна похвало! 

 Радуј се, штите подигнути у очувању побожности! 

 Радуј се, храбри изобличитељу чеченског безбожништва! 

 Радуј се, достојни наследниче светих војника, Илије Миромца, Александра 

Невскога и кнеза Димитрија! 

 Радуј се, непоколебљиви подражатељу светих страдалника, Георгија 

Победоносца и Јована Војника! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 4. 

 

 Дишући на тебе убиством, безумни мучитељи, свети мучениче Евгеније, жедни 

крви твоје, као злобни шакали, наредили су да се на дрво обеси тело твоје, и да се преда 

љутом мучењу. А ти, укрепљен од Господа кога си силно волео, са тврдом надом си 

вапио ка Њему: Алилуја! 

Икос 4. 

 

Слушајући злобни Чечени који те заробише, храбро твоје исповедање 

Православне Вере, распалише се на тебе злобом, поготово када си им рекао: “О, 

безумни мучитељи, зашто ме узалуд мучите, за мене је сладост главу своју да дам и крв 

своју да пролијем за Веру Православну и за земљу моју Руску”. Због тога, свети војниче 

Евгеније, ми те призивамо овако: 

 Радуј се, јер си за мужествено исповедање Православне Вере крв своју пролио! 

 Радуј се, јер си крвљу својом славу Вере узвеличао! 

 Радуј се, јер ниси хтео Крст са врата да скинеш пред мучитељима! 

 Радуј се, јер си се узгнушао да се поколониш нечастивој вери муслиманској! 

 Радуј се, заштитниче војника руских! 

 Радуј се, љубави наше ка Господу и Русији добри учитељу! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 5. 

 

 Био си подобан Боготочној звезди, свети мучениче Евгеније, када си у младости 

својој проповедао Веру Христову посред нечестивих Чечена, непоколебљиво проневши 

љубав према родној земљи Руској кроз све патње и мучења, вапијући ка Богу: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 Видећи војници Руски и сви људи православни мужествено твоје стајање у 

Вери, свети мучениче Евгеније, укрепљују се у Вери Православној и у љубави ка 

отечеству своме многострадалноме, овако ти говорећи: 
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 Радуј се, јер си љубав Христову имао у срцу своме! 

 Радуј се, јер си њоме загреван, мучитеље своје посрамио! 

 Радуј се, јер си много земних војника привео у Небеску војску! 

 Радуј се, јер као војник Христов са Небеским војскама пребиваш! 

 Радуј се, онима у тамници и заробљенима утешитељу! 

 Радуј се, за земљу Руску пред Господом и Пресветом Богородицом топли 

молитвениче! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 6. 

 

 Показао си се као проповедник силе Крста, славни мучениче Евгеније. Иако ти 

је одсечена глава, са Крстом који си носио ниси се раставио, и тако си посрамио 

мучитеља, а нас си научио да Богу који ти је дао снагу за подвиг појемо: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

 Засијао си као ново светило Вере Православне, мучениче Христов Евгеније, 

заједно са многим новомученицима за Веру Свету који су у последња времена 

пострадали од слугу сатанских. Зато ти, свехвални мучениче, са љубављу топло 

кличемо овако: 

 Радуј се, јер си за страдање и трпљење твоје храбро, ка сабору мученика 

прибројан! 

 Радуј се, исповедниче Христов тврди и неустрашиви! 

 Радуј се, јер си као незлобив молио се за мучитеље твоје као за оне који ти добро 

чине! 

 Радуј се, чувару и наставниче мале деце! 

 Радуј се, похвало исповедника! 

 Радуј се, радости мученика! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 7. 

 

 Желећи да душу твоју улови у мреже ђаволске, зли мучитељ хтеде да те превари 

многим похвалама и сујетним обећањима: светском славом и пропадљивим богатством, 

али ти му рече: “Богатство моје је Господ и слава је моја Христос, и Њему јединоме 

певам победничку песму: Алилуја!” 

 

Икос 7. 

 

 Показа нову милост Господ, када те укрепи пред лицем мучитеља да ревносно 

стојиш за Веру Православну и да Крст Христов храбро и мужествено прославиш, 

трпљењем свих испитивања и изругивања, због чега ти кличемо, дивни мучениче 

Евгеније: 

 Радуј се, јер си као незлобиво јагње пошао на заклање! 

 Радуј се, јер оних који убијају тело, а душу убити не могу, уплашио се ниси! 

 Радуј се, јер пропадљиву земну славу ниси желео! 
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 Радуј се, јер си онима који су обманути славом света овога показао како се чува 

Вера Христова! 

 Радуј се, јер си изабрао да пострадаш и умреш за Господа Христа! 

 Радуј се, јер си се Крстом Христовим похвалио пред лукавством и злобом 

мучитеља! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 8. 

 

 Необично и преславно знамење љубави Божије види се на теби, о пречудни 

мучениче Евгеније, јер се из многих икона твојих благодатно миро излива, дајући 

помоћи и исцељења свима који им са вером припадају, учећи нас да Богу, дивноме у 

чудесима својим, певамо: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

 Сав изранављен дубоким ранама, будући да си био бијен данима, огњем паљен, 

глађу и другим жестоким мучењима мучен, свирепо ножем исечен, предао си дух твој у 

руке Божије, свети Евгеније, примивши од Господа преславни мученички венац. 

Сећајући се са умиљењем страдања твојих, ми ти зато приносимо ове речи: 

 Радуј се, јер си многе муке од чеченских агарјана претрпео! 

 Радуј се, јер си лукавство и злобу њихову  победио! 

 Радуј се, јер нас учиш да праву Веру у јединог Бога у Тројици чувамо! 

 Радуј се, јер стопе наше на пут спасења постављаш! 

 Радуј се, јер си за прободеног на Крсту Христа Господа многе ране примио! 

 Радуј се, јер због Господа Христа живот свој ниси поштедео! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 9. 

 

 Сви земнородни са умиљењем слушају о подвизима твојим, поштујући страдања 

твоја, славни мучениче Евгеније. Црква Православна мученичку кончину твоја 

прославља и ликује о имену твоме, радосно појући: Алилуја! 

 

Икос 9. 

 

 Речити говорници не могу по достојању похвалити страдања твоја која си за 

Христа претрпео, а ми, дивећи се томе, приносимо у немоћи нашој ове мале похвале 

теби: 

 Радуј се, јер си Господа Христа свим срцем заволео! 

 Радуј се, јер си вољно пострадао за Крст Његов! 

 Радуј се, јер си претрпео страшна мучења! 

 Радуј се, јер си послан од Господа да изобличиш маловерје наше! 

 Радуј се, прослављење земље руске! 

 Радуј се, утврђење Вере Православне!  

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 
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Кондак 10. 

 

 Онима који желе да се спасу страдањима својим показао си прави пут ка Богу, 

славни мучениче Евгеније. Подле и лукаве заповести мучитељеве си презрео, не 

бринући о телу своме, радосно си пристао да будеш у ланце и тамницу затворен, 

кличући Богу који ти даје снагу: Алилуја! 

 

Икос 10. 

 

 Свима који ти са молитвом прибегавају, мучениче Евгеније, стена си 

неразрушива: и невољнима, и онима који су у тамницама, и матерама које су у бригама 

због деце своје. Зато ти за сва доброчинства која нам пројављујеш, благодарно 

кличемо: 

 Радуј се, угодниче Христов и благопријатни молитвениче за све нас! 

 Радуј се, чувару наш силни! 

 Радуј се, велики заступниче за родну Русију! 

 Радуј се, дивни милитвениче за војнике руске! 

 Радуј се, јер нас на пут покајања позиваш! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 11. 

 

 Умилно појање ти приносимо, мучениче свети Евгеније, које није довољно да 

похвали подвиге преславних страдања твојих. Ипак, гледајући усрдно мољење наше 

које ти приносимо, милостиво га прими, а нас од грехова и напасти ослободи, да 

чистим срцем Створитељу нашем кличемо: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

 Јавио си се као звезда светла сународницима твојим, који се налазе у тами 

неверја, Богоизабрани мучениче Евгеније, просвећујући  маглу неразума и окамењених 

осећања наших, упућујући нас ка Вери истинитој и спасењу. Због тога ти се молимо: 

Просвети нас, омрачене гресима, да ти кличемо: 

 Радуј се, светла светиљко која таму нашу просвећујеш! 

 Радуј се, топлото духовна, која хладноћу нашу загреваш! 

 Радуј се, јер свим војницима пример доброга војника показујеш! 

 Радуј се, јер учиш омладину љубави ка Господу и отаџбини! 

 Радуј се, православним војницима у ратовима добри заштитниче!  

 Радуј се, јер помажеш свима који правду и истину траже! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 12. 

 

 Знајући какву благодат имаш од Бога, успомену твоју празнујемо, мучениче, 

војниче Евгеније, и са усрдном молитвом ка светој икони твојој притичемо, ограђени 

свесилном помоћи твојом, као необоривом стеном, и због те хвалимо и усрдно Богу 

кличемо: Алилуја! 
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Икос 12. 

 

 Опевамо страдања твоја, свети мучениче Евгеније, славимо у Вери Православној 

чврсто стајање твоје, поштујемо мученичку кончину твоју, величамо успомену твоју. 

На теби се показа слава Христова, слава Цркве Православне, и зато ти са љубављу 

вапимо: 

 Радуј се, дивна славо исповедника! 

 Радуј се, узвишена похвало мученика! 

 Радуј се, јер си прибран Небеској војсци! 

 Радуј се, јер си штитом вере осењен! 

 Радуј се, јер си Крст Господњи више од свег оружја заволео! 

 Радуј се, јер си стекао шлем спасења! 

 Радуј се, свети мучениче Евгеније, храбри војниче Христов за Веру 

Православну! 

 

Кондак 13. 

 

 О, свеблажени и свети мучениче Евгеније, прими ово похвално појање наше и 

избави нас од свакога зла топлим ка Богу заступништвом твојим, да би се удостојили да 

певамо са тобом: Алилија! 

 (Овај кондак се чита три пута, затим поново Икос 1. и Кондак 1. па онда 

молитва, на крају). 

 

Молитва 

 

 О, преславна нова младицо војинства рускога, мучениче Христов, војниче 

Евгеније, одушевио си Христољубиву војску и развеселио си земљу руску победом 

Православног духа над сатанском злобом безумних агарјана чеченских. Прославио си 

Свету и Животворну Тројицу, три месеца пребивајући у мукама неиздрживим, али се 

Крста одрекао ниси, заклетву верности отаџбини си сачувао, а матер која те родила 

посрамио ниси. Пошто су ти безyмници главу одсекли, младалчком крвљу својом многе 

грехе си покрио, страдалче Христов, свети војниче мучениче Евгеније. И сада 

предстојећи са великом војском Небеском пред Господом сила и славе Његове, моли 

Христа Бога нашега и Пречисту Матер Његову, Заступницу Усрдну, да дарује 

војницима Христовим храброст неустрашиву и победу на пуковима непријатеља, и да 

укрепи Веру Православну у срцима верних чеда Православне Цркве, у којој је од 

почетка спасење наше. И нека буде славно име Бога нашега, Оца и Сина и Светога Духа 

пред свим народима у векове векова. Амин. 
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