
АКАТИСТ СВЕТОЈ МУЧЕНИЦИ ФОТИНИ – ЖЕНИ САМАРЈАНКИ 

20. март / 2. април 

 

Кондак 1. 

 

Теби, изабраној сабеседници Христовој, која си се удостојила разговора са Њим на 

кладенцу Јаковљевом, и напивши се из уста Његових Воде Живе, заволела Га свим бићем 

својим, похвални песмопој узносимо, а ти, пошто си подвигом својим и страдањем, стекла 

велику слободу пред Господом, избави нас од свих беда и опасности, како би могли да ти 

кличемо: Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Икос 1. 

 

Творац Сила Небеских и Господ васељене, од вечности провиде у теби, света 

Фотина, изабрани сасуд, који ће, напуњен Водом Живом од стране оваплоћеног Сина 

Божијег, у себи отворити нови извор, из кога ће многом народу тећи та Вода Жива, 

благодат Духа Светога, од које се никада не жедни. А због тога што си смело проповедала 

науку Христову, ти мученички пострада и крвљу својом запечати веру у Њега, јединог 

Човекољупца. Зато ти кличемо овако: 

 Радуј се, изабрани сасуде Божији у који је наливена Вода Жива! 

 Радуј се, кладенче из кога Воду Небеску пијемо! 

 Радуј се, јер си изабрана од Господа за узвишену службу! 

 Радуј се, јер си удостојена беседе са Сином Божијим! 

 Радуј се, јер си Бога у очи гледала! 

 Радуј се, јер си са усана Његових Воду Живу пила! 

 Радуј се, јер си радост тада неизрециву доживела! 

 Радуј се, јер си, оставивши све, за Господом смерно пошла! 

 Радуј се, јер си ангелима постала подобна у служењу Господу! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 2. 

 

 Ти, света Фотина, од младости своје живљаше у тами и сенци смртној као и сви 

људи времена твога, уздишући и вапијући ка Небу да пошаље Спаситеља који ће избавити 

род људски од патњи, и коме ће сви клицати: Алилуја! 

 

Икос 2. 

 

 И једнога дана, када пође по воду на бунар Јаковљев, ти, света Фотина, угледа 

једног Чудесног Јудејца крај њега, који затражи од тебе да пије воде. Теби беше чудно 

како Он са тобом разговара, кад се Јудејци и Самарјани не друже, а Он ти рече: „Кад би 

ти знала дар Божији, и ко је Тај који ти говори: Дај ми да пијем, ти би тражила од Њега 

и дао би ти Воду Живу“. А ми задивљени што си удостојена разговора са самим 

Господом, овако ти кличемо: 

 Радуј се, јер си Бога у телу гледала! 

 Радуј се, јер си речи Његове умилне слушала! 

 Радуј се, јер си Господа водом напојила! 

 Радуј се, јер си Му душу своју предала! 

 Радуј се, изабранице Христова! 

 Радуј се, молитвенице за грехе наше! 



 Радуј се, похвало рода људскога на Небесима! 

Радуј се, смерна слушкињо Господња! 

Радуј се, јер си на бунару са Господом причала, и у бунар због вере у Њега бачена! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 3. 

 

И тада ти, света Фотина, запита тог Чудесног Јудејца, како ће ти дати воду кад ни 

ведра нема, а Он ти рече да ће ти дати Воду Живу, од које се никада не жедни, и која када 

се пије, у Живот Вечни води, где сви неућутно прослављају Господа, и поју: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 Потом ти тај Чудесни Јудејац откри једну тајну, света Фотина, да си имала много 

мужева, а и да сада живиш са једним који ти није муж, и ти Му тада зачуђено рече да је 

Он Пророк. И гле чуда, тај Чудесни Јудејац, који до тада никоме није говорио ко је, откри 

теби, жени блудници, да је Он Месија, Христос, који је дошао да спасе свет, и ти отрча у 

град свој Сихар да објавиш ту радосну вест. Радујући се са тобом, ми ти кличемо овако: 

Радуј се, јер је теби првој Христос објавио Божанство своје! 

Радуј се, јер си пила Воду Премудрости! 

Радуј се, јер те је Господ лично призвао на спасење! 

Радуј се, јер си у човеку Исусу познала Месију! 

Радуј се, јер ти је Господ дубине срца препознао! 

Радуј се, јер те је тиме за сву вечност заробио! 

Радуј се, јер ти је Господ Христос подарио живот непропадљиви! 

 Радуј се, посреднице спасења нашег! 

 Радуј се, узданицо наша пред Господом! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 4. 

 

 Дошавши у град, ти, света Фотина, сва усхићена објави народу о необичном 

сусрету са Чудесним Јудејцем, па им рече: Ходите да видите Човека који ми каза све што 

сам учинила. Да није он Христос? И они изиђоше из града, и када се уверише да је Он 

заиста Господ Христос, од радости запеваше са тобом: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

 И тада ви сви, света Фотина, замолисте тог Чудесног Јудејца, у коме откристе 

Господа Христа, да остане код вас у граду, и да вам беседи науку своју. И Господ са 

ученицима својим остаде код вас два дана, учећи вас о тајнама Царства Небеског, и многи 

повероваше у Њега, а највише ти, света Самарјанко, због чега ти кличемо овако: 

 Радуј се, јер си поверовала у Господа гледајући Га лицем у лице! 

Радуј се, јер си пила Воду Живу која је текла из уста Његових! 

Радуј се, јер си граду своме Сихару спасење донела! 

Радуј се, јер Ева у шести час дана изгуби спасење, а ти га у тај час на кладенцу 

пронађе! 

Радуј се, јер си суграђанима својим говорила: Ходите, видите Христа Господа, 

Спаситеља душа наших! 

Радуј се, јер си од Господа искала воду вере ради избаљења од грехова! 



Радуј се, јер ни највећи људи времена твога нису имали част да са Господом лицем 

у лице говоре! 

Радуј се, јер ти је Господ отворио очи душе! 

Радуј се, јер си најслађу Воду у васељени пила! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 5. 

 

 Од тог сусрета са Господом Христом, ти, света Фотина, као и многи други, поново 

се роди Духом, напивши се Воде Живе, и сав живот свој подари Њему, поставши ученица 

Његова, обративши Господу и синове своје и сестре, непрестано од радости кличући: 

Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 Плачући са Мајком Божијом и са апостолима, када су Господа Христа на Крст 

разапели, али и радујући се са њима када је Он васкрсао, ти света Фотина, неодступно 

стајаше на путу Његовом, смело сведочећи да је Он Спаситељ света, који је све грехе 

наше са собом понео и поново нам отворио врата Раја. Прими стога ове благодарне 

похвале наше: 

 Радуј се, јер си Крст свој узела и за Господом Христом радосно пошла! 

Радуј се, јер си пошла по обичну воду, а напила си се Воде Живе и Вечне! 

Радуј се, јер си пронашла Извор Воде Живе и са Њим беседила! 

Радуј се, јер си очима својим Бога у очи гледала! 

Радуј се, јер су уши твоје слушале преумилни глас Божији! 

Радуј се, јер си водом напојила ожеднелог Господа Христа! 

Радуј се, јер ти ведро остаде празно, али ти се душа испуни Водом Живом! 

Радуј се, јер је од тебе просио воду Онај који је облаке водама испунио! 

Радуј се, јер си Водом Живом попалила трње страсти и греха у себи! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 6. 

 

 После славног Вазнесења Господњег и силаска Светог Духа на апостоле, ти, света 

Фотина, беше уз светог апостола Петра, а када и свети апостол Павле поверова у Господа 

Христа, ти са њима по Васељени проповедаше Реч Божију, учећи незнабожни народ да 

једино Господу Христу кличе: Алилуја! 

 



Икос 6. 

 

 А када свети апостоли Петар и Павле страдаше, ти, света Фотина, са сином својим 

Јосијом, беше у Картагини, у Африци, где смело проповедасте речи Еванђеља. И теби 

тада би откривено од Бога да је други син твој Виктор са сестрама твојим и многим 

Хришћанима ухваћен од римске власти и одведен у Рим, па и ти тамо пође, смело 

изашавши пред незнабожног цара Нерона и рече му да си дошла да га научиш вери у 

Господа Христа. Дивећи се храбрости твојој, ми ти кличемо: 

 Радуј се, јер си по свој Васељени реч Божију проносила! 

Радуј се, јер си гледала најлепше очи у свим световима! 

Радуј се, јер си слушала најумилнији глас најслађег Господа Исуса Христа! 

Радуј се, јер си из мрака греховног узлетела у слободу Христову! 

Радуј се, јер је Господ Христос у теби прозрео да ћеш и живот свој за Њега 

положити! 

Радуј се, јер си се напила Воде Живе! 

Радуј се, јер си и сама точила Воду Живу! 

Радуј се, јер је са тобом разговарао Онај који са Херувимима беседи! 

Радуј се, јер ти је беседио Онај који је Земљу на водама утврдио! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 7. 

 

 Тада цар незнабожац поче да вас наговара да се одрекнете Господа Христа, како 

вас не би на тешке муке ставио. А ти, света Фотина, са синовима и сестрама храбро 

одговори: „Ми се Господа одрећи нећемо, него ћемо из љубави према Њему умрети, 

радујући се и веселећи“ – па запева громко: Алилуја! 

 

Икос 7. 

 

 Онда цар нареди да вам размрскају зглобове на прстима, али мучитељи ударајући 

тешким чекићима по њима то не успеше. Потом цар нареди да вам одсеку руке, и 

мучитељи удараше мачевима по њима, али ни то не успеше. Видевши, света Фотина, да 

вас благодат Божија штити, ти запева псалам: Господ је са мном, не бојим се, шта ми 

може учинити човек? – а ми ти задивљено кличемо овако: 

 Радуј се, јер си се удостојила да будеш мученица Христова! 

Радуј се, јер благодат Божија не даваше да те мучитељи озледе! 

Радуј се, јер те ништа није могло одвојити од љубави Христове! 

Радуј се, неустрашива исповеднице Имена Христовог! 

Радуј се, Богобојажљива ластавице Цркве Христове! 

Радуј се, јер си по Васељени смело проповедала науку Христову! 

Радуј се, јер си синове своје и сестре ка Господу обратила! 

Радуј се, јер ти је Господ подарио име Фотина – што значи – Светлана! 

Радуј се, јер си захватила Воду спасења из уста Христових! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

 



Кондак 8. 

 

 Цар тада тебе, света Фотина, и сестре твоје одведе у палате царске, пред кћер своју 

и дворкиње, не би ли вас оне и дворски сјај одвратиле од Господа. Али гле чуда, ти 

чудесно обрати кћер цареву и стотину дворкиња њених ка Господу Христу, приведе их 

крштењу, и сви радосно запевасте: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

 Сазнавши за то, цар се разјари, па нареди да се седам дана загрева велика пећ, и ти, 

света Фотина, са синовима, сестрама и осталим Хришћанима би бачена у њу, где 

остадосте три дана. И када пећ би отворена – о чуда – мучитељи вас угледаше како 

неповређени славите и хвалите Бога – на шта се они запрепастише, а ми ти од радости 

кличемо овако: 

Радуј се, јер си у пећи огњеној била као некада младићи у Вавилону, и огањ ти 

ништа наудио није! 

Радуј се, јер си и цареву кћер привела Господу Христу! 

 Радуј се, јер си пијући Воду Живу, напила се Духа Светога! 

Радуј се, јер си се напила Воде која даје Бесмртност и Живот Вечни! 

Радуј се, јер си синове своје и сестре Господу Христу привела, и мученике од њих 

начинила!  

Радуј се, јер те је Божанска сила од блуднице у апостола Христовог и мученика 

претворила! 

Радуј се, јер те је Вода Жива пред царевима неустрашивом учинила! 

Радуј се, јер те је од вечне смрти спасао сам Спаситељ! 

Радуј се, јер си се напила Воде од које се не жедни до века! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 
 

Кондак 9. 

 

 Не видећи у овом чуду силу Божију, безумни цар нареди да вам се, света Фотина, 

пода смртоносни отров, и ви сви без страха, са вером, у име Господа Христа исписте 

отров, па запевасте: Алилуја! 

 

Икос 9. 

 

 Има ли беседника под сводом небеским који би могао да опише то чудо, јер, тај 

смртоносни отров који пописте вама ништа не нашкоди, света Фотина, него ви радосно 

слависте Господа. Тада вам мађионичар даде још јачи отров, рекавши: „Ако ако вам и он 

не нашкоди, ја ћу све гатарске књиге своје у огањ бацити и у Господа Христа поверовати“. 

Када се и то чудо догоди, он заиста све гатарске  књиге спали и крсти се, али га цар одмах 

посече мачем. Дивећи се томе, ми те величамо овако: 

 Радуј се, јер си безбројне душе ка Господу обратила! 

Радуј се, јер си и отров мучитељски попила, који ти ништа нашкодио није! 

Радуј се, јер си се удостојила да будеш заступница грешних пред Богом! 

Радуј се, јер си у човеку Исусу препознала Богочовека и Месију! 

Радуј се, јер у души својој Господу Христу даде најлепше место! 

Радуј се, јер ти је Бог Отац отворио вид духовни да у Исусу из Назарета препознаш 

Бога Сина! 



Радуј се, јер радост твоја када си спознала Господа Христа не може се речима 

исказати! 

Радуј се, сабеседнице Господња! 

Радуј се, апостоле Еванђеља Христовог! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 10. 

 

 Потом вас безумни цар Нерон, света Фотина, стави на још веће муке: Исече вам 

жиле, сипаше вам у уста и уши врело олово, палише вас буктињама, и на крају вам ископа 

очи и у тамницу баци, где ви радосно запевасте: Алилуја! 

 

Кондак 10. 

 

 Тада вам се у тамници јави Господ Христос са мноштвом светитеља и рече: „Мир 

вам“, а тебе, света Фотина, ухвати за руку и рече: „Ја сам стално с вама, не бојте се, него 

се непрестано радујте“. И одмах вам се отворише очи и ви угледавши Господа, 

поклонисте Му се. А Он вам рече: „Будите храбри и јаки“ – и узиђе на Небо. Прими због 

тога ове благодарствене речи од нас: 

 Радуј се, јер су ти због Господа очи ископане! 

 Радуј се, јер ти је Господ потом чудесно вид повратио! 

Радуј се, јер када вас у тамницу бацише, змије и скорпије које беху у њој угинуше! 

Радуј се, јер си и синове своје и сестре мучењу за Господа Христа привела! 

Радуј се, јер ти се Господ Христос у време мучеништва јављао и помагао! 

Радуј се, јер си светлошћу самога Господа Христа била просвећена! 

Радуј се, јер ти је Господ подарио Воду Живу, а ти Њему крв своју мученичку! 

Радуј се, јер си Господа Христа смрћу мученичком у Риму објавила! 

Радуј се, јер си Господу Христу клицала: Ти си Вода Жива, од које се никад не 

жедни! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 11. 

 

 Када вас после три године изведоше из тамнице, света Фотина, сви се зачудише 

када вас неповређене и здраве угледаше. И чувши цар да поврх свега поново проповедате 

Господа Христа, он се од срџбе избезуми и даде да вас разапну стрмоглавце и бију 

жилама, а ви све то радосно трписте, кличући ка Небу: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

 После неколико дана мучитељи дођоше да вас скину са крстова, али тада сви 

ослепише. Тада вас анђео Господњи скиде на земљу здраве и исцељене, и ти се, света 

Фотина, помоли Богу за мучитеље и они прогледаше, и због тога повероваше у Господа 

Христа. Када то сазнаде Нерон, страшно се разбесни, и стаде смишљати на какве још муке 

да те баци. А ми, смерно стојећи пред тобом, овако ти кличемо: 

 Радуј се, јер си и чудеса силом Божијом чинила! 

Радуј се, јер си међу првим Христовим мученицама била! 

Радуј се, јер си неизмерне муке ради Господа Христа претрпела! 

Радуј се, јер си пред свирепим царем Нероном неустрашиво Име Христово 

исповедила! 



Радуј се, јер име твоје свето цела Васељена познаје! 

Радуј се, јер си ужасне муке претрпела за Господа свога! 

Радуј се, јер се ни у најтежим мукама Господа ниси одрекла! 

Радуј се, јер душа твоја са анђелима сада другује! 

Радуј се, јер љубав твоја ка Господу Христу беше неизмерна! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 12. 

 

 Тада цар у страшном бесу нареди да ти, света мученице Фотина, одеру кожу са 

тела. Док су ти то чинили, ти певаше псалме Давидове. А када те одраше живу, бацише те 

у бунар, одакле ти и даље непобедиво певаше: Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

 После тога синови твоји и сестре бише страшном смрћу уморени, а тебе, света 

Фотина, извадише из бунара и у тамницу бацише. Теби беше жао што и ти не сконча са 

њима, па мољаше Господа да и тебе удостоји смрти. И Господ ти се опет јави, три пута те 

осени знаком крста, и учини те здравом. И ти славећи Бога још неко време, предаде душу 

своју Ономе Чудесном Јудејцу, који је беседио са тобом на бунару Јаковљевом. Прими 

због тога ове похвале наше: 

Радуј се, Богобојажљива птицо Небеска! 

Радуј се, блажена, јер си прогнана Господа Христа ради! 

Радуј се, одважна проповеднице Еванђеља Христовог! 

Радуј се, послушна ученице Небеског Учитеља! 

Радуј се, цвету неувенљиви Раја Христовог! 

Радуј се, вино које нас благодаћу опија! 

Радуј се, апостолска помоћнице! 

Радуј се, Христова пријатељице! 

Радуј се, Господња сабеседнице! 

Радуј се, света Самарјанко, јер те је Господ Христос напојио Водом Живом! 

 

Кондак 13. 

 

 О, света Фотина, ученице и мученице Христова, прими ове молебне уздахе наше и 

принеси их Господу, како би се смиловао на нас, све грехе нам опростио, и удостојио нас 

Царства Небеског, где сви величају Свето Име Његово песмом: Алилуја! 

 

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

на крају.) 

 



Молитва 

 

 О, света Фотина, жено Самарјанко, сабеседнице и мученице Христова, ти си се 

удостојила да са Господом беседиш на Јаковљевом студенцу, и да се напојиш Воде Живе 

из уста Његових, поставши од блуднице светица и наследница Царства Небеског. Овим 

немоћним речима нашим те молимо, да опет са Господом поразговараш, ради нас 

грешних, да га замолиш да и нама, као што је некада теби, опрости сва сагрешења, како би 

и ми могли да постанемо сасуди у које се може налити Вода Жива, благодат Духа Светога. 

Јер благодат не улази у нечиста ведра, у нечисте душе, па те молимо, замоли Јединог 

Човекољупца, да се не гневи на нас, иако смо достојни гнева Његовог, нити да одвраћа 

лице своје од нас, мада смо и тога достојни, него да се опет и опет, смилује на створења 

своја, да опет и опет правду своју милошћу огрне, и да учини са нама као што је са тобом 

учинио, као што је учинио са безбројним грешницима од постања света. Ево, ми стојимо и 

куцамо на врата Небеска, не би ли се и нама отворила, не би ли и ми чули глас Онога који 

је са тобом беседио, не би ли нас, заступништвом твојим преобразио и преобратио, и 

бољим учинио. Учинио таквим какви нисмо сада, а какви би требали да будемо, и какви 

једино можемо да уђемо кроз та врата Небеска. 

 И шта недостаје нама, јаднима и убогима? Можда највише воље да грех који је у 

нама победимо и побеђујемо делањем, а не да само кукамо како смо грешни, а ништа не 

мењамо, и чим нас мали талас запљусне, ми се давимо. Па те молимо, света Фотина, 

утврди нас у добру, од зла нас одагнај, милостивим нас учини, и од света нас одвоји, како 

би само о Небеском мислили, и тамо благо текли, које ни лопов, ни рђа, ни мољац не могу 

умањити. Па да једног дана, када се и наша лађа пристаништу живота приближи, са ње 

сиђемо у тиху луку спасења, где сви житељи непрестано славослове и прослављају 

Најслађег Господа нашега Исуса Христа, коме се Беспочетним Оцем Његовим и 

Животворним и Благим Духом Његовим, приличи свака слава част и поклоњење, кроз сву 

вечност која никада неће проћи. Амин. 
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