
АКАТИСТ 
СВЕТИМ БЕСРЕБРЕНИЦИМА И ЧУДОТВОРЦИМА-МУЧЕНИЦИМА 

КОЗМИ И ДАМЈАНУ 
 

Кондак 1. 

 
Вама, изабрани Христови чудотворци, мученици и премудри лекари, који 

бесплатно болеснима здравље дарујете, као заштитницима нашим и у недаћама 

помоћницима, похвале приносимо, јер ви, као сасуди благодати, исцељујете 

душевне и телесне немоћи наше, па, славећи због тога Бога, дивнога у Светима 

Својим, усрдно вам кличемо: Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и 

преславни Чудотворци! 

     

Икос 1. 

 
На ангелски се живот угледавши, Свети Козма и Дамјане, ви све земно презресте, 

и овенчавши се подвигом мучеништва, удостојисте се да лице Господа Сила 

угледате. Молите се усрдно због тога за оне који вас прослављају и похвале вам 

овакве певају: 

Радујте се, топли молитвеници за оне који ваш свети спомен поштују! 

Радујте се, јер оне које су лекари напустили свесрдно исцељујете! 

Радујте се, јер сте дом и имање  родитељско ништавнима сматрали! 

Радујте се, јер сте сиромахе милосрђем нахранили! 

Радујте се, јер сте страдалнике сажаљењем утешили! 

Радујте се, светиљке Божанске светлости! 

Радујте се, људи Небески и ангели земаљски! 

Радујте се, јер сте животе своје до последњег даха на служење Господу предали! 

Радујте се, свесветло обитавалиште благодати и сасуди Духа Светога! 

Радујте се, брзи помоћници свима који вас призивају! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 
 

 

 

 

Кондак 2. 

 
 

Господ вас преиспуни Духом Светим, Свети Козма и Дамјане, видевши добра 

дела ваша и велику усрдност у побожности, јер сте, непрестано се трудећи у љубави 

према ближњима, душе своје врлинама украшавали, а сва земаљска и блага овог 

света испразним сматрали. Измолите стога код Христа Бога да се светлошћу 

Његовом озаримо и ми, и да Му заједно са вама певамо: Алилуја! 
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Икос 2. 

 
 

Проповедници имена Христовог у животу своме сте били, па и сада о сили 

Његовој сведочите чудима која се од икона ваших изливају. И као што некада нисте 

презрели веру оне жене, већ јој се у сну јависте и олакшање у болести јој даровасте, 

тако, Свети Бесребреници, Козма и Дамјане, и наша мољења и глас појања нашег 

услишите. Осврните се на веру и љубав нашу, и вишњи нам закон подарите, како би 

вам са љубављу клицали овако: 

Радујте се, јер сте нам пример снаге вере показали! 

Радујте се, јер се рајским сладостима непрестано наслађујете! 

Радујте се, премудри сејачи побожности! 

Радујте се, славни проповедници Православља! 

Радујте се, учитељи, који нас ка  Небесима управљате! 

Радујте се, неуморни чувари чистог и непорочног живота! 

Радујте се, топли послушници оних који вам се моле! 

Радујте се, изврсне и верне путовође ка спасењу! 

Радујте се, благи учитељи онима који хоће да побожно и Богоугодно живе! 

Радујте се, добри заступници свима који ваш спомен поштују! 

Радујте се, јер сте живот свој добро окончали! 

Радујте се, јер сте венац праведности од Владике Христа примили! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 

 

Кондак 3. 
 

 

Силом Вишњега, датом вам још у овом привременом животу, Свети Козма и 

Дамјане, добили сте моћ да од сваке болести чудесно исцељујете. А особито вас 

после смрти ваше прослави Бог чудотворствима многим, да би сви који вам 

притичу, молећи се за исцељење телесних и душевних болести, громогласно 

клицали: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

Имајући као скупоцене ризнице исцељујуће мошти ваше, Свети лекари Козма и 

Дамјане, ми се радујемо, и са љубављу опевајући дату вам од Бога благодат 

исцељења, благодарно вам овако кличемо: 

 Радујте се, пред Богом топли заступници наши! 

 Радујте се, јер сте јелинска мудровања ништавнима сматрали! 

 Радујте се, свесвете светиљке Рима! 

 Радујте се, просветитељи земаља помрачених безбожјем! 

 Радујте се, учитељи храбрости и трпљења! 

 Радујте се, јер сте, недужни, каменовање претрпели и мученичку смрт 

задобили! 
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 Радујте се, јер сте ради љубави Христове пострадали, и нас за причаснике 

Небеских блага прихватили! 

 Радујте се, јер сте савршени узор смирења и кротости свима показали! 

 Радујте се, непоколебљиви темељи Православља! 

 Радујте се, светла славо мученика! 

 Радујте се, добри исцелитељи, јер ни од кога плату за исцељење нисте узели! 

 Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни 

Чудотворци! 

 
Кондак 4. 

  

Силна бура гнева цара Карина није могла поколебати душе ваше, Свети Козма и 

Дамјане, јер када вас верни у некој пећини сакрише од оних који вас хтедоше 

заробити, и који вас због тога тражише, ви својом вољом пред војнике стадосте, 

рекавши: “Нас ухапсите, ми смо они које тражите, а оне који нису криви, пустите“. 

И пошто вас у ланце оковаше, у Рим вас одведоше. А ми, који веру вашу и ланце 

целивамо, Богу појемо: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

Ваистину сте ходили путем који Богу води, слуге Христове, јер када вас у Рим 

оковане доведоше,  идолима се не поклонисте, већ Једином Христу служисте. Горка 

сте искушења поднели, Свети Бесребреници, Козма и Дамјане, али све сте то 

претрпели Господа Христа ради, који вас због тога прослави. Дивећи се с тога 

великом трпљењу и снажној љубави вашој према Господу, ми вам појемо овако: 

 Радујте се, непобедиви проповедници Бога истинитог! 

 Радујте се, јер сте оружје Крста Христовог за славну победу узели! 

 Радујте се, добри лекари, који страдалнима брзо помажу! 

 Радујте се, јер све немоћи наше бесплатно исцељујете! 

 Радујте се, јер и сада исцељења обилно изливате! 

 Радујте се, милостиви утешитељи невољнима и жалоснима! 

 Радујте се, јер нас у свакој прилици штитите! 

 Радујте се, јер сте спасоносно уточиште беспомоћнима! 

 Радујте се, преславни украси праведних! 

 Радујте се, моћни заштитници наши! 

 Радујте се, усрдни за нас Богу молитвеници! 

 Радујте се, свима који вас са вером призивају брзи помоћници! 

 Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни 

Чудотворци! 
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Кондак 5. 

 
 

Када Римљани чуше за велику љубав вашу према страдалнима и за чудесно 

исцељивање ваше, Свети Козма и Дамјане, одасвуд вам похрлише са вером у 

исцељујућу силу благодати Божије која кроз вас деловаше. А они који брзо 

исцељења примише, прослављаху Бога, и вас, милосрдне исцелитеље своје, 

величаху, кличући Богу: Алилуја! 
 

      

Икос 5. 

 
 

Заблиста као светлост праведност ваша, Свети мученици, Козма  и Дамјане, јер 

прекоривши цара у судници, одважно рекосте: “Не исцељујемо болести 

чаробњачким знањима, већ силом Спаса нашега Исуса Христа, јер Он заповеда: 

Болесне исцељујте, губаве чистите, на дар сте примили, на дар и дајите.“ Дивећи 

се с тога смелости вашој, овако вас величамо: 

 Радујте се, јер сте Небеско више од земаљског заволели! 

 Радујте се, јер сте се на живот ангелски угледали! 

 Радујте се, јер многобоштво одбацивши, од родитељске побожности нисте 

одступили! 

 Радујте се, јер сте све имање своје, по Речи Господњој, сиромасима 

поделили, да бисте Христа задобили! 

 Радујте се, јер не само речју, већ много више делом и непрестаном молитвом 

и друге поучисте! 

 Радујте се, јер сте и сада обилни извори исцељења! 

 Радујте се, јер сте нас изливањем чудеса од Бога вам датих обогатили! 

 Радујте се, јер сте у самима себи храм Богу приуготовили! 

 Радујте се, јер сироте брзо услишавате! 

 Радујте се, јер се о ожалошћенима брижљиво старате! 

 Радујте се, поуздана надо безнадежних! 

 Радујте се, брзо исцељење болесних! 

 Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни 

Чудотворци! 
 

 

Кондак 6. 

 
 

Умом истинитог Богопознања поучили сте цара безбожног, Свети Козма и 

Дамјане, уразумивши га снагом речи својих, којима сте одважно Господа Христа 

исповедали. Хвалећи стога храброст вашу, Богу кличемо: Алилуја! 
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Икос 6. 

 
 

 Желећи да силу Христову пред зловерним царем откријете, Свети Козма и 

Дамјане, ви му, Духом Светим испуњени, рекосте: “Буди посрамљен, Карине, са 

боговима твојим!“ И њему се одједном лице промени и врат искриви, и молећи вам 

се, он рече: „Сада видим да сте слуге Истинитога Бога. Молим вас, као што и друге 

исцелисте, тако и мене исцелите.“ Видећи ово преславно чудо, ми вам радосно 

кличемо:  

Радујте се, јер вас обмане безбожног цара нису превариле! 

Радујте се, јер сте истину Христову пред њим одважно исповедали! 

Радујте се, јер се претњи његових нисте уплашили! 

Радујте се, јер сте скупове безбожничке постидели! 

Радујте се, неустрашиви проповедници Истине! 

Радујте се, уништитељи служења идолског! 

Радујте се, браниоци вере Православне! 

Радујте се, непоколебљиви исповедници, духом трпељивости и ревности за славу 

Божију испуњени! 

Радујте се, неућутни гласници заповести Господњих! 

Радујте се, истински учитељи Богомудрости! 

Радујте се, поуздани заступници наши за Царство Христово! 

Радујте се, јер нас ни после смрти своје нисте напустили! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 

 
Кондак 7. 

 
Цар устрашен чудом које се на њему догоди, узнесе хвалу Господу Христу, 

повероваши у Њега, и истога часа се исцели. Видевши ово знамење, он узвикну: 

„Благословен си Христе, Истинити Боже, који си ме преко ових Светих слугу 

Твојих, Козме и Дамјана, извео из таме у светлост“ – и запева: Алилуја! 

 

Икос 7. 
 
 

 

А народ који беше на судилишту задиви се благодати Божијој која у вама 

заблиста, Свети Козма и Дамјане, гледајући како безбожни цар Карин, видевши 

чуда која сте Именом Христовим творили, поверова и прослави Бога. Стога и ми, 

славећи Онога који вам је дао такву силу, са радошћу вам узвикујемо: 

Радујте се, јер сте трпљењем својим Ангеле задивили! 

Радујте се, јер сте Божанственим блистањем чуда својих свет озарили! 

Радујте се, од сваке болести брзи и бесплатни исцелитељи! 

Радујте се, јер се помоћи вашом немоћни исцељују! 

Радујте се, јер од неизлечивих болести оболели помоћи вашом здрави устају! 
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Радујте се, јер сте достојно извршили земаљски подвиг ваш! 

Радујте се, јер за нас, лишене добрих дела, увек пред Богом посредујете! 

Радујте се, јер блистањем премудрости од Бога вам дате све верне просветљујете! 

Радујте се, предивни молитвеници и заступници наши! 

Радујте се, храбри страстотерпци Христови! 

Радујте се, јер сте безумље идолско разобличили! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 

 

Кондак 8. 

 

Видевши светли живот ваш, удаљен од овога света, свети Козма и Дамјане, и ми 

добијамо жељу да се удаљимо од испразности његове и ум свој на Небеса узнесемо, 

завапивши к вама: Ублажите недуге наше, изливајући благодат исцељења на све нас 

који усрдно помоћи вашој притичемо и Богу кличемо: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

Сав земни живот испунивши љубављу према Богу и ближњима, и сада сте, Свети 

Бесребреници Козма и Дамјане, брзи помоћници свима који вас с вером призивају. 

Јер ви исцељења своја изливате не само на оне који дођу у близину светих моштију 

ваших, већ и на оне који су далеко, због чега вам ове похвале приносимо: 

Радујте се, јер сте једном Богу, у Тројици слављеном, верно служили! 

Радујте се, јер сте једино што је потребно, премудро изабрали! 

Радујте се, јер сте у неуморном труду и подвигу дане и ноћи своје у радости 

проводили! 

Радујте се, јер сте оваквим својим оскудним и тегобним животом славу Божију 

међу људима умножили! 

Радујте се, храбри следбеници Христови! 

Радујте се, јер сте се као учитељи и извршиоци заповести Христових показали! 

Радујте се, јер сте великим именима у Царству Небеском названи! 

Радујте се, јер сте славом Христовом цео свет озарили! 

Радујте се, јер сте страдањем својим бестрашће задобили! 

Радујте се, јер сте мученичком смрћу бесмртност стекли! 

Радујте се, јер сте као Ангели и на Земљи и на Небесима прослављени! 

Радујте се, јер мученичким венцима крунисани пред Богом стојите! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 
 

 

Кондак 9. 

 
 

Ви се непрестано и усрдно молите Богу за нас, Свети лекари Козма и Дамјане, 

исцељујући душе и тела наша. Стога благодаримо Богу што нам је дао такве 

заступнике спасења, и кличемо Му: Алилуја! 
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Икос 9. 

 
 

Речити говорници не могу изразити обиље љубави ваше, свети угодници Божији, 

Козма и Дамјане, којом сте према људима преиспуњени, и којом преславна чудеса и 

данас чините. Због тога вам из дубине срца, овако кличемо: 

Радујте се, јер сте Господу своме све до смрти служили! 

Радујте се, јер сте, огњем љубави Божије распламсани, огањ идолских жртвеника 

угасили! 

Радујте се, јер сте ближње више од себе самих заволели! 

Радујте се, јер сте болесне и немоћне посећивали! 

Радујте се, јер сте потребама убогих у сусрет излазили! 

Радујте се, утешитељи жалосних! 

Радујте се, заштитници очајних! 

Радујте се, хранитељи сиротих! 

Радујте се, помоћници тешким страдалницима! 

Радујте се, угњетених ослободиоци! 

Радујте се, јер сте се, славно живот окончавши, ка Господу Христу узнели! 

Радујте се, јер у Царству Његовом обитавате! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 

 

Кондак 10. 

 

Желећи да многе спасе, Господ нам показа вас, Свети Козма и Дамјане, 

Чудотворце своје. И ко не би осетио умиљење видевши бескрајно према свима 

сажаљење ваше. Ко вас не би величао, видећи да не само људе од болести 

исцељујете, већ да сте и према животињама сажаљиви. Не одбаците ни наше 

молитве, већ на све нас изобилно велику и богату милост излијте своју, како би 

Богу клицали: Алилуја! 

 

Икос 10. 

 

Тврђава сте свима који хвале чудеса ваша, бесплатни лекари, Козма и Дамјане, и 

који заступништву вашем притичу. Тврђава сте и бедем што од свих недаћа 

ограђују све који помоћ вашу усрдно призивају. Стога вас молимо да и нас од 

сиромаштва, искушења, болести и жалости оградите, и овако вам са умиљењем 

кличемо: 

Радујте се, јер сте у трпљењу тврђи од дијаманата били! 

Радујте се, јер сте без кривице од зависти среброљубца страдали! 

Радујте се, славни у недаћама заступници наши! 

Радујте се, окрепљење слабих и невино оптужених! 

Радујте се, снажни заштитници у искушењима! 

Радујте се, јер сте убоге и сироте изобилно помагали! 
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Радујте се, милостиви хранитељи гладних! 

Радујте се, болесних и тешким слабостима обузетих премудри исцелитељи! 

Радујте се, јер сте онима који вам са вером притичу од сваке жалости топли 

заштитници! 

Радујте се, јер спомен ваш сви на Земљи славе! 

Радујте се, јер су имена ваша на Небесима записана! 

Радујте се, јер сте од Бога прослављени! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 
 

 

Кондак 11. 
 

Премда свеумилно појање које вам сада приносимо није довољно за похвалу 

преславних трудова и подвига ваших, које сте, Христа ради, у животу овом 

преживели, ипак вас молимо да примите усрдно мољење наше и својим нас 

молитвама од невоља избавите, да бисмо, срца испуњеног умиљењем, запевали 

Богу: Алилуја!  

 

Икос 11. 

 

Ум просветљен и Небески показали сте некада пред Карином, заблуду његову 

разобличивши, свети Козма и Дамјане, а сада нетрулежношћу моштију ваших и 

мноштвом чудеса Православље утврђујете. Због тога вам благодарно кличемо: 

Радујте се, јер сте Господа Христа смело проповедали! 

Радујте се, јер сте силу идолску славно поразили! 

Радујте се, јер сте служење идолима уништили! 

Радујте се, јер сте поклоњење само Господу Христу проповедали! 

Радујте се, премудри учитељи вере Христове! 

Радујте се, свих врлина марљиви извршитељи! 

Радујте се, јер се због труда земаљског у насељима Небеским веселите! 

Радујте се, јер нас ни након престављења свога нисте оставили! 

Радујте се, јер свима који вас с вером призивају брзу помоћ дарујете! 

Радујте се, Свети Лекари, јер болести наше исцељујете! 

Радујте се, јер молитве верних са љубављу ка Богу приносите! 

Радујте се, јер и нас немоћне пред Престолом Божијим заступате! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 

 

Кондак 12. 
 

Благодат коју вам Господ даде, да исцељујете све болести душевне и телесне, 

сабра нас данас да поштујемо спомен ваш, Свети Бесребреници Козма и Дамјане. 

Побожно гледајући на часну икону вашу и клањајући јој се са умиљењем срца, 

молимо вас да се од сваког зла и болести избавимо, како би Богу запевали: 

Алилуја! 
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Икос 12. 

 
 

Певајући о чудима вашим, хвалимо трудове и подвиге ваше, величамо мученичку 

смрт вашу, Свети Бесребреници Козма и Дамјане, а поштујемо заступање и моћну 

заштиту коју пружате свима којима је помоћ ваша потребна. Величајући вас, 

величамо и Даваоца свих добара Бога, који нам је такве дивне молитвенике даровао, 

и због тога вам са умиљењем кличемо: 

Радујте се, јер сте Господа Исуса Христа истински проповедали! 

Радујте се, храбри сведоци Истине Његове! 

Радујте се, наши усрдни заступници пред Престолом Пресвете Тројице!  

Радујте се, сажаљиви исцелитељи тела наших! 

Радујте се, наследници Царства Небескога и вечних добара! 

Радујте се, све наше у Богу надање! 

Радујте се, миро миомирисно које исцељење излива! 

Радујте се, јер злосмрадије страсти наших молитвама својим одгоните! 

Радујте се, даваоци исцељења и извори чудеса! 

Радујте се, светлоносни стубови Цркве и бедеми непомични! 

Радујте се, Божанствене лозе истинског винограда! 

Радујте се, двојицо мудрих Бесребреника! 

Радујте се, Козма и Дамјане, Свети Бесребреници и преславни Чудотворци! 

 

Кондак 13. 

 

О, предивни Бесребреници, Чудотворци, Исцелитељи и славни угодници Божији, 

Козма и Дамјане, примите ова мољења која вам од скрушеног срца узносимо: 

исцелите све болести наше, и топло посредујући код Господа испросите опроштај 

прегрешења наших и добру наду на вечно спасење, како би се удостојили да са вама 

и свима Светима, кроз сву вечност, кличемо Богу, Спаситељу нашем: Алилуја! 

  
Овај кондак се говори три пута. Затим поново Икос 1. и Кондак 1. и онда молитву, на 

крају. 

    

МОЛИТВА СВЕТИМ БЕСРЕБРЕНИЦИМА  

КОЗМИ И ДАМЈАНУ 
 

К вама, Свети Бесребреници и Чудотворци Козма и Дамјане, као брзим 

помоћницима и топлим молитвеницима за спасење наше, колена преклонивши, 

притичемо и клањајући се, усрдно вапимо: Не презрите мољења нас грешних и 

немоћних, који смо у многа безакоња запали и свакога дана и часа грехе чинимо. 

Умолите Господа да нама, недостојним слугама Својим, подари велико и обилно 

милосрђе своје. Избавите нас од сваке патње и болести, јер сте од Господа и Спаса 

нашег Исуса Христа, примили изобилну благодат исцељења, ради чврсте вере, 
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бесплатног лечења и мученичке кончине ваше. Услишите нас који се молимо и 

Богоугодним посредништвом вашим измолите код Христа Бога православним 

управитељима здравље, благостање, спасење, победу над непријатељима и 

благослов Божији. Опет клањајући се, усрдно вас молимо да нам од Господа 

испросите све што је од користи у овом привременом животу, а посебно шта је 

потребно за вечно спасење, да се удостојимо да молитвама вашим добијемо 

хришћански крај живота, без болести, непостидан, миран. Молите се за нас, који 

вам са вером приступамо, чак и ако, по мноштву грехова својих, нисмо достојни 

милосрђа вашег. Будући да сте истински подржаваоци човекољубља Божијег, 

учините да донесемо род достојан покајања и да у вечни покој стигнемо, где ћемо 

хвалити и благосиљати дивног у Светим својим, Господа и Бога и Спаса нашега 

Исуса Христа, коме са Оцем и Светим Духом, приличи свака слава, част и 

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


