
АКАТИСТ СВЕТОЈ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦИ ПАРАСКЕВИ – РИМЉАНКИ 

26. јул / 8. август 

 

Кондак 1. 

 

 Теби, изабраној мученици Господњој, похвални песмопој узносимо, а ти пошто 

си због величанственог и храброг страдања за веру Хришћанску стекла слободу код 

Бога, помоли се за спасење наше, како би могли да ти кличемо: Радуј се, света 

мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 
 

Икос 1. 

 

 Створитељ Ангела и Господ, провиде у срцу твоме, преподобномученице 

Параскево, бескрајну и непоколебљиву љубав према Њему, па те удостоји мучеништва 

у коме си се показала јача од свих мучитеља и страшних и неисказаних мучења. Зато те 

величамо овако: 

 Радуј се, неустрашива мученице Христова! 

 Радуј се, чедна невесто Господња! 

 Радуј се, неполебљива исповеднице вере у Христа Бога! 

 Радуј се, победнице свих непријатеља Христових! 

 Радуј се, похвало девственица и мученица! 

 Радуј се, узвишена и хваљена слушкињо Господња! 

 Радуј се, Цркве славо и верних похвало! 

 Радуј се, јер кроз тебе гледамо величанство Божије! 

Радуј се, јер си душу своју сабору Светих прибрала! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 
 

Кондак 2. 

 

 Родитељи твоји, света Параскево, беху побожни Хришћани, али бездетни, и 

силно вапијаше ка Господу да им подари чедо, како би Му још усрдније клицали: 

Алилуја! 
 

Икос 2. 

 

 И Свемилостиви и Свесилни Господ, као многима пре њих, услиша молитве 

њихове, те им даде чедо, тебе, света Параскево, да им будеш утеха и помоћ у животу. 

Зато почуј ове радосне усклике наше: 

 Радуј се, јер си од Бога измољена! 

 Радуј се, јер си безмерну радост родитељима рођењем својим донела! 

 Радуј се, јер си са млеком хришћанским и благодат Божију пила! 

 Радуј се, јер си душу своју чистотом Небеском украсила! 

 Радуј се, јер си Доброг Пастира смерна овчица била! 

Радуј се, јер си у Господу Христу вечни живот пронашла! 

Радуј се, јер си чисту и украшену душу Господу на дар принела! 

Радуј се, јер си свету мучеништвом Господа Христа благовестила! 

 Радуј се, добра и верна невесто Христова! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 



Кондак 3. 

 

 Будући да беше рођена у петак, родитељи ти дадоше име Параскева, које ће кроз 

будуће векове славно носити и многе друге угоднице Христове, угледајући се на тебе, и 

појати ангелски: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 Побожна мајка твоја, света Параскево, од младости те учаше вери Хришћанској, 

а када се научи књизи, ти са страхопоштовањем читаше Свето Писмо, које те у срце 

рани, и испуни неизмерном љубављу према Спаситељу света, Господу Исусу Христу, 

коме предаде све биће своје. Зато ти благодарно појемо овако: 

 Радуј се, јер те Господ роди у хришћанској породици! 

 Радуј се, јер од малена срце твоје само за мудру и лепу реч знаше! 

 Радуј се, јер те мајка твоја у дубоку бразду Христову засади! 

 Радуј се, јер си напајана на бесмртном кладенцу Еванђеља Христовог! 

 Радуј се, јер си науком Христовом срце своје храмом Духа Светога начинила! 

 Радуј се, јер само Господ беше твој почетак и крај! 

 Радуј се, јер си изабрала једино од потребе, истинску веру у Господа Христа! 

 Радуј се, јер си многима пример мучеништва постала! 

 Радуј се, јер си зато на Небесима изобилну плату добила! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 4. 

 

 Све биће твоје би испуњено вишњом љубављу, и ти, света Параскево, 

непрестано боравише у храму светоме на молитви, са ангелима појући васкрслом 

Господу: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

 А када ти умреше родитељи, света Параскево, ти све имање своје раздаде 

сиромасима, па пође у манастир, да у монашкој ризи смерно служиш Господу. Зато 

прими од нас благодарне речи ове: 

 Радуј се, смерна и кротка служитељко Божија! 

 Радуј се, јер си безобалним океаном Христове премудрости храбро запловила! 

 Радуј се, јер си у молитви неисказану сладост душевну доживела! 

 Радуј се, јер беше испуњена великом љубављу према ништима! 

Радуј се, јер си Христове речи: Иди и продај све имање своје – по смрти 

родитеља, радо послушала! 

 Радуј се, јер си сиромасима, поделивши им то имање, велику милост учинила!  

 Радуј се, јер си све светско презрела и монашко сиромаштво прихватила! 

 Радуј се, јер си крст монашког подвига смело на плећима својим понела! 

 Радуј се, узвишена и хваљена мученице Цркве Христове! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 



Кондак 5. 

 

 Пошто беше бодра духа, ти, света Параскево, као монахиња још смелије и 

радосније проповедаше веру у Господа Христа, па многе незнабошце приведе вери у 

Свету Тројицу, и научи их да певају: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 Али злоба ђавола не могаше да подноси да ти, света Параскево, тако храбро 

говориш о вери Хришћанској, па те преко неког јевреја оптужи цару Антонину да 

проповедаш забрањену веру. А ми ти, неустрашивој невести Христовој, овако кличемо: 

 Радуј се, храбра проповеднице вере Хришћанске! 

 Радуј се, првомученици Текли подобна мученице! 

 Радуј се, узвишена трубо спасоносне науке Христове! 

 Радуј се, радости свима који су преко рêчи твојих у Господа Христа поверовали! 

 Радуј се, неуморна трудбенице на њиви Господњој! 

 Радуј се, вредни сејачу семена Небеског! 

 Радуј се, ангелоподобна служитељко Пресвете Тројице! 

 Радуј се, изабрана да благовестиш реч Божију! 

 Радуј се, светило онима који седеше у тами и сенци смртној! 

 Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 6. 

 

 Када би изведена пред цара, он се задиви мудрости и лепоти твојој, света 

Параскево, па те поче наговарати да се одрекнеш Господа Христа, али ти не пристаде 

на то, већ храбро и пркосно запева пред њим: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

 Видећи да не пристајеш на речи његове, цар ти онда прећаше мукама, ако не 

принесеш жртву идолима, на шта му ти храбро рече: „Не било тога да се икада 

одрекнем Христа Бога мога!“ А ми, задивљени храброшћу твојом, смерно ти узносимо 

овакве похвале: 

 Радуј се, непоколебљива исповеднице Христова! 

 Радуј се, јер те ништа није могло одвојити од љубави према Господу Христу! 

 Радуј се, јер си име Његово смело исповедала! 

 Радуј се, јер презре ласкаве речи мучитеља! 

 Радуј се, јер без страха пред мучитељем исповеди да си ученица Христова! 

 Радуј се, преслатки плоде еванђелске науке Христове! 

 Радуј се, јер у срцу своме имаше велику наду на задобијање Царства Небеског! 

 Радуј се, јер исплете неувенљиви венац мучеништва! 

Радуј се, изворе воде живе за све који те у молитвама призивају! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 7. 

 

 Запаливши се јарошћу, цар нареди да се усија гвоздени шлем и стави на главу 

твоју, мученице Параскево. Али Божанска роса угаси врелину шлема и ти оста 



неповређена, на шта многи незнабошци који то гледаше повероваше у Христа као 

Господа, и запеваше радосно: Алилуја! 

 

Икос 7. 

 

 Тада мучитељ нареди да се велики казан напуни уљем и смолом и да се загреје. 

Када уље прокључа, бацише те у њега, мученице Параскева. И као што три младића 

стајаше неповређени у вавилонској пећи, тако и ти остаде неповређена, славећи и 

хвалећи Свесилног Господа. А ми ти због тога ове благодарне песме узносимо: 

 Радуј се, јер се ни мука ни смрти ниси бојала! 

 Радуј се, јер те је Господ крепио у подвигу твоме! 

 Радуј се, јер мукама твојим ткаше порфиру за Царство Небеско! 

 Радуј се, јер као светла свећа стајаше пред помраченим мучитељем! 

 Радуј се, јер поглед твој тада беше уперен у дубине вечности, где те чекаше 

Женик твој Христос! 

 Радуј се, јер те је Господ изабрао да будеш сведок вере Његове! 

 Радуј се, јер си у Господу Христу видела сав смисао живота свога! 

 Радуј се, јер си због тога и тешко страдање поднела!  

 Радуј се, јер нам мучеништво твоје сведочи да је Христос ваистину Спаситељ 

света! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 8. 

 

 Гледајући то чудо, цар ти рече, света Параскева, да га попрскаш уљем и смолом, 

да и он види да ли заиста не пече. Па кад му ти руком баци једну шаку у лице, он одмах 

ослепе, а сви од страха запеваше: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

 Запомажући, цар ти рече да му помогнеш, па ће и он поверовати у истинитог 

Бога. И ти се помоли, света мученице Параскево, и поврати му вид, на шта он и пратња 

његова повероваше у Бога и примише крштење у име Свете Тројице. Дивећи се томе 

чуду, ми ти приносимо ангелску похвалу: 

 Радуј се, јер си силом Божијом ширила веру Хришћанску! 

 Радуј се, јер је Бог на теби, силу своју показивао пред мучитељима! 

 Радуј се, јер ти ововремену смрт за добитак сматраше! 

Радуј се, изабрани сасуде Христа Бога нашега! 

 Радуј се, јер иако ношаше крхко женско тело, мужествену храброст показиваше! 

 Радуј се, јер те благодат Духа Светога у подвигу укрепљиваше! 

 Радуј се, јер се Богу у Светој Тројици као слатки плод кроз жртву принесе! 

 Радуј се, јер име твоје краси венац мученица Христових! 

Радуј се, јер иконе твоје свете украшавају многе храмове Божије! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 9. 

 

 Изашавши после тога из Рима, ти, света Параскева, прохођаше многе крајеве 

проповедајући Еванђеље Христово и учећи људе да само Светој Тројици кличу: 

Алилуја! 



Икос 9. 

 

 Могу ли и највећи беседници исказати чудеса Божија која се кроз тебе 

догодише, света мученице Параскево. Јер када ти беше изведена пред неког кнеза 

Асклипија, и храбро му рече да си Хришћанка, он те баци пред неку велику змију, која 

је већ многе осуђене на смрт прогутала. И ти, смело стаде пред њу, и закрсти је, а она 

одмах пуче на два дела. Видећи то чудо, и кнез и сви што беху с њим повероваше у 

Господа Христа. Зато ти кличемо овако: 

 Радуј се, јер си силом Христовом чудеса чинила! 

 Радуј се, јер си свуда благовестила да је Христос Господ Неба и Земље! 

 Радуј се, јер си благодаћу Његовом Цркву храбро зидала! 

 Радуј се, јер си апостолски реч Божију међу незнабошцима ширила! 

 Радуј се, јер те љубав ка истини водила путем мучеништва! 

 Радуј се, јер си Божанску љубав према невернима показивала! 

 Радуј се, јер те верни кроз векове у молитвама призивају! 

 Радуј се, јер си постала причасник славе Божије! 

Радуј се, лучезарна светиљко која нам пут ка Небу осветљаваш! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 10. 

 

 После тога великог чуда, ти, света Параскево, пође даље да шириш веру 

Христову, која једина може да спасе душе људске. Па када неки кнез Тарасије дознаде 

за тебе, изведе те на суд, а ти опет и опет запева: Алилуја! 

 

Икос 10. 

 

 И пред тим кнезом, ти, света мученице Параскева, исповеди да си Хришћанка и 

да је Христос истинити Бог, а не идоли коме се незнабошци клањају. Видећи чврсту 

веру твоју, кнез нареди да те баце у врели котао са уљем, смолом и оловом, али ангео 

Господњи сиђе и расхлади котао, и ти опет остаде неповређена. Прими стога ове 

захвалне речи наше:  

 Радуј се, јер као непомична стена стајаше непоколебљиво пред мучитељем! 

 Радуј се, јер се ни огња ни мача ниси уплашила! 

Радуј се, неуморна проповеднице вере у Господа Исуса Христа! 

 Радуј се, јер се крвљу мученичком уписа у Књигу вечног живота! 

 Радуј се, јер те Црква торжествено у песмама прославља! 

 Радуј се, јер си открила тајну живота, која је блажени живот у Светој Тројици! 

Радуј се, јер те је васкрсли Христос изабрао за сведока Божанства Његовог! 

Радуј се, јер претрпе муке које људске речи не могу исказати! 

Радуј се, јер име твоје кроз векове спаја Небо и Земљу! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

  

Кондак 11. 

 

 Не могавши да у овоме чуду види силу истинитог Бога, бездушни тиранин те 

стави и на друге тешке муке, преподобномученице Параскево, да су потоци крви текли 

из тебе, али ти све то трпљаше бивши крепљена благодоћу Христовом, коме и у мукама 

појаше: Алилуја! 

 



Икос 11. 

 

 Не могавши да поколеба чврсту веру твоју у васкрслог Господа Христа, безумни 

мучитељ Тарасије нареди те ти одсекоше главу, света мученице Параскево, а 

победоносна душа твоја одлети у вечне обитељи Небеске, ка којима је тежила целог 

живота свога. Зато ти радосно узвикујемо:  

 Радуј се, јер си часну главу твоју Господу Христу на дар принела! 

 Радуј се, јер си мученичком смрћу својом блажени живот Горњег Сиона 

задобила! 

 Радуј се, јер у крви својој потопи силу мисленог фараона! 

 Радуј се, јер се на крви твојој страдалној зидаше Црква Христова! 

Радуј се, јер ангели Небески душу твоју свету Господу у наручје однесоше! 

 Радуј се, јер на Небесима учини велику радост мученичком смрћу твојом! 

 Радуј се, јер ти сам Господ венац мучеништва на главу стави! 

 Радуј се, истинска причаснице Царства Небеског! 

 Радуј се, јер у тихо пристаниште живота приводиш све који те у молитвама 

призивају! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 12. 

 

 Побожни Хришћани сахранише часно тело твоје, великомученице Параскево, 

славећи Господа који кроз свете мученике своје утврђиваше и ширише веру у Њега, 

јединог Спаситеља света, певајући умилно: Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

 Као дивну успомену на страдања твоја, света мученице Параскево, Господ нам 

сачува свете мошти твоје, које нам до данашњих дана сведоче снагу вере твоје, и које 

нам дарују исцељења и од телесних и од душевних недуга. Зато ти благодарне песме 

узносимо: 

 Радуј се, молитвенице за грехе наше пред престолом Пресвете Тројице! 

 Радуј се, јер се непрестано радујеш у хору Христових мученица! 

 Радуј се, јер си изобилну плату за подвиг свој од Господа примила! 

 Радуј се, јер си Крст Христов високо у животу своме носила! 

 Радуј се, светли граде, који на високој гори подвига твојих стојиш! 

 Радуј се, прибежиште свих који су у невољи и туги! 

 Радуј се, Небеска светлости која се угасити не може! 

 Радуј се, узвишена дјевомученице Господња! 

 Радуј се, јер си се удостојила сугубог венца, за дјевство и за мучеништво! 

Радуј се, света мученице Параскево, храбра исповеднице Христова! 

 

Кондак 13. 

 

 О, света мученице Параскево, прими ове молитвене речи наше, и принеси их 

пред престо Господњи, како би, заступништвом твојим, задобили милост од Бога и 

спасење у вечности, и удостојили се да заједно са ангелима и свима светима вечно 

појемо: Алилуја! 

  



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

молитва, на крају. 

 

Молитва 

 

 О, света Параскево, миомирисни цвете који украшаваш збор мученица 

Христових, и која из близине гледаш лице Божије, почуј вапај наш који ти узносимо са 

тужне Земље ове. Почуј, света мученице, болне уздисаје које ти приносимо као оној за 

коју верујемо да може да нас заступа пред престолом Пресвете Тројице. 

 Пуни смо јада и нечистоте, ми, путници у времену, а немоћни и понижени од 

сопствених грехова, којима броја нема, па те молимо да нам даш снаге да их победимо, 

да се подигнемо, и да деца светлости, а не таме, постанемо. И ти си, света Параскево, 

носила тело људско, и ти си у монашкој ризи оплакивала грехе своје, па знаш како је 

човеку тешко да победи самога себе, без помоћи свише. Стога, не гледајући на 

недостојност нашу, проси у Господа милости и за нас који те молимо, не би ли, док је 

још времена, постали слични мудрим дјевама, које врлинама напунише кандила душа 

својих. 

 Још те молимо, исповеднице Христова, да нам даш снаге и мудрости да веру за 

коју си ти страдала, веру Хришћанску Православну, сачувамо у себи и да је никад не 

заменимо ничим од овога света, макар нас зато и на муке стављали. Нечастиви никада 

мировао није, а поготово сада, на крају времена, када жели да затре веру Православну, 

која му смета да зацари сина безакоња. Зато нам ти, молитвама твојим Господу, подари 

ум да разумемо истину, и да се не удаљујемо од ње, а да све лажи којима нас маме и 

варају презремо. Јер шта може имати светлост са тамом, шта може имати Господ са 

велијаром, шта може имати заједничко вера Православна са свим другим верама света, 

кад само она у живот вечни води, а све друге у вечну погибао.  

Зато те смерно молимо, света Параскево, да нас сачуваш под окриљем Цркве 

Христове, како би нас Господ, макар због чистоте вере коју исповедасмо, помиловао, и 

опростио нам све грехе наше. И како би нас једном када уђемо у вечност примио у 

наручје своје, где све војске Неба велегласно прослављају Пресвету Тројицу, Оца и 

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

 

 


