АКАТИСТ СВЕТОМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ТЕОДОРУ ТИРОНУ
17.02. / 01.03.
Кондак 1.
Изабрана звездо међу мученицима Христовим, који си великим и храбрим
страдањем за свога Господа стекао неисказану слободу да Га молиш за све оне који са
сузама тебе молитвено призивају, чуј и вапај наш и не остави нас неуслишене, него по
великој љубави твојој, умоли Господа да нас не одбаци као неплодну смокву, већ да се
смилује на нас и подари нам опроштај сагрешења, да би могли да ти радосно кличемо:
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Икос 1.
Творац Ангела и Господ, диван је у светима Својим, диван је и у теби, свети
Теодоре, јер ти даде велику љубав и храброст да се крвљу мученичком упишеш у
књигу Вечног Живота, и да светлим примером својим кроз векове сијаш на Небу Цркве
Христове. Задивљени жртвом твојом за Цара Небеског, којом си задобио венац
непропадљиви, ми, недостојни, овим речима покушавамо да на њега ставимо и нашу
малу латицу, кличући:
Радуј се, неустрашиво за веру Христову пострадали!
Радуј се, стено несаломива на којој се Црква Христова назиђује!
Радуј се, тихо пристаниште спасења нашег!
Радуј се, сунце Небеско које нас ка Христу Господу водиш!
Радуј се, усрдни молитвениче за грехе наше!
Радуј се, звонко звоно које нас на молитву и подвиге позиваш!
Радуј се, добра земљо која си изобилан род донела!
Радуј се, сјајни граде на гори високој!
Радуј се, предивни цвете Раја Христовог!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 2.
Од младости ти се, свети Теодоре, упути на војничку службу земаљском цару,
као да си се тим војевањем припремао да постанеш неустрашиви војник Цара Небеског,
за кога ћеш поднети мучења неописана. Јер у срцу твоме беше исписано само име
Христово, кога си изнад свега љубио, и коме си непрестано појао: Алилуја!
Икос 2.
У пуку твом, свети Теодоре, беше доста многобожаца, који те стадоше
приморавати да принесеш жртву идолима, за које су они веровали да су богови. А ти се
испуни Духа Светога и рече пред свима: “Ја сам Хришћанин, и мени је наређено да не
приносим жртве нечистим идолима, јер имам Исуса Христа, истинитог Бога и Цара на
Небесима”. Усхићени неустрашивом храброшћу твојом да пред свима јавно исповедиш
Исуса Христа као свог Бога, ми ти радосно узвикујемо:
Радуј се, велики исповедниче вере Хришћанске!
Радуј се, храбри војниче Господа Христа!
Радуј се, јер си узео Крст свој и за Христом Господом пошао!
Радуј се, јер си младост своју Господу пред ноге положио!

Радуј се, јер си само Бога у срцу носио!
Радуј се, свети Теодоре, јер име Божије носиш!
Радуј се, јер си љубио Господа Христа више него себе!
Радуј се, јер је и Господ тебе неизмерно љубио!
Радуј се, умилна песмо којом нас ка Небу позиваш!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 3.
Тада те командант пука, Вринка, поче наговарати: “Послушај ме, Теодоре, узми
оружје своје, и као ратник приступи и принеси жртву боговима”. А ти му храбро
одговори: “Ја сам ратник Цара мога Христа, и не могу да ратујем за другога”. Не
могући те речима убедити, он ти даде неколико дана да о свему размислиш. А ти, већ
решен да и највеће муке поднесеш, само да се Господа свога не одрекнеш, победоносно
си Му клицао: Алилуја!
Икос 3.
Када те отпустише из пука, ти се, свети Теодоре, непрестано мољаше, славећи
Бога, и не помишљајући ни тренутка да Га се пред људима одрекнеш. Видевши да
незнабошци у бесу хватају друге Хришћане и воде их у тамницу, ти неустрашиво стаде
ићи за њима и поучавати их путу спасења и трпљења, говорећи им да се по цену и
највећих мука не одрекну Господа Христа. А ми, од страха мањи од зрнца прашине,
дивећи се храбрости твојој, понизно ти кличемо:
Радуј се, јер си као апостол Господа смело проповедао!
Радуј се, јер си на прави пут истине Христове слабе управљао!
Радуј се, јер си многе охрабрио да мученици постану!
Радуј се, јер нико не може достојно описати неустрашивост твоју!
Радуј се, јер си презрео овај пропадљиви свет!
Радуј се, јер си смрћу својом смрт победио и вечни живот задобио!
Радуј се, јер се наслађујеш красотама Раја Христовог!
Радуј се, јер си извршивши вољу Божију брат Христов постао!
Радуј се, помоћниче Господњи у спасењу нашем!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 4.
Видећи како слуге сатанине многе Хришћане одводе са пута спасења, претећи
им мукама, распали се гнев праведни у теби, те ти, храбри војниче Христов Теодоре,
запали идолиште многобожачко, показујући свима да су идолски богови ништа, да у
њима пребивају демони, и да се само Богу Једином на Небесима треба клањати и
клицати Му: Алилуја!
Икос 4.
Због тога те ухватише и изведоше пред намесника Публија, говорећи:
“Господару, овај проклети човек, новоизабрани регрут, на несрећу је дошао у град наш,
јер спали храм богова наших”. А ти, свети Теодоре, ликујући у себи, не уплаши се речи
њихових, већ радосно чекаше да пред свима поново исповедиш Исуса Христа као

Јединог Бога и Господа. Гледајући те како слободно стојиш пред мучитељима, овако те
величмо:
Радуј се, јер си заблуду идолопоклонства разобличио!
Радуј се, јер си смело идолски храм запалио!
Радуј се, јер си безбожног цара посрамио!
Радуј се, јер си мучење подносио, као да си у туђем телу био!
Радуј се, венцем мучеништва овенчани!
Радуј се, страху и посрамљење демона!
Радуј се, Хришћанског рода похвало!
Радуј се, јер си Цара Небеског прославио!
Радуј се, јер си страдањем освећен Духом Светим за сву вечност!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 5.
Када те изведоше на судилиште, намесник те упита зашто им спали богове
њихове. А ти му, свети мучениче Теодоре, неустрашиво рече: “Какви су то богови, кад
их огањ спаљује.” Тада се намесник разбесни, па нареди да те бију, а ти радосно пред
свима запева Господу: Алилуја!
Икос 5.
Поче намесник да те плаши, претећи ти најстрашнијим мукама. А ти му, свети
мучениче Теодоре, одговори: “Не бојим се ни тебе, ни мучења твојих, макар била и
најљућа. Јер ја због будућих блага која ме очекују, ништа не марим за привремене мале
муке за грешно тело моје. Јер поред мене је Господ и Цар мој, Исус Христос, Који ће ме
избавити од мучења твојих.” Удивљени неустрашивошћу твојом, ми ти овако
славословимо:
Радуј се, непобедиви страдалче за веру Хришћанску!
Радуј се, јер си се у Небеску Војску Христову мученичком крвљу уписао!
Радуј се, јер си крв своју као воду за Господа пролио!
Радуј се, јер си као и Господ твој мученичку смрт примио!
Радуј се, у невољама велики заштитниче наш Небески!
Радуј се, велики заклоне верних од злих демона!
Радуј се, јер нетљене мошти твоје Бога прослављају!
Радуј се, јер се кроз њих сила Божија пројављује!
Радуј се, јер си и пре Суда с десне стране Богу стао!
Радуј се, свти Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 6.
Незнабожни судија у бесу те стави у тамницу, да скончаш од глади у њој. Али
ти, велики исповедниче Христов Теодоре, би укрепљен и храњен Духом Светим. Срце
Твоје би испуњено умиљењем што приносиш себе Господу свом на жртву, и што Му и
у тамници, као сужањ, можеш да узносиш Небески славопој: Алилуја!
Икос 6.
И прве ноћи у тамници јави ти се Господ и рече: “Не бој се, Теодоре, јер сам Ја с
тобом. Не узимај више земаљске хране и пића, јер ћеш у другом животу, вечном и

непролазном, бити самном на Небесима”. Тебе обузе нека неописана сладост и
умиљење, од сусрета са Господом, да стаде певати и веселити се. А ми, иако
недостојни, придружујемо се песми твојој, узвикујући:
Радуј се, јер те је Господ Христос у тамници посетио!
Радуј се, јер си Божанске речи Његове слушао!
Радуј се, јер ти Господ чудесно исцели ране мученичке!
Радуј се, јер храброст твоја многима веру у Бога распламсава!
Радуј се, јер си многим мученицима био узор мучеништва!
Радуј се, јер су Хришћани ликовали гледајући како посрамљујеш мучитеље!
Радуј се, од Бога постављени чувару Православља!
Радуј се, светлости неугасива која у тами овога света сија!
Радуј се, миљениче Божанске Свете Тројице!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 7.
У твом слављењу Господа, свети Теодоре, придружи ти се велико мноштво
светих Анђела. Стражари се устрашише и угледавши многе људе у белим хаљинама
како певају с тобом, позваше намесника Публија. А овај чувши појање из тамнице,
опколи је војницима, и када је отвори, уплаши се, јер угледа само тебе, окованог, где
радосно појеш Богу који те је посетио: Алилуја!
Икос 7.
Сутрадан, када те изведоше на суд, судија ти рече да принесеш жртву боговима,
па ћеш постати велики жрец и добити сјајна одликовања. А ти, великомучениче
Теодоре, погледавши на небо и прекрстивши се, рече: “Нећу се одрећи имена Христа
мога све док је душа моја у мени, па макар ми тело огњем спалио, и разноврсним
мукама мучио, мачевима секао и зверима бацао”. А ми, зачуђени и неми пред таквом
храброшћу твојом, радосно ти узвикујемо:
Радуј се, јер си са Анђелима славио Господа!
Радуј се, јер си уместо сласти овога света примио велика мучења!
Радуј се, јер због тога сада Христа Господа у Царству Небеском гледаш!
Радуј се, јер си мучитеље посрамио!
Радуј се, јер си присутни народ храброшћу задивио!
Радуј се, јер си Хришћане у вери укрепио!
Радуј се, јер си изгубивши земаљски живот вечни пронашао!
Радуј се, јер си крвљу својом земљу осветио!
Радуј се, јер си постао причасник Вечног Живота!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 8.
Тада те, свети мучениче Теодоре, обесише на дрво, и стругаше гвозденим
гребенима, да ти и месо поче отпадати са костију, не би ли те мукама натерали да се
одрекнеш Господа. А ти, радостан што страдаш за Христа свога, и што ти даје снагу да
издржиш неиздрживо, поносно Му појаше: Алилуја!

Икос 8.
Видевши да те мукама не може устрашити, намесник нареди да те спале у огњу.
Направивши велику ломачу, ставише те на њу, а ти, свети мучениче Теодоре,
прекрстивши се, радосно заблагодари Богу на свему, и предаде Му чесну душу своју.
Али Дух Свети сиђе и расхлади огањ, не дајући да ти тело сагори у њему. Побожна
жена Евсевија измоли тело твоје, и помазавши га мирисима, сахрани у граду Евхаиту,
сваке године празнујући свети спомен твој. Славећи мученички подвиг твој, и ми ти са
Анђелима узвикујемо:
Радуј се, јер се огња ниси уплашио!
Радуј се, јер се душа твоја у крви и огњу просветлила!
Радуј се, јер је Дух Свети пламен у коме си горео у росу претворио!
Радуј се, јер душа твоја видљиво као муња Анђелима би узнесена на Небо!
Радуј се, јер је Анђео твој чувар тада био најсрећнији!
Радуј се, јер тело твоје Господ сачува од огња!
Радуј се, звездо сјајна међу мученицима!
Радуј се, чврста стено, мучеништвом уграђена у Цркву Христову!
Радуј се, благодатни и чудотворни изворе исцељења!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 9.
Када безбожни цар Јулијан Отпадник силно гонећи Хришћане, прве седмице
Великог Поста намисли да храну на пијаци тајно попрска крвљу идолских жртава, како
би се Хришћани оскрнавили, ти се, свети Теодоре, чудесно, Богом послан, јави
цариградском архиепископу Евдоксију , да му откријеш ту злу тајну, говорећи да се
ничега не боји, већ да спокојно пева: Алилуја!
Икос 9.
Зачуди се архијереј речима твојим, па те упита шта ће народ онда да једе, кад
нема залиха хране код куће. Ти му рече да кувају кољиво - пшеницу са медом - и да
тако благочестиво отпосте Часни Пост. Када те он упита, а ко си ти, да би свима могао
рећи ко му се јави, ти рече: “Ја сам Христов мученик Теодор” – и тога часа постаде
невидљив. И оста та дивна успомена кувања кољива у првој недељи Часнога Поста и до
наших дана, као доказ Божијег премудрог промишљања о нама, коју нам ти, свети
Теодоре, као дивни слуга Господњи, установи. Због тога ти са захвалношћу кличемо:
Радуј се, проводниче неизмерне Божије љубави према нама!
Радуј се, јер нас пшеницом и медом Божанске премудрости храниш!
Радуј се, јер си кување кољива у првој седмици Великог Поста свечано
установио!
Радуј се, јер си испунио речи Псалмопевца да светац Господњи неће видети
труљења!
Радуј се, јер су свете мошти твоје у многе свете антиминсе положене!
Радуј се, јер миомирис њихов Царством Небеским мирише!
Радуј се, јер оне громогласно сведоче о Божанском извору Православне Вере!
Радуј се, јер си прослављен од Бога и на Небу и на Земљи!
Радуј се, пресветла зоро безвечерњег дана!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!

Кондак 10.
Над нетљеним моштима твојим, свети Теодоре, много година Бог је чинио
небројена чудеса, исцељујући све који су им са вером и страхом Божијим приступали.
Обузети мржњом и завишћу због тога, сународници твоји, погани Јелини, узеше их и
бацише море, мислећи да ће тиме заувек уништити чудесну Божију моћ која се из њих
пројављиваше. Тужни и несрећни због тога, верни који су те волели, са сузама су
певали Богу: Алилуја!
Икос 10.
После триста година, по Божијем промислу, море избаци свете мошти твоје на
обалу, и ти се, свети Теодоре, јави те ноћи епископу града рекавши му да дође по њих.
Он сабра сав клир и верни народ и када дођоше до обале мора, угледаше мошти твоје
како сијају као небеска светлост, па их радосно у литији и са песмама духовним
пренесоше у цркву, где се много година дешаваху преславна чудеса над онима који су
са вером прилазили њима. Захвални Богу што нам је из мора вратио свете мошти твоје,
ми ти кличемо:
Радуј се, јер као кит Јону, и море поврати свете мошти твоје!
Радуј се, јер и море би освећено, вековима их чувајући у себи!
Радуј се, проводниче Божије благодати!
Радуј се, јер су тобом небројени од болести исцељени!
Радуј се, јер исцељење свима бесплатно дарујеш!
Радуј се, јер су пред светим моштима твојим многи неми проговорили!
Радуј се, јер су пред њима многи демони из опседнутих побегли!
Радуј се, јер су пред њима потоци суза проливени!
Радуј се, надо свих оних који су наду изгубили!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 11.
После доста година свете мошти твоје, свети Теодоре, Хришћани тајно
донесоше у земљу Угарску, одакле их са много злата откупи један благочестиви
бољарин, и у свој дом донесе, где ти опет и опет над болним и немоћним показа
чудесну силу Господа твога, коме су исцељени од неисказане радости са сузама
узвикивали: Алилуја!
Икос 11.
На крају, свете мошти твоје, свети Теодоре, бивајући преношене на разне стране,
па и у земљу сахрањиване, услед турских најезди, дођоше у обитељ Хоповску, да ту
чекају крај света и Други долазак Господа Исуса Христа. Оне ту светлеше
православном народу Србском, у тами неверја и зловерја, лечећи и телесне и душевне
болести, и призивајући благоуханим мирисом својим на покајање и буђење осећаја за
вечност у свима онима који им достојно приступају. Благодарећи Господу на таквом
бесцен - дару, ми, грешни и недостојни, појемо ти овако:
Радуј се, недремљиви домаћине и чувару обитељи Хоповске!
Радуј се, из седих времена прошлости за нас чудесно у телу сачувани!
Радуј се, јер су целокупне мошти твоје најстарије у Цркви Христовој!
Радуј се, јер се тобом име Христово побожно слави!

Радуј се, јер мирис моштију твојих неверни не могу да осете!
Радуј се, јер се непрестално молиш за покајање свих људи света!
Радуј се, громогласни громе којим се облаци грехова наших разгоне!
Радуј се, светиљко Хришћанима у тами овога света!
Радуј се, јер многи пред светим моштима твојим повероваше у Господа!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 12.
Посумњаше неки људи да су то баш твоје мошти, свети Теодоре, али их демони
посрамише, јер кад беху доведени неки ђавоимани к теби, они из њих са страхом
вапијаху: “Јаој нама, јер нас бије и шиба свети Теодор”. Чудесно, и преко непријатеља
свог, Бог потврди да си то баш ти, свети Теодоре Тироне, док су исцељени са
неописаном радошћу клицали Богу који ти такву силу даје: Алилуја!
Икос 12.
Велика су дела великих бораца Христове вере, јер си ти себе, свети
великомучениче Теодоре, будући огњем сажежен, као хлеб слатки Светој Тројици
принео. А веру си Христову као штит ставио у срце своје, и победивши све
непријатеље, добио си као награду нетљени венац Небески. Охрабрени свечасним
мученичким подвигом твојим, свепобедно ти кличемо:
Радуј се, велико уздизање вере Хришћанске!
Радуј се, громогласна уста којима се велича Божанство Христово!
Радуј се, јер су и демони исповедали свето име твоје!
Радуј се, јер те многи верни безмерно љубе!
Радуј се, јер Духом Светим просветљујеш разум верних!
Радуј се, лекару благодатни душа и тела наших!
Радуј се, јер ране душа наших сузама умиљења крај твога ћивота лечиш!
Радуј се, јер свете мошти твоје чудесно сијају народу Србском!
Радуј се, јер душа твоја предстоји Светој Тројици!
Радуј се, свети Теодоре Тироне, великомучениче Христов и чудотворче!
Кондак 13.
О, свети великомучениче Теодоре Тироне, непобедиви војниче Христов, прими
ову малу молитву нашу, и умоли Господа да се смилује на нас, и да нам подари
опроштај свих сагрешења и покајничку тугу до краја живота, како би једном смело
могли изаћи пред Њега, очишћене савести, и радосно запевати: Алилуја!
Овај кондак говори се три пута, па опет: икос 1. и кондак 1.
Молитва
О, свети Теодоре Тироне, храбри мучениче, одважни исповедниче, велики
чудотворче и миљениче Христов, који те је изабрао да Му будеш слуга и верни сведок
кроз све векове од како се Црква Његова у свету крвљу мученика и исповедника
непобедиво утврди. Због тога је и свете мошти твоје сачувао од свих замки вражијих до
данашњег дана, да чудесно, као магнет Небески привлаче себи све оне који бар мало
осећају и воле Бога. Јер ко је бар једном стао пред њих, и осетио онај неописани мирис

Царства Небеског, целивајући их, тај је тог тренутка у срце своје ставио љубав,
безмерну љубав према теби. И онда, чудесно рањен том љубављу, призивао би те, као
свој свога, кад год туга и бол завладају у срцу његовом. Јер када би нам ти, свети
великомучениче, исказао све оно што смо те кроз векове за помоћ молили, то ни у све
књиге света не би стало. И када би се могла открити сва чудеса која су се десила
молитвеном помоћи твојом, било би их као песка морског и звезда небеских.
Јер ти, велики свече Божији, благодаћу Христа твога, знаш наше муке и боли, и
пре него те за нешто замолимо. Али, знајући да Бог, ради добра нашега, од нас тражи и
нашу жртву и наше сузе, ти нас чудесно и на то наводиш, па кад би могли сабрати све
сузе које су пред тобом проливене, сву би земљу одавно потопиле.
Зато те, брзи помоћниче и чудотворче Христов, молимо, по великој моћи коју ти
је Бог подарио, да нам помогнеш да у себи извојујемо ону чудесну победу новог над
старим човеком, коју си и ти извојевао, па да од овога часа замрзимо све оно што Богу
није мило. И да се храброшћу, коју си и ти имао, до последњег даха свога боримо са
сваком слабошћу својом, стално оплакујући безбројне грехе своје којима ожалостисмо
Господа.
А подари нам и исцељење свих телесних и душевних недуга, како би могли да
победоносно животну битку извојујемо, и добар одговор дамо на Страшном Суду
Христовом.
А молимо те, свети Теодоре, да и целом роду Србском, коме те Бог посла као
Небеско бесцен-благо, помогнеш да се врати са пута који у сигурну пропаст води. Да се
врати Богу Живом и Непобедивом, Богу који воли свако биће и сваку твар, али, који
највише воли кад се неко врати са кривог пута и каже: “Сагреших Оче Небу и Теби,
смилуј се и опрости!”
И да једнога дана, када напустимо овај свет, молитвама твојим, прођемо све
вражије замке у поднебесју, и заблагодаримо Господу за све, и са свима вама,
грађанима Небеским, вечно прослављамо Свесавршеног Бога, Оца и Сина и Светога
Духа, кроз сву вечност бесконачних векова. Амин.
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