
АКАТИСТ СВЕТОМ МУЧЕНИКУ ТРИФУНУ*

Кондак 1 

Животом блаженим си живио, љубави Божије служитељ си био, жртву славну 
Господу си принио и сјајан вијенац мученички за уздарје од Господа добио! Зато те, 
Свети Трифуне, молимо: удостој нас да ти, у Славу Божију, пјевамо:                    

Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче ! 

          
Икос 1

Господ благоволи док си још дијете био, благодаћу светом да те обдари, да из 
твојих уста себи хвалу начини. Ангели на Небу тобом су се радовали, док су родитељи 
твоји и сви вјерни пјевали пјесму која Светом Црквом сија и народ Божији радошћу 
обасјава, који ти поје:    

Радуј се, радости, Богом дана!                                                                               
Радуј се, Божије чедо, благословено!                                                                         
Радуј се, утјехо наша, светотајна!                                                                                 
Радуј се, небеско благо, вољено!                                                                         
Радуј се, ангелска пјесмо, животодавна!                                                                      
Радуј се, сунце, Христом позлаћено!                                                                            
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 2

Свето дијете будући, болесне си видао, демоне изгонио, Светој Вјери приводио!
Господа да радују, људе учио си пјесмом: Алилуја!

Икос 2

Када се царева кћи разболи, ђаво из ње проговори да нико осим Светог Трифуна
не може из ње да га истјера! Цар Гордијан по цијеломе свету посла да траже Светог 
Трифуна да му кћи исцјели, да би му захвално пјевали:

Радуј се, Свети Трифуне, јер си демона из цареве кћери лако изагнао!                   
Радуј се, јер си заблудјелима истиниту Вјеру посвједочио!                                      
Радуј се, јер си нечистог духа видљивим учинио и тако цара у Божију свемоћ 

увјерио!                                                                                                                            
Радуј се, јер си демона, немоћног над онима који у Христа Бога вјерују, 
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постидио!                                                                                                                                
 Радуј се, јер си богате цареве дарове сиромасима одмах раздијелио!                     
Радуј се, јер си Господу своме чистотом срца угодио!                                         
Радуј се, Трифуне Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 3

Када у време оно, злогласни цар Декије отпоче љуто гоњење на хришћане, на 
славнога Трифуна брзо стиже оптужба: да царске наредбе не слуша, и да се идолским 
боговима руга, да болесне видајући, вјеру у Господа Христа проповиједа, свагда Бога 
хвалећи пјесмом: Алилуја!

Икос 3

Преславног Трифуна гонитељи су брзо заробили и на суд повели да би га горко 
истјазавали! Савјете царског епарха да принесе жртву лажним боговима Свети Трифун 
славно је одбио а ми му радосно пјевамо:

Радуј се, јер си светињу Вјере свето љубио!
Радуј се, јер те је Господ Христос вјерним свједоком Истине учинио!                   
Радуј се, јер се ниси Господа Христа пред невјернима постидио !                           
Радуј се, јер си свјетлошћу Светог Јеванђеља таму невјерја одагнао!                     
Радуј се, да се удостојиш страдања за Христа, Господа си молио!                       
Радуј се, јер си Христу Богу на дар живот свој принио!                                            
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 4

Кад је Свети Трифун царевог епарха познању истинитог Бога позвао, епарх, 
силно разљућен, одмах нареди да Свети Трифун буде на дрво објешен и жестоко бијен!
Свети Трифун је одмах хаљине своје скинуо и у руке мучитељима се предао, уз 
радосну пјесму Богу: Алилуја!

Икос 4

Док Светог Трифуна батинама бише, он ћутке ударце примаше и Бога својега 
слављаше! Но, злобни мучитељ, силно заслијепљен, тешком му смрћу запријети ако се 
боговима њиховим не поклони! Тада Мученик Свети безумље његово пред свима 
обзнани, и  идолско лукавство изобличи, да бисмо радосно пјевали:

Радуј се, Мучениче Свети, јер си нечистоту идолских жртава презрео!
Радуј се, јер се слијепога свирепства нијеси уплашио!



Радуј се, јер  си на смрт за Христа спреман био!
Радуј се,  јер си јединога Бога Христа као Спаситеља исповједио!
Радуј се, јер си заблудјеломе Пут Живота показао!    
Радуј се, јер си Бога Истинитог неустрашиво свједочио!
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 5 

Потом су Светог Трифуна коњу за реп привезали и по љутом га мразу босог 
гонили! Док су се Мученику стопола распадала и прсти му на ногама отпадали, он 
псалме пјеваше и за мучитеље се Богу мољаше, Спаситеља свога славећи пјесмом: 
Алилуја!

Икос 5

Тад изведе царски епарх Светог Мученика преда се и, уз тешке увреде, поново 
га позва да жртву лажним боговима принесе! Но, злога Свети Мученик одби славно, 
зато му пјевамо:

Радуј се, јер си безумноме рекао да га је ђаво ослијепио и да зато Творца свог 
није познао!

Радуј се, Христов војниче силни!
          Радуј се, јер те је Господ на мученичко страдање призвао!                                       

Радуј се, небеском мудрошћу изобилни!  
            Радуј се, вишњим смирењем Господ те је украсио!                                                   

Радуј се, јер те је љубављу Истине просвијетлио!                                                      
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 6

Након дугог тамновања, на суд опет изведоше Светог Трифуна! Свети се тада 
земаљском судији обрати овим ријечима: “Бог мој и Господ, Исус Христос, коме 
служим чистим умом, научи ме и утврди ме да вјеру у Њега држим непромјенљиво и 
непоколебљиво. Њему Једином Истинитом Цару и Богу потчињавам се, и Њему се 
клањам, а гордост твоју и гордост цара твог презирем и оне које ви поштујете 
одбацујем“. Тада с клинцима у ногама стадоше по цијеломе граду вући Светог 
Трифуна и тући га батинама! Но, Свети Трифун све муке поднесе с радошћу, пјевајући 
Господу: Алилуја!



Икос 6

Иако задивљен јунаштвом Светог Трифуна, мучитељ га, упоран, поново позва 
на поклоњење идолским боговима! Свети Трифун слијепога мирно упита када ће 
схватити да је сила Христова непобједива? Тад разгњевљен мучитељ јаросно нареди да
Светог Трифуна свирепо туку, Христа ради! Зато му пјевамо:                                             

Радуј се, јер те је Господ сред највећих мука небеском свјетлошћу обасјао и 
сјајан вјенац на главу твоју спустио!

Радуј се, јер си се вјечном радошћу испунио!                                                             
Радуј се, јер те је сасудом за част Христос изабрао!
Радуј се, јер си Господу свом достојно заблагодарио!                                               
Радуј се, јер си се у мучеништву страшном са Господом заувијек сјединио!         
Радуј се, јер си у Живот Вјечни са Христом васкрсао!                                              
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 7

Напослијетку, лукави епарх стаде Светог Трифуна да саблажњава многим 
почастима и богатим даровима, наговарајући га да се поклони царевом лику и његовим
боговима! Најзад презревши и епарха и његовог цара, Свети Трифун са осмјехом стаде 
изнова идолске басне да изобличава и јединоме Богу хвалу да пјева: Алилуја!

Икос 7 

У страшној јарости мучитељ пресуди да се Светом Трифуну глава одруби јер 
није принио жртве боговима, противећи се царској наредби! А ми му пјевамо:                

Радуј се, јер ти је Господ душу примио пре но што си посечен био!                       
Радуј се, јер си се слугом Божијим сматрао!                                                               
Радуј се, јер си мучитеље своје искрено жалио!                                                  
Радуј се, јер си се за све који страдају топло помолио!
Радуј се, јер си највеће муке за Христа поднио!                                         
Радуј се, јер те је Господ као Великомученика Свога прославио!                            
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 8

Када су браћа хтјела у Никеји да сахране тијело Мучениково да би славноме 
граду заштитник био, Свети Трифун им се, смјерно у виђењу јавио и наредио да мошти
пренесу у малено село Кампсаду где се родио, и Бога славио пјесмом: Алилуја!



Икос 8

У одређено вријеме Господ је благоволио  да се мошти Светог Мученика у 
Цариград пренесу да би Га Свети Трифун и даље славно прослављао. Када су трговци 
мошти Светога у Венецију преносили, Господ је невријеме изазвао и у краљевском 
граду Котору галију зауставио! Морепловцима да исплове на пут, Свети Трифун није 
дозволио већ им је на мјесто где жели да његове свете мошти почивају у граду Котору 
показао! Которски племић Андрија мошти Светога је откупио и храм Светом Трифуну 
у славноме Котору саградио а ми му појемо:                                                                          

Радуј се, славни Христов страстотерпче!
Радуј се, Божијег народа непобједиви заштитниче!
Радуј се, јер нас од замки вражјих ослобађаш!
Радуј се, јер сигурно сваку болест видаш!
Радуј се, јер Дух Живога Бога у нама распламсаваш!
Радуј се, јер нас Небеском љубављу испуњаваш!
Радуј се, Трифуне, свети мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

                                                                                                                                                      
Кондак 9

Са Ангелима на Небесима у Вјечности сада ликујеш, Свети Мучениче Трифуне,
и славно свој вијенац носећи, са свима Светима Богу радосно појеш: Алилуја!

Икос 9 

 Дивећи се неизрецивој тајни твога мученичког страдања,, озарени Небеском 
љубављу божанствене твоје иконе, благодарне пјесме приносимо ти, Свети 
Страстотерпче Трифуне:                                                                                                            

Радуј се, Божијих чудеса неисцрпни источниче!
Радуј се, јер си мученичким страдањем вражју силу побиједио!                              
Радуј се, Христов Великомучениче!                                                         
Радуј се, јер си Господа Христа у срцу свом носио!                                                   
Радуј се, јер си чудесни свјетилник истините Вјере постао!                                     
Радуј се, јер си Живот Вјечни задобио!
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 10

 Желећи да душе наше спасе, Спаситељ свијета дарова нам тебе, Светог 
Мученика за небеског молитвеника и чудесног заштитника кога усрдно молимо да се 



за нас пред Пријестолом Цара Славе неућутно заступаш и молиш да нас Господ 
помилује и дарује нам спасење, од недуга и болести избављење и да се удостојимо са 
тобом у вјечности Господа да славимо бесконачном пјесмом: Алилуја!

Икос 10

Љубави непресушни изворе, Свете Вјере јасни свјетилниче, божанствени 
Христов Страдалниче, молитвама твојим душе наше исцјели и извидај наше ране, да те
радосно славимо, свети страстотерпче Трифуне:                                                                   

Радуј се, стубе благочешћа славни!                                                                   
Радуј се, тврђаво Свете Истине!                                                                                   
Радуј се, кротошћу силни!                                                                                             
Радуј се, немоћних исцелитељу!                                                                                   
Радуј се, Божји ревнитељу дивни!                                                                                
Радуј се, демона прогонитељу!                                                                                     
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 11

У страшним страдањима, Мучениче Свети, ниси се поколебао, јер си срце своје 
сврх свега чувао, умом Небу усходио, душу си Богу предао, Господу се радујући и  
свагда Богу захвално појући: Алилуја!

Икос 11

 Блиставим каменом Свога Небеског Храма Господ Христос те показа када те 
Славом Својом славно обасја, и силу Свог духовног закона дарова да лукаве навјете 
одбијаш и да молитвама својим Христу Богу чуваш оне који ти пјевају:                            

Радуј се, на страдање Богом призвани!                                                                       
Радуј се, побједничким вијенцем од Христа увјенчани!                                   
Радуј се, таланте Христов устостручени!                                                                 
Радуј се, Божанском силом изобилно даривани!                                                        
Радуј се, Оца Небеског сине љубљени!                                                                        
Радуј се, васкрсењем Христовим обрадовани!                                                        
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 12

Уподобивши се Господу свом, Христу Распетом, ране Господа свога на тијелу 
своме си носио, Христу се сараспињући и чашу Његову испијајући, вољу Оца Небеског



си испунио, и са војскама Христових мученика Творца свога славно прославио 
пјевајући божанствену пјесму: Алилуја!

Икос 12

Ни скорби, ни страшно гоњење, ни ране, ни славно страдање, ни сила смрти не 
могаше од љубави Божије да те одвоје, Свети Мучениче Трифуне! Зато те молимо, 
удостој и нас грешне да свим срцем својим Господа заволимо и да, славећи тебе с 
љубављу, Господа прославимо појући ти:                                                                               

Радуј се, јер нам из вјечности као сунце сијаш!                                                         
Радуј се, јер као драги камен на небу Цркве блисташ!                                           
Радуј се, јер душе наше оживљаваш!                                                                
Радуј се, ти, који молитве наше примаш!                                                            
Радуј се, јер нам у невољама помажеш!                                                                  
Радуј се, јер нам са Неба утјеху шаљеш!                                                                     
Радуј се, Трифуне, Свети Мучениче, Христове вјере чудесни свјетилниче!

Кондак 13

О, Свети, славни Мучениче Христов Трифуне, молимо те, прими ово мало 
мољење, буди нам од невоља - избављење, у немоћи - укрепљење, у болести – 
исцјељење, у жалости – оздрављење, а у часу смрти буди нам спасење, да Господу 
заувјек приносимо радосно благодарење, појући Му: Алилуја! 
   
(овај се кондак чита три пута, онда опет: Икос 1, Кондак 1)

Молитва светом мученику Трифуну:

Свети Мучениче Трифуне, свјетилниче Свете Истине, у коме је огањ љубави 
Божије неугасиво горио, и који је свима пут ка Христу јасно освјетлио, за Христа да 
страдаш Господа си молио, Који те је Славом Својом славно прославио, сјајним 
вијенцем главу украсио, све нас њиме с Неба обасјао, тебе молимо, моли за нас 
Господа, да се удостојимо на тебе да се угледамо и животом Христовим Богу да 
живимо. Амин.

Благословом Митрополита Амфилохија,          
састављено 2011. године 

               

        


