Акатист Пресветој Богородици
у част Њене чудотворне иконе „Бођанске“

КОНДАК 1.

Теби, Царици небеској, Која Себи трон у свештеној световаведењској
обитељи у малом Бођану изабра, благодарно химнословље сада узносимо, а
Ти, Госпођо све твари, Која си наша непобедива Победа, једина Нада
радости, непостидна Заштитница живота и сигурни Залог спасења,
благонаклоно се приклони к нама и ниспошљи нам Своју неодступну и
материнску помоћ да Ти кличемо:
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

ИКОС 1.

Арханђео Гаврило када је Теби, Дјево, надчовечанску светлу благовест јавио
да ћеш Цара векова безмужно родити, превечни Савет се Теби открио. Дух
Свети дође на Тебе и Сила Вишњега Те осени. Због Тебе се земно с небеским
сједини. Ти си Христа у стану немуште стоке родила да Он немуштост
људског духа ослободи. Сенка наше природе прими обожење оваплоћењем
Бога Логоса од Тебе. Због тога Ти и ми љубвеобилно песмопојемо:
Радуј се, пространо Жилиште Свецара, Христа!
Радуј се, запечаћена Књиго Речи Очеве!
Радуј се, пресветли Доме безмерне Мудрости Божје!
Радуј се, одуховљени царски Граде Вишњега!
Радуј се, освећена Ложницо испостасне Светлости!
Радуј се, богопроходна Двери Живота!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!
КОНДАК 2.

Као Твој милодар нежни примисмо Твоју икону звану „Бођанска“. Она као
чудотворни студенац љубави Божје не престаје да поји благоверни народ. О,
који ће језик како доликује исказати свезлатне дубине Твога милосрђа, Дјево,
које нам Ти кроз њу чиниш? На тај начин нам благовестиш Своје Јеванђеље
које гласи: „Учините све што год вам Син Мој рече!“ Њега химнохвалимо:
Алилуја!
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ИКОС 2.

Ти си, Мајко Божја, Младица из корена Јесејева из Које произиђе Цвет
богоипостасни, Христос. Предвечни и недомисливи Бог постаде човек.
Надвремени се јави у времену. Обличје бића и вечности Очеве, Син Оцу
Сапостојећи, Сабеспочетни и Сапрестолни, оно што је лошије прими да нама
преда оно што је боље. Једино од Тебе Светворац узе удео-првину наше
природе. Побеђени смо чудесима. Зато, Дјево, свесветска Радости, од нас
слушаш ово:
Радуј се, светлоносна Скинијо Бога Логоса!
Радуј се, праведни Престоле Сведржитеља!
Радуј се, позлаћени Кивоте умнога Свештенства!
Радуј се, мисаони Алавастре вишњега Мира!
Радуј се, несагорива Купино Огња божанства!
Радуј се, златна Кадионице божанскога Жара!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 3.

Икону Твоју „Бођанску“ живописа извесни јеромонах Василије, царскога
имена. И то беше дивно Божје знамење царске силе која ће се кроз њу
пројављивати, о чему сведочи највећа ризница заветних дарова на овим
просторима. И данас нас кроз Твој лик освештава тросунчани и
јединоначални сјај Божји. Зато и манастир Твој поста осматрачница наше
савести, наш сузарник туге, али и радости, одакле Богу велегласно
узвикујемо: Алилуја!
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ИКОС 3.

У мору светском си нам се јавила као Шкољка, Која од Муње божанства с
неба заче у утроби и роди Бисер скупоцени, Христа. Његове нестворене луче
нас особито облиставају и грле преко Твоје иконе, која дође у манастир
Бођане не да ми њу, него да она нас чува. Пре се може избројати роса на
трави него чуда од ње, али Ти нам, Дјево, подари не веру у чуда, већ чудо од
вере. Сами себе, једни друге и сав живот свој Теби предајемо и пред Твојим
чудотворним милоликом, Мајко Речи, приносимо ову реч:
Радуј се, Свенепорочна, неоскудни Источниче нетрулежности!
Радуј се, Свеблажена, богомздана Палато бесмртности!
Радуј се, Свеуважена, добромирисави Цвете непролазности!
Радуј се, Свебеспрекорна, царствени Венче уздржљивости!
Радуј се, Свепречиста, истинито Огледало девствености!
Радуј се, Свечудесна, бездани Кладенче милости!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 4.

Тебе, Богородице Марија, прасликова гора Кармил где пророк Јелисеј из
мртвих подиже дете. Зато, Дјево Светлородитељнице, погледај на нас, јер
Твоје очи васкрсењем сјаје! Као што некад Сина Свога на земљи веза
пеленама, тако га и сад за нас на небу вежи молитвама, јер ако Он не сагради
наш дом врлине, узалуд се труде они који га зидају. Пошто дела немамо у
милост се Твоју уздамо и Бога величамо: Алилуја!
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ИКОС 4.

Првосвета Дјево, сва је слава Твоја као кћери Цареве унутра, а то јесте
Христос од Тебе рођени, пред Ким ни небеса нису чиста. Богопрослављеним
телом си као ресама златним огрнута. Врлинама и даровима Духа си
преукрашенија више од видљивог и невидљивог света заједно. И један помен
Тебе људе освећује. Ти си једино Вино, Које нас опија целомудреношћу и ни
у векове нећеш престати да будеш Доброчинитељка васцеле твари, чак и у
односу на Анђеле. Због тога прими ово наше мало бисерно ридање:
Радуј се, незаходна Звездо, Која Сунце правде у свет уведе!
Радуј се, превисока Горо од Које се Камен крајеугаони одвали!
Радуј се, неорана Браздо из Које божанствени Клас израсте!
Радуј се, затворени Вртограде из Којег Цвет бесмртности изниче!
Радуј се, необрађивана Лозо, Која најкраснији Грозд даде!
Радуј се, чиста Голубице, Која Изданак наде донесе!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 5.

Владичице света, у пламену страдања Ти си Роса утехе свим богомољцима,
па зато и нас, који смо у греховној преогорчујућој тами, озари јутром
покајања. Добрим помислима као благоуханим цвећем закити душе наше,
срца наша рани љубављу према Сину Твоме, Христу Богу, а живот наш
благоугодан Њему учини, ван Кога неутолно све је и жал вечна. Њега,
Домостројитеља кроз Тебе спасења нашега, славословимо:Алилуја!
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ИКОС 5.

Родивши нам Богочовека, закључала си двер, која у смрт води, јер док још
бесмо прељубни греху, Син Твој, Дјево, обручи нас као бесмртни Женик
наших душа. Он сиђе са свесјајних дубина небеса да васкрсне пали људски
лик и даде нам живот вечни. Као Гнездо небескога Орла, Христа, Тебе
молимо: чувај нас у сенци крила Његових, и као богодолична Кочија
пренебеског Бога, у нашу древну, праву и вишњу отаџбину, у Царство Божје,
вини и нас, који Те пред Твојом иконом овако призивамо:
Радуј се, небеска Лествице, Којом Господ к нама дође!
Радуј се, божанствени Мосте, Који нас к Њему преводиш!
Радуј се, неоскврњена Сенице, Која нас од жеге преступа заклањаш!
Радуј се, неувенљиви Крине, Који нас лучама девства озарујеш!
Радуј се, свето Дрво, Које роди Светлост Којом се хранимо!
Радуј се, духовни Кључу, Који нам вишњу Србију отвараш!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 6.

Христос као Сјај Очеве славе, заблиставши некад на Тавору муњом
скривеном под природом тела, показа дивни Прволик човека, и јави
неиздрживу и стваралачку лепоту Бога. Њега, Светлодавца, моли да и нас из
ноћи незнања управи ка светлости заповести Његових, да нас преобрази и
пресазда у вечно добро биће, и надахне нас жртвеном љубављу, јер само кад
друг друга ми љубимо достојну захвалност Њему узносимо: Алилуја!
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ИКОС 6.

Тајна о Теби свако слово и ум превасходи, јер родивши нам Богочовека
Христа Ти постаде Дом несместиве Природе. Као храм изабрани Њему си
унапред верена Духом Светим, Којим и беху исписани божански знаци Твог
уневешћења Богу. Зато и нама као заруке спасења измоли благодат Божју,
древну красоту Његовог образа нам поврати, златнодушне нас учини, кумире
страсти у срцима нашим сруши да опет буду храмови љубави Божје у којима
нека недремано брује песме Теби:
Радуј се, Богомобрадована, Печате древних пророка!
Радуј се, Богоблажена, Лепото часних архијереја!
Радуј се, Богомизабрана, Торе словесних оваца!
Радуј се, Боголепна, Дијадемо људског рода!
Радуј се, Богославна, Радовање анђелских чинова!
Радуј се, Богољубива, Покрове целе васељене!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 7.

У Теби је опевана и прослављена страшна тајна Свете Тројице и зато се
клањамо чак и изображењу Твога пречасног лика, Дјево, и молимо Те као
нашу чедољубиву Мајку: спаси нас од дуговремених страсти, јер на Тебе
полажемо после Бога наше надање. Из облака Духа Светог ороси наше суве
душе да би пред иконом Твојом „Бођанском“ цветале тихо као снежнобели
кринови и ми због Тебе ликовали Богу: Алилуја!
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ИКОС 7.

О, Лепото целе творевине, Дјево, Ти си највећи дар неба нашим затрњеним
душама, јер из Тебе засија Вртлар нашег живота, Христос Бог. Узрочнице
надузрочног Бога, Ти поста прва Наследница свих Господњих благослова и
божанско Начело новога Израиља, хришћана, зато буди и нама
благоприкладна Посредница садашњих и Заступница вечних добара. Речима
од Духа, као од разноличних сабраних цветова из духовних перивоја, венце
похвале смиреноумно плетемо Теби пред Твојим златогрлим ликом:
Радуј се, јер си сву Бачку иконом Својом освештала!
Радуј се, јер она као нова Силоамска бања духовно слепило исцељује!
Радуј се, јер и јелеј из кандила пред њом здравље враћа!
Радуј се, јер су и преписи образа Твога чудотворни!
Радуј се, јер и неправославнима хитро помажеш!
Радуј се, јер бесплодним супружницима чеда дарујеш!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 8.

О, надразумних Твојих чудеса, Богоневесто! И после Твога рађања Бога, Који
је једино Ново под сунцем, кључеви Твог девства осташе неполомљени, зато
и свима који то желе красоту чедности јасно дарујеш и миомиром их Своје
чистоте као пчеле привлачих ка цвету Царства небеског. Поштујемо икону
Твоју „Бођанску“ којом се ограђујемо од сваке скверни душе и тела, а Сину
Твоме вапимо: Алилуја!
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ИКОС 8.

Како ће нама бити живљив овај живот ако Тебе немамо заједно с нама? Ти си
као Јабука међу дрвећем у лугу и плод је Твој сладост у нашим грлима.
Удостој и нас, Дјево, да се Њиме, безлетним Сином Твојим, још присније
причешћујемо у светлости оног безвечерњег Дана. Чујемо Твог праоца
Давида како Ти псалмопева: „Привешће се деве у Твојој пратњи“. Нека то
буду наше душе. Ходите сви земнородни и Богородичину икону с љубављу
благоразумно песмама окадимо овако:
Радуј се, српске Војводине Војвоткињо храбра!
Радуј се, панонско безобално Море доброте!
Радуј се, бођанске обитељи тиха Радости!
Радуј се, нових нараштаја Ризницо чедности!
Радуј се, наша бесплатна Исцелитељко и Брзопомоћнице!
Радуј се, на пучини скорби свима Луко спасења!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 9.

Старозаветне ствари беху почаствоване Твојим праобразом као сенке
истинског Првообраза, па тако и деца у вавилонској пећу некад
наговештаваху Тебе, Богородице, јер и Ти не беше опаљена небеским Огњем,
Христом, Који се у Тебе усели. Њиме кроз Твоју икону „Бођанску“ загреј и
нас, слуге Твоје, озебле странствовањем у овој долини плача да би Богу
клицали: Алилуја!
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ИКОС 9.

И најбогоречитији химнописци се чуде како то не само ми људи него и
вишње Силе бивају причасне божанској љубави и богоначалном озарењу
једино кроз Тебе, Дјево, Ризничарко свих дарова Божјих и Мајко Спаситеља
нашег, који нам вечно достојанство поврати, јер ни један добри дар, нити
савршени поклон не може сићи на нас одозго од Оца Светлости мимо Тебе.
Зато Теби, Песмодарилице, на уздарје предајемо овај прекромни плод ума
нашег говорећи:
Радуј се, неневестна Невесто Господња!
Радуј се, светло Познање љубави Божје!
Радуј се, дугочекано Испуњење Творчевог Домостроја!
Радуј се, богопријемни Стане славе Христове!
Радуј се, нерукотворена Цркво Цара вечности!
Радуј се, радостотворна Дародавко божанствене Благости!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 10.

Да Мајка Христова будеш свет поста због Тебе, а шта је друго овај свет него
свети запис Божји, а као Његова најлепша Песма и Светајна сија Црква.
Сачувај и нас, Дјево, у Цркви као у мисаоном рају и тору покајања где
духовни вук не улази. Она је само небо. Ништа силније од ње нема. Нека је
зато благословено име славе Божје. Црква, Њему, Песнику свих еона,
богомудро и небоземно химнодарје узашиље: Алилуја!
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ИКОС 10.

Гле, Ти отвори нови пут-молитвеног тиховања, па зато и наше умове и срца
замеди њиме, јер си и Ти сама од младенаштва прихватила натприродни
подвиг безмолвија и дошла до савршеног боговиђења као истинског плода
здраве душе. Ка Твојој царственој притичемо тишини и молимо Те: научи и
нас забораву доњег и посвети нас у горње, орадости нас тајанственом
светлошћу, коју је Син твој распламсао на земљи да бисмо Теби као миро
излили ове поздраве:
Радуј се, неизрецивога Савета Тајнице!
Радуј се, свих светова у Богу Господарице!
Радуј се, Христа, Темеља земље, Носилице!
Радуј се, духовног обновљења Зачетнице!
Радуј се, свештених тиховатеља тајна Сабеседнице!
Радуј се, ка горњем Јерусалиму Путеводитељнице!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 11.
Онога, Који држи свемире си као Младенца у крилу држала, Који Ти је као
Мајци све потчинио, зато си свима, који се уздају у Тебе рекла: „Ја сам са
вама и нико не може против вас!“. Омофором Твојим Црква Божја се заогрну
као светлозарним венцем. Ти сваку сузу с лица земље бришеш и из Светиње
над светињама невидљиво снисходиш до свих потребитих. Зато се и
састрадавањем према убогима најугодније служи Теби и Богу, Коме
нетремице кличемо: Алилуја!
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ИКОС 11.

По старом светогорском предању, Ти, Свецарице, предстојећи Сину Своме с
десне стране, Својим блиставим молитвама као плавим бројаницама људе у
Царство Његово узводиш. Ти си Та блага Вратарка, Која им рајску капију
отвараш. И нас, Дјево, који сластољубљем умну погубисмо красоту уздигни
на висину врлина, уље добрих дела долиј животу нашем и прими нас у
неодузимљиву радост Господа нашег да као прислужене воштанице пред
њим горимо и у сабору са свима светима Теби певамо:
Радуј се, богоносни Дворче Владике свих!
Радуј се, порфировидна Одоро надсуштнога Бога!
Радуј се, божанствена Трпезо небескога Хлеба!
Радуј се, разумно Небо духовнога Сунца!
Радуј се, новоизрасли Рају Дрвета живота!
Радуј се, лаки Облаче Кише нетрулежности!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 12.
Игуманија си и наше светосавске Цркве, али и свих српских земља. По Теби
се, заиста, све управља. Не постоји обитељ монашка или породична о којој се
Ти не стараш. Тобом се православна вера у Светој Србији расцветала као
пољски љиљан, јер је Христос нас Теби поклонио. Зато и све заблуделе
пронађи као род Твој и изгубљене драхме у којима царски лик Твога Сина
тајанствено блиста. Њему пружамо слаткогласје: Алилуја!
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ИКОС 12.

Кад се и Арханђео, Који пред Богом стоји, од Твоје надсерафимске чистоте
веома засијао и постидео, како да онда ми опевамо Тебе? Ти си недолетни
Врх сваког химнотвора, недогледан и анђелским очима, али Теби је неукаљан
живот угоднији од речи зато очисти срца наша, Дјево. Нека буду као горска
језера у којима се огледа небо, па потом и нас начини златоструним лирама
за творачке руке Духа премудрости да бисмо Те обасипали овим песмама:
Радуј се, чисти Одру Соломонов, на Коме оваплоћени Бог почину!
Радуј се, неразрушиви Храме у Коме Творац Себи људску природу обручи!
Радуј се, предсказано Руно на Које Роса доброте с више нечујно сиђе!
Радуј се, богомизливени Нектаре, Који Хранитеља васељене отхрани!
Радуј се, златозарна Свећо, Која просветљењем богопознања сијаш!
Радуј се, светловиђена Реко, Која верне целоснима чиниш!
Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју „Бођанску“
богатство добротворства изливаш!

КОНДАК 13.

О, многоопевана Дјево, Која си род хришћански под Крстом Сина Свога
усиновила, покажи душе наше плодоносне добродетељима, руководи нас к
мирном пристаништу Божанске воље и уведи нас у онамошње блаженство
где бисмо се вековечно сарадовали с Тобом због најслађег обасјања од
Оваплоћенога из Тебе Бога Логоса Коме кличемо: Алилуја!
(Овај КОНДАК се чита три пута, па онда ИКОС 1, па КОНДАК 1)
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МОЛИТВА.

О, Пресвета Богородице, Дјево, ко може да искаже силу Твоју? Сва си
благост, сва премудрост, сва светиња. Ти живиш у божанској светлости
окружена војскама Анђела и Светих, и примаш служење као Мати Божја.
Твоје лице освештано светловидном лепотом божанства сија славом
девствености у све векове. С вером Те благосиљамо, с љубављу величамо и
са стархом Ти се клањамо. Молимо Те: дођи, посети нас и закрили омофором
милости Своје од разних невоља. У Твојој Цркви стојимо и Твоју брзу помоћ
чекамо. Ништа немогуће нема за Тебе. Ти си Бездан необјашњивог
човекољубља Божјег и Ти нас сама благодаћу Духа сабра пред Својом
чудотворном иконом „Бођанском“, јер хоћеш да нам јавиш многа Своја
доброчинства. Помогни, подигни и помилуј нас. Боље да се угаси Сунце него
да се ми лишимо Твога ходатајства. Моли Сина Свога да нам опрости све
наше досадашње грехе и да нам помогне да Му више не грешимо, и да нам
подари оно што је добро и корисно душама нашим. Диван је Бог у светима
Својим, али је најдивнији у Теби. Нека је за све слава и хвала Господу Богу и
Спасу нашем Исусу Христу, Његовом беспочетном Оцу и животворном и
благом Духу Светом, Утешитељу, сада и увек и кроза све векове векова.
Амин.
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