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Кондак 1.

       Изабрана  Заступнице  рода  хришћанског,  која  покриваш и 
спасаваш православне верне, и обилна чудеса изливаш онима који 
се  моле  пред  иконама  Твојим.  Умољена  пред  чудотворном 
беочиском иконом Твојом, Богомати, васкрлса си младића који је 
био  руку  подигао  на  себе.  Инокињама  обитељи  Твоје  Свете 
беочинске, и свим благоверним који ти се усрдно моле, бринући се 
о  свом спасењу,  дародавка  си  вечног  радовања.  Многомилостиво 
погледај  на  нас,  Ти која  се  називаш Умиљењем,  и  умиљење нам 
даруј  и  удостој  нас  да  Ти  благодарствено од  све  душе узносимо 
пјеније: Радуј се, сведобра Владичице, умиљење и спасење наше!

Икос 1.

       Анђели и  Aрханђели и мноштво небеских сила неућутно Те 
прослављају, Царицу свих и Владичицу. Ти си пак удостојила и нас 
да  Ти  немоћним  устима  опевамо  даровану  нам  Тобом  радост  у 
јављању чудотворне иконе Твоје са предвечним Младенцем. Прими 
од  нас  ове  похвале  које  Ти  ради  превеликих  доброчинстава 
узносимо:  Радуј  се,  од  Архангела  опевана!  Радуј  се,  од  Анђела 
прослављена!  Радуј  се,  од  небесних  сила  ношена  и  окруживана! 
Радуј се, преподобних и мученика славо! Радуј се, верне деце Цркве 
непоколебиво радовање! Радуј се, јер иноке и инокиње у подвизима 
потстичеш и руководиш! Радуј се, Умиљењем названа! Радуј се, јер 
умиљење онима који Те моле дарујеш! Радуј се, једина надо наша! 
Радуј се, заштито у смртном часу! Радуј се, јер непрестано Сина 
Твога умилостивљаваш! Радуј се јер су код твоје беочинске иконе, 
Мати, многи нашли лека! Радуј се,  Ти оне који су омрзли топли 
родитељски  дом  и  одали  се  скитничком  животу  у  топли  дом 
родитељски  враћаш!  Радуј  са  и  оне  који  су  користили  опојна 
средства, од зависности избављаш! Радуј се, сведобра Владичице, 
умиљење и спасење наше!



Кондак 2.

       Видећи  небожитељи  Тебе,  Сведобру  Мајку,  да  се  пред 
престолом Божијим непрестано молиш за људски род, прославише 
Господа  што  је  даровао  такву  заступницу  верним,  са  хвалебним 
пјенијем: Алилуја!

Икос 2.

       Разум се дарова верним, да пред чудотворном иконом твојом 
беочинском,  која  зрачи  и  чудеса  Тобом  излива,  Теби  Богомати 
узносе похвале: Радуј се, јер многе, који у учењу корисних наука 
заостају, нови, мудрији разум дарујеш! Радуј се, чудо над чудима 
Православља! Радуј се, јер на небо узводиш! Радуј се,  Милостива, 
која  нас  милујеш!  Радуј  се,   јер  нас  својим  омофором  од  злих 
закриљујеш! Радуј се,  јер Господ је с Тобом и Тобом с нама! Радуј 
се,  јер  сва  уздисања  наша  милостиво  примаш!  Радуј  се,  у  часу 
слабости  наше  једина  наша  заштито!  Радуј  се,   грешних  усрдна 
посреднице! Радуј се,  онима који се кају сигурно спасење! Радуј се, 
јер за  пале сузе проливаш! Радуј  се,   заштитнице сиромашних и 
удових!  Радуј  се,  јер  захваљујући  Твојим  топлим  молитвама 
бездетни  родитељи  су  радосни,  јер  су  молећи  се  пред  иконом 
Твојом,  беочинска  Мати,  милу  децу  стекли!  Радуј  се,  сведобра 
Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 3.

       Сила Господња осени Те и упути на помоћ и заступништво 
свима, који притичу чудотворној икони Твојој и клањају јој се. А 
који јој са неверицом приступају Ти их иако милостива кажњаваш. 
Видевши то, верни Ти са трепетом припадају прослављајући Бога с 
песмом: Алилуја!



Икос 3.

       Имајући беочинска обитељ веома стару Твоју икону свету, 
Преблагословена Богородице, која обитељ и оне који се пред њом 
моле, ограђује од сваког зла, испунише се велике радости и утехе. 
Као Мајка Света крилима своје материнске љубави ограђујеш нас 
који Ти вапијемо умилно: Радуј се, радости наша пресветла! Радуј 
се, ликовање верних срца! Радуј се, светлост нам засија! Радуј се, 
обитељ  Твоју  си  милостиво  посетила!  Радуј  се,  у  залог  љубави 
Твоје  икону  си  им  даровала!  Радуј  се,   иконом  твојом  точиш 
исцељења! Радуј се, обитељ Своју ограђујеш! Радуј се, онима који 
живе  у  њој  стална  Помоћнице!  Радуј  се,  инока  и  инокиња 
чедољубива Мати! Радуј се,  завета иночких неуспављива стражо! 
Радуј се, јер носиш радост свему свету! Радуј се, оних који тешко 
ходају,  исцељење!  Радуј  се,  сведобра  Владичице,  умиљење  и 
спасење наше!

Кондак 4.

       Од буре  коју  поднебесне  силе подижу против  верних,  Ти 
преблага  Мати,  закриљујеш  инокиње  манастира  Беочина  и  све 
благоверне који притичу целебној Твојој икони „Умиљења“ и пред 
њом Ти  се  моле.  Ограђујући  их  од  видљивих непријатеља,  и  од 
смртоносних за душу невидљивих стрела Велијара, подстичеш их 
да благодарно певају Тобом рођеноме Богу: Алилуја!

Икос 4.

       Гледајући инокиње манастира Беочина и слушајући житељи 
свих  српских  земаља  о  величини  чудеса  Твојих,  у  пређашња 
времена,  а  и  ова  сада,  прославише  Те  као  велику  Заступницу 
страдајућих  овим  похвалама:  Радуј  се,  жалости  наше  у  радост 
претвараш! Радуј се, онима који Ти притичу брзо помажеш! Радуј 
се,  места  и  манастира  беочинског  оградо!  Радуј  се,  зле  намере 
поднебесних сила осујећујеш! Радуј се, тврђаво манастира Беочина! 
Радуј се, јер од смртних, видљивих и невидљивих непријатељских 
стрела покриваш! Радуј се, ради тога ти се Твоји људи радују! Радуј 



се,  јер  надом  православне  снабдеваш!  Радуј  се,  снаго  наша  и 
заштито!  Радуј  се,  миомирна  Царице  Небескога  Цара!  Радуј  се, 
кротка грлице света! Радуј се, јер блокаде у уму отклањаш! Радуј 
се, сведобра Владичице, умиљење и спасење наше!
                                       

Кондак 5.

       Богом водећу  звезду,  чесну икону Твоју,  Владичице света, 
показала си обитељи беочинској и свима православним! Верни у њу 
гледају и са љубављу је целивају, кличући: буди нам штит и ограда 
да вапијемо Богу: Алилуја!

Икос 5.

       Видеше ближњи и даљни како Твоја света икона „Умиљења“ 
точи исцељења свима немоћним који притичу Теби у жалостима и 
болестима и  нико  од  Тебе  празан  и  неутешен не  оде.  Тога  ради 
благодарно Ти кличемо: Радуј се, немоћи наших одагнање! Радуј се, 
смртоносних рана исцељење! Радуј се, у бедама брза Утешитељко! 
Радуј  се,  бесова  прогонитељко!  Радуј  се,  места  Беочина  украсе! 
Радуј  се,  обитељи  беочинске  стено  и  оградо!  Радуј  се,  инока  и 
инокиња  небеска  игуманијо!  Радуј  се,  јер  о  онима  који  воде 
добродетељно  живљење  промислитељно  бринеш!  Радуј  се,  у 
напастима стено необорива! Радуј се, јер очајне грешнике примаш! 
Радуј се, оних који су у недоумици, разуме! Радуј се, јер оне којима 
је нечастиви мир душевни помрачио, разбистрење си ума њиховог! 
Радуј се, сведобра Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 6.

       Проповедници су милости Твоје, чудеса од свете иконе Твоје, 
Владичице.  Болни  исцељења  стичу,  верни  у  обитељ  долазе 
очекујући да добију милости Твоје, сведобра Царице небеса, која 
ликове  своје  небеске  са  иночким  гласовима  сједињујеш  да  би  у 
радости клицали: Алилуја!



Икос 6.

       Засејавши Божанствену благодат преко Твоје чудотворне иконе, 
Владичице, са вером и љубављу исповедам Те као Матер Божију. 
Дародавка си исцељења од душевних и телесних недуга и у Царство 
Небеско нас узводиш, због тога Ти смирено кличемо: Радуј се, јер 
не само тела него и душе Спаситељко! Радуј се, јер сузе своје деце 
отиреш!  Радуј  се,  јер  нам  силу  љубави  објављујеш!  Радуј  се, 
прекрасни вечни чертоже! Радуј се, бездне греховне бањо! Радуј се, 
чашо која омиваш савест! Радуј се, вере лучезарно станиште! Радуј 
се, камену наде на спасење! Радуј се, адаманте љубави Христове! 
Радуј се, жалосним дародавко вечног радовања! Радуј се, покрове 
чистоте и девства! Радуј се, јер си нам говорила, Мати, да благодат 
Твоја  код  икона  Твојих  пребива!  Радуј  се,  јер  се  у  Твојој 
чудотворној  икони  Часна  кладенац  чудеса  скрива!  Радуј  се, 
сведобра Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 7.

       Желећи и у овим пределима српским да чудотвориш, Ти си на 
свету  икону  Твоју  „Умиљења“  излила  благодатну  силу,  која 
чудотвори.  Стога верни надајући се да у Теби имају  Помоћницу, 
раздрагани кличу: Алилуја!

Икос 7.

       Преславну Твоју икону „Умиљење“ како чудотвори видеше 
верни.  Заштита  је  и  похвала  беочинске  обитељи.  Радујући јој  се 
веома  богољубиви  иноци  и  инокиње  кроз  векове  до  данас,  са 
благоверним  православним  родом  српским,  крстоносним,  усрдно 
вапију:  Радуј  се,  прекрасна  славо  пророка!  Радуј  се,  благодатно 
небо! Радуј се, у оскудици храно обилна! Радуј се, духовна радости 
оних које храниш! Радуј се, у подвигу поста Помоћнице! Радуј се, 
жалости сваке утољење! Радуј се, злобних срца омекшање! Радуј се, 
наша пред  Сином Посреднице! Радуј се, јер са Богом доносиш мир! 
Радуј  се,  тајно  у  почетку  векова  јављена!  Радуј  се,  миомирисни 



цвете девства! Радуј се, јер икони Твојој чудотворној и иноверни 
притичу! Радуј се, сведобра Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 8.

       Непознато и преславно чудо је Твоја икона, Преблагословена, 
да вернима иконом сијаш. Вековима су се благоверни пред иконом 
Твојом  молили,  да  оградиш верна  чада  обитељи и  рода  српског, 
крстоносног, од свакога зла, а нас си научила да певамо сведобром 
Богу, који је нама даровао Тебе Матер Своју као помоћницу, и због 
тога Ти кличемо: Алилуја!

Икос 8.

       Потпуно смо греховима притиснути, вапијаше они који су 
недолично обучени дошли пред икону Твоју и били неким чудесним 
ветром одувани од иконе, тек када су се покајали и у сузној молитви 
ка  Теби  притекли,  молили  да  им  опростиш  њихово  недолично 
понашање и маловерје, Ти си им дозволила да Твојој икони приђу и 
да Ти кличу вапијући овако: Радуј се, кајућих се грешника утехо! 
Радуј се, грехова опраштање! Радуј се, јер сваку сузу отиреш! Радуј 
се, сунце које загреваш људе! Радуј се, слободо дарована вернима! 
Радуј се, хришћана небеска Мати! Радуј се, нераскајаних грешника 
исправљање! Радуј се, миомирисе небеског Цара! Радуј се, која нас 
молитви  поучаваш!  Радуј  се,  помоћи у  бедама  обилна!  Радуј  се, 
чудесима  код  иконе  Твоје,  веру  Православну  до  трећег  неба 
узвишујеш! Радуј се, која страх ноћни прогониш! Радуј се, сведобра 
Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 9.

       Од свих сила Архангелских узвишенију Дјеву, неућутно хвале 
наша срца.  Тебе која  си  заиста  пречистија  од сунчеве светлости, 
непрестано величамо. Ти нам пак посредница буди у дан Страшног 
суда пред Сином Твојим и Богом, опомени се тада мољенија нас 
грешних и удостој нас да певамо Богу: Алилуја!



Икос 9.

       Језик  многогласних  мудраца  није  у  могућности  достојно 
опевати  Твој  сладосни  лик,  Дјево  и  Мати  Владичице  који  је 
чудесних твојих дарова умножење. Он срца испуњује умиљењем и 
дарује очима источник суза да у скрушености вапијемо: Радуј се, 
росо умиљења срца! Радуј се,  надо свих безнадежних!  Радуј се, 
свих  лишених  правде  прибежиште!  Радуј  се,  злих  демона 
Прогонитељице!  Радуј  се,  грозно  бесима  претиш!  Радуј  се, 
клонулих духом устајање! Радуј се, јер је све могуће Теби! Радуј се, 
сурових душа  уразумљење!  Радуј  се,  палице  за  оне  који  спавају 
греховним   сном!  Радуј  се,  сладости  свим  који  су  на  тешким 
радовима!  Радуј  се,  свих  жалосних  радости!  Радуј  се,  сведобра 
Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 10.

       Желећи спасити једног заробљеног младића,  чија се  мајка 
молила пред иконом Твојом, Богомати, наредила си му да бежи и да 
се не боји, и ако ће пуцати за њим неће га погодити, и тако си њему 
избављење  од  сигурне  смрти  донела.  Тако  да  иконом  Твојом 
чудотворном пред којом се за његово спасење мајка његова усрдно 
молила,  милост  Своју  пројави.  И  ми  слушајући  о  чудесима  код 
иконе беочинске Твоје, узвишеним гласом појемо Теби: „Хвала Ти 
Царице наша Предобра!“ Уз вапијање Богу: Алилуја!

Икос 10.

       Стена  си  иноцима  и  инокињама  широм  Православља  и 
благоверним људима твојим Заштитница си наша, Пречиста Дјево, 
од непријатељских замки, од беда, жалости, и напасти. Тога ради 
смућени  наш  дух  узносимо  у  смиреној  молитви,  Теби  кличући: 
Радуј се, верних Твојих утврђење! Радуј се,  јер чада љубиш своја! 
Радуј се, граде Цара од свих прослављених! Радуј се, цркве свете 
похвало и радовање! Радуј  се,  горњих умова ликовање! Радуј  се, 
неверних ка Христу привођење! Радуј се, Заступнице наша усрдна! 
Радуј се, која спасаваш оне које су у невољи! Радуј се, нечастивих 



војника сатирање! Радуј  се,  благоверних војника радовање! Радуј 
се, добродетељима украшена! Радуј се, инока и инокиња ликовање 
обилно! Радуј се, сведобра Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 11.

       Похвално пјеније приносећи Ти, Свеопевана, од неприлике 
сваке се избављамо. Твоју икону часну усрдно целивајући, молимо 
Те: Даруј нам веру непомућену, братољубље и мир душама нашим 
ниспошљи, да у миру и тишини вапијемо: Алилуја!

Икос 11.

       Као славска свећа која зрачи светлошћу била си, Печиста Дјево. 
Светлошћу небесном  озари наше путеве, да далеко од нас одступи 
свака неправда и безакоње. Тога ради Ти благодарствено вапијемо: 
Радуј се, неугасива светлости живота нешег! Радуј се, лествице која 
узводиш на  небеса!  Радуј  се,  облаче  свесвети!  Радуј  се,  скинијо 
Небеског  цара!  Радуј  се,  јер  си  родила  Животодавца  васељене! 
Радуј се, Тебе величају сви родови! Радуј се, опевана од Херувима и 
Серафима!  Радуј  се,  благодатном  росом  орошаваш  благочестиве 
душе!  Радуј  се,  кладенче  љубави  и  милосрђа!  Радуј  се,  грозна 
Одмаздитељко  неверних  и  кривоверних!  Радуј  се,  уништење 
волшебних магијских утицаја! Радуј се, јер нас од клетве избављаш! 
Радуј се, сведобра Владичице, умиљење и спасење наше!

Кондак 12.

       Дарована Ти је благодат од Господа да Твојим светим покровом 
покриваш  Православну  Цркву,  од  неверја,  сујеверја,  јереси  и 
раскола. А верну децу Цркве миром ограђујеш и ка добродетељи 
упућујеш, да непрестано славе Бога песмом: Алилуја!



Икос 12.

       Вапујући Ти, Дјево свеопевана, и поштујући чудотворну икону 
Твоју „Умиљење“ која се налази у обитељи беочинској, по дугу се 
радујемо знајући  Те  као  Заступницу  и  усрдну  Помоћницу  свима 
који  желе  пожњети  спасење  и  сваког  дана  Те  опевати:  Радуј  се, 
Мати,  Теби  је  упућено  моје  мољење!  Радуј  се,  крине  у  долини 
рајској! Радуј се, рајске хране пријемнице! Радуј се, том храним и 
нас  храниш!  Радуј  се,  иноцима  брижљивим  дародавко  вечне 
радости! Радуј се, праведних жена украсе! Радуј се, крају добрих 
жеља! Радуј се, свих мученика смелости! Радуј се, Цркве заставо 
пречасна!  Радуј  се,  ризнице  вечног  живота!  Радуј  се,  златни 
свечњаче  вере!  Радуј  се,  свих  врачара,  гатара,  екстрасеанса, 
биоенергетичара,  астролога,  и  других  магијаца  изобличење  и 
њихових мрежа разорење! Радуј се, сведобра Владичице, умиљење 
и спасење наше!

Кондак 13.

       О, Свеопевана Мати, Царице небеса и земље! Инока добра 
вратарице,  вернима покрове и  умиљење!Прими садашње пјеније, 
избави нас од сваког злог окружења, болести и невоља, магијских 
деловања  и  не  лиши  нас  радости  Царства  Небескога,  да  усрдно 
вапијемо: Алилуја!

Овај Кондак чита се три пута.
Затим Икос 1. и Кондак 1.

МОЛИТВА

       О, Преблагословена Дјево Богородице, Владичице! Мати свих 
страдајућих и болећивих срца! Предела наших и месташца Беочина 
Заступнице! Обитељи беочинске красото и славо! Погледај на нас 
смирене,  гресима  многим  обремењене,  притиснуте  жалостима  и 
мукама, у сокрушењу са сузама гледајући на пречисти лик Твој, у 
чудотворној икони јављен, сачувај од свакога зла свету обитељ ову 
и све који се у вери и нади подвизавају у њој. Спаси и месташце 



Беочин и све људе који православно живе и ка Теби притичу, од 
напада иноплеменика, од свакога страха и земљотреса, од помора и 
глади, од злих људи и сваке жалости. Припадни и нама милосрђем 
Твојим  као  што  си  се  на  икони  Твојој  Божанственој  приљубила 
образу Богомладенца. Загреј нас дихањем Твоје љубави, и никада не 
одступај од нас, ни у овом животу ни у будућем, да очекујемо Твоју 
Материнску помоћ, удостојимо се безбедно прећи у вечни живот, и 
да  прослављамо Небескога  Оца,  Сина  и  Светог  Духа,  у  Тројици 
слављеног Бога, у векове векова.Амин.

  

                            


