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Кондак 1.
Изабраног од Господа и возљубљенога од Божије Мајке, сина
великога народа словенскога, светитеља и чудотворца србскога Павла,
на престолу светога богоноснога Саве, који је засијао као сунце,
празнујемо свечасни спомен твој и узносимо ти похвалне песме. Ти
пак, пошто имаш смелост пред Владаром неба и земље од свих
невоља ослободи нас, који ти љубављу овако кличемо:
Рaдуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче
за спасење наше!
Икос 1.
Од младости заволевши анђелски живот, за тражење јединога на
потребу управио си помисли твоје, свети оче наш Павле, јавио си у
целом животу твоме дивни пример хришћанских врлина и великим
служењем твојим духовно савршенство. Због тога си био узвеличан
на земљи од
богољубивога народа србскога и на небесима
прослављен од Сведржитеља. Ми пак, побожно поштујући свети
спомен твој, узносимо ти ове похвале:
Радуј се, свето процветање земље србске!
Радуј се, духовна лепото свих православних земаља!
Радуј се, јер си у себи сјединио многе свете врлине!
Радуј се, разрушитељу душепагубних страсти!
Радуј се, ризнице богонадахнутих речи!
Радуј се, претеће застрашивање бесова!
Радуј се, прехвално дивљење људи!
Радуј се, утехо ожалошћених!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
спасење наше!
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Кондак 2.
Видећи обилну реку чудеса, исцељења и благодатне помоћи од
Свемилосрднога Господа нашега изливену по твојим молитвама,
светитељу Павле србски, испуњавамо се духовне радости и
побожности, и благодаримо Творца и Бога нашега, који овако
прославља свете Своје, и због тебе Му са умиљењем кличемо:
Алилуја!
Икос 2.
Ти си умудрио разум твој учењем Христовим, срцем твојим од
детињства твога, васпитаван си у побожности од твоје побожне тетке,
давао си радост и утеху ближњима твојим, свехвални угодниче
Господњи, и видевши пролазност света упутио си погледе душе твоје
ка Свевишњем Богу. Зато ти приносимо ове похвале:
Радуј се, јер си мнoгоукрашен добрим обичајима!
Радуј се, јер си од младости заволео пут Христов!
Радуј се, јер си сачувао телесну чистоту Њему!
Радуј се, јер си срце своје омекшао кротошћу и смирењем!
Радуј се, јер си све заповести Господње верно и непорочно сачувао!
Радуј се, јер си сву наду своју положио на милосрђе Божије!
Радуј се, јер си усрдном молитвом Христу окрилио дух свој!
Радуј се, јер си веома поштовао Свебеспрекорну Мајку Његову!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
спасење наше!
Кондак 3.
Сила благодати Божије чудесно те спасе од свирепе смрти у дане
другог светског рата и учини те да будеш син Царства Христовога, јер
си ти, преславни Павле, по окончању братоубилачког рата отишао у
тихо пристаниште спасења и присајединио се црнорисцима у
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послушности игуману и братији, кротко и смирено си душу своју
чувао, удаљавајући се од свакога празнословља, нелењо си додавао
труд на труд и у духовним подвизима увек си певао Богу: Алилуја!
Икос 3.
Имајући срце своје као добру њиву свагда отворену за примање
доброга семена Слова Божијега, дивни угодниче Божији, сва блага
овага света за ништа си сматрао, непоколебљиво си корачао стазама
Христовим који каже: „Ко хоће да иде за мном нека се одрекне себе и
пође за мном“. После и благодат свештенства примио си, препасавши
бедра молитвом и постом у сваком делу, духом својим бодар си био,
тражећи Јединога за спасење. Ми пак, прослављајући такву твоју
ревност певамо ти овако:
Радуј се, јер си зажелео нетрулежне и небеске ризнице!
Радуј се, испуњени смирењем и незлобивошћу!
Радуј се, приљежни делатељу у братољубљу!
Радуј се, достојни носиоче анђелскога чина!
Радуј се, озарени благодаћу Бога Оца!
Радуј се, возљубљени од Христа Спаситеља!
Радуј се, обучени са висине Духом Светим!
Радуј се, јер си учио да пре свега треба мислити о Богу!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
Кондак 4.
Бура страсних помисли нас обухвата, али уздржањем и радом си
умирио и укротио мноштво таласа страсти. Зато, оче наш Павле, моли
да се избавимо од невоља, ми који те поштујемо да би прилазећи у
скрушености наших душа и срца, непрестано певали дивноме Богу
прослављеном у светима својим: Алилуја!
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Икос 4.
Побожни људи чувши за повратак твој из града Атине, где си учио
богословску и светоотачку науку, за твоје врлине и велики разум
твој, прехвални Павле, долажаху ти да потраже благослов, савет и
молитве, и да виде тебе, доброга пастира и силнога пред Богом
молитвеника, испуњеног Духом Светим, радујући се и благодарећи
Богу што те је подарио србскоме народу. Због тога те и ми величамо
овако:
Радуј се, јер си невидљиво усходио из врлине у врлину!
Радуј се, јер си богомудро достигао савршенство у Христу!
Радуј се, јер си зажелео да разумеш премудрост Божију као пророк
Данило!
Радуј се, јер си као пророк Илија молитвом чинио велика чуда!
Радуј се, јер си као Јелисеј примио од Бога двоструку благодат!
Радуј се, јер си као боговидац Мојсеј гледао Бога чистим срцем!
Радуј се, јер са небеским силама сада прослављаш Бога!
Радуј се, јер нам откриваш истински духовни пут живота!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
Кондак 5.
Био си сличан боговођеној звезди, показујући нам пут у небеске
станове, свети оче наш Павле. Ти си пак после избора твога на
престолу Светога Саве назидавао паству своју, али и после
пречаснога твога уснућа свима верним чедима и ученицима
Христовим, отварајући спаситељне путеве и учећи да чистим срцем
певају Господу: Алилуја!
Икос 5.
Видећи своју србску паству угњетавану много година од безбожних
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поборника раја земаљског, а истинских уништитеља земље,
смиловавши се, светитељу Христов, невоље њихове понео си на
раменим својим и био си приправан да све до смрти пострадааш за
њих и веру Православну. Стога ти благодарно кличемо:
Радуј се, јер си показао свецело одрицање!
Радуј се, јер си тражио спасење многих!
Радуј се, јер си се пастви својој показао као добри вођа!
Радуј се, добри крманошу Цркве Христове!
Радуј се, јер си учинио да вернима засија светлост Христова!
Радуј се, јер православне спасаваш од потопљавања животним
бурама!
Радуј се, јер укрепљаваш малаксале и збуњене!
Радуј се, јер одбијаш од заблуда!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
Кондак 6.
Не само речима, већ и делима био си проповедник, преславни оче
наш Павле, пред Господом, и као добри пастир, све поучаваш
Божанској љубави и хришћанском животу. Ти пак, имајући велику
смелост пред престолом Јагњета Божијега са небеским силама певаш
у умиљењу песму Богу: Алилуја!
Икос 6.
Засијао си у многострадалној земљи србској, богомудри оче Павле,
блистањем учења својих озарујући душе верних и одгонећи таму
безбожности. Просвећивао си своју паству светлошћу Јеванђеља
Христовога. Ревносно си учио о вери Православној, изобличавао си
пороке људске, очишћавајући од сујеверја и лењости, критикујући
безбожност века овога. Због тога и ми прилазимо теби, светитељу
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Божији, са сузама кличући: сачувај нас и сада, да не би престали да те
овако величамо:
Радуј се, јер спасаваш православне од потопљавања животним
бурама!
Радуј се, јер укрепљаваш малаксале и збуњене, и одбијаш од заблуда!
Радуј се, јер си многе заблуделе упутио на пут Истине!
Радуј се, проповедниче чудеса Божијих!
Радуј се, светлозарни светиониче, који све просвећује!
Радуј се, станиште Божије премудрости!
Радуј се, јер срца верних тешиш благодатним проповедима!
Радуј се, јер си животом и речју својом проповедао славу Божију!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
Кондак 7.
Имао си једину жељу, свече Божији, да угодиш Богу и да послужиш
спасењу људима својим, због чега ниси дао сна очима ни дремање
веђама својим, увек си се подвизавао нa добро свете Православне
Цркве. Стекавши тебе, непоколебљивога стуба вере и правде
Христове, и вернога стражара домa Божијега, којим нас поучаваш
примером својим и нас неучене да нелењо узносимо песму хвале
Христу Богу: Алилуја!
Икос 7.
Нови и преславни наставник јавио си се целом хришћанскоме свету,
свети оче Павле, ти си украс и похвала све Србске земље. Ти
побожношћу и смиреномудријем просвећујеш душе верних, и учиш
да служе ближњима и Христу, светитељском благодаћу озаравајући
срца верних. Због тога те молимо: озари и срца наша небеском
љубављу и духовном благдаћу да ти са надом овако кличемо:
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Радуј се, лучо, која освећујеш све који су у тами телеснога живота!
Радуј се, светлоносни светиониче онима који су у тами незнања!
Радуј се, пресветла звездо данице, који објављује свима грешнима
покајање!
Радуј се, духовна
слаткопјенијем!

свирало.

која

наслађујеш

чула

небеским

Радуј се, увек текући изворе жеднима вечнога живота!
Радуј се, изворе воде живе, који дајеш исцељење свима!
Радуј се, пустињски камену, који точиш мед и млеко обраћенима из
безбожности!
Радуј се, свећо, упаљена пламеном божанске љубави!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
Кондак 8.
Завршивши земаљско странствовање, многима си учинио добра,
богоблажени оче Павле, невољнима си помагао у невољама, радећи
не само за насићење страдалника земаљским добрима, него за
обраћање и враћање њихово ка Исусу Христу, извору и смислу
човековога бића. Због тога си узносио топле молитве. Ми пак, сада
молимо те: удостој и нас да у скривеним храмовима срца подигнемо
духовне престоле Спаситељу, певајући Му анђелску песму: Алилуја!
Икос 8.
Сав испуњен љубављу и састрадавањем према ближњима,
премилосрдни светитељу Павле, свакоме који ти је пришао, помогао
си: ожалошћене тешећи, оне који сумњају утврђујући у вери, та и
многа друга добра дела која си чинио у тајности, које сам Господ зна.
Сада те молимо, свети оче: сатвори усрдне молитве твоје за сва чеда
твоја, за Косово, и Метохију, за Србију, за Славонију, Јадовно, за Пећ,
Дечане и Грачаницу, за сву васељену и сав свет. Зато са надом ти
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узносимо ове похвале:
Радуј се, благословена марамо, која бришеш сузе!
Радуј се, сасуде благодати Христове, који тешиш надом!
Радуј се, јер укрепљујеш колебљиве у вери!
Радуј се, кротки уразумитељу који су сагрешили!
Радуј се, јер учиш да безпоговорно носимо жалости и болести!
Радсуј се, јер умове наше очишћујеш од заблуде и погрешних учења!
Радуј се, јер благодатно исцељујеш наша млака срца!
Радуј се, јер светлошћу Христовом осветљујеш унутрашњи мрак
душа наших!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
Кондак 9.
Испуњен си сваком славом на небесима од Подвигоположника
Христа, испуњен си по блаженој кончини својој, богоносни оче наш
Павле, и сада те свеусрдно молимо пошто заједно са анђелима и
арханђелима стојиш пред престолом Свесвете Тројице да останемо
верни Христу Богу и Спаситељу твоме и нашем, Коме са надом на
твоје заступништво певамо данас: Алилуја!
Икос 9.
Многоречити говорници не могу достојно да похвале напоре твоје,
светитељу оче Павле, на добро србскога народа и свих православних
хришћана, које си поднео и са којим си себи исплео неувеле венце
на небесима. Зато и ми који смо на земљи, певамо ти овакве похвале:
Радуј се, јер са царем Христом боравиш на век!
Радуј се, јер си заједничар неисказане славе Његове!
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Радуј се, свећњаку, који освећујеш праве стазе ка спасењу!
Радуј се, јер очајне подижеш на молитву!
Радуј се, јер оснажујеш ожалошћене!
Радуј се, јер подижеш на уздржање!
Радуј се, јер срца наша очишћујеш од греховних нечистота!
Радуј се, јер просвећујеш наш ум помрачен сујетом!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душа наше!
Кондак 10.
Јављаш се као посредник вечнога спасења, оче Павле, нама који смо
погружени у животном мору и спасаваш од коначнога потопљавања,
расхлађујеш распаљене страстима, упућујеш заблуделе на пут истине
и подижеш да за све благодаре Господу певајући Му: Алилуја!
Икос 10.
Био си нам тврђава, која нас штити
од свакога зла, богоносни
светитељу Павле, и после смрти, као што си обећао: не остављаш нас
од твога заступништва и свима који са вером прилазе теби, изобилну
помоћ дајеш. Теби пак, као моћном молитвенику за нас пред
Престолом Свевишњега и Свемилорднога Господа нашега приносимо
ове похвале:
Радуј се, јер си тешкоће слугу својих понео на себе!
Радуј се, јер нам показујеш истиниту љубав према ближњима!
Радуј се, брзо послушање оних који те призивају!
Радуј се, јер одвраћаш очајнике од самоубиства!
Радуј се, јер спасаваш верне од напрасне смрти!
Радуј се, јер именом Христовим ослобађаш мучене од злих духова!
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Радуј се, брзи избавитељу од надолазећих болести!
Радуј се, мудри учитељу побожности верних!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
Кондак 11.
Узносимо ти молбене песме, прехвални светитељу Павле, са
пресветлом радошћу и
неугасивом надом, јер
непроменљиво
верујемо да те Свемогући Господ јави извором милости Своје. Ти
пак, непрестано дајеш исцељења и помоћ у бригама и невољама
свима који са вером прилазе теби. Ми пак, радујући се милосрђу и
човекољубљу Господа нашега јављеном у теби, певамо Му са утехом
и умиљењем: Алилуја!
Икос 11.
Са свима светима сада гледаш нестворену Светлост, свети Павле
Србски, јер си се удостојио велике части да стојиш пред престолом
Свете Тројице због праведнога живота твога и великих трудова твојих
у славу Божију. Ми пак, надајући се на твоју небеску заштиту и
заступништво, узносимо ти са умиљењем овакве похвале:
Радуј се, звездо, која нам покаузујеш пут часнога живота!
Радуј се, зоро, која вером својом будиш душе наше!
Радуј се, светлости, која нас освтљујеш љубављу Христовом!
Радуј се, јер према нама приклањаш милосрђе Божије!
Радуј се, јер грешнике који се кају мириш са Христом!
Радуј се, јер молиш Господа за обраћење заблуделих!
Радуј се, јер одвраћаш срца наша од душепагубних обичаја!
Радуј се, јер у нама засађујеш добре обичаје побожности!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
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душе наше!
Кондак 12.
Благодат Божија данас сабра све верне, свети оче и заступниче наш
Павле Србски, који те поштују и смиреним срцем молитвено прилазе
теби и тебе усрдно моле: приведи душе наше покајању, исцели
болести наших тела и све нас молитвама твојим сачувај од разних
невоља
да бисмо веома гласно певали Богу, дивноме у светим
својим: Алилуја!
Икос 12.
Радосно певајући похвалне и благодарне песме Господу нашем Исусу
Христу, који те је прославио, свети оче наш Павле, величамо тебе,
дивни изабраниче Спаситеља и велики угодниче Господњи, молимо
те са свима светима од века прослављенима од Творца нашега:
помоли се за благостање и мир свих словенских народа, за обраћене
ка Христу, за све који Га не знају и не прихватају, да Га познају и
прихвате, за добра Цркве Његове, да би спасени твојим молитвама
благодатно и радосно клицали:
Радуј се, нови свећњаку вере, који у наше дане показујеш верни пут
ка Богу!
Радуј се, јер у срцима нашим васкрсаваш дух милосрђа!
Радуј се, јер нас очишћујеш од плеве мржње и злопамћења!
Радуј се, јер нас озараваш светлошћу нелицемерне љубави!
Радуј се, јер све нас избављаш од духовне глади!
Радуј се, јер нас побуђујеш да испуњавамо завете дане Богу!
Радуј се, јер нас не заборављаш у молитвама својим!
Радуј се, јер са љубављу умирујеш сузе и уздахе ожалошћених!
Радуј се, велики светитељу Павле, брзи помоћниче и молитвениче за
душе наше!
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Кондак 13.
О, преславни угодниче Божији и чудотворче, свети оче наш Павле
Србски, прими ове мале молитве наше које ти приносимо пламеном
љубављу и у синовској оданости, и умоли Господа Бога нашега да нас
избави од свих недаћа, невоља и напасти, од неслоге и немира,
међусобнога рата, и изненадне смрти, и да се удостојимо да у вечном
животу заједно са тобом певамо Христу: Алилуја!

(Овај Кондак се чита трипут
трипут,, а онда Икос 1. и Кондак 1.)
МОЛИТВА СВЕТОМ ПАТРИЈАРХУ СРБСКОМ ПАВЛУ1
Пастиру добри и учитељу народа србског, ти који се никада ниси
постидео пред нашим светим прецима, који су те још за живота
признали и примили као свога, и који си на својим светим животом и
примером учио да увек будемо људи, али да се још више чувамо да
сами не постанемо нељуди; ти који данас стојиш пред престолом Бога
Живога, принеси молитве своје Творцу и Богу нашем за свету
правсолавну Цркву Србску и за земаљску Отаџбину нашу. Украсе и
поносу Цркве и земље србске, закрили, заштити, огради и сачувај све
људе и народе широм Божијег света, међу њима и верни народ србски,
молитвама својим и свих светих Срба, на челу са светим Савом, да
одолимо свим недаћама и искушењима овог бурног и тешког времена,
да бисмо сви заједно славили Бога у Тројици, сада и кроза све векове.
Амин.
Акатист написао: Евгениј Владимирович Храповицки
Извор: http://akafist.narod.ru/P/Patriarh_Pavel.htm
са црквено-словенског језика превео протојереј Животије Милојевић

1

Напомена: молитва, која се добијала приликом целивања кивота блаженопочившег нашег патријарха,
а која је додата је уз превод, није била у саставу акатиста.
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Песма Светом Павлу
Павлу,, патријарху србском
(поје певница манастира Дивљане)

О, народе српски нек је Богу хвала,
Јер доби пастира Патријарха Павла,
У времена смутна и у љутој муци,
Да те води Христу са крстом у руци.

(рефрен)
Да будемо људи, Божји изабрани,
Свети оче Павле, ти пред Христа стани!
(двапут)
Благодари Богу малени народе,
Јер ти Бог жедноме даде Свете воде,
Поуке из уста Светога човека,
Што животом својим Царство Божје чека.

(рефрен)
Водио си мудро Српске Цркве барку,
Молио Господа и Његову Мајку,
Да очува српство, народ и државу,
Само Христу Спасу да приклони главу.

(рефрен)
Други апостоле српскога народа,
Свакоме човеку открио си Бога,
Животом си својим сведочио веру,
Увек у подвигу у духу и телу.

(рефрен)
Остао сироче без мајке и оца,
За утеху нађе код Небеског Творца,
Српске Цркве главо, Патријарше Свети,
Свима све си био, зато се посвети!

(рефрен)
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За твој народ српски и часне монахе,
Домаћине, ђаке, војску и сељаке,
Кад станеш пред Престо васељене Творцу,
Помоли се за нас Небескоме Оцу!

(рефрен)
И сада на небу пред Престолом Творца,
Заступај нас, моли Небеског Оца,
Да одржи Цркву, Свето Православље,
Да будемо деца Светитеља Саве!
Да будемо људи, Божји изабрани,
Свети оче Павле ти пред Христа стани!
Да будемо људи, Божји изабрани,
Свети Павле Српски ти пред Христа стани!
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