
АКАТИСТ светоме и праведноме оцу ЈОВАНУ КРОНШТАТСКОМ 

 празнује се 20.децембра (02.јануара) 

 

Кондак 1.  

Изабранога и вернога међу јерејима Божијим, хвалимо те, богоносни оче Јоване! 

Следујући за Еванђелском Истином, ти си се сараспео Христу и изливаш исцелења 

свим вернима, ка спасењу их упућујући. Ми пак, молитвама твојим у вери, нади и 

љубави укрепљени, благодарно ти кличемо: Радуј се, Јоване, земље руске 

молитвениче предивни!  

Икос 1.  

Као ангела молитве и проповедника покајања знамо те, блажени оче; заступаш нас 

пред Престолом Божијим, да бисмо у познање истине дошли и живот свој на пут 

спасења усмерили, кличући ти:  

Радуј се, благодати Божије, сасуде изабрани!  

Радуј се, Премудрост Божију, као материно млеко, слатко си испијао!  

Радуј се, за Ангелом чуваром својим, као Товија негда, свом душом следовао си!  

Радуј се, богољубивих родитеља целомудрени и беспрекорни плоде чистоте!  

Радуј се, у покоравању родитељима својим благослов си Божији стекао!  

Радуј се, од младости своје руководству Духа Светога предао си се!  

Радуј се, свим срцем Бога си заволео!  

Радуј се, у меру раста Христова богомудро си узрастао!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 2.  

Предвиђајући да многе несреће и саблазни иду на Цркву Руску и да ће чеда Божја 

сметена бити, као пастир добри, спреман да душу положиш за овце, људима си 

говорио: Бежите од саблазни, стојте у вери Православној, храбрите се и снажите се, 

и славите Господа, кличући Му: Алилуја!  

Икос 2.  

Разумом Божанским просвећен, богословља животочне струје си излио, свеблажени 

оче Јоване, у посту и молитви речи Божије са сузама у срца верних сејући, ка 

светлости истинског богопознања чеда земље наше призивао си. Они ти, пак, у 

љубави Божијој укрепљујући се, певаху овако:  

Радуј се, Еванђелске Истине огњени ревнитељу!  



Радуј се, речи живота вечнога неућутни благовесниче!  

Радуј се, равноангелним животом својим достојно украшени!  

Радуј се, пред Престолом Божијим верни заступниче људи!  

Радуј се, од младости Цркви Христовој свим срцем приљубљени!  

Радуј се, свом душом си се разгорео да себе саразапнеш са Христом!  

Радуј се, љубављу Христовом срце си своје, као њиву доброплодну, обрадио!  

Радуј се, људима који у тузи и невољи изнемогавају, састрадањем и молитвом 

олакшање си даровао!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 3.  

Силом Божанствене благодати, као пламеним угљеном крај жртвеника Божијег 

ужежен, светилником многосветлим у граду Кронштату си засјао, отаца наших 

похвало, оче Јоване. Зато буром витлане у тами грехова и тамом богоборства 

поколебане, зором Божанског разума си просветлио, научивши их да певају: 

Алилуја!  

Икос 3.  

Имајући велику љубав према људима, Крвљу сина Божијега искупљенима, похитао 

си ка онима који немају побожности, трезвеноумља и страха Божијег и витланима 

буром очајања, пастиру Божији Јоване. Покоривши се кротошћу и смиреномудријем 

Христу, научио си их да ти благодарно кличу ово:  

Радуј се, оних у тами и сенци смрти премудри просветитељу!  

Радуј се, за спасење људи које витла бура на пучини греха, благосни стараоче!  

Радуј се, оних који не знају Бога и окамењених срцем на покајање будиоче!  

Радуј се, Божанственом премудрошћу у списима нас својим облиставаш!  

Радуј се, срдаца сурових и злонаравних благо умекшање!  

Радуј се, лењих и дремљивих савешћу свесажаљиви разобличитељу!  

Радуј се, Речи Божије и правде Његове проповедниче неустрашиви!  

Радуј се, живљењем добронаравним ,замке духова злобе поднебесне разорио си!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 4.  

Буру покварености која бесни против наше свете Цркве препознао си, оче Јоване, 

као верни чувар дома Господњег, учио си овце Христове да ходе у истинитој вери и 



у заповестима Његовим да непорочно пребивају, да чистим срцем и устима 

непрекидно кличу победничку песму: Алилуја!  

Икос 4.  

Слушајући о теби, да си сасуд изабрани и благодтних дарова препун, подвига 

милосрђа и сиромахољубља ревнитељ, удовица и сирочади, страдалника и 

обремењених утешитељ и за непокајане грешнике сузни молитвеник, не само из 

Кронштата, него и са свих страна земље похиташе ти људи Божији и исцељења од 

тебе добијаху. Са њима ти ми, кајући се за грехе своје, као нашем топлом заступнику 

пред Богом, са умиљењем кличемо:  

Радуј се, сејачу правде, који си сузама својим земљу нашу освештао!  

Радуј се, разобличитељу неправде, душе си верних од прелести греховне ослободио!  

Радуј се, светлости срдаца кротких и разумних, пут си ка Богу показивао!  

Радуј се, учењем си нас својим, као хранитељка кротка, грејао и хранио!  

Радуј се, свих тужних и оптерећених нелажна узданицо!  

Радуј се, болесних и од злих духова страдалника благодатно излечење!  

Радуј се, сасуде изабрани, дарове Духа Светога вернима си бесплатно источио!  

Радуј се, милосрдни не само према људима, но и према животињама!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 5.  

Као небосветла звезда свештенокрасним животом својим засијао си, пастиру 

Христов, Јоване! Богом ти даровано наслеђе од вукова душегубних речју си Божјом 

штитио, пастирски позивајући: Узмите Крст Господњи, на коме Христос, Цар Славе, 

рукописаније грехова наших уништи, у Коме је вечно спасење свету. А ми, њиме се 

знаменујући, с тобом Богу певамо победничку песму: Алилуја!  

Икос 5.  

Видевши те руски народ како дивно блисташ на свећњаку Цркве, Правду Божију 

тражећи, теби прибегаваху, и као пријатељу Христовоме исповедаху грехе своје. Ми 

пак, многим гресима обремењени, теби, блажени Јоване, притичемо и овако 

говоримо:  

Радуј се, јер се силом благодати, која је у теби, немоћни духом у љубави божијој 

укрепљују!  

Радуј се, јер се твојом молитвом покајници од ропства греховног ослобађају!  

Радуј се, јер се трудовима твојим гладни и жедни правде Христове насићавају!  

Радуј се, благовештењем твојим непријатељи се Христови посрамљују!  



Радуј се, од молитава твојих све силе ада дрхте и тресу се!  

Радуј се, дизањем руку твојих двери се небеске вернима отварају!  

Радуј се, као умилостивљење за народ наш молитву си, попут добромирисног када, 

херувимски Богу приносио!  

Радуј се, покренуо си нас да се молимо за оне који не знају правду и љубав Божију!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 6.  

Као проповедници чудесних дела Божијих, блажени Јоване, јавише се многи: богати 

и убоги, стари и млади. Свима си љубав своју изливао. Стога не само православни, 

него и иноверни, силом молитава твојих милост Божију налажаху, певајући Богу: 

Алилуја!  

Икос 6.  

Засијао си животом својим у Цркви Православној блиставије од поларне светлости, 

светлошћу Еванђеља Христова Отачаство наше просвећујући и од замки вражијих 

чеда његова ограђујући. Стога и сада молимо Господа сила да се света љубав његова 

утврди у срцима нашим, да нас ни невоља, ни тескоба, ни смрт не могу раздвојити од 

љубави Божије. И да, достигавши ово, теби кличемо:  

Радуј се, Божијим смотрењем прорекао си оно што на нас долази!  

Радуј се, научио си нас да тесним путем ходимо по заповестима Божијим!  

Радуј се, онима који су у тугама и невољама извор радости у Бога показао си се!  

Радуј се, у десници и левици оружје правде Божије си држао!  

Радуј се, у речи истине и љубави нелицемерној Сину Грома уподобио си се!  

Радуј се, у порфиру покајања све си оденуо!  

Радуј се, дијадемом благодати славно увенчани!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 7.  

Хотећи Свеблаги Господ да спасе људе земље наше и да их очисти, као злато у 

огњеној топионици, стави у уста твоја, блажени, духа премудрости и даде ти разум 

провидилачки, да их кроз срдачно покајање и сакрушење са сузама, у вери 

непоколебиве, припремиш на жртвено служење, да са свима светима, у земљи руској 

заблисталим, ангелски вапију Богу: Алилуја!  

Икос 7.  

Видевши те као новог изабраника Божијег, свеблажени Јоване, како се у олтару 

сузном молитвом за све Христу сараспињеш, богољубиви људи са вером теби 



притицаху и душевно и телесно се исцељиваху. Стога и ми, немоћни, приљежно те 

молимо: подигни руке своје и заступај нас пред Господом, као отац децу своју, да 

умножи Господ милост Своју према нама, који ти ово приносимо:  

Радуј се, пред Престолом Божијим приљежни наш сузарниче и заступниче!  

Радуј се, покајања са сузама усрдни заговорниче!  

Радуј се, узоре непрестаног подвизавања, који нас упућујеш да Христу Богу 

приљежно служимо!  

Радуј се, који нас утврђујеш на божанственој стражи вере апостолске!  

Радуј се, образац уздржања и целомудрености дивно си показао!  

Радуј се, празноверја, јереси и хуле од стада си свога одсецао!  

Радуј се, славни просветитељу оних у тами незнања!  

Радуј се, мудри отимачу душа људских од свакодневне таштине!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 8.  

Велико чудо на теби остварено видимо, предивни пастиру Христов Јоване! Јер сама 

Пречиста Матер Божија блаженим назива тебе и следбенике твоје и са радошћу 

свима вама објави благовољење Божије: О, најмилија децо Оца Небеског! Тако 

радост Цркве Небеске због подвига оне земаљске наговести. Стога и ми, загревани 

надом на заступништво за нас Мајке Господа Сила, вапијемо Цару свих векова: 

Алилуја!  

Икос 8.  

Сав Божанском чежњом разбуктан, као носилац љубави Христове јавио си се, 

пастиру добри. У њој се милост и истина сретоше, правда и мир целиваше, свака лаж 

би сатрвена, јеретичко злонаравије, попут трулежи, спаљено, невоље се људске 

јелејем милосрђа твога ублажише. Ми пак, ленивци, не стекосмо ризнице ове, по 

праведном суду Божијем многих невоља и јада достојни постадосмо. Али, знајући те 

као помоћника неуспављивога, са умиљењем те призивамо:  

Радуј се, љубави Христове неуморни носиоче!  

Радуј се, ревносни сејачу мира и правде!  

Радуј се, непоколебиви чувару вере православне!  

Радуј се, побожности и вере православне засадитељу!  

Радуј се, за сав свет брижниче и сузни молитвениче!  

Радуј се, отаца наших похвало, а нама надо и тврђаво!  

Радуј се, Богом изабрани пастиру, Свете Русије благодатни украсе!  



Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 9.  

Свима који су у невољама и бригама животним на радост подиже Господ пастира и 

чудотворца предивног Јована, да хроме, раслабљене, слепе и од злих духова мучене 

исцели, оне који су у погубноме пијанству и брачном неверству да непостидан 

живот проживе, и оптерећене бригама ка Богу приведе и тако у душама верних 

царство правде Божије засади, да сви запевамо спасоносну песму Богу: Алилуја!  

Икос 9.  

Многоречити говорници не умеју да објасне силу молитве твоје Јоване предивни, 

када си три младића, која су се усудила да се изругују теби и молитви твојој, казнио 

на спасење. Видевши их како се кају и са сузама моле, исцелење си хулитељу од 

Бога испросио. Они, пак, познавши чудодејствену силу молитве твоје и љубави твоје 

најтоплије милосрђе, као Божијег прозорљивца, блаженим те назваше, похваливши 

те овако:  

Радуј се, добро икономство чина свога богомудро си сачувао!  

Радуј се, дати ти залог, Тело Христово, цео и недирнут до последњег даха си 

сачувао!  

Радуј се, Богонаписане таблице оба Завета достојно си проповедао!  

Радуј се, Цркву Христову си просвећивао побожношћу доброга пастира!  

Радуј се, грешника који се кају, сиротих и убогих милостиви покровитељу!  

Радуј се, истинске просвете и хришћанске побожности ревносни градинару!  

Радуј се, мудри путовођо, стазе си правде младима показивао!  

Радуј се, судијо нелицемерни, оне који зло умују са љубављу си корио!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 10.  

Желећи да спасеш душе ближњих својих, изложене олујама јереси и маловерја, 

против сплетки ђавољих уздржањем и смирењем наоружао си се, оче Јоване, 

апостолско и светоотачко исповедање вере чврсто си сачувао. Жртвеном се љубављу 

сараспињући Христу, душу си своју за спасење народа Божијег положио и Царство 

Небеско досегао где са ангелима и хоровима светих непрекидно славословиш Бога, 

па помени и нас који славни спомен твој празнујемо и Богу певамо: Алилуја.  

Икос 10.  

Чврста је ограда била љубав твоја према Господу, у којој се утврди срце твоје, 

богоносни оче Јоване. Стога си се свима који ти са вером притичу открио као 

прибежиште и утврђење, да све Христу приведеш. Стога и нама, који ти припадамо, 

буди силна ограда и неодољива заштита, да нам се не подсмевају они који нам зло 



желе, да бисмо у миру и љубави Христовој пребивали и овакве ти похвале 

приносили:  

Радуј се, светилниче неугасиви, огњем Духа Светога ужежени!  

Радуј се, крине свагда мирисави, росом благодати божије напојени!  

Радуј се, росо богоплодна, која благодатним даровима вере оживљујеш!  

Радуј се, соли земље која нас чуваш од труљења греховног!  

Радуј се, тихо пристаниште онима које витла бура на мору живота!  

Радуј се, јер помоћ Божију измољаваш душевно и телесно изнемоглима!  

Радуј се, срцезналче предивни, верне од лажних мудровања ограђуеш!  

Радуј се, силом молитве чисте, супружанске верности ојачаваш!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 11.  

Песму достојне похвале приносимо ти, свеблажени оче Јоване, који си читавим 

животом својим прославио Бога. И као што те видесмо доле на земљи крај Престола 

Господњег где за све и сва Владику света умољаваш, тако и сада горе на Небесима 

узнеси молитву своју, да Црква наша непоколебива буде, да се из покољења у 

покољење у Отачаству нашем благочестиво слави Име Тријединог Бога међу онима 

који Му певају: Алилуја!  

Икос 11.  

Као светлозарну свећу онима који су у тами живота видимо те, Богом изабрани оче 

Јоване, јер нас ти на Небесима пред Престолом Божијим у збору светих и Сила 

Небеских свагда заступаш. Погледај на нас, чеда своја, олакшај нам невоље и исцели 

болести наше, да ти кличемо:  

Радуј се, јер се у подвигу твоме Име Пресвете Тројице дивно прослави!  

Радуј се, јер се побожношћу вере твоје Црква Христова украси!  

Радуј се, јер се састрадањем твојим према ближњима невоље и болести и сваковрсне 

боли утапају!  

Радуј се, јер се молитвама твојим покајани грешници за Царство Божије припремају!  

Радуј се, спасоносних добара земаљских и небеских штедри даваоче!  

Радуј се, од непријатеља видљивих и невидљивих пунонадежни избавитељу!  

Радуј се, јер си у земном Едему, Цркви Христовој, подвигом добрим заблистао!  

Радуј се, јер си красоте рајске, праведницима спремљене, добио!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  



Кондак 12.  

Као кладенац препун благодатних дарова Духа Светога објави те Господ, оче наш 

Јоване, да њихови причасници и ми будемо тобом и тако познамо милост Божију 

према нама, да не одступи од нас нити да нас посрами Господ, када Му, благодарним 

устима и чистим срцем, надајући се милости доброте Његове, запевамо: Алилуја!  

Икос 12.  

Опевајући похвале достојно живљење твоје на земљи, и славу коју си на небесима 

стекао, молимо те, блажени Јоване узнеси за нас молитве Богу, да будемо 

помиловани у дан Суда и да ти, спасени молитвама Твојим, овако кличемо:  

Радуј се, Богоизабрани и Богопрослављени пастиру земље руске!  

Радуј се, јер си запевао име Божије као свирала милозвучна!  

Радуј се, слично пророцима и апостолима ревновао си!  

Радуј се, за Отачаство и народ наш топли молитвениче!  

Радуј се, вере православне истински исповедниче!  

Радуј се, пресветла лучо, која пут ка животу вечном обасјаваш!  

Радуј се, ти који нам благост Божију откриваш!  

Радуј се, трпезо свеобилна, са које се монаси и мирјани хране!  

Радуј се, учитељу правде Божије, којим се и стари и млади украшавају!  

Радуј се, јер си оне које ти Господ даде на радост Божију изградио!  

Радуј се, јер си од житеља небеса у Господу целив примио!  

Радуј се, Јоване, земље руске молитвениче предивни!  

Кондак 13.  

О, свеблажени оче Јоване, сверуски блистави светилниче и предивни чудотворче! 

Прими ову похвалну песму и умоли Христа Бога да у миру и побожности утврди 

Цркву Своју, а нас да од свих несрећа избави и у једномислију вере и савезу љубави 

Христове сачува, да једним устима и једним срцем запевамо с тобом Богу: Алилуја!  

(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 

 

Молитва прва светом праведном оцу ЈОВАНУ КРОНШТАТСКОМ 

О велики угодниче Христов, свети праведни оче Јоване Кронштатски, пастиру 

дивни, брзи помоћниче и милостиви заступниче! Узносећи славословље Триједином 

Богу, молитвено си вапио:  

Име Ти је Љубав: не одбаци ме заблуделога.  



Име ти је Сила: оснажи ме, јер изнемажем и падам.  

Име Ти је Светлост: просветли душу моју, помрачену животним страстима.  

Име Ти је Мир: умири пометену душу моју.  

Име Ти је Милост: не престани да ме милујеш.  

Христоименити и праведни угодниче Божији!  

Љубављу својом озари нас, грешне и немоћне, удостој нас да принесемо плодове 

покајања, и да се неосуђено причешћујемо Светим тајнама Христовим. Силом својом 

веру у нама оснажи, у молитви нас подржи, немоћи и болести исцели, од искушења и 

непријатеља видљивих и невидљивих избави. Светлошћу лика свога, служитеље и 

предстојатеље Олтара Христовога на свете подвиге пастирског делања покрени, 

деци даруј васпитање, младост упути, старост подржи, светиње храмова и свете 

обитељи обасјај! Умири, чудотворче и прозорљивче најизврснији, народе земље 

наше, благодаћу и даром Духа Светога избави од међусобне борбе, расејане сабери, 

обмануте обрати и приведи Светој Саборној и Апостолској Цркви. Милошћу својом 

бракове у миру и једнодушности сачувај, монасима у добрим делима напредак и 

благослов даруј, малодушне утеши, оне који страдају од нечистих духова ослободи, 

оне који су потребити и у тешким околностима помилуј и све нас на пут спасења 

усмери. У Христу живи, оче наш Јоване, приведи нас Невечерњој Светлости Живота 

Вечног, да се удостојимо с тобом вечног блаженства, хвалећи и преузносећи Бога у 

све векове. Амин.  

Молитва друга светом праведном оцу ЈОВАНУ КРОНШТАТСКОМ 

О, велики чудотворче и предивни угодниче Божији, богоносни оче Јоване! погледај 

на нас и добросрдно почуј мољење наше, јер те великих дарова Господ удостоји, да 

заступник и свагдашњи молитвеник за нас будеш. Јер, гле, страстима греховним 

узвихоравани и злом нагрижени, заповести Божије пренебрегосмо, покајање од срца 

и уздисање сузно не принесосмо и невоља се достојни јависмо. Ти, оче праведни, 

имајући велику смелост пред Господом и састрадање према ближњем, умоли 

свештедрог Владара света да пројави велику милост Своју према нама и да потрпи 

неправде наше, да нас не погуби због безакоња наших, него да нам време за покајање 

милостиво дарује. О, свече Божији, помози нам да веру православну непорочну 

сачувамо и заповести Господње побожно извршимо, да нама не овлада неко 

безакоње, да се не посрами Правда Божија у неправдама нашим, него да се 

удостојимо достићи хришћанску кончину, без бола, непостидну, мирну и да се 

Тајнама Божијим причестимо. Још те молимо, оче праведни, да Црква наша света 

буде утврђена до краја века. Отачаству нашем мир и опстанак испроси и од свих зала 

га сачувај, да тако народи наши, Богом штићени, у једномислију вере и свакој 

побожности и чистоти, у лепоти духовнога братства и сагласју сведоче да је са нама 

Бог! У Њему се крећемо, и живимо, и јесмо, и бићемо заувек. Амин.  

 


