
МОЛИТВА СВЕТОМ СИМЕОНУ МИРОТОЧИВОМ И СВЕТОМ САВИ 
Теодосија, јеромонаха хиландарског 1290.л.Г. 

О, двојице богоизбрана, свети и дивни, богоносни и свеблажени оци Симеоне и Саво, који 

сада заједно стојите пред Светом Тројицом облиставани светло њеном светлошћу, и гледате 

од ње на нас одозго, не заборавите добро се бринути за нас, народ свој.  

Не сећајте се зла којима Бога прогневисмо, не срамите се наших нечистота којима грешимо 

пред Њим и због тога далеко стојимо од Њега. Него као чедољубиви оци, омивши нас 

покајањем од њих, усвојите нас чиста Њему, и свагда нам дајте дарове добре што их од Њега 

измолисте.  

Спасавајте нас молитвама од најезде поганика и сваког оскрбљења!  

Знамо да вас нечистотом безакоња наших дела много жалостимо и чинимо да сте малаксали. 

Али не оставите, не одгурните, не одреците се нас као туђеродних, јер наследство смо вашег 

удела и већ кроз вас добијамо судбу од Бога, и не тајимо ваш многи труд и зној за нас.  

Благопохваљујемо и проповедамо ваша добра дела за нас: православну веру, од јереси 

ослобођење, истинито крштење, цркава подизање, светитељa велелепоту, царско украшавање 

круном, народа узакоњење, ка покајању поучење, инокa сабрање, ништих исхрану,сирочади 

смиловање, за живота и после смрти чудеса дивна, заступство пред Богом молитвама и у 

биткама помоћ, отачаско милосрђе и свагдашњу милост.  

Не заборависмо сва ваша добра за нас, која се догодише међу нама, нити ћемо их заборавити.  

Опет тражимо свагдашњу помоћ и благодат и заступство ваше, просимо да се молите за нас 

и да нас заступате, и припадајући молимо се: не престаните да се молите човекољупцу Богу 

за стадо ваше, које сте од душе заволели, за које се чак до смрти подвизавасте, да се 

избавимо од таме грехова и страсти, од сваке обузетости злим бесима и крвника и преваре.  

Као што сте нас у маловременом и земном овом животу, док с нама бесте, водећи нас, чували 

у обојем – у душевним и телесним стварима, још више се сада, будући код Христа, молите за 

нас Њему да у миру и тишини покајањем живот наш поживимо, и после смрти своје 

милостива Га и помирљива нађемо, и да нам буде у страшни дан суда наплате милостив и 

дарежљив.  

Његово смо створење, и за Њега живимо и јесмо, и осим Њега за другог Бога не знамо.  

Њему припада свака слава, хвала и величје, част и поклоњење, заједно са Оцем и Светим 

Духом, и сада и увек и на векове векова. Амин. 


