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акаAkatist prepodobnim

ocima tumanskim
Zosimu i Jakovu

Manastir Tumane,
dve hiqade {esnaesta

Акатист
Зосиму

преподобним оцима нашим,
Синаиту
и
Јакову
Новом,
туманским чудотворцима

(чита се за укрепљење у вери и стицање
покајничког расположења)

Кондак 1.

Господом
посведочени
подвижници
и
учитељи смирења, украсивши се врлинама
многим,
Дух
Свети
вас
пројави
као
светилнике благоверног рода нашега, који
познавши вас као новојављене заступнике
пред престолом Творца, неућутно кличе:
Радујте се преподобни оци наши Зосиме и
Јакове, туманске обитељи похвало!

Икос 1.

Ангелоподобни животи ваши, велику утеху
дарују онима који вас као наставнике благочешћа
молитвено призивају и препознају у вама
пројављену славу Божију. Усрдно певајући о
великом труду и подвигу вашем кличемо:
Радујте се, дивни сведоци Васкрслога Христа,
Радујте се, велика утехо верних,
Радујте се, наставници благочешћа,
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Радујте се, ризнице Божанске благодати,
Радујте се, путовође ка вечном Животу,
Радујте се преподобни оци наши Зосиме и Јакове,
туманске обитељи похвало!

Кондак 2.

Дошавши са истока у земљу Лазареву, засијао си
као светилик вере и побожности, чесни авво наш
Зосиме. Иако си скривао подвиге твоје од људи,
пројави те сила Вишњега, коме си многе молитве
пламено узносио кличући: Алилуја!

Икос 2.

Пусту туманску гору оживео си благодатним
молитвама твојим Зосиме преподобни, за
саподвижнике своје имао си звери шумске, које
познаше у теби обиље благодати Божије, никада
ти не наудише, већ клицаху језиком немуштим:
Радуј се, молитвениче за читаву творевину,
Радуј се, пријатељу звериња шумског,
Радуј се, пустињски крине побожности,
Радуј се, ангела сабеседниче,
Радуј се, древних подвижника наследниче,
Радуј се преподобни оче наш Зосиме,
туманске обитељи похвало.
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Кондак 3.

Дотакавши те сила Божија радошћу покајања
заблистао си старче Јакове и њоме ношен,
читав живот свој поверио си служењу Господу.
Даноноћно клицајући, славословио си Бога
Тројичнога песмом ангелском: Алилуја!

Икос 3.

Учећи се код светог учитеља, чудесног Николаја
епископа Жиче светосавске, показао си се
сасудом изабраним Јакове преподобни, јер
пригрливши науку спасења са љубављу, показао
си се пламеним стубом ревности, кога песмама
многим прослављамо:
Радуј се, изданче доброга корена,
Радуј се, блистави примеру покајања,
Радуј се, неуморни трудбениче спасења,
Радуј се, примеру истинске ревности,
Радуј се, поносе монахујућих,
Радуј се преподобни оче наш Јакове,
туманске обитељи похвало!

Кондак 4.

Ко ће истински моћи описати све молитвене
уздахе твоје, које си непрестано узносио ка
Богу, Зосиме дивни међу подвижницима. Све
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твоје свето делање тајно, по чесном упокојењу
твоме, пројављује Господ, на радост верних који
благодарствено славослове: Алилуја!

Икос 4.

У дворовима Оца мојега станови су многи, говори
Господ онима који га љубе. И ти преподобни авво
Зосиме међу њима радујеш се, у обитељи рајској
наслађујеш се, а ми земни молећи заступништво
твоје, појемо ти:
Радуј се, утехо жалоснима,
Радуј се, помоћниче страдајућима,
Радуј се, искушанима избављење,
Радуј се, неуморни заступниче правоверних,
Радуј се, јер никога не отпушташ без помоћи,
Радуј се преподобни оче наш Зосиме,
туманске обитељи похвало!

Кондак 5.

Напустивши таштинску бригу, сав си се предао
подвигу, смирено носећи крст свој, Јакове свети.
Пример си био многима, који у теби видевши
истинитог подвижника благодарећи певају Богу:
Алилуја!
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Икос 5.

Обитељ жичка у време ново светородном показа
се, јер пројави Цркви страдалној двојицу угодника,
учитеља светитеља и ученика хвалу преподобних.
Поштујући са љубављу свети спомен твој Јакове
богомудри, песму ти приносимо:
Радуј се, монашких душа укрепљење,
Радуј се, светило Цркве јављено у време ново,
Радуј
се,
светосавске
Жиче
осведочени
угодниче,
Радуј се, крст Господњи без роптаја изнео си
на плећима својим,
Радуј се, са Николајем светим, предстојиш
престолу Творца,
Радуј
се
преподобни
оче
наш
Јакове,
туманске обитељи похвало!

Кондак 6.

Диван је Бог који се прославља кроз свете своје,
Црква
громогласно
кличе,
прослављајући
торжествено спомен твој Зосиме преподобни.
Слободу велику имајући, умоли Васкрслога
Господа, да мир дарује свету своме и излије велику
милост, онима који га као истинскога Спаситеља
препознају, са тобом узносећи молитвени пој:
Алилуја!
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Икос 6.

Никога ко ти је са вером приступио ниси презрео
угодниче богоносни. Хитајући са љубављу
заступаш чада своја Зосиме чудесни, јер се и у
време невоља многих помоћником објављујеш,
сведочећи Бога, коме си читав живот свој даровао:
Радуј се, Синајске горе рукосаде,
Радуј се, одрекавши се себе, примио си Господа,
Радуј се, странствујући на земљи, наслађујеш
се у вечности,
Радуј се, хитри помоћниче верних,
Радуј се, стубе огњени, који се са земље до
Небеса вину,
Радуј се преподобни оче наш Зосиме,
туманске обитељи похвало!

Кондак 7.

Гласом вапијућег у пустињи проговорио си Јакове
премудри, позивајући људе на покајање у време
ново. И сам пример покајања будући, пламено си
покајању приводио, певајући Богу: Алилуја!

Икос 7.

Не може се град сакрити кад на гори стоји, Господ
апостолима пророчки говори. Духовним градом
утврђеним у молитви и подвигу показао си се
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Јакове, наставник будући свима који желе да
истински живот свој ологосе:
Радуј се, многородна маслино у земљи
светосавској процветала,
Радуј
се,
сасуде
љубави
и
мудрости
спасоносне,
Радуј се, нови Крститељу који позиваш на
покајање,
Радуј се, Павловом ревношћу испуњени
проповедниче,
Радуј се, песниче небеских красота,
Радуј
се
преподобни
оче
наш
Јакове,
туманске обитељи похвало!

Кондак 8.

Тражећи место подвижничког мира, туманску
гору одабрао си, и молитвама и подвизима многим
освештао си је. До данас она бива место славе
Божије, где и људи и сва твар побожно спомињући
духовни труд твој, Богу дародавцу живота вечнога
хвалу преузносе: Алилуја!

Икос 8.

На месту потвига твојих Зосиме часни,
архангелска обитељ вековима жртву хвале и
благодарења приноси Богу, обједињена вером и
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љубављу са тобом, гласом радосним, поје:
Радуј се, наставниче многих подвижника,
Радуј се, харфо многоцена,
Радуј се, миомирисни цвете вечности,
Радуј се, подвига примеру драгоцени,
Радуј
се,
благодатна
ризницо
дарова
изобилних,
Радуј се преподобни оче наш Зосиме,
туманске обитељи похвало!

Кондак 9.

Страдајући на земљи ради вере и истине, показао
си се непоколебљивим попут древних мученика,
са радошћу примајући увреде и шибања, још
јачи у вери постао си, посрамљујући духовним
миром мучитеље, гласом благодарним Бога си
прослављао Јакове чудесни: Алилуја!

Икос 9.

У време страдања крстоносног рода твога светило
вере био си, проповедајући народу реч Божију и
Царство обећано, апостола наследник си постао, са
њима у вечности венац правде носећи, земаљске
цркве благодарност прими:
Радуј се, древних мученика наследниче,
Радуј се, страдајући за истину, изобличавао
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си безбожнике,
Радуј се, равноапостолни проповедниче,
Радуј се, љубави Божије сведочитељу,
Радуј се, посрамљење безбожних гонитеља,
Радуј
се
преподобни
оче
наш
Јакове,
туманске обитељи похвало!

Кондак 10.

Пустиножитељским
трудом
и
подвизима
многим засијао си цркви земаљској Зосиме
блажени, вековима надахњујући подвижнике
многе, примером правоживља показао си се, у
вечности са светим монасима ликујући, песмом
прослављаш Бога: Алилуја!

Икос 10.

Од нас, чада твојих, духовне песме и похвале
прими, неуморни заступниче наш пред Богом
Истине, са светима удео наслеђујући, и нас
спомени који те прослављамо Зосиме часни,
тожерственим гласом кличући:
Радуј се, монашких подвига испунитељу,
Радуј се, ангелског призвања достојни носиоче,
Радуј се, међу светима прослављени оче,
Радуј се, духовног мира источниче,
Радуј се, дивни сведоче Васкрсења,
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Радуј се преподобни оче
туманске обитељи похвало!

наш

Зосиме,

Кондак 11.

Испунивши земаљско време подвигом, ни у
смртном часу од монашке ревности одступао
ниси, задивљујући благочестиве људе који крај
постеље твоје бдијаху. Видевши непоколебљивост
твоју, прославише Бога у радосној тузи кличући:
Алилуја!

Икос 11.

Чудесно знамење показа се пред часно уснуће
твоје, Јакове преподобни, јер видевши ангеле
Господње, као путеводитеље у живот вечни,
прославио си Бога који те призва, да радост
заједнице вечне наследиш:
Радуј се, до последњег даха свога подвижниче
усрдни,
Радуј се, закона Божијег испунитељу,
Радуј се, тајне вечне созерцатељу,
Радуј се, ангелима ношен ка престолу
Божијем приступио си,
Радуј се, верујућих велико укрепљење,
Радуј
се
преподобни
оче
наш
Јакове,
туманске обитељи похвало!
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Кондак 12.

Имајући вас као молитвенике непрестане и
наставнике на путу спасења, обитељ Туманска
радошћу испуњена, са народом верним, који вам
непрестано с љубављу притиче, прославља Бога:
Алилуја!

Икос 12.

Не отпустите без утехе оне који притичу светим
моштима вашим, оци наши Зосимe и Јакове славни,
јер верни људи видевши слободу вашу коју пред
Богом имате, помоћ и заступништво моле. Глас
њихов чујте и принос химнословни примите и као
кад миомирисни пред Бога узнесите:
Радујте се, јер немоћи наше благодаћу
Божијом брзо исцељујете,
Радујте се, свима који вам са вером прилазе,
брзом помоћи одговарате,
Радујте се, обремењене људе духом божијим
растерећујете,
Радујте се, утеху дајете онима који са
љубављу поштују спомен ваш,
Радујте се, по дару Божијем прослављени
чудотворци,
Радујте се преподобни оци наши Зосиме и
Јакове, туманске обитељи похвало!
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Кондак 13.

Као и у земаљском животу, и у часу нашег
представљења не престајте да нас заступате
пред Богом, дивни чудотворци Зосиме и Јакове,
туманске обитељи светилници. Спомените и нас
пред престолом Спаситеља, да међу последњима
удео блажени примимо. Алилуја!
(Кондак 13. чита се три пута, а потом кондак
1. и икос 1.)
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Молитва

прва
преподобним
Зосиму и Јакову,
туманским чудотворцима

оцима

Преподобни и богоносни оци наши Зосиме
и Јакове, животом својим на земљи посведочили
сте Христа. Одричући се од привремених
блага, наследили сте вечна. Тајном богомислија
освештали сте себе. Слободом својом изабрали
сте Царство Божије, ради кога претрпесте све
недаће живота. Стекавши смелост, као пријатељи
Господњи и сажитељи светих у Рају, и нас
недостојне спомените, да у дану вечнога суда,
са последњима обретемо милост Божију. И у
време земнога бивствовања нашег, научите нас
примером светим, како да правилно исповедамо
истинитога Бога и живимо како је угодно Њему,
славећи га у Тројици, Оца и Сина и Светога Духа,
сада и увек и у векове векова. Амин.
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Молитва

друга преподобним
Зосиму и Јакову,
туманским чудотворцима

оцима

О чудесни и богоносни оци наши Зосиме
и Јакове, молитвено заступите све оне који
вам притичу са љубављу, знајући да сте стекли
смелост пред Богом. Не отпустите без утехе,
никога од малих Христових слугу, који вам вапе,
страдањима и болестима многим опхрвани.
Дарујте им по благодати којом вас укрепи
Господ, да утешени и охрабрени дођу до познања
истине и постану удеоници стада одабранога. Да
утеловљени у светим тајнама заједници Цркве,
наследе вечна добра и наслађују се гледањем
лица Божијег, славећи и у време земнога живота,
Бога у Тројици, Оца и Сина и Светога Духа, сада и
увек и у векове векова. Амин.

КРАЈ И БОГУ ХВАЛА!
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