
Акатист Светом Јовану Шангајском 
 
       Кондак 1 

 
Изабрани чудотворче и предивни слуго Христов, који целом свету изли 

многоцено миро надахнућа и ваистину мноштво чудеса, са љубављу те 
хвалимо и кличемо ти: 

Радуј се Светитељу наш, оче Јоване последњих времена чудотворче! 
 
       Икос 1 

 

Ангелом у телу показа те Творац све твари Који се свагда милосрдно брине о 
људима земним. Видећи красоту врлина твојих, ми ти, преблажени Јоване 

кличемо овако: 
 

Радуј се, од најранијег детињства побожношћу украшени! 
Радуј се, са страхом и трепетом, вољу си Божију испуњавао! 

Радуј се, благодат Божију јављаш у тајним добрим делима! 

Радуј се, љубављу према ближњима испуњени, све си за њихово добро 
чинио! 

Радуј се, свима који ти се са вером и љубављу моле, свагда си радост 
доносио! 

Радуј се светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 
 
       Кондак 2 

 

Гледајући многообразност и обиље врлина твојих , о Свети Владико, видимо 
те као живи Источник Божијих чудеса, којима напајаш нас што са вером 

кличемо Богу: Алилуја! 
 
       Икос 2 

 

Будући љубављу испуњен, о Свети оче, ти се и богословља испуни, па 
Богопознање своје изливаше на многострадалне људе. Да Истинитог Бога у 

љубави познамо учио си нас који ти са умилењем кличемо: 
 

Радуј се, непоколебљива тврђаво истине Православља! 
Радуј се драгоцени сасуде дарова Духа Светога! 

Радуј се, праведни разобличитељу безбожја и наука лажних! 
Радуј се, ревносни испунитељу заповести Божијих! 

Радуј се неусапљиви подвижниче који себи покоја не даваше! 
Радуј се пастиру добри стада Христова! 

Радуј се Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 
 
       Кондак 3 

 

Милошћу Божијом ти се показа као отац сиротама и васпитач младима, 
одгајајући их у стpaху Господњем и припремајући их на службу Њему.  

Зато сва чеда твоја с љубављу у тебе гледају и благодарно вапију Богу: 
Алилуја!   



 
       Икос 3 

 
Житељи неба треба да прославе тебе, а не ми, житељи земаљски јер наше су 

речи ништавне наспрам дела твојих. Приносећи Богу оно што имамо, ми ти 
кличемо овако: 

Радуј се, молитвом непрестаном, чеда си своја штитио! 
Радуј се, крсним си знамењем стадо своје свагда ограђивао! 

Радуј се, љубави велико сместилиште, које не гледа на разлике међу 

народима! 
Радуј се, блистави светилниче од свију вољени! 

Радуј се, образу духовне кротости! 
Радуј се, даваоче духовне утехе свима потребитима!  

Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 
 
       Кондак 4 

 

Бура недоумица смућује нам ум: како да достојно похвалимо чудеса твоја, о, 
блажени Јоване. Са краја на крај света си путовао да би спасао људе своје и 

да би онима који су у тами Еванђеље проповедао. Благодарећи Богу због 
апостолских трудова твојих, ми Му кличемо: Алилуја! 

 
       Икос 4 

 

Чуше блиски и далеки о величанствености чуда твојих, која се милошћу 

Божијом све до времена наших јављају. 
Богу који се у теби прославио ми се дивимо и са страхом ти кличемо: 

 
Радуј се, просветитељу оних у тами неверја! 

Радуј се, народ свој си пратио од Далеког Истока до Запада! 
Радуј се, врело чуда Богом изливених! 

Радуј се, љубављу си уразумљивао оне које заблудеше! 
Радуј се, брза утехо оних који се кају за грехе своје! 

Радуј се, потпоро оних који правим путем иду! 
Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 

 
       Кондак 5 

 
Богозарном светлошћу јавио се јеси, буру свих опасности разгонећи, оне на 

острву од ветрова чувајући и крсним знамењем ограђујући , о Свети Јоване. 
Научи и нас, који те у помоћ призивамо, чудотворче свети, да Богу смело 

кличемо: Алилуја! 
 
       Икос 5 

 

Сви који се уздаше у помоћ твоју у безизлазним околностима и невољама 
спасење обретоше о смели посредниче пред престолом Божијим и брзи у 

невољама помоћниче. Надајући се да ћеш и нас својим молитвама у 
опасности заштитити ми ти овако вапијемо: 

 



Радуј се, стихија опасних прогонитељу! 

Радуј се, молитвом својом од невоља избављаш! 
Радуј се, гладнима хлеба свагдашњи даваоче! 

Радуј се, велико богатство убогих! 
Радуј се, утехо оних који тугују! 

Радуј се, брзо устајање палих! 
Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 

 
       Кондак 6 

 
Нови се Мојсеј показао јеси извевши стадо своје из ропства преблажени 

Јоване. Избави из ропства греху и непријатељима Божијим и нас који Богу 
кличемо: Алилуја! 

 
       Икос 6 

 

Учинио си немогуће и убедио си власти овога света да се смилују на стадо 

твоје. Моли се сада да поживимо у миру и тишини спасавајући душе своје ми 
који ти благодарно кличемо: 

 
Радуј се, свих који те са вером призивају помоћниче! 

Радуј се, од неправедног убиства избавитељу! 
Радуј се, од лажи и клевета заштититељу! 

Радуј се, невиних од окова разрешитељу! 
Радуј се, непријатељских напада осујатитељу! 

Радуј се, лажи истребитељу и истине прославитељу! 
Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 

 
       Кондак 7 

 
О љубитељу светаца источних и западних ти си у Цркви Божијој наново 

успоставио чествовање светитеља Запада који од Истине отпаде. Сада се са 
њима моли и за нас који са земље Богу кличемо: Алилуја! 

 
       Икос 7 

 
Усрдни поштоватељу епископа галских, ти се у последње дане показа као 

један од њих, учећи стадо своје да исту православну веру сачува коју и они 
исповедаху и задивљујући народе Запада светачким животом твојим. Сачувај 

сада у тој вери и нас који ти кличемо: 
 

Радуј се, Мартине нови у чудима и подвизима својим! 
Радуј се, Германе нови у исповедању вере православне! 

Радуј се, Иларије нови у божанственом богословљу! 
Радуј се, Григорије нови у поштовању и прослављању угодника Божијих! 

Радуј се, Фавсте нови твојом нежном љубављу и усрђем иночким! 

Радуј се, Кесарије нови у чврстој љубави према правилима Цркве Божије! 
Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 

 
 



       Кондак 8 

 

Страшно чудо видесмо при крају земаљског живота твог страстотерпче Свети 
Јоване, јер си био позван у Нови Свет да тамо проповедаш Хришћанство 

древно и да примиш прогоњење због праведности твоје, душу своју 
припремајући за Царство Небеско. Дивећи се сада трпљењу и многом 

страдању твоме, благодарно кличемо Богу: Алилуја! 
 
       Икос 8 

 

Сав си био делатељ винограда Христовог, богоносни оче не знајући покоја 
ни до краја многонапорног живота твога. Помози и нама недостојнима у 

делању нашем да свагда верно припадамо Богу, јер тебе дивни угодниче 
Божији Јоване, славимо кличући ти: 

 
Радуј се, до краја си претрпео и тако спасење приобрео! 

Радуј се, да усниш пред иконом Мајке Божије си се удостојио! 

Радуј се, усред неправедних гоњења веру си мужаствено сачувао! 
Радуј се, до краја си се за стадо своје бринуо и као епископ седећи си 

кончину дочекао! 
Радуј се, после смрти паству си утешио чудесним твојим повратком! 

Радуј се, јер чуда чиниш онима који са вером приступају ћивоту твоме! 
Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 

 
       Кондак 9 

 
Сва се природа ангелска обрадова узласком душе твоје у небеске обитељи, а 

ми, гледајући чудеса твоја на земљи која Духом Светим бивају, певамо Богу: 
Алилуја! 

 
       Икос 9 

 

Речите говорнике видимо немоћне да искажу силу светога живота твога, о 
праведни оче Јоване, неизреченог Бога светилиште. Неућутно прослављамо 

тебе који си дивно јављање Божије нашем маловерном времену, вапијући ти 
овако: 

 
Радуј се, Божанствених заповести палато! 

Радуј се, малено и крхко сместилиште ангелских обитељи! 

Радуј се, којом безбедно узлазимо на небеса! 
Радуј се, лечебнице која све болести брзо лечиш! 

Радуј се, тајна ризнице молитвеног подвига! 
Радуј се, светло украшени храме Духа Светог! 

Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 
 
       Кондак 10 

 

Желећи да спасе свет, Спаситељ свију нам новог свеца посла и тиме нас 
призва из тамних дубина греха. Слушајући те како нас на покајање 

призиваш, преблажени оче Јоване ми Богу певамо: Алилуја! 



 
       Икос 10 

 
Тврђава си свима који прибегавају твоме небеском заступништву, оче 

Јоване, стога и нас од демонских војски чувај, од болести, искушења и 
невоља различитих ослобађај јер ти са вером кличемо: 

 
Радуј се, слепих прогледање! 

Радуј се, силом молитве живот дајеш онима који су на одру смртном! 

Радуј се, од метежа и буне избављаш! 
Радуј се, спасоносна росо онима што су у огњу жалости! 

Радуј се, усамљених и напуштених очинско заступништво! 
Радуј се, свети учитељу оних који траже истину! 

Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 
 
       Кондак 11 

 

Појање непрестано Пресветој Тројици оче Јоване мишљу, речима и делом 
принео јеси: многим тумачењима заповести истините вере објаснио јеси, 

учећи нас вером, надом и љубављу да Једином Богу у Тројици кличемо: 
Алилуја! 

 
       Икос 11 

 

Светлоносним светилником Православља онима који су у тами незнања, 

јавио се јеси, стада Христовог добри пастиру. И после уснућа свога откриваш 
истину онима који је не знају просвећујући душе верних које ти овако кличу: 

 
Радуј се, просвећење мудрошћу Божијом онима који су у тами незнања! 

Радуј се, дуго тихе радости кротких! 
Радуј се, громе који стpaшиш упорне грешнике! 

Радуј се, муњо која јереси сажижеш! 
Радуј се, дажде догмата православних! 

Радуј се, обилата кишо Богомислија! 
Радуј се, Светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 

 
       Кондак 12 

 
Знамо за благодат Божију која ти је од Господа дата и са побожношћу и 

благодарношћу је примајући прибегавамо чудесном твом заступништву, о 
свехвални оче Јоване. Славећи чудеса твоја Богу појемо: Алилуја! 

 
       Икос 12 

 
Појући хвалу Богу који Се прослави дивно у теби, кроткоме и смиреном 

слуги и јави се палом и безверном свету, који ништа равно не учини 
даровима чудеса твојих ми се дивимо томе са светима ти се клањамо и 

поштујемо те: 
 

Радуј се, нова звездо праведности на своду небескоме! 



Радуј се, нови пророче који нас избављаш од зацарења зла! 

Радуј се, нови Јоно пророковао си пропаст од греха! 
Радуј се, нови Крститељу све си призивао на молитву и покајање! 

Радуј се, нови Павле, понео си тежину еванђелске проповеди! 
Радуј се, нови Апостоле, светло проповедање вере! 

Радуј се, светитељу оче наш Јоване последњих времена чудотворче! 
 
       Кондак 13 

 

О пресветли и предивни угодниче Божији светитељу оче наш Јоване, утехо 
свију невољних, прими сада наш молитвени принос и умоли Господа да се 

од ада избавимо Богопријатним заступништвом твојим, јер си сам по смрти 
казао: „Реците народу: мада сам умро, ја сам жив“: Алилуја! 

 
(Овај се кондак говори три пута, затим Икос 1 и Кондак 1) 

 
       МОЛИТВА 1 

 
О Светитељу, чудесни Јоване. Толико си раширио срце своје да се у њему 

без тесноте може сместити мноштво поштовалаца твојих из разних племена и 
народа. Погледај на убогост речи наших које ти ипак из љубави приносимо и 

помози нам угодниче Божији да се од сада очистимо од сваке нечистоте тела 
и духа делајући Господу са страхом и радујући му се са трепетом. И чиме 

ћемо ти узвратити за радост ону коју осетисмо гледајући у светом храму 
мошти свете твоје и славећи помен твој?  

Ваистину, немамо чиме узвратити, осим ако почнемо себе да исправљамо, 
бивајући нови уместо старих. 

Буди нам заступник за ову благодат обновљења, о Свети Јоване, који си се 
од овога привременога преселио у онај вечни живот, у који те упути  

Пречиста Владичица Одигитрија Руског Заграничја и Расејања чудотворном 
иконом својом Коренокурском која ти беше сапутница у дан представљења 

твога, којој се радујеш сада у хору светих који славе Јединог у Тројици 

слављеног Бога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

 
       МОЛИТВА 2 

 

О Светитељу, оче наш Јоване, Пастиру добри и тајновидче душа људских. 
Сада се крај Престола Божијег за нас молиш јер си и сам после смрти рекао: 

“Мада сам умро - ја сам жив“. 

Умоли Свештедрога Бога  да нам дарује опроштење грехова, да се смело 
пренемо духом и чамотињу овог света стресемо са себе и да Богу завапимо 

да нам да смирења и Богонадахнућа, Богосазнања и духа побожности на 
свим путевима живота нашег. 

Јер си милостиви хранитељ сиротиње и искусни путоводитељ на земљи био 
па нам и сада буди вођа као Мојсеј и у смутњама црквеним свеобухватно 

уразумење Христово.  
Услиши уздисање смућене младежи нашега поколења изложене бурама 

свезлог беснила и стреси тегобу чамотиње са пастира који изнемогавају од 



насртаја духа овога света и који се муче у укочености и празнини.  

Да ти са сузама вапијемо, о топли молитвениче, посети нас сироте, који се 
давимо у мноштву страсти и чекамо твоје очинско настављење да се озаримо 

звездом невечерњом у којој ти обитаваш и молиш се за чеда своја расута по 
свој васелени, али која се макар и слабом љубављу, ипак ка светлости 

отимају, где светлост, Христос Бог наш обитава. Коме припада част и сила 
сад и увек, и у векове векова. Амин.  

 
       МОЛИТВА 3 

 
О велики угодниче Божији архиепископе шангајски и санфранцискански.  

Још док си био на земљи пројавио си силу чудотворства дату ти од Бога ради 
помоћи онима који су у болестима, невољама и тузи, умном растројству и 

телесној слабости. 
Огњеном вером својом удивљавао си инославне, подвигом поста и молитве 

одгонио си силе демонске, ревнујући Христа ради разобличавао лажну 
мудрост овога света, смирењем својим достигао висину созрецања 

Божанских тајни недоступних страсном срцу и уму.  
Стекавши Духа Светога у Царство си Небеско ушао одакле и данас 

помажеш онима који ишту твоје молитвено заступништво. 
Знајући за неисказане дарове Господње поверене ти због врлина и смирења 

твога, свеусрдно ти се обраћамо као деца своме добром и драгом родитељу. 
Помоли се Христу Спасу нашему, да нам подари вере, наде и љубави: вере 

да верујемо чврсто и непоколебљиво по предању Светих Отаца откривеном 

Духом Светим: наде да се надамо у победу Царства Божијег над царством 
зла, и греха: љубави да волимо Бога и ближњег свога свим срцем и свом 

душом, да не будемо лицемерни, саможиви и самољубиви. 
Помоли се Христу, Спасу свети оче Јоване да нам подари смирење и 

трпљење: смирење да се смиримо под силну руку Божију и да не угађамо 
себи, него Творцу нашем и промислитељу: трпљења да претрпимо до краја у 

искушењима и напастима и да се тако спасемо и у Царство Божије уђемо. 
Помоли се свети архипастиру за све болесне, немоћне, раслабљене и 

намучене за сиротињу, удовице, децу без родитеља. 
Помени у молитвама све некрштене - да се крсте, а све заблуделе и отпале 

од Цркве Православне, да се врате из туђе земље јереси и безбожја у дом 
Оца Небескога. 

Сети се и наркомана, блудника, развратника, пијаница - нека и њих Господ у 
свом неизмерном човекољубљу обрати на пут правде и спасења и пут 

Спасења Вечног и Истинитог. Не заборави ни нерођену децу коју мајке у 

утробама убише и не дадоше им да виде светлост дана Божијег: помоли се и 
за све оне жене које у безумљу своме наумише да плод свој побаце - да их 

Господ Преблаги уразуми и од зле намере њихове одврати. 
О Свети Јоване, добри и мили наш владико, на крају се сети и нас 

недостојних и грешних, измоли нам од Цара Небеског време за покајање да 
нас неплодне и окамењене не порази гнев Његов праведни, него да се 

очистимо од греха и страсти, умијемо сузама скрушености и заједно с тобом 
прославимо Свету Тројицу Оца, Сина и Светог Духа сада и свагда и у 

векове векова. Амин. 


