
Акатист светом архангелу Салафаилу 
(Прославља се на Сабор светог архангела Михаила) 

8. / 21. новембар  
 

Кондак 1. 
 

Теби, изабраном архангелу Божијем, који као смирени служитељ 
смерно стојиш пред престолом Његовим и молитвено нас заступаш, 
похвални песмопој узносимо, а ти, као онај који има смелост да Га 
моли за нас, измоли нам спасења у вечности, како би могли 
архангелски да ти кличемо: Радуј се, свети архангеле 
Салафаило, молитвени заступниче наш пред Богом! 

 
Икос 1. 

 
Свепремудри Господ на превечном савету своме наумио је да 

пре стварања материјалног света створи бестелесне служитеље 
своје, међу којима ћеш и ти, свети архангеле Салафаило, као звезда 
Даница да стојиш, и да будеш ангео молитве за цео свет. Дивећи се 
премудрости Божијој о устројству света, ми ти кличемо: 

Радуј се, радости наша Небеска! 
Радуј се, шестокрили серафиме, верни слуго Божији! 
Радуј се, многооки Боговидче! 
Радуј се, јер си уз светог архангела Михаила, врховног серафима! 
Радуј се, јер смерно и са скрштеним рукама молитвено 

предстојиш Престолу Божијем! 
Радуј се, јер си удостојен најближег гледања лица Божијег! 
Радуј се, неуспављиви молитвениче за род људски! 
Радуј се, јер украшаваш Цркву Небеску! 
Радуј се, јер се молиш за Цркву Земаљску! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 2. 
 

И када би угодно Свесилном и Свемудром Господу, Он створи 
прво вас, Небеске бестелесне силе, које ће да буду радосне слуге 
Његове, и које ће Му од тада без престанка појати: Алилуја! 

 
Икос 2. 

 
Ко може исказати радост живота и заједнице са Богом и у Богу, до 

ти, свети архангеле Салафаило, јер те је Бог обдарио људским 



језиком неисказано великом животном силом и славом којом 
созерцараваш величанство Божије. Нека те ове муцаве речи наше 
макар мало узвеличају: 

Радуј се, јер предстојиш Престолу Пресвете Тројице! 
Радуј се, јер речи молитве не силазе са усана твојих! 
Радуј се, јер нас клонуле на молитву подстичеш! 
Радуј се, усрдни заступниче наш пред Богом! 
Радуј се, старији брате наш који се молиш за нас! 
Радуј се, утехо наша у туги! 
Радуј се, одгонитељу злих демона од нас у часу молитве! 
Радуј се, јер Бог преко тебе низпошиље силу своју на ниже 

ангеле! 
Радуј се, јер као најсмернији слуга извршујеш наредбе Божије! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 3. 
 

Величанствена је слика на којој безброј ангела лете око престола 
Божијег, међу којима ти, свети архангеле Салафаило, као звезда 
Даница сијаш, и који неућутно поју: Алилуја! 

 
Икос 3. 

 
Тајна Створитеља и створења Његових огледа се у слободи која 

им је уткана у биће и коју један део вас, ангела Божијих, није могао 
да искористи на добро. Брат твој сатана залуди разумом и заведе 
велики број ангела, а ти, свети архангеле Салафаило, са још већим 
бројем браће своје остаде веран Богу. Созерцавајући духом тај 
ужасни рат на Небу, ми ти кличемо: 

Радуј се, огњени серафиме! 
Радуј се, јер Бога гледаш заклањајући лице крилима својим! 
Радуј се, јер си Бога заволео више од сатане! 
Радуј се, јер је доброта твоја неисказана! 
Радуј се, јер је ревност твоја за молитву неизмерива! 
Радуј се, јер ти молитвено бдиш над успаваним душама нашим! 
Радуј се, jер нам помажеш да се молимо за грехе наше! 
Радуј се, јер нижим ангелским силама преносиш вољу Божију! 
Радуј се, јер беспоговорно испуњаваш заповести Божије! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
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Кондак 4. 
 
 Гледајући са тугом ужасан и вечни пад отпале браће своје, ти 
свети архангеле Салафаило, још се боље утврди у љубави и 
послушности Богу, кличући са неисказаном радошћу: Алилуја! 
 

Икос 4. 
 
 Заиста је морала радост да озари лице твоје, свети архангеле 
Салафаило, када си због тога што си остао у близини Божијој, почео 
да вршиш једну велику службу коју ти је Господ подарио и која те је 
чекала у домостроју Његовог стварања. Нека те ове речи наше због 
тога обрадују: 

Радуј се, јер у бићу своме имаш свако добро! 
Радуј се, јер славу Божију созерцаваш више од других створења! 
Радуј се, јер си остао у радости и покоју Господа свога! 
Радуј се, јер си кад се сатана побунио стао на страну Господа! 
Радуј се, јер си изабрао лепши удео у вечности! 
Радуј се, јер ти је живот испуњен гледањем лица Божијег! 
Радуј се, јер те Бог Отац као чедо своје гледа! 
Радуј се, јер те Бог Син као брата свога по благодати воли! 
Радуј се, јер те Бог Дух Свети као као саслужитеља свога 

поштује! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 5. 
 
 Пошто живиш пред лицем Божијим, као један од седам највећих 
серафима, свети архангеле Салафаило, ти си, сазнавши да Бог 
жели да попуни број палих ангела стварањем људи, громогласно са 
осталом војском Небеском закликтао: Алилуја! 
 

Икос 5. 
 
 Ко може да искаже дивљење твоје, али и страх, свети архангеле 
Салафаило, кад си из Небеских дубина посматрао стварање безброј 
Божијих светова. То величанствено дело Божије још те је више 
утврдило у љубави према Њему и учинило још ревноснијим у 
служби коју си добио. Нека те и ове речи наше подстакну на то дело: 

Радуј се, јер се сав купаш у благодати Божијој! 
Радуј се, јер се посебно молиш за оне који име твоје носе! 
Радуј се, јер си људима брат по Оцу Небеском! 



Радуј се, јер крилима твојим заклањаш Земљу од војске 
демонске! 

Радуј се, јер послушно извршаваш заповест коју си од Господа 
примио! 

Радуј се, јер тајанствено на молитву побуђујеш оне који Господа 
воле! 

Радуј се, свесветла звездо Неба Небеског! 
Радуј се, огњена сило Небеска! 
Радуј се, молитвениче за цео свет! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 6. 
 
 И када је све било готово, на једној мало планети у срцу свемира, 
Створитељ твој, свети архангеле Салафаило, чудесно изваја човека 
од праха земаљског и душе сличне теби, да ти изненађен 
премудрошћу Божијом обрадован закликта: Алилуја! 
 

Икос 6. 
 
 Прерадостан због тога што си добио новог брата, ти, свети 
архангеле Салафаило, са осталом браћом Небеском, молитвено 
бдише над нежним бићем земаљским. А када премудри Господ 
створи и друга Адаму, ти се још више задиви промислу Божијем, и 
непрестано се мољаше за оно што их чека у животу.  

Радуј се, шестокрили серафиме! 
Радуј се, после Мајке Божије највећи молитвениче на Небесима! 
Радуј се, монаха и монахиња Небески заступниче! 
Радуј се, тајанствени проводниче молитвене ревности! 
Радуј се, јер преко тебе молитве наше пред Бога стижу! 
Радуј се, јер се силно радујеш кад људи молитвено ревнују! 
Радуј се, јер си се сав у молитву претворио! 
Радуј се, јер пребиваш у радости која се неда исказати! 
Радуј се, јер славу Божију спознајеш као лицем у лице! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 7. 
 
 Највећи дар Божији, слободна воља, који сте добили ви, ангели 
Божији, свети архангеле Салафаило, а који доби и човек, би 
претежак за њега, и он, по наговору сатане, учини погрешан корак, и 
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отпаде од Бога, нашта сва Небеса са тугом, али и надом запојаше: 
Алилуја! 
 

Икос 7. 
  
 Ко ће исказати молитвене уздахе твоје, свети архангеле 
Салафаило, за палим човеком, ко ће измерити сузе твоје које си 
пред Престолом Божијим излио не би ли се Бог смиловао на њега и 
дао му још једну шансу за повратак у заједницу љубави Божије. 
Захваљујући ти за молитвену љубав коју нам пружаш, ми ти 
кличемо овако: 

Радуј се, јер тајне Божије преносиш људима! 
Радуј се, недремљиви чувару оних који се у Цркви ревносно 

моле! 
Радуј се, јер нам чудесно шаљеш неисказане молитвене речи! 
Радуј се, јер си у време велике космичке битке на страну Бога 

стао! 
Радуј се, јер си раван највећим Божијим архангелима! 
Радуј се, јер нам ненаметљиво шапућеш речи којима се Богу 

молимо! 
Радуј се, јер силну радост осећаш када се људи вапијући моле 

Богу! 
Радуј се, врховни молитвениче међу Ангелима! 
Радуј се, светлости Божије светлости! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 8. 
 
 Радост којим ти је биће испуњено због близине Божије, свети 
архангеле Салафаило, помешана би са тугом и бригом због 
гледања тешке борбе у којој се налазе браћа твоја на Земљи, али си 
их ти увек молитвено тешио и појао: Алилуја! 
 

Икос 8. 
 
 Још једна тајна Божија, свети архангеле Салафаило, можда 
највећа од свих, силазак Сина Божијег у свет, у тело брата твога, 
човека, би пренешена преко вас изабраним људима, који је као 
пророци преношаху уморном од борбе човеку, дајући му наду на 
смисао живота. Нека ове речи буде уздарје наше ка теби: 

Радуј се, пресветли становниче Царства Божијег! 
Радуј се, светлости који примаш светлост од Врховне Светлости! 



Радуј се, нетварни пламене огњени! 
Радуј се, хитропокретни серафиме! 
Радуј се, јер зло никада ниси пожелео у срцу своме! 
Радуј се, уме словесни! 
Радуј се, јер си од Бога добио благодатну бесмртност! 
Радуј се, јер си са осталим серафимима громогласно славио 

Васкрсење Христово! 
Радуј се, јер тајне Божије познајеш боље од људи! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 9. 
 
 Ко ли се радовао више од вас, ангела Божијих, свети архангеле 
Салафаило, када је у једној малој пећини рођен Бог у телу људском 
од Пречисте Дјеве Марије. Тада је цело Небо сишло на Земљу и 
тада су сви из гласа појали радосно: Алилуја! 
 

Икос 9. 
 
 А када је после чудесних дела, чудесни Син Божији и Син 
Човечији, разапет на Крсту, сво Небо је занемело, свети архангеле 
Салафаило, али, када трећи дан устаде из мртвих, настаде највећа 
радост у свим световима, јер се Небеса испунише безбројним 
душама које заменише отпале ангеле. Нека и ове речи наше 
орадосте твоју васкршњу радост: 

Радуј се, јер када је Богу благоугодно, те тајне чудесно низводиш 
у срца људска! 

Радуј се, јер носиш духовно тело слично души људској! 
Радуј се, јер те је пророк Исаија угледао како са осталим 

серафимима кличеш: Свет, Свет, Свет је Господ над војскама! 
Радуј се, јер тајне Божије преносиш нижим чиновима анђелским! 
Радуј се, врховни служитеље молитава! 
Радуј се, јер пред Господом смерно приклањаш главу молећи се 

за спасење наше! 
Радуј се, гласниче Божији! 
Радуј се, весниче Божије премудрости! 
Радуј се, лучезарни служитељу Божији! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
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Кондак 10. 

 
 А када Син Божији са телом својим узлазаше у славу Божанства, 
ти, свети архангеле Салафаило, са архангелом Михаилом и 
осталим највишим ангелима, посматраше чудо Божијег промисла, и 
од радости појаше: Алилуја! 
 

Икос 10. 
 
 Ти, свети архангеле Салафаило гледаше и чудо када Дух Свети у 
виду огњених језика силазаше на свете апостоле и чуђаше се како 
оснива Цркву на Земљи којој је центар пред очима Твојим, у самом 
Божанству. Од тада ти гледаше како сваки дан кроз Цркву у Рај 
стижу душе нове браће твоје. Нека и ове речи наше буду лествица 
ка Небу душама нашим: 

Радуј се, јер си изабрао Живот уместо смрти! 
Радуј се, избавитељу наш од вечне смрти! 
Радуј се, тајанствени надахнитељу молитве! 
Радуј се, проповедниче тајни Божијих! 
Радуј се, изливаоче благодати! 
Радуј се, ослободитељу од уза демонских! 
Радуј се, јер истински спознајеш тајну Свете Тројице! 
Радуј се, јер у сабору архангела Михаила лучезарно сјајиш! 
Радуј се, јер си удостојен да се молиш за цео свет! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 11. 
 
 А онда поред тебе, свети архангеле Салафаило, до пред сам 
Престо Божији, дође у васкрслом телу једнога дана и Часнија од 
херувима и неупоредиво славнија од серафима, Пресвета 
Владичица Богородица, која задоби још већу благодат од вас, да ви 
сви смерно запевасте: Алилуја! 
 

Икос 11. 
 
 Од тада све постаде у пуноћи промисла Божијег, сво Небо 
живљаше за славу Божију и помоћ земаљској Цркви. Ти, свети 
архангеле Салафаило, уткавши у биће своје молитву и сузе за цео 
свет, тајно кроз време и простор одашиљше молитвену благодат на 



све оне које по промислу Божијем то требаше да добију. Нека се с 
стога ове речи наше сретну негде на Небу са твојим: 

Радуј се, звездо молчаницо! 
Радуј се, јер молитвама твојим бришеш греховни смрад са душа 

наших! 
Радуј се, становниче Небеског Јерусалима! 
Радуј се, јер си заволевши Бога у радост вечну ушао! 
Радуј се, јер сваку заповест Божију у трену извршаваш! 
Радуј се, јер заповести Божије преносиш нижим ангелима! 
Радуј се, јер си избегао удео сатанин! 
Радуј се, јер силу Божију спознајеш више од свих створења! 
Радуј се, јер Богу служиш молитвом за сав свет! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
 

Кондак 12. 
 
 Само је Богу и теби, свети архангеле Салафаило, познато колико 
је душа спашено на молитвено заступништво твоје, само Бог и ти 
знате колико си пута због тога клицао: Алилуја! 
 

Икос 12. 
 

Посебну радост си доживљавао и доживљаваш када би на 
Земљи неко од браће твоје и сестара понео свето име твоје, свети 
архангеле Салафаило. А још када би тај био обучен у ангелски 
монашки образ, тада би ти коленопреклоно за њега узносио 
молитве Богу, како би био удостојен Царства Небеског. Нека и ми, 
који ти појемо ове молитвене речи, будемо молитвама твојим 
спашени: 

Радуј се, јер монахе и монахиње тајанствено подстичеш на 
молитвену ревност! 

Радуј се, јер очима својим непрестано у Господа гледаш! 
Радуј се, јер на крилима својим свете душе пред Господа 

изводиш! 
Радуј се, јер си сва чудесна дела Божија са трепетом и страхом 

гледао! 
Радуј се, јер неодступно пред Господом стојиш! 
Радуј се, свети архангеле Салафаило, молитвени 

заступниче наш пред Богом! 
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Кондак 13. 
 
 О, свети Архангеле Салафаило, брате наш Небески, услиши ове 
молитвене уздахе наше и допуни их свесилним молитвама својим и 
принеси их Господу, како би се смиловао на нас и подарио нам 
Живот Вечни у Царству Његовом где сви непрестано кличу: 
Алилуја! 

Овај кондак се говори три пута. Затим поново Икос 1. и Кондак 
1. и онда молитва, на крају 

Молитва 
 
 О, свети Архангеле Салафаилo, огњени слуго Божији, ти си у 
првом венцу серафима који окружују Престо Божији и најдубље 
спознајеш Неспознајну Свету Тројицу, па те молимо, да помогнеш 
браћи својој на Земљи који се у твоје молитвено заступништво 
уздају. Знамо да сваки од вас архангела има дужност коју му је 
Господ одредио, а дужност твоја, свети Салафаило, је да се молиш 
за цео свет, па те молимо, брате наш Небески, да се не оглушиш о 
ове слабе и из прегрешних уста изречене молитвене речи наше, већ 
да их примиш у срце своје и пренесеш, очишћене благодатним 
речима твојим,  Творцу нашем, да се смилује на нас и да не одврати 
лице своје од нас. Нека сузе твоје које лијеш непрестано за грешни 
род људски оросе окорела срца наша и смекшају их, како би бољи 
људи постали, Богу милији и како би једном заувек пошли оним 
уским путем који једини у Царство Небеско води. Помоли се, свети 
Архангеле Салафаило, за све нас, а посебно за оне који би хтели да 
ревнују за Истину Божију и Правду Божију. Јер само онај ко се бори 
за Истину и Правду, дубоком вером у Господа Исуса Христа, кроз 
Цркву Његову, моћи ће да окуси део оне сладости коју ти од 
стварања свога осећаш. Помози нам, стога, да када паднемо, 
устанемо, и да до краја живота земаљског стремимо ка сусрету са 
Господом, коме ти неућутно молитвено предстојиш, и кога славе све 
војске Небеске и душе праведника. А нека би једном, молитвама 
твојим, свети Салафаило, и ми дошли у ваш збор, да заједно са 
вама кроз сву вечност прослављамо Пресвету Тројицу, Оца и Сина 
и Светога Духа кроз сву вечност бесконачних векова. Амин. 

 
Акатист написао: 

Мирко И. Нанић 
О Светом Василију Острошком  

2015. године 


