
                       



 

                                           К 1

реподобния подвижник от Панагуда,  
произрастнал в Кападокия като благоухаещ съсъд и 
неуморен молитвеник, нека да възпеем заедно,  
защото той, като подражаваше на Ангелите по живот,  
благоугоди на Света Троица. Затова му пеем:  

Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
 

  И  1 
ил си като Ангел в избрания жребий на Богородица, и 
наш горещ застъпник пред Бога, отче Паисие, затова 
те възпяваме: 
Радвай се, добронравно миро на Кападокия, 
радвай се, дал ни пример за възвишен живот, 

радвай се, цвете на Мала Азия, 
радвай се, похвала на свети Арсений, 
радвай се, винаги възпяван от народа си, 
радвай се, правило за монасите, 
радвай се, пазителю на вярата, 
радвай се, светило за родината си, 
радвай се, божествено чедо на Византия, 
радвай се, красота и орел на Атон, 
радвай се, небесни жителю, пребиваващ на Небето. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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             К 2 
ато те видяхме да приемаш Кръщение от ръцете на 
свети Арсений във Фараса в Кападокия, родила много 
светии, и по неговото благословение да си 
многоплодна клонка от Малоазийската лоза, 
прославяме те достойно, като пеем на Бог: Алилуия! 
 

              И  2 
и разбра и изпита страданията на изгонените от 
родината си и като скиташе и тъжеше за разрушения 
дом на родителите си, усили се във вярата и прие 
светлината  на богоразумието и благодатта Божия. 
Затова и ние, като се вглеждаме в чудесата ти, 

възклицаваме към тебе така: 
Радвай се, придобил Иисусовото благословение, 
радвай се, божествено светило в градината на 
Богородица, 
радвай се, разпръскващ многомъдри благодеяния, 
радвай се, облагоухан с даровете на Всевишния, 
радвай се, на Духа Божий най-блаженно сияние, 
радвай се, на добродетелите неизказано благоухание, 
радвай се, атонска лоза прекрасна, 
радвай се, като Силоамска баня лекуващ всяка страст, 
радвай се, на Пресветата преблажен служителю, 
радвай се, вожде на Света гора и победно възклицание, 
радвай се, на поста и молитвата извършителю неуморен, 
радвай се, застъпниче на всеки страдащ и печален. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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              К 3 
и четеше и разбираше житията на светите мъченици, 
укрепявани чрез силата на Бога, и блаженната ти душа 
се въздигаше към непрестанно славословие на 
Твореца. А ние спомняйки си  за това, казваме: 
Алилуия! 
 

               И  3 
з съм Възкресението и Живота. Който вярва в Мене 
няма да умре никога“.  Чувайки тези думи на 
Небесния жених и изпълнен с Божествената 
светлина, ти отхвърли прелестта на неверието. 
Затова с благодарност ти пеем така: 

Радвай се, от дете победил мрежите на безбожието, 
радвай се, наяве видял Христа, 
радвай се, построил Стомионския манастир, 
радвай се, победител над Конитските еретици, 
радвай се, незичерпаем извор на милостинята, 
радвай се, укрепяван от небесното сияние, 
радвай се, подвижниче на Синайската планина, 
радвай се, молитвениче в обителта на света Екатерина, 
радвай се, подражателю на мъдростта на девицата*, 

радвай се, събеседниче на светите Галактион и Епистима , 
радвай се, градина, произраснала в планината на Моисей, 
радвай се, възпяващ Ангелски молитви на земята. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
 
 

                                                
 
*Света Екатерина 
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             К 4 
аради божественото ти усърдие към Майката Божия, 
отче най-чисти, ти Я придоби за Застъпница и 
неуморна Пазителка. Затова и ние, като желаем да се 
приобщим към твоя дар, пеем за теб: Алилуия! 
 

            И  4 
емните краища чуха за твоето име, Паисие отче, а ти 
блестейки като слънце в последните времена, 
утвърдяваш Православието чрез името на Господа 
Иисуса Христа. Ние единомислено, помнейки твоите 
божествени поучения, ти принасяме такива думи: 

Радвай се, много възлюбен от Пресветата, 
радвай се, милващо ни цвете на Майката Божия,  
радвай се, съмолитвениче на Херувимите, 
радвай се, единонравен на Серафимите, 
радвай се, крепило на Православието, 
радвай се, съсъд предизбран, 
радвай се, стена за монасите и пазител на родината, 
радвай се, израснал в Коница и молител за Стомион, 
радвай се, като лоза на Богомайката принасящ плод 
своевременен, 
радвай се, благоуханно лозе на покаянието, 
радвай се, говорил с Божествени думи, 
радвай се, елей за раните на грешниците. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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             К 5 
ридобивайки угодна на Бога любов, ти се положи в 
жертва на братството и по благословението на 
Пречистата обдаряваше всички. Заради това твое 
отречение днес прославяш Христа с Ангелите, а ние 
събрани в твоя памет, казваме: Алилуия! 
 

              И  5 
идяхме, че полагаш душата си за ближния, блаженне 
Паисие, и бързаме към теб с молитва: бъди милостив 
към нас и като предстоиш пред Владиката Христа, 
помоли Го да премахне помрачаващата ума греховна 
тъмнина от възпяващите молебни песни така: 

Радвай се, благородни защитниче на Панагуда, 
радвай се, за заблудените пътеводна звезда, 
радвай се, утешение на плачещите, 
радвай се, помощ за страдащите,  
радвай се, на тъгуващите Божествена подкрепа, 
радвай се, неотстъпна грижа за монасите, 
радвай се, молитвеник за нас пред Милостивата, 
радвай се, на болните безкористен лечителю, 
радвай се, насочващ подвизаващите се,  
радвай се, достойно пял на Богородица Вратарница. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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             К 6 
огоносен проповедник си и стълб на вярата, 
измолващ за нас даровете на Светия Дух Бога, затова 
и ний, пречудни старче, неспирно пеем: Алилуия! 
 

           И  6 
аблестя като неугасимо кандило чрез светлината на 
Трислънчевото Божество, свети отче Паисие, и стана 
наставник в покянието. По твоето застъпничество и 
ние приемаме утеха свише и за благодатта познание, и 
те хвалим, като казваме: 

Радвай се, съкровищница на себеотричането и      
въздържанието,  
радвай се, обливащ ни с благодатта на Утешителя, 
радвай се, Слънцето-Христос на маловерните показващ, 
радвай се, чрез милостта на Човеколюбеца помилвал  
всички, 
радвай се, винаги облагоухан чрез молитва за целия свят, 
радвай се, като сладко вино изпълващ душите с радост, 
радвай се, избрани славею на Богородица, 
радвай се, принасящ на Христа сълзи като благоуханна  
роза, 
радвай се, молител пред иконите и могъщо възклицание, 
радвай се, на Откровението гръмогласно възглашение,  
радвай се, с чиста душа на Тайната Вечеря причастниче, 
радвай се, на изповядването на помислите усърдни  
поддържниче. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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              К 7 
ато искаше да следваш Спасителя, ти показа ревност 
за мъченическо житие, и с нескверна душа и тяло, и 
Божествена любов последва Христа. Затова те 
величаем всесъгласно, като пеем на Бог: Алилуия! 
 

             И  7 
 любов и молитва ти ни показа нова победа над 
невидимите и видими врагове и като доби съвършено 
смирение, съкруши бесовските козни и гадания, и на 
Бога пя с благодарност, а ние ти пеем така:  
Радвай се, съкровищнице на Божествената светлина, 

радвай се, дарохранителнице на Христовото милосърдие, 
радвай се, пеене на Давидовия псалтир, 
радвай се, на свети Арсений моление, 
радвай се, поправяне и бодрост на грешните, 
радвай се, изпросващ ни милост от Богородица, 
радвай се, увенчан връх на подвижниците, 
радвай се, росоносна сянка за страдащите, 
радвай се, оживяваща вода за препъващите се,  
радвай се, мосте, спасяващ удавниците, 
радвай се, стълб и крепило за падналите грешници, 
радвай се, за болните тих одър и успокоение. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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К 8 
ужд си бил за света, Паисие, обикнал Господа и победил 
страстите с Божията благодат, и сега като зорница 
огряваш пеещите винаги така: Алилуия! 
 

              И  8 
икой, който идва при теб, не си тръгва без утешение. 
Но като проси благодат, приема дарование. Затова и ти 
пеем: 
Радвай се, лъченосна звезда за помръкналите, 
радвай се, на каещите се наставник и начало, 

радвай се, носещ теготите на атонските братя, 
радвай се, цвят най-прекрасен в градината на Богородица, 
радвай се, сладко разказващ ни за Христовата доброта, 
радвай се, на небесните молитви мироухание, 
радвай се, възвестяващ в света Месията, 
радвай се, възпяващ архангелската песен към Пресветата, 
радвай се, горял с надежда, милост и любов, 
радавй се, в борбата с врага божествена баня, 
радвай се, приел дара на пророците, 
радвай се, подобие на милостта на Небесния Отец. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
 
 
 

                                                
 
 
 
 

 

Ч 
Н 



              К 9 
а цялата природа си проповядвал словото подобно на 
апостолите, и като слънце си огрял земята с грижа и 
любов към ближните, прослявайки Светата Троица с 
„Алилуия“! 
 

             И  9 
отоци сълзи си изливал от душата си, за страдащите 
по душа и тяло сърцето ти болееше. Така и ние от 
душа ти възнасяме песнопение, и в смирение 
прилежно пеем: 
Радвай се, неуморен служителю на Евангелието, 

радвай се, неугасим трисвещниче на Трислънчевото 
Божество, 
радвай се, на поста свършил надпреварата*,  
радвай се, по смирение другите изпреварил, 
радвай се, на Атон възсиял с вяра, 
радвай се, на Всесветата сладко песнопение, 
радвай се, учителю славен на дело и в поучение, 
радвай се, защото с мъдрост си постигнал виждане на  
Божественото, 
радвай се, в лозето на Пречистата незаспиващ работник, 
радвай се, събеседниче на свети Лукилиан, Пантелеймон  
и Евфимия, 
радвай се, чул наяве гласа на Богоотроковицата, 
радвай се, видял Я жива като на Иерусалимската икона. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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             К 10 
и си великолепие на Елада и Кападокия и горещ 
молитвеник, свети Паисие. Изкачил си се угодно на 
Бога по стълбата на добродетелите,  непрестанно 
пеейки на Света Троица: Алилуия! 
 

            И  10 
тена си за верните, отче Паисие, обикнал ангелското 
житие, и с трудовете си постигнал постоянно да стоиш 
пред Бога. Затова благодарно ти пеем от душа и сърце 
и ти казваме: 
Радвай се, от Атон богоявен на света в сияние, 

радвай се, с прекрасен глас възвестяващ Словото, 
радвай се, многодетни, милостив към човешките болести, 
радвай се, изправящ пътеките на заслепените, 
радвай се, пял „Радвай се!“ на Неневестната Невеста, 
радвай се, достигнал пътя към Царството Божие, 
радвай се, съименен на кандилото на Духа*, 
радвай се, защото вида ти ни утешава, 
радвай се, по цял свят до краищата на вселената се носят  
твоите думи, 
радвай се, с молитва съкрушил главата на левиатана, 
радвай се, непрестанно извършвал молитвата Иисусова, 
радвай се, придобил неизказана любов към Божия Майка. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
 
 

                                            
 
 
*Свети Паисий Велики 
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             К 11 
ъчетавал си смирено прославата на Твореца и 
Винагидевата с борбата си денем и нощем, затова си 
носител на Божия Дух. А ние, като се прекланяме пред 
Светата Троица, заради теб пеем и казваме: Алилуия! 
 

            И  11 
ветлина и мироуханно благочестие, и любов, и 
безгранично самоотречение, и изцеления принася 
твойта свята памет, преподобне. 
И ние се стараем с молитвени гласове към теб да 
извикаме: 

Радвай се, на всекиго показващ път към небето, 
радвай се, защото твоите медоточни думи ни изпълват с                
радост, 
радвай се, пълноводна Атонска река, 
радвай се, звезда на Света Гора, озаряваща пътя на  
верните,   
радвай се, вечно ходатайство за нас пред Богородица, 
радвай се, застъпничество на усърдстващите в Ангелски  
живот, 
радвай се, най-добродетелна плодоносна лоза, 
радвай се, сълза за целия свят, достигаща до Престола, 
радвай се, нови апостоле, призоваващ към вяра в Христа, 
радвай се, глас на Православието, съвъздигнал мнозина, 
радвай се, многоплодно дърво, напоявано от Пресветата, 
радвай се, знаме на гърците, простряно над целия свят. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
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             К 12 
и стана Извор за благодатта Божия, отче, след 
успението си,  и възрадва Ангелите. Чрез това и ние, 
като се сподобихме да получим ходатай за спасението 
си, радваме се и казаваме: Алилуия! 
 

             И  12 
ъзпявайки безкрайните ти чудеса и подвизите на 
търпението ти, отче, от сърце ти пеем похвални 
песнопения, и като почитаме благоговейно паметта ти, 
пеем ти така: 

Радвай се, вестител на надеждата в предаденото на 
забрава отечество, 
радвай се, за освобождението на Света София и великия 
град проповедниче, 
радвай се, нова надежда за Цариград ни предсказал, 
радвай се, ходатай за славната област, от своите 
изоставена*, 
радвай се, не само своите наставляващ, но и от цял свят 
идващите, 
радвай се, защото обичайки Православните, с нежност си 
ги приемал, 
радвай се, предрекъл възраждане за плененото отечество, 
радвай се, красото на света, неуморно възгласявала 
вярата, 
радвай се, разбиращ смисъла на знаците и времената, 
радвай се, посветен в тайните на Откровението,  
радвай се, като апостол изобразяващ обещанията**, 
радвай се, надежда за избавлението на Мала Азия. 
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 
 
*Кападокия 

**на Господа Иисуса Христа 
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             К 13 
преподобни отче Паисие, цвят нов благоуханен, 
произрастнал в последните времена, моли Христа Бога 
да се спасят душите на пеещите ти: Алилуия! 
 
         (Този Кондак се чете 3 пъти и веднага след него Икос 1 и Кондак 1) 
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