Акатист светитељу Николају србском и свеправославном
Кондак 1.
Златоусти епископе, пети еванђелисте и велики пророче
православља, Николаје србски, пошто имаш слободу пред
Господом, моли се за нас, и све нас облагороди, у правоверју и
правоживљењу руководи, да би ти клицали:
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Икос 1.
Творац свеколике твари тебе избра, свеблажени светитељу,
Николаје, као милозвучну трубу благовести Спаса, свиралу духовну
преумилног гласа. Твоја златоуста слова, чесни оче, учмале нам
душе ободрују, злате, и пророштва твоја мелем су за душу, и за боли
тела. Твојим златоустим словима све нас научи да ти кличемо:
Радуј се Лелића твога звездо сјајна, и манастира твога који је
источник чудеса са вишњих небеса.
Радуј се ваљевског краја молитвениче моћни.
Радуј се србског рода кормилару и србске цркве куло светиљо, која
нам показујеш путе.
Раруј се Мучениче Нови, од фашиста пострадали, а по смрти од
утописта омрзнути.
Радуј се јер си злогласни логор у ком си заточен био, својим крвавим
знојем осветио.
Радуј се, јер си се, за онога који те је у логор прогнао усрдно молио,
да се сродница његова у манастиру који ће носити твоје име, као
инокиња подвизава.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.

Кондак 2.
Видевши те многи, како ангело подобно живиш, и светлиш као
светионик на пучини мора, и душама нашим обезбеђујеш мирно
пристаниште, прослављају те као путевођу, благовесника, и једног
од највећих пророка православља, а Господу своме кличу: Алилуја.
Икос 2.
Европа кад виде тебе, Николаје, мудријег од многих учитеља сујетне
мудрости, дару премудрости задиви се твоме, кога си стекао од
Господа свога, србска црква кад те, Златоусти виде, умилне ти химне
преузноси, поје, богомољци тебе и у звезде кују, као путевођу свог
тебе поштују:
О, радуј се јер си, пре других видео, да Европа пати, да је једва жива.
О, радуј се јер си у њеној болести, синдром фарисејски и садукејски
препознао.
Радуј се јер си нових фарисеја европских и светских делатност
прозрео.
Радуј се јер си увидео да коров комунистички, социјалистиочки утопистички, целом свету, а највише Русима и Србима крв на
сламку пије.
Радуј се јер си богомољцима твојим које си водио и руководио,
говорио, да су пост и молитва два крила душе човекове.
Радуј се, јер си сав еванђелски подвиг сводио на пост и молитву, без
кога се не може напредовати, у духовном животу.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 3.

Благодатном силом која се изливала на верне преко живе речи и
пера, будио си успаване савести многих, да би врлинско живљење
заволели и Господу клицали Алилуја.
Икос 3.
Ко ће од нас земни моћи да опева висине и дубине твога
богословља, и мноштво трудова и подвига твојих. Анђелске хвале си
достојан. Имајући велику љубав према теби усуђујемо се да ти
кличемо:
Радуј се, јер списима својим и дан данас проповедаш.
Радуј се јер си приступачним народним језиком обичном народу
показивао пут спасења.
Радуј се јер си узвишеним стилом мудрацима светским објављивао
небеску мудрост.
Радуј се јер си попут Господа, за своје ученике бирао богоносне чисте
душе, који су као благовесници, Духом светим били руковођени.
Радуј се, јер си знао, да је мудрост овога света ништавна пред Богом,
те си се умудрио небеском мудрошћу
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 4.
Бура мисли многих у души ми стоји, како да опевам врлине и речи,
којима се паства лечи од свих боли. Да Господу своме Алилуја поје,
да Господу кличе и свог Бога воли.
Икос 4.
Сазнавши о теби многи, нови светитељу србски, и свеправославни,
Николаје, хранили су се и појили твојим корисним поукама, и
враћајући се на прави пут који води у живот вечни, и задовољни ти
вапијали:

Радуј се путевођо роду србском, крстоносном.
Радуј се, јер си по целом свету и речју и пером православље
светосавског духа проповедао.
Радуј се јер су твоји богомољци, попут рибара галилејских били
громогласне трубе благочешћа.
Радуј се, јер су облагодаћени богомољци србски, тобом вођени и
руковођени, и молитвама твојим крепљени, неустрашиво еванђеље
проповедали, да им се сав свет дивио.
Радуј се јер, савета твојих богомудрих и пророштава увек ћемо се
сећати.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 5.
Јавио си се, златоусти еванђелисте, проповедниче покајања, и
пророче православља, као од Бога вођена звезда, ти си, која по
целом свету ходи, и паству, својим златоустим словима ка спасењу
води, ка спасењу води, да је облагороди, и да Господу кличе:
Алилуја.
Икос 5.
Видећи те протојереј Вукашин, веома милостивог попут Николаја
Мирликиског, када си преко њега милостињу делио, да би и њега
милостињи научио и да би испунио речи Господње, што да десница
да не зна левица твоја. Отац Вукашин је прославио Бога који има
тајне милостиве слуге твоје. И ми теби милостивом
првопрестолнику кличемо:
Радуј се јер си своју епископску плату нерадо примао, и нишчима је
раздава.

Радуј се, јер си протојереју Вукашину новац давао да он место тебе
милостињу дели. У кога си погледао, ономе је новчану помоћ давао,
јер си као пророк Божији свачију невољу и потребу духом видео.
Радуј се, јер си једном, који је на улици од тебе ципеле тражио,
одмах своје скинуо и дао, а сам обичне сеоске опанке обуо.
Радуј се јер је немогуће поменути сва доброчинства твоја.
Радуј се, јер су, милостиње твоје, светитељу Николаје, и
коленопреклоне молитве које си, за пријатеље и непријатеље чинио.
Радуј се, ктиторе лелићког храма и обновитељу многих цркава и
манастира.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 6.
Многи су те, светитељу Николаје, преко твојих књига упознали. На
многима су се испунила пророштва твоја, и многи су осетили
молитвену помоћ твоју. Док си сужањ био, Србкињи са
парализованом вилицом си попут апостола рекао: Сребра и злата
немам, а оно што имам дајем ти; молитвама Николаја Мирликијског
оздрави. У Лелићу је један болесник штаке заборавио и отрчао да би
превоз ухватио, кличући Богу: Алилуја.
Икос 6.
Врлинским живљењем си Богу угодио. За непријатеље си се, попут
Силуана Атонског молио. Децу си посебно волео и многа
сиротишта основао. Она су те својим деком звала. Са њима си
последњи комад хлеба делио, и многа им писма писао. Видећи
ширину душе и срца твога, ми те славимо:
Радуј се, јер си и нама пример милосрђа показао.

Радуј се јер си ради милостивог срца блаженство и на земљи и на
небу стекао.
Радуј се јер си у Хиландару поново општежиће увео, и ради тога
силних невоља имао.
Радуј се, јер је клеветнику твоме, који је светогорској полицији
наредио да те под стражом пешице до пристаништа изгнају, језик
отпао.
Радуј се јер си неуморном делатношћу заговорнике конкордата у
Србији ућуткао, а православље попут св. Саве поново утврдио.
Радуј се јер си безбожје и кривоверје неућутно изобличавао.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 7.
Желећи да Србаље утврдиш у вери, ти си неуморно о правоверју
зборио, и против безбоштва и кривоверја борио. Европска си и
светска лажна богомољства разоткривао, а истинско богомољство и
истинску веру исповедао. Као истински богоносац по сведочењу по
смрти твојој црквењака твога, си и затворена врата црквена
молитвом откључавао, а то чудо је твој црквењак после дуго времена
објавио, да би сви који сазнају за ово предивно чудо клицали
Господу Алилуја.
Икос 7.
Видећи у теби Божјег изабраника, многи су те следили, и сада те
следе, јер свима си био узор скромности и смирења. У кудељној
мантији си на разговор краљу ишао, са небеским Царем си
смиреноумно зборио, Свето Писмо препевавао, ради тога ти
кличемо:
Радуј се нови Давиде србски, јер си многе духовне песме написао.

Радуј се јер си једном док си за време 1. светског рата на Ади
београдској био, редове војске која је у паници бежала збио, да би
непријатеља потиснула, да би се народ без панике безбедно повући
могао.
Радуј се лиро духовна, јер си по Духовној Лири Дамаскину сличан.
Радуј се нови богослове србски.
Радуј се јер си у стиху и прози славословио, и благовести еванђелске
благовестио, прослављајући Господа.
Радуј се, јер си попут Златоуста највишу државну власт када је
погрешно радила изобличавао.
Радуј се јер те је анђео чувар од хиљаду смрти сачувао.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 8.
Благородне лозе, изабрани грозде, Николаје србски и
свеправославни, Преслатки се Господ кроз тебе прослави. После
мученичке смрти краља србског Александра, савремени гусари из
Ватикана су поткупили намесника србског, да конкордат са Римом
спроведе и унију са Ватиканом установи. Ти си се неустрашиво
борио пролазећи широм Србије и Југославије, налазећи се и у
смртној опасности, само да правоверје у Србији сачуваш, да би
Србаљи у правоверју и правоживљењу клицали Богу: Алилуја.
Икос 8.
Ваистину си се, док си био на овом свету, о свима бринуо, као да
ниси био од овога света. Имао си много непријатеља али и
пријатеља. Пријатељ си Божји, и светаца Божијих био, о којима си у
Прологу и у другим књигама писао. Сличним си животом и ти
живео, као древни пророци поучавао и карао, и о својој се пастви
неуморно старао. Ми ти захвални кличемо:

Радуј се јер си краља мученика прослављао, и монархију као Божију
установу прижељкивао.
Радуј се јер си нечастиве силе огорчио, да си их свуда потирао и
сатирао.
Радуј се јер си своје робовање без роптања подносио.
Радуј се јер си у Дахау мученички венац добио, и кроз невоље се
Господу још више приближио.
Радуј се, јер ти се у тамници Преслатки Господ јавио и укрепио те и
утешио.
Радуј се јер си у тамници, а и касније, Сатану посрамњивао, а душу
још више обожио и оврлинио.
Радуј се јер си и по смрти од барјактара врага омрзнут био, да ти
Срби ни мртвом дуго у Србију нису дали доћи.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 9.
Ни мудраци земни не могу да схвате, како се на гробу твоме у
далекој земљи могла чути песма анђела, и како се пророштва твоја
која су пре много година изречена обистинила, да су молитве твоје
мелеми на ране болних, који исцељени вапију Богу: Алилуја.
Икос 9.
Ни најречитији говорници не могу ти против стати, Златоусте нови,
јер твоја мудрост није од овога света. Она је благодат, благо дано од
онога света, којим и нас облагодаћујеш да ти кличемо:
Радуј се јер си мудрији од могих мудраца, чије мудровање није по
Богу.

Радуј се јер си ради аскетског живљења окрилатио, да ти је душа још
за живота на земљи са Господом и анђелима и светима зборила, и
силном љубављу према Господу и угодницима Његовим горела.
Радуј се јер си многе ноћи и дане у молитви проводио.
Радуј се, јер, и ако живећи у свету, затворнички си живот водио.
Радуј се јер си од Господа, Који те је веома заволео, и дар пророштва
добио, да си један од највећих пророка православља постао.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 10.
Желећи да спасеш душу, тело си своје потчинио духу, да те је дух
свети облагодатио, да су демони од твојих моштију у страху из људи
бежали, и друге болести молитвама твојим губиле снагу, и да су
исцељени Тројичном Богу непрестано клицали: Алилуја.
Икос 10.
Преблажени оче и нови србски чудотворче, ти си тврђава оних који
ти притичу да се за њих молиш Господу Који нам снагу даје. Нас
убоге у врлинама ослободи од свих невоља, најезде туђинаца и
међусобног рата, и измоли нам погодно време за све, без штетних
зрачења, и нас сачувај од сваке невоље да ти кличемо:
Радуј се јер си непоколебиво јело гладнима правде:
Радуј се јер си неисцрпно пиће жеднима вечног живота.
Радуј се јер нас од метежа и рата чуваш.
Радуј се ти који од уза и ропства ослобађаш, јер си и сам сужањ био.
Радуј се јер си многе од различних невоља избављао.
Радуј се јер тобом покајници живот вечни стичу.

Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 11.
Преблажени Николаје србски, ти си у изгнанству о роду свом
мислио и себе и друге тешио говорећи: Кад кућа гори она се гаси
споља. Вољене Србе си молитвено крепио, и за њих се молио да им
држава једног дана поново чврсто на ноге стане. Да Србаљи, после
дугогодишњег лутања и падања, поново очи своје подигну у небо, и
Господу кличу: Алилуја.
Икос 11.
У послератном мраку, када су безбожници себе авангардом
радничке класе сматрали, и све Христово исмевали и затирали,
усред Ваљева на зидинама древног манастира Градца стадион
начинили и њиме се поносили. И осим Хлеба Живота, само су
земаљског хлеба и игара тражили, а у србским школама мајмуна на
узвишено постоље поставили, и као родоначелника га именовали. О
свему томе си у далекој земљи слушао и сузе ронио, и за Србе се и
остале страдалце молио, да издрже до краја, и истински се надао да
ће нас Господ ради светих предака ипак на крају сачувати, и зато ти
ми кличемо:
Радуј се свих утопија потопитељу.
Радуј се православља и светосавља благовесниче.
Прауј се јер си јасније од многих, религију такозваног Новог светског,
сатанског поретка, препознао и изобличавао.
Радуј је јер се опет почело о твом врлинском живљењиу зборити, да
многи о теби са љубављу проповедају и у твој манастир у Лелићу
хитају.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.

Кондак 12.
У свим делима твојим види се прст Божији, и благодат Божија се
кроз тебе јавља, Николаје Нови, стубе православља. Иконе нам твоје
помажу у муци, свете мошти твоје нечастиве косе, и победе над
врагом свакодневно односе. И ми из захвалности Богу који те
порославио кличемо: Алилуја.
Икос 12.
Опевајућ дела твоја за живота твога, и молитве топле које чине чуда,
а и после смрти многа чуда теку, из Лелића твога слуго Вишњег
Бога. Због тога ти вапијемо:
Радуј се јер си наш нови кладенац чудеса.
Радуј се бањо Витездо ваљевског краја.
Радуј се србских земаља одбрано и надо.
Радуј се, кличе ти презахвално стадо.
Радуј се свих врлина огледало.
Радуј се небеских служитеља сажитељу.
Радуј се Николаје србски, пети еванђелисте и велики пророче
православља.
Кондак 13.
Светитељу Николаје србски, смилуј се на род свој и све православне,
да их нечасниви не улови у своје спремњене мреже, у ова мутна
апокалиптичка времена. Прими ово данашње приношење и
молитвама твојим избави нас од вечних мука, да би ти клицали:
Алилуја.
Овај Кондак трипут. (Затим Икос 1. па Кондак 1.)
Молитва

Нови Златоусте, пети еванђелисте, и велики пророче православља,
не заборави нас, рода свог се сети, и свих православних, Николаје
свети. Да се сви који ти кличу избаве од сваке невоље и муке. Да у
правоверју и правоживљењу дане проживе. Да нам отаxбина наша
буде далеко од нових јереси и раскола, а и ако их буде, молитвама
твојим да изгубе снагу. И да конкордати са Ватиканом и врагом само
давна прошлост буду. Да се увек, попут тебе, и попут светог кнеза
Лазара, опредељујемо за небеско царство. Да нам се род србски
сложи, умножи и обожи, и да сви Србаљи буду народ Божји. Да се
само Господу и свецима Божијим клањамо, и да се пред
непријатељима нашим никада не склањамо, имајући чврсту веру и
наду у Божију помоћ, и твоје свете молитве, и да непријатеље вере и
отечества побеђујемо, и да непријатељи наши побегну што даље
могу, а ми да захвалимо теби за молитве твоје и твоме и нешем Цару
и Богу узносимо хвале. Јер Њему приличи свака слава част и
поклоњење, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове
векова, Амин.
На Видовдан 2000. год.
свештеник Марјан Кнежевић.

