
Акатист Светом Николају 

Архиепископу мирликијском чудотворцу 

 

Кондак 1. 

 

 Теби, изабраном светилнику Пресвете Тројице, који си подвигом својим прославио 

Цркву Христову, а пламеном вером Веру Православну сачувао, похвални песмопој 

узносимо, а ти пошто имаш велику слободу пред Господом, измоли нам опроштај 

сагрешења како би могли ти кличемо: Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче 

Христове Цркве! 

 

Икос 1. 

 

 Творац Ангела и Господ, подиже тебе, свети оче Николаје, као земаљског Ангела, у 

Цркви својој, да јој будеш стуб непоколебљиви, и да по изобилној благодати чиниш 

величанствена чудеса и за живота и по смрти по свој васељени. Због тога ти благодарно 

кличемо: 

 Радуј се, верни слуго Пресвете Тројице! 

Радуј се, златна уста Бога Оца! 

Радуј се, васељенски проповедниче Бога Сина. 

 Радуј се, велегласна трубо Бога Духа Светога! 

 Радуј се, милосрдни добротворе заробљених и понижених! 

 Радуј се, велики заштитниче Вере Православне! 

Радуј се, догмата утврдитељу! 

Радуј се, јереси изобличитељу! 

 Радуј се, Крсна славо и заштитниче безбројних храмова и домова Србских! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 2. 

 

Родитељи твоји, знатни и благочестиви, дуго немаху деце, али Бог, по промислу 

своме, после многог времена и силних молитава њихових удостоји да им се родиш ти, 

свети оче Николаје, због чега они пресрећни клицаше: Алилуја! 

 

Икос 2. 

 

 Од рођења твога, ти, свети оче Николаје, освећен благодаћу Духа Светога, показа 

чудесна дела, јер сисаше само из десне дојке материне, а средом и петком, само једном, 

и то увече, чиме си показао да ће цео живот твој проћи у уздржању. Због тога прими 

ово благодарење из недостојних уста наших: 

Радуј се, јер си благочестиве родитеље имао! 

Радуј се, јер си од утробе мајке своје Богу ревносно служио! 

Радуј се, јер си испосник од детињства био! 

Радуј се, јер се о пост средом и петком никад ниси огрешио! 

Радуј се, учитељу врлина!  

Радуј се, чувару Васељене! 

Радуј се, Божанска радости тужних! 

Радуј се, топли заступниче уцвељених! 

Радуј се, заштитниче сиромашних и удовица! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 



Кондак 3. 

 

 Од ране младости тебе, свети оче Николаје, дадоше да се поучаваш Светом Писму и 

свим Божанским врлинама, у чему ти претече све вршњаке своје, и у души стече такву 

радост, која је непрестано Бога призивала и клицала: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 Поставивши добар темељ у души својој, свети оче Николаје, ти си се клонио сваке 

сујете овога света. Не само да си избегавао разговор са женама, него ни у лица њихова 

ниси гледао. По читаве дане и ноћи проводио си у храму Божијем, молећи се, читајући 

свете књиге, и узносећи ум ка Божанским дубинама. Дивећи се чистоти и ревности 

твојој, ми ти благодарно узносимо ове архангелске поздраве: 

Радуј се, јер си ангелски на Земљи поживео!  

Радуј се, јер беше смирен и кротак срцем! 

Радуј се, монаха похвало! 

Радуј се, архијереја славо! 

Радуј се, Цркве служитељу! 

Радуј се, болесних утешитељу! 

Радуј се, гладних хранитељу! 

Радуј се, осуђених ослободитељу! 

Радуј се, остављених избавитeљу! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 4. 

 

 Видећи Божанске врлине твоје, свети оче Николаје, стриц твој, епископ Николај, 

посаветова родитеље твоје, да те дају на службу Богу, па када они дадоше благослов 

свој, он те узведе у чин свештеника, а ти од радости запева: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

 Од дана када постаде служитељ Божији, ти, свети оче Николаје, још више поче да 

ревнујеш, у бдењу, у молитви, у још већем посту и уздржању, поставши сличан 

ангелима Божијим. Лепота и чистота душе твоје пленише све којима си руководитељ ка 

Небу био, и сви због тебе слављаху Бога, који им те даде. Због тога и ми, заједно са 

њима, овакве ти похвале узносимо: 

Радуј се, јер срца верних напајаш водама Божанске премудрости! 

Радуј се, јер си Небеском светлошћу просветљен! 

Радуј се, јер те безбројне душе у помоћ призивају! 

Радуј се, јер нема места на Земљи које ниси посетио милошћу својом! 

Радуј се, јер апостолима Христовим подобан беше! 

Радуј се, јер си духом прозрео недогледне дубине Божије! 

Радуј се, јер си као старозаветни Јелисеј двоструку благодат стекао! 

Радуј се, јер душа твоја у Вишњем Јерусалиму обитава! 

Радуј се, заступниче грешних! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 



Кондак 5. 

 

 Када се родитељи твоји, свети оче Николаје, преселише у вечност, ти наследи велико 

имање њихово, али не привезавши срце своје за њега, ти га поче раздавати свим 

потребитим и убогим, који због тога слављаше милост твоју, а Богу појаше: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 У граду Патри живљаше неки богат и знатан човек, али паде у беду, и не знајући 

како да изађе из ње, намисли да три кћери своје учини блудницама. Чувши за то, ти, 

милостиви оче Николаје, сажали се, па га у три наврата посети тајно, ноћу, убацивши у 

дом његов три кесе злата, да овај опреми кћери своје за удају, и избави их од великог 

греха. Видећи Небеску доброту у срцу твоме, ми ти плетемо ове похвале: 

 Радуј се, јер милост твоја према свима беше неисказана! 

Радуј се, јер миришеш миром доброте по свој васељени! 

Радуј се, јер си љубављу својом просвећивао срца верних! 

Радуј се, незалазна светлости Духа Светога! 

Радуј се, јер свет просвећујеш светлошћу лика твога! 

Радуј се, јер заступништвом твојим одгониш маглу тешких беда које нас нападају! 

Радуј се, јер Небеску тишину ствараш у душама нашим! 

Радуј се, неверних у веру преобратитељу! 

Радуј се, ангелима подобни житијем својим! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 6. 

 

 Пожелевши да видиш света места по којима је ходио Спаситељ света, Господ наш 

Исус Христос, ти се, свети оче Николаје упути лађом у Јерусалим. На том путу вас 

ухвати тешко невреме, и већ сви гледаше смрти у очи, али се ти усрдно помоли Богу, те 

бура престаде, и сви путници због тога ускликнуше: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

 Дошавши у свети град, ти, свети оче Николаје, обиђе сва она знаменита места по 

којима ходише ногe Господњe, проли многе сузе, и понесен Небеском чежњом пожеле 

да одеш у пустињу, на још веће подвиге. Али Божански глас те одврати од тога, 

рекавши ти да се вратиш у отечество своје, где требаше да пасеш велико стадо Божије. 

Гледајући руку Господњу на теби, ми те овако величамо: 

Радуј се, јер си Христово Еванђеље испунио свим бићем својим! 

Радуј се, вере поборниче! 

Радуј се, љубави наставниче! 

Радуј се, правде заштитниче! 

Радуј се, целомудрености извршиоче! 

Радуј се, демона победиоче! 

Радуј се, Христов девствениче! 

Радуј се, милостиви даваоче! 

Радуј се, Божији миљениче! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 



Кондак 7. 

 

 Када се враћаше у отаџбину, свети оче Николаје, морнари који те возише хтедоше да 

те преваре, па запловише бродом на другу страну, али Бог окрену супротан ветар и лађу 

њихову усмери ка домовини твојој, и ти, незлобиви, не рече им ниједну прекорну реч, 

веч их поучи истини и правди Божијој.  А када стиже у Ликију, ти оде у манастир, где 

жељаше да проведеш цео живот свој, и да неућутно Богу појеш: Алилуја! 

 

Икос 7. 

 

 Али, Свемогући Бог, не хтеде да ти, свети оче Николаје, као скупоцени бисер 

сакривен останеш, већ ти се једном на молитви јави, рекавши: „Николаје, пођи на 

подвиг у народ, ако желиш бити од Мене увенчан“. И ти остави молитвено тиховање, и 

пође у град Мире, који беше митрополија целе Ликије, где на чудесан начин би изабран 

за архиепископа њиховог. Прими због тога ове наше похвале: 

Радуј се, јер си многе лађе морске од потопљења спасао! 

Радуј се, јер си многе душе од сигурне смрти избавио! 

Радуј се, јер си брз на помоћ онима који те молитвено призивају! 

Радуј се, јер оне који су од свих одбачени ти подижеш! 

Радуј се, јер си и мртве васкрсавао благодаћу Божијом! 

Радуј се, златна руко Божија која нас од зла избављаш! 

Радуј се, учитељу уздржања и кротости! 

Радуј се, милосрдни ангеле Небески! 

Радуј се, пресветла лучо која таму безбожја из душа наших одгониш! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 8. 

 

 Поставши велики архипастир стада Божијег, ти, свети оче Николаје, усрдно 

пасијаше поверене ти овце словесне. Од тада ти више ниси скривао небројене врлине 

своје, него све чињаше јавно, како би се сви угледали на тебе и подвиге твоје, и усрдно 

појали: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

 У то време свирепи Диоклецијан подиже страшно гоњење на Хришћане, мучећи их и 

убијајући на све стране. А ти, свети оче Николаје, слободно и неустрашиво 

проповедаше Веру Хришћанску, желећи и сам да страдаш за Господа Христа, због чега 

си био бачен у тамницу подносећи тешке муке у њој. Нека те ови молитвени поклици 

узвеличају због тога: 

Радуј се, јер си због исповедања Вере Хришћанске у тамници сужањ био! 

Радуј се, јер си прогоњене Хришћане молитвама и топлим речима у страдањима 

укрепљивао! 

Радуј се, јер си као сунце зраке доброте своје по Земљи раширио! 

Радуј се, јер си милостињу чинио по речи Христовој: Да не зна левица шта чини 

десница! 

Радуј се, пастиру и учитељу Хришћана по свој васељени! 

Радуј се, пристаниште уморних и бригама натоварених! 

Радуј се, златни украсу Цркве Христове! 

Радуј се, двери покајања! 



Радуј се, државо целомудрија! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 9. 

 

 Када 325. године би сазван први Васељенски сабор, да осуди Аријеву јерес, који 

говораше да Господ Исус Христос није превечни Син Божији, него створење Божије, 

ти, свети оче Николаје, беше међу светим оцима, и не могавши другачије да уразумиш 

безумника, ти га ошамари. Саборски оци узнегодоваше због тога, па ти одузеше 

епископски чин, а ти, знајући да је Бог на твојој страни, запева: Алилија! 

 

Икос 9. 

 

 Могу ли људска или ангелска уста да искажу чудо које се догодило. Јер неким 

саборским оцима показа се виђење где поред тебе, свети оче Николаје, стоје сам Господ 

са Еванђељем у руци, а Мајка Божија са омофором, и враћају ти знаке епископског 

чина, који ти беше одузет. Због тога ти Сабор, увидевши да је погрешио, врати чин, уз 

велико поштовање. А ми, удивљени Божијим благовољењем према теби, овако ти 

кличемо: 

Радуј се, јер си један од отаца Првог васељенског сабора био! 

Радуј се, јер си на том Сабору јасно исповедио једносуштност Бога Сина са Богом 

Оцем! 

Радуј се, јер си ревност за истину Вере Православне показао! 

Радуј се, јер си као дим Аријево безбожно учење развејао! 

Радуј се, јер си богохулном Арију шамар на том Сабору ударио! 

Радуј се, јер си неправедно од Сабора због тога осуђен био! 

Радуј се, јер су ти Господ и Мајка Његова архијерејско достојанство вратили! 

Радуј се, јер је тобом Православље утврђено! 

Радуј се, јер си душу своју за стадо своје положио! 

Радуј се, верни слуго винограда Господњег! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 10. 

 

 Вративши се са Сабора стаду своме, ти се, свети оче Николаје, усрдно бринуше не 

само о духовним, већ и о телесним потребама његовим. Јер када једном завлада тешка 

глад у крају твоме, ти се у виђењу јави неком трговцу у Италији, који по наредби твојој 

довезе жито у Мири, и исприча свима о том чуду, због чега народ благодарно и са 

сузама запева: Алилуја! 

  

Икос 10. 

 

 Ко ће исказати безбројна чудеса и доброчинства твоја, свети оче Николаје, јер када 

неке три војводе беху оклеветане и неправедно на смрт осуђене од стране цара 

Константина, ти му се у сну јави, и запрети му да их пусти. И када сам цар испита ту 

ствар, схвати да су они невини, па се удиви сили твојој, и посла ти на поклон златно 

Свето Еванђеље и прекрасне црквене сасуде, благодарећи што га избави од неправедне 

осуде. Зато ти и ми благодаримо овако: 

Радуј се, изворе небројених чудеса Божијих! 

Радуј се, просветитељу народа! 



Радуј се, велики пастиру стада Христовог! 

Радуј се, свештени уме Пресвете Тројице! 

Радуј се, стубе Цркве и верних утврђење! 

Радуј се, јер те све четири стране света славе као светитеља Божијег! 

Радуј се, свесветли наследниче Царства Небеског! 

Радуј се, јер те хвале и славе и Небо и Земља! 

Радуј се, јер светлост лица твога сијаше лепотом душе твоје! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 11. 

 

 Ти, свети оче Николаје, поживе много година у граду Мири, сијајући у њему као 

неко друго сунце врлинама и добротом својом, па када беше сит година ти се мало 

разболи и заврши земаљски живот свој, појући са ангелима који су дошли по душу 

твоју: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

 На погребу твоме, свети оче Николаје, сабраше се многи епископи и клир црквени са 

безбројним народом, лијући горке сузе за тобом. А мошти твоје убрзо почеше да точе 

свето миро од кога се исцељиваху све болести, и телесне и душевне, а демони са 

страхом бежаху. Чудеса која се над њима догодише, да ли би у цели свет стала, кад би 

се редом побројала. Због тога ти кличемо овако: 

Радуј се, јер си овенчан венцем неисказане славе на Небесима! 

Радуј се, јер Дух Свети кроз тебе миро Небеско точи! 

Радуј се, јер се Црква хвали подвизима и чудесима твојим! 

Радуј се, јер си за мало земаљског живота задобио вечни у Царству Божијем! 

Радуј се, јер безбројне иконе твоје поред икона Пресвете Богомајке на иконостасима 

стоје! 

Радуј се, јер си стекао велику слободу пред Господом да се молиш за нас! 

Радуј се, јер си тврдом вером и неисказаном милошћу врата Царства Небеског 

отворио! 

Радуј се, јер си по смрти ушао у радост Господа твога! 

Радуј се, ризницо савршених еванђелских врлина! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 12. 

 

 Име се твоје, свети оче Николаје, поштује по свом земаљском шару, јер нема места 

где га у приликама и неприлика не призивају, и ти, увек на помоћ брз, притичеш, и 

молбе испуњаваш, чинећи да се по целој Земљи због тебе поје: Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

 Диван је Бог у Светима својим, диван је и предиван у теби, свети оче Николаје, јер 

кроз тебе Он тако громогласно извршава свету љубав своју. Ти си тако савршено 

испунио на себи Еванђеље Христово, да и верни и неверни гледају у теби човека 

Божијег, који има велику слободу и силу да чини неисказана чудеса. Због тога ти 

радосно певамо овако: 

Радуј се, птицо небеска која до крајева васељене славу Божију проносиш! 



Радуј се, чувару Еванђелске истине! 

Радуј се, јер као анђео брзо испуњаваш наредбе Божије! 

Радуј се, јер буре морске Божијом руком утишаваш! 

Радуј се, јер се у неисказаном блаженству душа твоја радује! 

Радуј се, јер си архијерејски жезал достојно носио! 

Радуј се, јер си све поруге ђавола победоносно под ноге бацио! 

Радуј се, правило вере  и чистото Православља! 

Радуј се, Свети Оче Николаје, велики чудотворче Христове Цркве! 

 

Кондак 13. 

 

 О, свети оче Николаје, Мирликијски Чудотворче, прими ове мале молитве наше, па 

их умножи својим, и пренеси их до самог Господа, како би се смиловао на нас у часу 

страшнога суда, и удостојио нас рајског блаженства и ангелског појања: Алилуја!  

 Овај кондак се чита три пута, па онда опет: Икос 1. и Кондак 1. и молитва, на 

крају. 

 

Молитва 

 

 О, Свети Оче Николаје, мироточиви Мирликијски Чудотворче и велики Божији 

угодниче, слава твоја и Небо и Земљу испуњава, а милост и љубав твоја према роду 

људском не може се речима исказати. Све биће своје ти си Христу Богу предао и Њему 

до смрти верно служио, и Он те је због тога изобилном благодаћу наградио, којом ти 

небројена чудеса и милости изливаш на све оне који те усрдно за помоћ моле. И као 

што ниси безброј пута до сада оставио неуслишене молитве оних који те пре нас 

молише, ни нас немој одбацити, нити наше молитве забораву предати, већ се и на нас 

смилуј, и буди и нама заступник пред лицем Божијим. По неисказаној доброти срца 

твога, свети оче Николаје, моли и за нас од Господа милости и опроштаја безбројних 

сагрешења наших, због којих Земља стење и јеца, а сво Небо неутешно плаче. Видиш, 

свети оче, падове и слабости наше, видиш и немоћ нашу, али и жељу нашу видиш, да 

не умремо у греху, већ да се избавимо из смрада и гноја греховног у којем лежимо. 

Очисти нас, молитвама твојим, на борбу за спасење нас покрени, веру нам утврди, наду 

нам појачај, а љубав умножи. Недај да нас време и овај варљиви и умрли свет савлада, 

него нас вечношћу надахни, како би, док смо овде, бар мало уља у светиљкама душа 

наших са собом понели, у сусрет Небеском Женику. И не тражимо ми пуно, јер пуно ни 

не заслужујемо, него да нас Господ као оне најмање, настани у најдаље крајеве Царства 

свога, као најнедостојније, али ипак оне који Га воле и који су били слуге Његове, 

макар и грешне, на Земљи овој. Ту границу која ка спасењу води, удостоји нас да 

пређемо молитвама твојим, Свети Оче Николаје, и чувај нас у таквом настројењу душе 

до краја живота земаљског.  

И још те молимо, свети оче, да бар део ревности твоје према Вери Православној 

имамо, како би је сачували од свих отровних ветрова који дувају на њу у овом 

апокалиптичком времену. Сачувај нас у њој, па макар и по цену живота и мучеништва, 

само да се не нађемо на страни безбожног Арија, против кога си ти ревносно на Сабору 

био устао, и свих оних који су са њим у паклу огњеном.  

 Сажали се на нас, иако ниједно добро у себи немамо, по великој милости својој, и 

води нас и руководи тајним ходатајством твојим ка блаженој кончини нашој, како би се 

удостојили да по изласку душе из овог земљаног тела чујемо глас Самога Господа: 

Ходите к Мени, слуге Моје, јер сте спашени молитвама великог угодника Мога, 

Николаја Чудотворца. О, када би се то заиста и догодило, радост наша би вечна била, и 



вечно би са свом војском Небеском и свима Светима, и са тобом, Свети Оче Николаје, 

неућутно певали и славили величанствено име Тројичног Бога, Оца и Сина и Светога 

Духа, кроз све бесконачне векове и сву вечност. Амин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


