
Акатист светитељу Николају Лелићком 

Кондак 1. 

Златоусте речи ум ти вешто плете, 

пети еванђелист Србаљима ти си, 

епископе врли и пророче јасни, 

род твој ти се моли, светитељу часни. 

 

Да се Срби сложе, обоже, умноже, 

да Србијом тече животворна вода, 

да је Срби пију и никад не жедне, 

да душе Србаља буду чисте, чедне. 

 

Да сви православни једном душом дишу, 

да Господу с Тобом Алилуја поје, 

да Господ закрили, избави и спасе, 

род свој крстоносни, достојање своје. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Икос 1. 

Творац свеколике твари тебе избра, 

као милозвучну трубу Христа Спаса, 

лелића похвалу, србског рода славу, 

свиралу духовну преумилног гласа. 

 

Твоја златоуста слова, чесни оче, 

учмале нам душе на прави пут воде, 

да нам стопе наше у врлини ходе,  

и да бића наша добра дела роде. 

 

Зато тебе хвале светосавци твоји, 

прослављају тебе међ светима славна, 



радуј се, кличу ти из свег срца свога, 

радуј се и ликуј слуго Вишњег Бога. 

 

О радуј се јер се у виђењу јави, 

богоносцу смерном из ваљевског краја, 

плачеш, сузе лијеш, и овако збориш, 

сав љубављу жарком према роду гориш. 

 

"Богомајка моли да Бог Србе спасе, 

и анђели плачу, за Србе се моле, 

док се не покају, Бог их чут не жели, 

неће превазићи невоље и боле. 

 

О радуј се звездо из Лелића сјајна, 

ти у манастиру свом почиваш сада, 

и молитвениче ваљевскога краја, 

целебниче моћни у теби нам нада. 

 

О радуј се јер си путевођ нам роду, 

и кула светиља висока до неба, 

духовних добара препуна је она, 

и духовног пића и духовног хлеба. 

 

О радуј се свети мучениче нови, 

од фашиста мучен да једва жив оста, 

и од утописта омрзнут до краја, 

слуго Вишњег Бога, становниче раја. 

 

О радуј се јер си и злогласни логор, 

са крвавим знојем освећиво, свети, 

молитва се твоја и до раја вила, 

докле ти храм душе тама апсе крила. 

 

О радуј се јер се за злобнике молиш, 

да из душа њиних мржња што пре оде, 

да душе врлину приме, у њој стоје, 

љубављу се хране и љубављу поје. 



 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 2. 

Сазнавши о твоме живљењу по Богу, 

да ко светионик светлиш роду своме, 

мирно пристаниште указујеш нама, 

осветљаваш путе којим хода тама. 

 

Као путовођу славимо те, свети, 

и благовесника и пророка јасна, 

широм праавослављаа речи твоје брује, 

о пророштву твоме далеко се чује. 

 

Алилуја кличу душе наше сада, 

у Тројичном Богу сва је нааша нада. 

Икос 2. 

Европа кад виде тебе, Николаје, 

сили премудрости задиви се она, 

дар се Божји не скри јер светли и сија, 

многи тебе хвале, прослаављам те и ја. 

 

Србска црква кад те, Златоусти виде, 

умилне ти химне преузноси, поје, 

 

богомољци тебе и у звезде кују, 

као богоносца они те поштују. 

 

О радуј се јер си пре других видео, 

да Европа пати, да је једва жива, 

многи лажној слави диве се и кличу, 

слепи у њој виде горостаса, дива. 



 

О радуј се јер си фарисеја нових 

делатност прозрео, још у оно време, 

куле вавилонске они имат желе, 

идолопоклонству радују, веселе. 

 

Науку, технику место Бога хвале, 

политиком диче, на авети личе. 

 

О радуј се јер си увидео да нам 

клика комуниста  крв на сламку пије, 

претходници њини, слебденици исто,  

не могу имати ништа свето, чисто. 

 

О радуј се јер си богомољце твоје, 

учио да с постом и молитвом живе, 

два су најмоћнија сретства против врага, 

и да је у њима непобедна снага. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 3. 

Канонизацију ометају твоју, 

и клирици неки сада свашта зборе, 

да си 5 литара вина за ноћ пио, 

да си, светитељу, страстни пушач био. 

 

Дела место речи сама ће да зборе, 

и Акатист овај лик твој светли краси, 

мучениче нови, Господ те прослави, 

он зна труде твоје, зна светитељ да си. 

 

Алилуја поје   душа твоја сада, 



јер је изнад мука терора и јада, 

моли се за род свој да више не страда, 

да се у Господа он једино нада. 

Икос 3. 

Благодатном силом зрачио си свуда, 

преко живе речи а и пера свога, 

 

успаване душе будио си лако, 

и приводио их под окриље Бога. 

 

Имајући силну љубав према теби, 

о радуј се, Свети, кличемо ти сада, 

списима нам својим и сад проповедаш, 

у њима је нама утеха и нада. 

 

О радуј се јер си језиком народа, 

обичним људима благовесник био, 

и пут им спасења трасирао, Оче, 

Лелића Похвало, Нови Чудотворче. 

 

О радуј се јер си попут Спаса Христа 

за благовеснике биро просте људе, 

без мудрости лажне која гордост рађа, 

и само се брине себи да угађа. 

 

Мудрост је без Бога ко бунар без воде, 

и тело без душе и душа без Бога, 

а небеска мудрост никада не бледи, 

а душа се без ње злопати и леди. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 



Кондак 4. 

Бура мисли многих у души ми стоји, 

како да опевам врлине и речи, 

и молитве сузне, Николаје твоје, 

којима се паства од свих боли лечи. 

 

Упућиван тобом род твој Богу кличе, 

Алилуја поје, хвали Бога свога, 

 над царима Цара и Превечног Бога, 

у светима својим дивно слављенога. 

Икос 4. 

Сазнавши о теби Нови Светитељу, 

пророку Србаља и просветитељу, 

поукама твојим многи се сад поје, 

рад молитви твојих у врлини стоје. 

 

Раздрагани кличу путовођи своме, 

Николајуа светом, Свецу лелићкоме. 

 

О радуј се јер си светосавље свето 

куда си год ишо објављиво свету, 

и речју и пером, чистим срцем, вером, 

православну веру, богоносну свету. 

О радуј се јер су богомољци твоји 

трубе благочешћа биле врло гласне, 

као апостоли Преслатког Исуса, 

облагодаћене и веома јасне. 

 

О радуј се јер су проповеди твоје 

веома корисни мелеми за душе, 

заборав их од нас никад скрити неће, 

нити ће их друга учења да гуше. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 



међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 5. 

Као од Господа вођена си звезда, 

златоусте речи извиру из тебе, 

пето еванђеље ти нама написа, 

велики пророче Бог прослави тебе. 

 

Својим поукама паству мудро водиш, 

на путе спасења, на узане стазе, 

које рају Божјем упућују, воде, 

којим богоносци ходе, њима газе. 

 

Господу Преслатком Алилуја поје, 

раздрагани кличу, уз Господа стоје. 

Икос 5. 

Видећи Вукашин, протојереј чесни, 

милостињу твоју коју тајно твориш, 

десница ти незна, шта левица чини, 

са љубављу топлом према свима гориш. 

 

О радуј се јер си епископску плату, 

нерадо примао нишчима раздаво, 

свештеник Вукашин милостињу дели, 

од новаца твојих да с нишчи весели. 

 

Оном ког погледаш прота новац даје, 

свакога потребу ко пророк упозна, 

попут Николаја из Ликијске Мире, 

свачију невољу од Господа дозна. 

 

О радуј се јер је немогуће нама, 

избројати дела милосрђа твога, 



метаније бројне и врлине многе, 

са сузама топлим верни слуго Бога. 

 

Радуј се ктиторе лелићкога храма,  

и обновитељу многих манастира, 

храмови су тобом пропојали многи, 

у којим Србаљи траже души мира. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 6. 

Многи су се с тобом преко књига срели, 

на многима су се пророчанства збила, 

молитвену помоћ осетише многи, 

велики и мали, богати, убоги. 

У далеком свету док си сужањ био, 

србкињу си једну речју исцелио. 

Парализа за час напусти је љута, 

па захвали теби по стотину пута. 

 

У Лелићу један болесник је био, 

код моштију твојих штаке оставио. 

О предивном чуду штаке нам сведоче, 

Свете мошти твоје исцељења точе. 

 

Рад предивног чуда Богу кличе сада,  

Алилуја поје, у Богу му нада. 

Икос 6. 

Врлинским живљењем угодио Богу, 

за злобнике своје молио се често, 

душа твоја поста стан Живога Бога, 

рад незлобивости Живог Бога престо. 



 

Децу си волео највише од свега, 

сиротишта многа осново си радо, 

она те из миља својим деком звала, 

била су ти мила та дечица мала. 

 

Видећи ширину душе, срца свога, 

кличемо ти сада слуго Вижњег Бога. 

 

О радуј се јер си милосрдан био 

и према онима који тебе гоне, 

попут Силуана Атонског и светог, 

уподобивши се Творцу васионе. 

 

О радуј се јер си рад меког ти срца, 

блаженство стекао док по земљи хода, 

пример милосрђа показо си нама, 

изданче предивни од нашега рода. 

 

О радуј се јер си савет мудри дао, 

хиландарском братству кад си код њих био, 

да је општежиће за Хиландар боље, 

већини монаха савет твој би мио. 

 

О радуј се јер је љута казна стигла 

једнога инока, што клевета тебе, 

језик му отпао, јер си светац Бога, 

Бог за те ратује, воли слугу свога. 

 

Канонизацију ометају твоју, 

и клирици неки сада свашта зборе, 

да си 5 литара вина за ноћ пио, 

да си, светитељу, страстни пушач био. 

 

Дела место речи сама ће да зборе, 

и Акатист овај лик твој светли краси, 

мучениче нови, Господ те прослави, 



он зна труде твоје, зна светитељ да си. 

 

О радуј се јер си конкордат са Римом, 

раскринкао мудро те изгуби снагу, 

православље опет као свети Сава, 

утврди, учврсти, нека ти је слава. 

 

О радуј се јер си безбожништво мрачно, 

изобличаво си кривоверје исто, 

а и полуверје с идолопоклонством, 

проповедо само светосавље чисто. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 7. 

Желећи да Србе утврдиш у вери, 

проповедо си им правоверје чисто, 

а европске вере невери су сличне, 

све су оне што и кривоверје исто. 

 

Лажна богомољства упозно си њина, 

и што се на делу показало само, 

светски су ратови слика њине вере, 

егоизма пуне преко сваке мере. 

 

Прави богомољац био си, о Свети, 

закључана врата молитвом отвараш, 

да би света служба почела на време, 

за благољепије црквено се стараш. 

 

Када се прочуло од твог црквењака 

о предивном чуду у лелићком храму, 



род твој крстоносни Алилуја поје, 

моли да Бог спасе достојање своје. 

Икос 7. 

Видећи у теби угодника Бога, 

многи путем твојим почеше да ходе, 

јер си свима узор смирености био, 

и пример скромности врло драг и мио. 

 

У кудељној ризи ишао си краљу, 

на разговор с њиме, светитељу чесни, 

убијеног краља мучеником словиш, 

земаљски анђеле, житељу небесни. 

 

Свето Писмо ти си стављао у песму, 

да га род твој лакше пресели у душу, 

сви ти сад кличемо, радуј се рад тога, 

епископе свети, верни слуго Бога. 

 

О радуј се јер си Нови Давид србски, 

духовне си песме написао многе, 

да их и неуки разумеју, приме, 

и да славе тебе, хвале твоје име. 

 

О радуј се јер си једнога тренутка 

војсковођа прави постао на Ади, 

војсци која бежи редове си збио, 

несуђени војник ето тад си био. 

 

О радуј се јер си Дамаскину сличан, 

рад "Духовне лире", богослове нови, 

Златоусте часни, светитељу гласни, 

философе мудри, и веома јасни. 

 

О радуј се јер си власт државну смео, 

попут Златоуста да караш кад треба, 



анђео те чувар од хиљаду смрти 

сачувао, Свети, становниче неба. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 8. 

Благородне лозе изабрани грозде, 

из кога се вино животворно точи, 

Николаје србски и свеправославни, 

од њег прогледају заслепљене очи. 

 

После мученичке смрти србског краља, 

унија са Римом поче да се кује, 

да би женин мираз без царине прено, 

почео кнез србски с папом да шурује. 

 

Ти си се борио против конкордата, 

изобличаво га, пролазећи свуда, 

убити те хтеле ватикана слуге, 

и тад беше пуно Пилата и Јуда. 

 

Рад трудова твојих конкордат не прође, 

паства твоја Богу Алилуја поје, 

правоверно она провођаше дане, 

посрамњене бише нечастиве вође. 

Икос 8. 

Ваистину си се о свима бринуо, 

за све земнородне молио се Творцу, 

да им дуси злобе не задају муке, 

да им земнородни не иду на руке, 

 

Нечастиви многе против тебе диже, 



јер не може гледат противника свога, 

али многи свети за тебе се моле, 

свог брата у Христу, слугу Вишњег Бога. 

 

Попут Димитрија Ростовског си писо, 

о животу светих богоносних људи, 

у "Прологу" своме беседиш о њима, 

да "Житија" њина, и србски род има. 

 

Сличним си животом живео ко они, 

пророци и свеци из древних времена, 

имајући веру и наду и љубав, 

ко апостол Петар чврсту као стена. 

 

И ми ти захвални узносимо хвале, 

према величини твојој, ситне, мале, 

о радуј се нови србски Светитељу, 

пророче Србаља и просветитељу. 

 

О радуј се јер си краља мученика 

хвалио подвиге и велика дела, 

православни краљ је помазаник Бога 

и понизни слуга Спаса Свемоћнога. 

 

Док су председници "слободари" нови, 

слободу од Бога прокламују често, 

и на трон Божији многи стати желе, 

и хајке на краља њих врло веселе. 

 

О радуј се јер си нечастиве силе, 

сатирао увек где год пошо, стао, 

молитвама топлим, коленопреклоним, 

ти силама Ада мира ниси дао. 

 

О радуј се јер си робовање своје 

подносио јер Бог све види и чује, 

прекаљено гвожђе доста тврђе буде, 



трпљењу се твоме тамничари чуде. 

 

О радуј се јер је враг поражен тобом, 

ко што је од Јова он побеђен био, 

у Дахау тебе Господ је овенчо, 

ко мученик нови драг си му и мио. 

 

О радуј се јер си кроз невоље многе, 

више упознао Створитеља твога, 

у тамници ти се Господ Христос јави, 

тамница засија рад присуства Бога. 

 

О радуј се јер те у тамници мрачној 

утешио Господ да издржиш даље, 

да би убудуће рат водио љути, 

против сила Ада, Господ тебе шаље. 

 

О радуј се јер те и по смрти гони 

барјактар сатане са србскога трона, 

неда да у твоју Подгорину дођеш, 

не часећи часа звони у сва звона. 

 

О радуј се јер је дошло време друго, 

кад се твоја жеља испуни до краја, 

да ти мошти твоје твој Лелић угледа, 

и да ти притичу богомољна чеда. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 9. 

Песма се анђела чула на твом гробу, 

то мудраци земни да схвате не могу, 

како се пророштва испунила твоја, 



могуће је оном ко је мио Богу. 

 

Молитве су твоје мелеми за ране, 

болесника које тешке боли муче, 

исцељени Богу кличу Алилуја, 

и од тебе, Чесни, врлини се уче. 

  

Икос 9. 

Ни најречитији говорници земни, 

не могаше тебе надмудрити, Чесни, 

јер ти мудрост није од овога света, 

Златоусте Нови, житељу небесни. 

 

Она је од Бога, благо дано с више, 

благодаћу Божјом душа твоја дише. 

 

Умудрени тобом кличемо ти сада, 

борче против мрачних злобних сила Ада. 

 

О радуј се јер си аскетским живљењем 

стеко крила духа, с анђелима збориш, 

са светима певаш Створитељу своме, 

сав љубављу жарком према Њему гориш. 

 

О радуј се јер си многе дане, ноћи, 

на молитви стајо, као древни оци, 

и аскетски живот водио у свету, 

ко пророци древни, свети чудотворци. 

 

О радуј се јер си дар пророштва стеко, 

један од највећих пророка ти поста, 

православље тобом вредно благо стече, 

све се испунило што нам ти прорече. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 



међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 10. 

Желећи да спасеш душу своју свети, 

тело своје ти си потчинио духу, 

душа твоја поста станиште му драго, 

душа твоја прими немерљиво благо. 

 

Од моштију твојих сад демони беже, 

и друге болести код њих губе снагу, 

Богу Алилуја исцељени кличу, 

а и теби, Свети, дивне химне сричу. 

Икос 10. 

Нови Светитељу, преблажени оче, 

за кога се молиш Бог ти молбе прима, 

тврђава си оних који ти притичу, 

љубав према теби изобилну има. 

 

Помоли се за нас убоге и мале,  

што смо од врлина отишли далеко, 

од невоља спаси од рата закрили, 

не дозволи да нас роби, хара неко. 

 

Туђинце одагнај да оду без трага, 

да од њих не страда домовина драга. 

 

Измоли времена мирна, благородна, 

са кишом на време и сунцем кад треба, 

без штетних зрачења, да народ здрав буде, 

моли за нас Цара и Царицу неба. 

 

Да би ти клицали, о радуј се сада, 

гладнима си правде јело које сити, 



неисцрпно пиће вечнога живота, 

који га год жели од њега ће пити. 

 

О радуј се јер нас и од рата чуваш, 

метежа спасаваш, богоносни оче, 

ропства ослобађаш, сам си сужањ био, 

и крвави зној си тамнујући лио. 

 

Радуј се јер многе избављаш од беда, 

било које врсте што злопате верне, 

тобом покајани вечни живот стичу, 

и теби радосни, Светитељу, кличу. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 11. 

Преблажени оче, Николаје Нови, 

ти си у изгнанству мислио о роду, 

молио се за спас, за мир и слободу, 

и да противници Божји што пре оду. 

 

Кад се кућа гаси напољу се стоји, 

да нас ватра неби сагорела жива, 

пожар у Србији из туђине гасиш, 

због тог на те вичу, на духовног дива. 

 

Ти си се молио да Срб главу дигне, 

и гледа у небо у рату и миру, 

после отпадништва од Бога и вере, 

безбожништва клетог преко сваке мере. 

 

Да на ноге стане држава нам нова, 

немањићког духа, светосавског кова. 



 

Богу Алилуја да Србаљи кличу, 

благослове Божје рад врлине стичу. 

Икос 11. 

У безбожном мраку после светског рата, 

кад се безбожници авангардом звали, 

Христа исмевали, хулили на веру, 

а у свирепости нису знали меру. 

 

А на зидинама манастира Градца, 

мрзитељи Бога свој стадион праве, 

остатке зидова динамитом руше, 

и на њему Вођу место Бога славе. 

 

О свему си слушо шта Србаљи раде, 

од човека идол безумници граде. 

 

О радуј се јер си потопитељ брзи 

утопија разни, ништавни и празни. 

 

О радуј се јер си светосавље свето, 

узвеличо врло као свети Сава, 

и учврстио га, проповедо свима, 

Истоку, Западу, нека ти је слава. 

 

О радуј се јер си јасније од многих, 

изобличавао нову светску веру, 

што Поредак Нови рекламира свима, 

без Бога без душе, ко зна шта ту има. 

 

О радуј се јер се сад о теби прича, 

дуго си година заборављен био, 

не можеш се скрити кад стојиш на гори, 

Светитељу Нови, свак о теби збори. 

 



О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 12. 

У делима твојим види се прст Бога, 

и благодат Божја кроз тебе се јавља, 

епископе чесни, житељу небесни, 

Николаје свети стубе православља. 

 

Иконе нам твоје помажу у муци, 

свете мошти твоје нечастиве косе, 

исцељују боли и душе и тела, 

молитва ти моћна, непобедна, смела. 

 

Захвални смо Богу Који те прослави, 

песму Алилуја ми певамо саада, 

и хвалимо моћног победника Ада, 

у Њему нам снага, потпора и нада. 

Икос 12. 

Опевајућ дивна чудотворства твоја, 

пре и после смрти непрестано теку, 

Николаје србски и свеправославни, 

чинећи обилну благодатну реку. 

 

Због тога ми сада вапијемо теби, 

о радуј се, јер си кладенац чудеса, 

и бања Витезда ваљевскога краја, 

борче врло моћни прорив беса ноћни. 

 

О радуј се наша одбрано и надо, 

радосно ти кличе презахвално стадо. 

 

О радуј се јер си свих врлина био 



огледало нама шта чинити треба, 

у Србији вишњој са светима певаш, 

светилниче србски и житељу неба. 

 

О радуј се, јер си, пророк православља 

међу највећима у последње време 

пето еванђеље Србима написа, 

за Господа свога и живи и диса. 

Кондак 13. 

Светитељу србски, Николаје Нови, 

смилуј се на род свој и браћу по вери, 

да их нечастиви у мреже не лови, 

моли Спаса Христа Светитељу Нови. 

 

Прими ово наше приношење мало, 

од невоља бројних избави, закрили, 

да би ти клицали Алилуја, радо, 

род твој крстоносни, захвално ти стадо. 

Молитва 

Златоусте Нови и еванђелисте, 

велики пророче православне вере, 

не заборави нас, рода свог се сети, 

и свих православних, Николаје свети. 

 

Све који ти кличу нек Свемоћни спасе, 

не буде далеко чује молби гласе. 

 

Да у правоверју проживимо дане, 

у правоживљењу нови дан нам сване. 

 

Да у отаxбини јерес губи снагу, 

расколи код Срба да се и не јаве, 

и да конкордати давна прошлост буду, 

да догматски чисто свога Бога славе. 



 

Да небеско царство нама драже буде, 

ко Лазару кнезу од живота прече, 

да нам се род сложи, обожи, умножи, 

и да сви Србаљи буду народ Божји. 

 

И да се ми само клањамо свом Богу, 

да злобнике своје нагнамо у бег, 

и злобници наши од тебе се плаше, 

за њих си вечито неосвојив брег. 

 

Ми смо ти захвални на молитве твоје, 

свом цару и Богу узносимо хвале, 

молитве се твоје непрестано роје, 

а наше су хвале безначајне, мале. 

 

 

На св. Андреја Првозваног 2000. год.  

написао: презвитер Марјан 

  

 

 


