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АКАТИСТ ЦАРУ МУЧЕНИКУ НИКОЛАЈУ КОЈИ ЈЕ НАПИСАО 
УНУК СТРАДАЛОГ ЦАРСКОГ ПРЕМИЈЕРА ПЕТРА СТОЛИПИНА  

 
Кондак 1. 

 Од рођења изабрани Царе Мучениче и Христове љубави оваплоћење, певамо ти 
похвале као ономе који љуби своју отаџбину. Имајући смелост пред Господом, 
просвети наш помрачени ум и срце да ти кличемо: 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотерпче! 
  

Икос 1. 
 Творац ангела те посла земљи руској као кротког ангела и народног наставника, 
изабравши те по угледу на Јединородног Сина Свога за жртву која ће искупити грехе 
људске. А ми, дивећи се промишљању Свесилног о теби, кличемо у умиљењу: 
 Радуј се, иконо Христова! 
 Радуј се, јер си сав себе принео као жртву паљеницу! 
 Радуј се, царске Русије украсе! 
 Радуј се, ти који свима пример кротости и праштања дајеш! 
 Радуј се, повређених истинска надо! 
 Радуј се, вере непоколебиви темељу! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 2. 
 Преблага Мати Божја, видећи свој изабрани удео, земљу руску, упрљану 
гнуснобом трулежи, изабра те од рођења твог као најчистијег за очишћење Русије, да 
бисмо ти сви запевали песму као погребни плач: Алилуја. 
 

Икос 2. 
 Превечни Ум је унапред знао о твом спасењу и животу, предображеним Јовом 
Многострадалним, везујући дан твога рођења за празник тог праведника. А ми, 
сећајући се својих греха и безакоња, са трепетом у срцу и душевним умиљењем ти 
кличемо: 
 Радуј се, Царе Великомучениче! 
            Радуј се, ти који си злостављање и искушења од народа свога претрпео! 
 Радуј се, ти који си веру до краја сачувао! 
 Радуј се, примеру кротости! 
 Радуј се, чувару богослужења! 
 Радуј се, правило смирења! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 3. 
 Сила Свевишњега те осени, о Богом овенчани Царе мучениче Николаје, који си 
се борио да просветиш, Запад у лажну мудрост запали, да би свет завапио к Богу у 
Истини: Алилуја! 
 

Икос 3. 
 Ревнујући за просвећење залуталих, ти си, правоверни царе Мучениче 
Николаје, усрдно подизао цркве, прослављао мошти Светих угодника Божјих, сејао 
хришћанско просвећење, од насиља штитио уцвељене, и зато ти хришћанска васељења 
кличе: 
 Радуј се, имењаче Св. Николаја! 
 Радуј се, јер нас са Св. Серафимом на небу заступаш! 
 Радуј се, сејачу Православља! 
            Радуј се, молитвенице за васкрсење Русије 
 Радуј се, хришћанског дуготрпљења учитељу! 
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 Радуј се, православних хришћана заступниче! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 4. 
 Ниси се уплашио буре безумља и насиља, царски Мучениче Николаје, када си 
одбацио договор са непријатељима који би уништио твоју отаџбину; претрпео си осуду, 
затвор и смрт, кличући Свесилном: Алилуја. 
 

Икос 4. 
 Чувши за нереде у руској земљи и видевши погибију хришћана, молио си се 
непрестано Мајци Божјој да спаси православну Русију. Стога ти кличемо: 
 Радуј се, молитве миомирисни каде!   
            Радуј се, свенародна жртво словенског народа! 
 Радуј се, вере неугасива светиљко! 
 Радуј се, јер си насилнике кротко укоравао! 
 Радуј се, јер си неутешне у тузи утешио! 
 Радуј се, јер си небеско узљубио! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 5. 
 Открио си се као Богом вођена звезда Русима у расејању, царе Николаје; 
сабравши их у име твоје, показао си им пут поновног рођења руске земље, да бисмо 
чули ангеле како кличу: Алилуја! 
 

Икос 5. 
 Видевши да својом кротошћу и смирењем не можеш да промениш ствари, 
положио си сву наду на Пречисту Мајку Божју и потпуно си се предао у руке 
Свесилнога, да се чак и бесловесни поучише да ти певају: 
 Радуј се, гордости уништитељу! 
            Радуј се, смирења величање! 
            Радуј се, кротости изобразитењу!  
 Радуј се, немоћних непобедиви бранитељу! 
 Радуј се, јер си горде просветио! 
 Радуј се, преиспуњени љубављу према своме народ! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 6. 
 Желећи да учврстиш православну веру на земљи, ти си читаво царство своје 
ставио у одбрану нападнуте земље српске, да би сви завапили к Богу: Алилуја. 
 

Икос 6. 
 Господ те показа као новог Ноја, градитеља спасења руског народа, да би сви, 
сећајући се твојих подвига, непрестано клицали: 
 Радуј се, руске лађе крманошу! 
 Радуј се, у невољама утешитељу свесловенски! 
            Радуј се, Срба заштитниче! 
 Радуј се, Руса предводиче! 
 Радуј се, хришћанских врлина сејачу! 
            Радуј се све васељене похвало  
  Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотерпче! 
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Кондак 7. 
 Дивно чудо видимо у теби, Николаје, који си много пута био спасен руком 
Свевишњега, и мученичким венцем био овенчан заједно са својим чедима и рођацима, 
да кличемо Богу који промишља о свему: Алилуја. 
 

Икос 7. 
 Ти си заштитник свих хришћана, Богом изабрани Николаје, показавши се као 
двоструки заступник словенског народа, побудивши га да ти пева похвале: 
 Радуј се, увређених бранитељу! 
 Радуј се, преступника укоре! 
 Радуј се, жалосних уточиште! 
 Радуј се, прогоњених заступниче! 
 Радуј се, за живота миротворче! 
 Радуј се, после твог убиства хришћански победниче! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 8. 
 Многим чудима је Господ откривао благу вољу Своју руском народу, док га овај 
није силно ожалостио; позвани тобом на покајање, кличемо заједно Богу: Алилуја. 
 

Икос 8. 
 Речити говорници, као рибе безгласне, не могу опевати узвишеност твога 
дуготрпљења; а ми, видевши дубину свог пада, са духовним умиљењем кличемо: 
 Радуј се, дуготрпљење неисцрпно! 
 Радуј се, јер хришћанима непоколебиво веран остајеш! 
            Радуј се, милосрђе анђелско! 
 Радуј се, лудих мудри учитељу! 
 Радуј се, ти који си вернима пример животом и мученичком смрћу дао! 
 Радуј се, ти који си за грехе свога народа страдао! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 9. 
 Христос Срцезналац, који је основао Цркву Своју на мученичкој крви, желећи 
да спаси све људе, положио те је, страстотерпче Николаје, за темељ новог дома руског 
царства, у коме сви кличу Богу: Алилуја. 
 

Икос 9. 
 Ти си бедем свима који ти прибегавају са вером, и необорива заштита 
православне васељене, учећи верне да те прослављају овако: 
 Радуј се, небеских ствари на земљи пројаво! 
 Радуј се, раслабљених у врлинама нова снаго! 
 Радуј се, зоро, осванула над земљом руском! 
 Радуј се, реко, која храниш све њене крајеве! 
 Радуј се, смиреномудрости учитељу! 
 Радуј се, вере и љубави сејачу! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 10. 
 Приносећи песму Пресветој Тројици до смрти, ти си окончао свој пут и сачувао 
веру, којом си покренуо све православне хришћане да ти певају: Алилуја. 
 

Икос 10. 
 Светлодавац те је послао земљи руској као безгрешно јагње, да положиш живот 
свој за искупљење наших греха, да бисмо те непрестано прослављали: 



Акатист Светом цару Николају  

 

4 
 

 Радуј се, Богу пријатна жртво! 
 Радуј се, љубави обиље непресушно! 
 Радуј се, верности Христу похвало! 
 Радуј се, Духа невидљио дисање! 
 Радуј се, огледало мудрости! 
 Радуј се, безнадежних надо! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 11. 
 Божанска благодат која нејаке исцељује, те је унапред знала као неисцрпни 
извор исцељења за све оне који кличу: Алилуја. 
 

Икос 11. 
 Опевајући страдања твоја, Царски великомучениче Николаје, поклањамо се 
твоме дуготрпљењу, јер се сила Свесилне Тројице пројави у теби, да бисмо сви 
једногласно клицали: 
 Радуј се, возљубљено чедо Христово! 
            Радуј се, умиљење Рајско! 
 Радуј се, јер си своја беспрекорна чеда и верне слуге ка Христу водио! 
 Радуј се, јер си царици у праведности и мучеништву помагао! 
 Радуј се, ти који си свој народ истински предводио! 
 Радуј се, ти који си Царство небеско задобио! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 12. 
 О предивни и преславни Царе мучениче Николаје, погледај на царство 
земаљско и народ свој, јер немамо оправдања за грехе, и умоли Свесилнога да нас не 
преда осуди, већ да нас удостоји да непрестано кличемо: Алилуја. (три пута) 
  

Икос 1. 
 Творац ангела те посла земљи руској као кротког ангела и народног наставника, 
изабравши те по угледу на Јединородног Сина Свога као жртву за искупљење греха 
људских. А ми, дивећи се Промислу Свесилног о теби, кличемо у умиљењу: 
 Радуј се, слико Христова! 
 Радуј се, јер си сав себе принео као жртву паљеницу! 
 Радуј се, царске Русије украсе! 
 Радуј се, ти који свима пример кротости и праштања дајеш! 
 Радуј се, увређених истинска надо! 
 Радуј се, вере непоколебиви темељу! 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и велики страстотрпче! 
 

Кондак 1. 
 Од рођења изабрани Царе Мучениче и Христове љубави оваплоћење, певамо ти 
похвале као ономе који љуби своју отаџбину. Имајући смелост пред Господом, 
просвети наш помрачени ум и срце да ти кличемо: 
 Радуј се, Николаје, Богом овенчани царе и великистрастотрпче! 
 

Тропар, глас 5.    
Царства земнаго лишеније, узи страданија многоразличнија кротко претерпјел 

јеси, свидетељствовав о Христје даже до смерти от богоборцев, страстотерпче велики 
Боговенчани царју Николае, сего ради мученическим венцем на небесјех венча тја с 
царицеју, и чади, и слуги твојими Христос Бог, Јегоже моли помиловати страну 
Росијскују и спасти души нашја. 
 

Специјално издање часописа „Глас са Цера“ 

Техничка припрема: Глас са Цера – креативни тим 

јул 2012. 


