
МОЛИТВА ПРВА СВЕТОМ НИКОЛАЈУ  

О, свехвални и свечесни архијереју, велики чудотворче, светитељу Христов оче Николаје, 

Божји човече и верни слуго, жељено биће, сасуде изабрани, чврсти стубе Цркве, пресјајни 

светилниче, звездо која обасјаваш и осветљаваш сву васељену. ти си праведник, узрастао 

си као палма посађена у дворима Господа свог, живео си у граду Миру, миром си 

замирисао и изливаш непресушно миро благодати Божје. Својим путовањем, пресвети оче, 

море си осветио, када многочудотворне мошти твоје путоваху у град Бари, да од истока до 

запада славе име господње. О, прекрасни и предивни чудотворче, брзи помоћниче, усрдни 

заштитниче, предобри пастиру који духовно стадо спасаваш од разноврсних опасности, 

тебе прослављамо и тебе величамо као наду свих хришћана, извор чудеса, покровитеља 

верних, премудрог учитеља, хранитеља гладних, радост уплаканих, одећу нагих, лекара 

болесних, крманоша морепловцима, ослободитеља сужњима, старатеља и заштитника 

удовица и сиротих, чувара целомудрија, кротког васпитача деце, окрепљење стараца, 

наставника постника, одмор трудбеника, изобилно богатство ништих и убогих. Услиши 

нас који ти се молимо и под окриље твоје прибегавамо, заузми се за нас пред Вишњим, и 

својим богопријатним молитвама измоли нам све што је корисно по спасење душа и тела 

наших. Помоћу твојом сачувај од сваке невоље свету обитељ ову, сваки град и село, и 

сваку хришћанску земљу, и људе што у њима живе, јер знамо, знамо да молитва 

праведнога може много помоћи на добро, а после преблагословене Дјеве Марије ми тебе 

праведника имамо као заступника пред свемилостивим Богом, и твоме усрдном 

посредништву и заступништву смирено прибегавамо. Преблаги оче, ти нас, као будни и 

добри пастир, сачувај од свих непријатеља, погибије, земљотреса, града, глади, поплаве, 

пожара, покоља, најезде туђинаца. И у свим нашим опасностима и невољама пружај нам 

руку помоћи, и отвори нам врата милосрђа Божјег, јер смо због мноштва неправди наших 

недостојни гледати висину небеску, оковани смо оковима греха, те никада не сатворисмо 

вољу Створитеља нашег, нити одржасмо заповести Његове. Тога ради преклањамо пред 

Творцем нашим колена скрушеног и смиреног срца нашег, и просимо твоје очинско 

посредовање пред Њим, помози нам, угодниче Божји, да не изгинемо са безакоњима 

нашим, избави нас од сваког зла и од сваке напасти, упути ум наш, и укрепи срце наше у 

правој вери, да бисмо твојим посредовањем и заузимањем остали непотамањени ни 

ранама, ни опасностима, ни помором, нити икаквим гневом Саздатеља нашег. И да тако у 

миру проживимо овдашњи живот, и удостојимо се видети добра на земљи живих, славећи 

Оца и Сина и Светога Духа, Једног у Тројици слављеног и обожаваног Бога, сада и увек и 

кроза све векове, Амин.  

МОЛИТВА ДРУГА СВЕТОМ НИКОЛАЈУ  

О, свесвети Николаје, прекрасни угодниче Господњи, наш усрдни заступниче, и свуда у 

невољама брзи помоћниче, помози мени грешном и утученом у овом садашњем животу, 

умоли Господа Бога да ми опрости све грехе моје које од младости своје починих у целом 

животу мом, делом, речју, мишљу и свим чулима својим, и при исходу душе моје помози 



мени кукавном, умоли Господа Бога, Саздатеља свих твари, да ме избави ваздушних 

митарстава и вечних мука, како бих свагда прослављао Оца и Сина и Светога Духа, и твоје 

милостиво посредовање, сада и увек и кроза све векове. Амин.  

 

МОЛИТВА ТРЕЋА СВЕТОМ НИКОЛАЈУ  

О, свеблаги оче Николаје, пастиру и учитељу свих који са вером прибегавају твоме 

заступништву, и усрдном те молитвом призивају, брзо похитај, и избави стадо Христово 

од вукова који га растржу, и светим молитвама својим огради и сачувај сваку хришћанску 

земљу од побуна, земљотреса, најезде туђинаца и међусобног рата, од глади, поплаве, 

пожара, покоља и изненадне смрти, и као што си се смиловао на три човека што су били у 

тамници, и избавио их од царева гнева и посечења мачем, тако се смилуј и на мене који 

сам у тами грехова умом, речју и делом, и избави ме од гнева Божјег и вечне казне, да би 

ми, због твог посредовања и помоћи, и због Свога милосрђа и помоћи, Христос Бог 

подарио да тих и безгрешан живот проживим у овом свету, и да ме избави стајања с леве 

стране, а удостоји са свима светима стајања с десне стране. Амин. 

 

Тропар, глас 4. 

Као правило вере и пример кротости, као учитеља уздржања показа те стаду твоме 

истинитост подвига твојих. Стога си стекао смирењем - духовну висину, а сиромаштвом 

– богатсво. Оче свештеноначалниче Николаје, моли Христа Бога да спасе душе наше. 

 


