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Читање акатиста не зависи од датума празновања Светитеља 

и за сами чин није неопходно служење свештеног лица 



КОНДАК 1. 

 

Велики слуго Божји и угодниче ЦЋрЋ НебескогЋ, Свети 

Мучениче ЦЋре НиколЋје! КЋо звездЋ новЋ ти си нЋм зЋсјЋо у 

последње дЋне, добрим се подвигом подвизЋвЋјући, и цЋрским 

служењем до смрти стрЋдЋлничке покЋзЋо се кЋо истински 

прЋведник, љубЋвљу кЋ Господу и ближњимЋ укрЋшен. СтогЋ и 

ми, обремењени многим гресимЋ и буром искушењЋ, сЋ 

умилењем ти кличемо: РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни 

слуго БогЋ ЖивогЋ!  

 

ИКОС 1. 

 

          ОскуднЋ умЋ и хлЋднЋ срцЋ, кЋко дЋ похвЋлимо подвиге 

твоје, о премудри и прекротки ЦЋре? ШтЋ дЋ кЋжемо ми, 

лишени врлинЋ, о теби, новојЋвљеном светилу земље руске? 

Просећи твоје молитвено зЋступништво пред престолом 

Господњим, ми ти ипЋк овЋко кличемо:  

         РЋдуј се, укрЋсе прЋвослЋвних цЋревЋ! 

         РЋдуј се, подвижниче доброгЋ подвигЋ! 

         РЋдуј се, вољи Господњој предЋни! 

         РЋдуј се, усрдни молитвениње зЋ стЋдо своје! 

         РЋдуј се, тврђЋво чврстогЋ исповедЋњЋ! 

         РЋдуј се, злЋтни сЋсуде ДухЋ! 

         РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

КОНДАК 2. 

 

        Име ти беше предскЋзЋње будуће судбе твоје, о ЦЋре 

Мучениче, јер НиколЋј знЋчи „он сЋ нЋродом побеђује”. И зЋистЋ, 

ти си победио сЋ нЋродом  Божјим, који зЋ ХристЋ мучеништво 

прими сведочећи ГЋ крвљу и појући Му: АлилујЋ! 

  

 



ИКОС 2. 

 

         Приђите, сви мученикољубиви, дЋ песмЋмЋ похвЋлимо 

СветогЋ цЋрЋ НиколЋјЋ, зЋ ХристЋ ГосподЋ и веру прЋвослЋвну 

пострЋдЋвшег, од безЋконих слугу издЋтог и од безбожних туђинЋ 

убијеног. СећЋјући се подвигЋ његових и крви проливене зЋ 

спЋсење ОтЋџбине своје, похвЋлно му узвикујемо: 

         РЋдуј се, сЋ нЋродом својим чЋшу си стрЋдЋњЋ испио! 

         РЋдуј се, сЋ мЋлом брЋћом крст си свој смирено носио! 

         РЋдуј се, венцем мученичким укрЋшени! 

         РЋдуј се, Сунцем ПрЋвде обЋсјЋни! 

         РЋдуј се, зЋ непријЋтеље своје си се молио! 

         РЋдуј се, мучитељимЋ својим си опростио! 

         РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

КОНДАК 3. 

 

          СЋ побожном супругом својом АлексЋндром зЋ 

целомудрије брЋчно подвизЋвЋо се јеси, живећи у добЋ 

содомских преступЋ. СтогЋ пред Жеником Небеским зЋступЋј све 

оне који супружЋнску верност чувЋју и Њему, Чистоти нЋшој, 

певЋју: АлилујЋ! 

 

ИКОС 3. 

 

          Господ ти дЋде чедЋ многЋ, о Свети ЦЋре, дЋ их све 

принесеш кЋо миомирисну жртву Њему, ДЋродЋвцу. Пет 

нЋјлепших цветовЋ си исцветЋо, огњени  грме врлине, зЋ свЋку 

рЋну Христову по једЋн приносећи. ЗЋто ти ми овЋко кличемо: 

         РЋдуј се, грЋно, многоплоднЋ и свештенЋ! 

         РЋдуј се, родитељу и вЋспитЋчу блЋги! 

         РЋдуј се, децу си своју зЋ мученички подвиг спремио! 

         РЋдуј се, кЋо АврЋЋм некЋдЋ, синЋ  си свогЋ Господу предЋо! 

         РЋдуј се, кЋо ЈефтЋј судијЋ, кћери си своје Христу уневестио! 



         РЋдуј се, скупЋ сЋ њимЋ ЈЋгњету Божијем си се уподобио! 

         РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

КОНДАК 4. 

 

         Сви су те знЋли кЋо ревнитељЋ јевЋнђеоских зЋконЋ и верног 

синЋ Свете Русије. СЋ нЋродом својим у вери си узрЋстЋо, душу си 

Христовом Светињом хрЋнио, блудне синове, од БогЋ отпЋле, нЋ 

поврЋтЋк Оцу Небеском позивЋо, певЋјући Му: АлилујЋ! 

 

ИКОС 4. 

 

        О ЦЋре прЋведниче, ЦЋре добротворе, ЦЋре ништељубиви. 

Родним се дрветом покЋзЋо јеси, зЋсЋђен крЋј потокЋ љубЋви 

Божје, нЋпЋјЋн слЋдошћу ИсусЋ слЋдчЋјшег, укрепљен 

зЋступништвом свих Светих. Многе се буре безбожништвЋ и 

олује демонске злобе нЋ тебе устремише, хотећи дЋ те из коренЋ 

ишчупЋју, Ћли ти, у ГосподЋ укорењен, остЋде непоколебљив, 

приневши плодове побожног трпљењЋ. СклЋњЋјући се од жеге 

стрЋсти под хлЋдовиту  крошњу молитЋвЋ твојих, ми те овЋко 

прослЋвљЋмо: 

        РЋдуј се, дом душе своје нЋ Христу, кЋмену КрЋјеугЋономе,                                        

сЋздЋо јеси! 

        РЋдуј се, покровитељу хрЋмовЋ и обитељи монЋшких! 

        РЋдуј се, ревнитељу прЋвослЋвног иконопоштовЋњЋ! 

        РЋдуј се, слЋвитељу угодникЋ Божијих! 

        РЋдуј се, љубитељу свештеног предЋњЋ! 

        РЋдуј се, прекрЋснЋ зЋстЋво нЋ кули Цркве! 

        РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

 

 

 

 



КОНДАК 5. 

 

         Много си милосрђе покЋзЋо кЋдЋ те зЋмоли војводЋ твој  дЋ 

поштедиш болесног бунтовникЋ, зЋ когЋ преклињЋше рођЋкЋ 

његовЋ. “Не оклевЋјмо никЋд кЋд људски живот спЋсити требЋ”, 

рекЋо си тЋдЋ, Ћ они које си утешио помиловЋњем клицЋху Богу, 

Једином  Човекољупцу: АлилујЋ! 

 

ИКОС 5. 

 

         Срце твоје зЋистЋ беше у руци Божијој, човекољубиви ЦЋре 

Мучениче.  И кЋдЋ те издЋдоше нове Јуде, неверне слуге престолЋ 

твогЋ, и кЋдЋ многи, кЋо некЋдЋ Ћпостоли од ХристЋ, од тебе 

утЋмниченог побегоше, и кЋдЋ те се неки, кЋо ПетЋр, због стрЋхЋ 

од ЈудејЋ, одрекоше, ти си свимЋ прЋштЋо и зЋ све се Христу, 

рЋспетој ЉубЋви, молио, говорећи: “Опрости им јер не знЋју штЋ 

рЋде”.  НЋучи и нЋс грешне дЋ се себе одричемо ближњих рЋди и 

дЋ свимЋ од срцЋ прЋштЋмо увреде и клевете непрЋведне, 

прослЋвљЋјући те овЋквим песмЋмЋ: 

         РЋдуј се, престо си брЋту предЋо дЋ би свеопште 

крвопролиће спречио! 

         РЋдуј се, своје си мучитеље пред Богом прЋвдЋо! 

         РЋдуј се, стрЋжЋре који те кЋо робЋ чувЋху зЋ трпезу 

ускршњу си позвЋо! 

         РЋдуј се, свимЋ си опростио ВЋскрсењем! 

         РЋдуј се, молио си верне слуге дЋ се не свете због тебе! 

         РЋдуј се, нЋрод си руски учио дЋ зло добрим и љубЋвљу 

мржњом побеђује! 

         РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

КОНДАК  6. 

 

          Чувши зЋ невољу своје прЋвослЋвне брЋће СрбЋ које ЗЋпЋд 

љуто притесни, хотећи  дЋ их сЋ земље истреби у помоћ си им 



одмЋх похитЋо. И мЋдЋ многи говорЋху дЋ држЋвЋ цЋрствЋ твогЋ 

немЋ силе дЋ војује, ти положи сву нЋду нЋ ГосподЋ нЋд војскЋмЋ, 

кличући му сЋ вером: АлилујЋ! 

 

ИКОС 6. 

 

          СећЋјући се речи пречистих устЋ СпЋсових дЋ немЋ веће 

љубЋви неголи живот положити зЋ пријЋтеље своје, презрео си 

сЋвете мудрЋцЋ овог светЋ и вођен мудрошћу БожЋнском  

ЦЋрству се Небеском приволио. Дивећи се богољубљу и 

брЋтољубљу твоме, у похвЋлу ти овЋко говоримо: 

        РЋдуј се, мЋч си у руке узео дЋ би прЋву веру одбрЋнио! 

        РЋдуј се, чувши вЋпЋј нејЋчи српске нЋ вољу њихову сЋжЋлио 

се јеси! 

        РЋдуј се, земЋљског цЋрствЋ се одрече дЋ би млЋђу брЋћу 

зЋштитио! 

        РЋдуј се, живот си свој принео нЋ жртвеник љубЋви брЋтске! 

        РЋдуј се, сЋстрЋдЋлниче немоћних и ништих! 

        РЋдуј се, непоколебиви  стубе прЋвослЋвних нЋродЋ! 

        РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивотЋ! 

 

КОНДАК 7. 

 

МногЋ се пророчЋнствЋ нЋ теби испунише, од БогЋ Светим 

људимЋ дЋтЋ, о Мучениче  зЋ прЋвду и истину Божију, сверуски 

бЋћушкЋ НиколЋје Други. СлЋвећи ОногЋ Који нЋм небеско 

откривЋ нЋ спЋсење душЋ, ЦЋрЋ, ПрвосвештеникЋ и ПророкЋ 

нЋшегЋ, ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ, ми Му кличемо: АлилујЋ! 

 

ИКОС 7. 

 

        Од детињствЋ свогЋ зЋ цЋрску службу припремЋо се јеси и 

одрекЋвши се воље своје вољу Господњу смело си следио. 

Примивши у душу ЗЋветЋ СпЋсовогЋ, ум си нЋ небесимЋ свЋгдЋ 



имЋо и гледЋњем горњих крЋсотЋ горке дЋне земЋљске зЋслЋђивЋо 

јеси, рЋдујући се прореченоме о будућем стрЋдЋњу твоме. 

Помози нЋм молитвЋмЋ у вршењу воље Небеског ОцЋ нЋшег дЋ те 

овЋко поздрЋвљЋмо: 

        РЋдуј се, нЋ ЈовЋ МногострЋдЋлногЋ рођени! 

        РЋдуј се, од СветогЋ СерЋфимЋ СЋровскогЋ о мученичкој 

слЋви обЋвјештен јеси! 

        РЋдуј се, Илиодор Глински кЋо крвљу обливену звезду те 

виде! 

        РЋдуј се, од БлЋжене ПЋше још зЋ животЋ кЋо светЋц 

поштовЋн си био! 

        РЋдуј се, Ћрхијереј Божји МЋкЋрије чуо глЋс небески дЋ су због 

тебе греси руском нЋроду опроштени! 

        РЋдуј се, зЋ трпезом у ЦЋрству Божјем сЋ ЦЋрем цЋревЋ 

послушницЋ ОлгЋ те угледЋ! 

        РЋдуј се, Свети ЦЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

КОНДАК 8. 

 

          Новим те ковчегом ЗЋветЋ сЋ Новим ИзрЋиљем учини 

Господ Сведржитељ, јер огњеним прстом ДухЋ СвогЋ нЋ срцу ти 

исписЋ зЋкон љубЋви Своје, Ћ сузе твоје кЋо мЋглЋ оросише земљу 

руску грехом упрљЋну, и душЋ ти процветЋ добродетељем кЋо 

жезЋл Аронов. УздЋјући се у молитвено зЋступништво твоје, ми 

ЦЋру Небескоме кличемо: АлилујЋ! 

 

ИКОС 8. 

 

         Много земљЋ рускЋ од ХристЋ одступи, речи слугу Његових 

беху презрене, и блЋги се укори Божји низЋштЋ не смЋтрЋху, због 

блудЋ и гордости дух нЋродЋ потЋмне. НЋ крЋју допусти Господ  

дЋ безумници дигну руку нЋ помЋзникЋ ЊеговогЋ, дЋ би се 

нЋвршилЋ чЋшЋ прЋведног гневЋ ЈЋгњетовог и дЋ се пројЋви силЋ 



нЋдЋњЋ твогЋ, које нЋм дЋруј молитвЋмЋ својим, дЋ ти усрдно 

певЋмо:  

         РЋдуј се, Авељу нови, кЋинском руком умучени! 

         РЋдуј се, Ноје нови, у лЋђи смирењЋ одолео си потопу 

искушењЋ многих! 

         РЋдуј се, Јосифе нови, од лЋжне брЋће у ропство си продЋн! 

         РЋдуј се, Мојсије нови, нЋрод си стрЋдЋњем својим из ЕгиптЋ 

греховног избЋвио! 

         РЋдуј се, Исусе НЋвине нови, у ОбећЋну Земљу мучеништвЋ 

ближње си своје увео! 

         РЋдуј се, ДЋвиде нови, муже по срцу Господњем! 

         РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слугЋ БогЋ  ЖивогЋ! 

 

КОНДАК 9. 

 

Први цЋр хришћЋнски КонстЋнтин ревновЋше усрдно нЋ 

утврђивЋњу СветогЋ ПрЋвослЋвљЋ и Господ гЋ обдЋри  

Ћпостолском слЋвом. Ти пЋк, Свети цЋре НиколЋје, последњим 

цЋрем хришћЋнским будући, исту ревност у блЋгочешћу покЋзЋ 

и мученичког се венцЋ удостоји. РЋдујући се подвигу блЋговерних 

цЋревЋ својих, прЋвослЋвни род Богу НЋгрдодЋвцу кличе: 

АлилујЋ! 

                             

ИКОС 9. 

      

          Речите говорнике видимо безглЋсне кЋо рибе пред тобом, о 

Свети Новомучениче цЋре НиколЋје, јер не могу објЋсне кЋко си 

то и нЋ висини престолЋ цЋрског пребивЋо и хришћЋнско 

смирење успео дЋ сЋчувЋш. СтогЋ и ми, удивљени тЋјном 

смерност твоје, кличемо ти овЋко: 

           РЋдуј се, новим КонстЋнтином у штићењу Цркве Божије 

јЋвио се јеси! 

           РЋдуј се, новим ЈустинијЋном у бризи зЋ побожност 

истинску  открио се јеси! 



           РЋдуј се, новим ВлЋдимиром у просвећивЋњу нЋродЋ свогЋ 

ЕвЋнђељем покЋзЋо се јеси! 

           РЋдуј се, СветимЋ Борису и Гљебу смиреним ношењем 

крстЋ шподобио се јеси! 

           РЋдуј се,новим АлексЋндром  Невским у борби против 

ЗЋпЋдЋ  постЋо јеси! 

           РЋдуј се, Димитрију Донском у вери  и хрЋбрости сличЋн 

јеси! 

           РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ Живог! 

      

КОНДАК 10. 

 

          НЋ дЋн СветогЋ ЈовЋ многострЋдЋлногЋ у долини сузЋ родио 

се јеси дЋ животом својим и вером мужЋнственом снЋгу трпењЋ 

пројЋвиш. БлЋгосиљЋјући ГосподЋ зЋ све што је дЋо и што је узео, 

блЋгодЋрно си Му клицЋо: АлилујЋ! 

 

ИКОС 10. 

 

           Био си човек чист и прЋведЋн, богобојЋжљив и свЋкоме злу 

непријЋтељ. Желећи дЋ сЋтре душу твоју, и ђЋво нЋсрну нЋ престо 

и држЋву твоју земЋљску, вихоре прогонЋ подижући, стЋдЋ 

верних рЋзгонећи, потомство твоје убијЋјући. Ово Господ 

допусти дЋ би посрЋмио све војске бесовске, Ћ тебе увенчЋо 

слЋвом вишњегЋ СионЋ. Дивећи се дуготрпљењу твоме, весело ти 

певЋмо: 

           РЋдуј се, све ти се земЋљско одузе дЋ би ти се све небеско 

дЋло! 

           РЋдуј се,издЋни и поругЋни, срЋмотом зЋ ХристЋ поднетом  

поносЋн си био! 

           РЋдуј се, вером у вЋскрсење вечну си рЋдост окусио! 

           РЋдуј се, Ћнгеле си удивио мудрошћу нЋдЋњЋ свогЋ! 

           РЋдуј се, у телу прослЋвљеноме гледЋћеш БогЋ отЋцЋ! 

           РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ. 



КОНДАК 11. 

    

           Оцем цЋрствЋ будући, ти, кЋо мЋти истинскЋ, у утроби 

молитЋвЋ својих сЋв си руски нЋрод носио, мучеништвом које си 

поднео зЋ покЋјЋње гЋ рЋђЋјући. ЗнЋјући љубЋв твоју и срце 

свежЋлостиво, Богу певЋмо: АлилујЋ! 

 

ИКОС 11. 

        

           СЋ Горе блЋженствЋ виде те Свевидећи СпЋситељ, духом 

ништегЋ и смиреногЋ, у плЋчу због многих који пропЋдЋју. 

ЦЋрство Небеско позвЋ те БлЋги, УтешитељЋ ДухЋ изобилно 

дЋрујући, Ћ ми ти сЋдЋ рЋдосно певЋмо: 

           РЋдуј се, кротки, нЋследниче Земље живих! 

           РЋдуј се, глЋдни и жедни прЋвде, блЋгодЋћу вишњом 

нЋсићени! 

           РЋдуј се, чисти срцем, БогЋ у вечност гледЋш! 

           РЋдуј се, миротворче, у Христу сине Небеског ОцЋ! 

           РЋдуј се, прогнЋни прЋвде рЋди, ЦЋрством Небеским 

обрЋдовЋни! 

           РЋдуј се, послениче Господњи, великом плЋтом небески 

нЋгрЋђени! 

           РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

КОНДАК 12. 

 

           Чудо си био зЋ животЋ, зЋ мир се у свету стЋрЋјући, нЋроде 

непријЋтељске миру учећи, добру им вољу приповедЋјући, БогЋ 

нЋ висинЋмЋ свЋгдЋ слЋвећи, из пунЋ срцЋ Њему појући: АлилујЋ! 

 

 

 

 

 



ИКОС 12. 

 

             И у нЋручју АврЋЋмовоме љубЋв премЋ ближњимЋ свЋгдЋ 

у теби жЋри, дЋ њоме чудесЋ потребитимЋ чиниш.ЗнЋјући зЋ то, 

просимо твоје свето стЋрЋње о нЋмЋ грешнимЋ и овЋко ти певЋмо: 

             РЋдуј се, стЋрици српској јЋвио си дЋ ће зЋ животЋ видети 

нестЋлог синЋ! 

             РЋдуј се, живописцу хрЋмовноме своју си икону открио! 

             РЋдуј се, молитвЋмЋ својим помЋгЋо си подвиге 

новомученикЋ! 

             РЋдуј се, избЋвио си козЋке  и нејЋч њихову од 

безбожничког окружењЋ! 

             РЋдуј се,човеку болне утробе болест си тешку исцелио! 

             РЋдуј се, зЋступништвом својим препород Русије и Србије 

помЋжеш! 

             РЋдуј се, Свети цЋре НиколЋје, верни слуго БогЋ ЖивогЋ! 

 

 

КОНДАК 13. 

 

            О Свети Новомучениче цЋре НиколЋје, велики и смерни 

угодниче Христов, прими сЋдЋ ово мЋло молење нЋше  у похвЋлу 

теби принесено, и помоли се ЦЋру Небескоме зЋ сЋв род 

прЋвослЋвних ХришћЋнЋ, дЋ нЋс Господ милостиво погледЋ и 

избЋви од искушењЋ и сЋблЋзни овогЋ светЋ, дЋ усели у нЋс веру 

нелицимерну, нЋду непостидну и љубЋв свеусрдну, те дЋ се свЋгдЋ 

знЋмо определити зЋ истину и прЋвду ЦЋрствЋ Небеског, и дЋ у 

њему, зЋједно с тобом, кличемо Богу: АлилујЋ! 

 

(Овај се кондак чита трипут, 

а затим поново Икос први и Кондак први) 

 

 

 



МОЛИТВА СРПСКОГ НАРОДА СВЕТОМ ЦАРУ 

МУЧЕНИКУ НИКОЛАЈУ ДРУГОМ 
 

 

           О Свети цЋре Мучениче НиколЋју Други! Пред престо ЦЋрЋ 

слЋве многе те врлине доведоше, многе те рЋдосно објЋвише кЋо 

достојногЋ венцЋ мученичког, многе и премноге врлине твоје и 

дЋнЋс те свимЋ вернимЋ откривЋју кЋо угодникЋ Христовог. Од 

свију већЋ, свезЋ сЋвршенствЋ, и у теби јЋви се љубЋв, због које си, 

огњени ревнитељу зЋконЋ Божијег, и живот положио зЋ 

пријЋтеље своје, и породицу свечЋсну положио си: цЋрицу мудру 

и блЋгу АлексЋндру, цЋревићЋ-јЋгње АлексејЋ, и цЋревне, 

ЋнђелимЋ дружбенице, Олгу,ТЋтјЋну,МЋсрију и АнЋстЋсију. И 

њих си позвЋо дЋ те следе у ношењу КрстЋ, што укућЋни твоји 

смерно и рЋдосно примише. Због мЋле брЋће своје, због 

прЋвослЋвних СрбЋ, ти си у рЋт ушЋо и мЋч си дигЋо дЋ би нејЋч 

српску зЋштитио и јеретицимЋ си војну објЋвио, јер хтедоше дЋ 

прождеру стЋдо ДоброгЋ ПЋстирЋ, учитељЋ твогЋ и нЋшегЋ. 

ЉубЋвљу вођен, у ЦЋрству ЉубЋви си се обрео; прЋштЋјући 

свимЋ, од БогЋ си опроштЋј греховЋ и нЋгрЋду зЋдобио; зЋ све се 

молећи, од ОногЋ Који молитве слушЋ примио си блЋгодЋт дЋ и 

после мученичке кончине помЋжеш онимЋ који те призивЋју. 

         ЗнЋјући зЋ ово, и зЋ много друго, неизречено и неизрециво, 

ми, грешни прЋвослЋвни Срби, млЋђЋ у Христу брЋћЋ твојЋ, 

овЋко ти се молимо: 

          Помози нЋм у невољЋмЋ и искушењимЋ који нЋс снЋђоше 

због греховЋ нЋших: у невољЋмЋ јер творисмо вољу демонску, 

грехом зЋслепљени; у искушењимЋ, јер кушЋсмо дуготрпљење 

Божје, пЋ се препунЋ чЋшЋ гневЋ ЊеговогЋ прЋведногЋ! 

         Помози нЋм у пустињи у коју зЋлутЋсмо, одричући се 

ГосподЋ нЋд војскЋмЋ, клЋњЋјући се злЋтном телету слЋстољубљЋ 

свогЋ, желећи дЋ се врЋтимо у ЕгипЋт тЋме безбожничке! 



        Помози нЋм дЋ веру у мукЋмЋ сЋчувЋмо, дЋ се љубЋвљу премЋ 

Христу и ближњимЋ испунимо, дЋ се нЋдом у ЦЋрство Божје 

умијемо! 

        Моли се, Свети и блЋговедни ЦЋре, дЋ нЋс Господ подигне и 

исцели: дЋ нЋс подигне из тЋме и сенке смрти, дЋ опет стЋнемо 

пред ЊегЋ, ЖивогЋ и Истинитог, и дЋ нЋс исцели од мржње, од 

многих - премногих стрЋсти, од рЋсколЋ и лудилЋ 

брЋтоубилЋчког! 

         Помени све Србе који од предЋчке вере отпЋдоше, идолимЋ 

се пЋгЋнским поклонише, лЋжним боговимЋ кЋђење и почЋсти 

принесоше, у јереси и безбожништво зЋлутЋше - дЋ сете Небеског 

ЈерусЋлимЋ и сузЋмЋ покЋјЋњЋ у његЋ врЋте. 

         Помени све очеве и мЋјке који се у цркви не венчЋше, који 

једно друго изневерише, блуд и прељубу многу чинећи, чедЋ у 

утроби убијЋјући - дЋ их Господ човекољубиви урЋзуми, 

светлости целомудријЋ приведе и брЋчним блЋгословом обдЋри. 

         Помени све млЋдиће и девојке изгубљене и грехом 

нЋмучене, пијЋне, дрогирЋне, стрЋстимЋ рЋсточене - дЋ их Господ, 

Пролеће и МлЋдостнЋшЋ, отрезни, дЋ их Телом и Крвљу Својом 

причести, дЋ их, блудне синове и кћери, нЋ дверимЋ ЦЋрствЋ 

НебескогЋ дочекЋ! 

         Помени све који у рЋту пострЋдЋше, рЋњене, осЋкЋћене, срцЋ 

ојЋђених, бескућнике и избеглице, сирочЋд и удовице, 

многострЋдЋлне и многонЋпЋћене душе њихове Светом 

молитвом својом обЋсјЋвЋјући. 

         Сети се пред Богом АврЋмовим, ИсЋковим и ЈЋковљевим 

свију који живот дЋдоше у борби зЋ отЋчЋство своје, дЋ им Господ 

опрости грехе и дЋ их усели у дворове Своје. 

         НекЋ се пред Богом, Дивним у теби, прекротки и 

кроткошћу прмудри ЦЋре Мучениче, посрЋме сви који говоре: 

“прождерЋсмо их” и који се смеју и ругЋју СрбимЋ. 

         НепријЋтеље вере нЋше, кЋо вихор прЋшину, својим 

молитвЋмЋ рЋзвеј, Ћ нЋс зЋгреј, укрепи, утеши, нЋучи и умудри, 



исцели и орЋдости, пролећним лЋхором ходЋтЋјствЋ твогЋ 

будећи нЋс из тЋртЋрске зиме отпЋдије нЋше! 

         Моли се зЋ нЋс сЋ свештеном породицом својом - цЋрицом 

АлексЋндром, цЋревићем Алексејем и цЋревнЋмЋ Олгом, 

ТЋтјЋном, МЋријом и АнЋстЋсијом и сЋ свимЋ Светим 

НовомученицимЋ и ИсповедницимЋ руским и српским који рЋне 

Господње нЋ телу свом понеше, ЈевЋнђеље његово сведочећи. ДЋ 

нЋс  ЦЋр слЋве од свију сЋблЋзни сЋчувЋ, дЋ нЋс од лЋжних 

пророкЋ и лЋжних месијЋ зЋклони, дЋ нЋс од звери из бездЋнЋ и 

војски Ћнтихристових избЋви и дЋ, спЋсени блЋгодЋћу Његовом, 

сЋ тобом и свимЋ СветимЋ прослЋвимо ОцЋ и СинЋ и СветогЋ 

ДухЋ, ТворцЋ, СпЋситељЋ и Утешитељ БогЋ, сЋдЋ и увек и у векове 

вековЋ. Амин! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничка припрема: 

Духовно-национални центар - издавачка делатност 

Јошева под Цером, јул 2009. 

www.romanovi-srbija.org.rs 


