
Две молитве Владике Николаја  
 
Спасо Господе народ свој , и спаси мене. Ако не спасеш народ, Твој и мој , а 
спасеш мене , ја ћу се у Рају осећати у туђини. Не помилуј само јунаке него многе, 
да би многи сроди на земљи били сродни и на небу.  
Нека би суза твоја Христе , у Гетсиманији , очицтила милионе покајника , и свака 
кап Крви Твоје на Голготи милионе милиона Алилуја.  
Лако Ти је спасити праведнике , но Теби није тесшко спасити ни грешнике , који 
греше али мрзе грех свој. 
Правдници се спасавају не својом праведношћу но милостивом молитвом ѕа 
грешнике. Услиши Господе молитву правдника Твојих ѕа грешни народ и спаси 
народ , јер народ Твој, иако је и грешан . 
Како си спасао Твој Руски народ у смутно време по молитви праведника Сергија и 
Хермогена , тако спаси и Свој Српски народ у време забуне по милитви праведника 
Твојих Саве и Неманње. Како си спасао Цариград много пута по молитви Мајке 
Твоје, Христе , тако спаси сада Српску цркву по молитви Богородице и свих 
светаца Српских. Изнеможе народ Твој од чекања, не кушај до краја стрпљење 
његово. Сва се земља покри труповима верних твојих, не можемо да копамо а да 
мотика не звекне о кости сродника наших и не одјекне болно у душама нашим. 
Нема њиве која није гробље , нити дрвета које није споменик. Сва је српска земља 
гробље. Смилуј се Госпде на народ Твој , са мном или без мене. Амин 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Благослови Господе непијатеље моје. И ја их благосиљам и не кунем . 
Непријатељи су ме висе гурнули Теби у наручије него пријатељи. Пријатељи су ме 
везивали за земљу а непријатељи су ме дрешили од земље и рушили сва моја 
надања у земљу.  
Ови су ме учинили странцем у земаљским царствима и непотребним становником 
земље. Као што гоњена звер нађе сигурније склониште него ли негоњена, тако и ја , 
гоњен непријатељима нашао сигурније склониште , сакривши се под Твој шатор, 
где ни пријатељи ни непријатељи не могу погубити душу моју. 
Благослови непријатеље моје и ја их благосиљам и не кунем. Они су место мене 
исповедали грехе моје пред светом . Они су ме мучили када сам ја бежао од мука . 
Они су ме ружили онда када сам ја себи ласкао. Они су ме пљували онда , када сам 
се гордио собом. 
Благослови непријатеље моје Господе . И ја их благосиљам и не кунем. Када сам се 
ја правио мудрим они су ме називали лудим. Када сам се правио моћним они су ми 
се смејали као кепецу. Када сам хтео водити људе они су ме гурали у позадину. 
Када сам журио да се обогатим , они су ме стукли гвозденом руком. Када сам зидао 
дом за дуг и спокојан живот , они су га рушили и изгонили ме ван.  
Непријатељи су ме научили да знам што мало ко зна да човек нема непријатеља у 
свету изван себе .  
Само онај мрзи непријатеље , ко не зна, да непријатељи нису непријатељи но 
сурови пријатељи .  
Заиста ми је тешко рећи , ко ми је учинио више добра и ко више зла у овом свету 
пирјатељи или непијатељи . Зато благослови Господе и пријатеље и непријатеље 
моје. 


