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ПРЕДГОВОР ОВОМ ИЗДАЊУ 

У рукама нам је књига ВЕЛИКИ ТРЕБНИК, по први пут објав
л,ена на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ у овом обиму и садржају. Плод је ду
гогодишњег марл,ивог преводилачког труда и рада блажене успо
мене Преподобног оца Јустина Сп. Поповића (+Благовести 1979. 
године). 

Отац Јустин познат је широм света (нажалост много више не
го у нашој домаћој јавности) као наш највећи богословски ум у 
многим областима духовне делатности и израза. Познат је и 
уважаван као највећи савремени догматичар у православном све
ту (љегова три тома Догматике); као ненадмашни и богонадахнути 
егзегета и тумач Светог Писма (Тумачеље ЕванЬел,а по Матеју и 
Јовану, Посланица светог апостола Павла, Саборних посланица 
светог Јована Богослова); као дубоки мислилац и философ (Фило
софске Урвине, Светосавл,е као философија живота те многоброј
ни дубокомисаони чланци разасути по многим предратюп.1 часо
писима; као Хагиограф (преводилац и саставл,ач Житија светих у 
12 томова); као неуморни и недостижни беседник и проповедник 
живе Речи Божије (његове тридесетогодишље беседе у манастиру 
Ћелијама сваке ведел,е и празника, исписане по меснатим таблица
ма срца малобројних љегових сл ушалаца, а касније и на магнето
фонсiшм тракама); и изнад свега као светоотачки ревнител, и сл у
га Бож.ијег олтара (преко 30 година је сл у жио свакодневно свету 
Литургију са пуним кругом дневних богосл ужен,а). 

Још као млад монах отац Јустин је осетио сладост и корист 
живе молитве и молитвеног обраћања Богу, на свом матерљем, го
ворном језику. Молитвени језик оца Јустина изграћиван је и 
пречишћаван у неугасивом огљу његове богочежљивости и молит
вености од најраније љегове младости, па све до часа љеговог 
блаженог упокојеља. Он је већ у својој двадесетој години нег де при
бележио: "Молитва је просфора умешена од суза и срца". Значај 
личне молитве за свако л,удско биће, посебно за православноt· вер
ника, хришћан:ина, стално је наглашавао, а сам свеживотно прак
тиковао, испуњујући тан:о буквално савет и поуку светог Григори
ја Богослова: "Већма се треба Бога у молитви сећати, неголи дисати". 
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Ти.ме се једино може разумети и објаснити сва недостижност 

лепоте, и лакоћа спiАа његових превода молитава и богосл ужбе
них текстова, који одишу небеском чистотом и јасноћом. IЪегови 
преводи су "песма у прози" чија се лепота може такмичгг;:и са ле

потом језика Духовне лире од светог Владике Николаја,· којега на
родна душа доживл,ава и именује "Распеваном лиром Духа Светога". 

Као дубоки богослов и мислилац отац Јустин је веома рано 
правилно схватио и разумео речи и поруку светог апостола Павла 

(с којим је друговао целог живота) да "ако труба да нејасан глас, 
ко ће се приправити за бој?" (I Кор. 14, 8), и зато га често цИтирао 
у говору, понавл,ајући: "У цркви волим рећи пет речи умом својим, 
да и друге поучим, него ли хил,аде речи језиком" (I Кор. 14, 19) 
неразумл,ивим за народ. То нам управо показује и открива прави 

разлог и смисао дугогодишњег рада и труда оца Јустина на пре

воћењ у са грчког и црквенословенског језика молитава и бого
службених текстова и пружању истих нашем народу на живом 
српском језику. 

То апостолска, светоћириловско и светосавско дело отгючео је 

отац Јустин превоћењем Литургије светога Јована Златоустог на 

српски (штампана 1922. године, а недавно 1978. године нотпуним 
пренодом све три Литургије). Наставио је то у тешким годинама 

последљег рата, и непосредно после њега, превоћењем свакоднев

них јутарњих и вечерњих молитава и осталог дненног :н ceдivlИЧHOI' 

молитвеiЮI' нравила, канона и акатиста на поједиае нразн.ике итд. 

Све то највре је нреписинано п умножанано ннсаћшл машином и 
раздавано на молитвену употребу монасима н монахшьама но 

нашим манастирима. Неки делови тих превода оца Јустина штам

пани су и издавани од стране Снетог Синода наше Цркве као Пра

вославни молитвеник, истина делимично мењани, што оцу Јусти

ну, треба признати, није било сасвим по вол.н. (Исто се десило и са 
издањем Служебника од стране Св. Синода, где је превод оца Ју
стина ту и тамо мало измењен, мада често не и rюправл,ен). 

Ипак, и поред свега тога, већи део богосл ужбених текстова у 
преводу оца Јустина остао је у рукопису све до данас. То нарочито 

важи за тридесетак Акатиста и посебно за ВЕЛИКИ ·ТРЕБНИК 
чији је превод завршен још давне 1958. године, али услова за њего
во штампање није било. Прекуцан машином у неколико примера
ка (као и његови поједини делови у виду "Малог Требника") кори
стио се у манастиру Ћелијама и још код пар свештеника, великих 

поштовалаца оца Јустина и л,убител,а српског богослужбеног јези-
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ка. Шта, пак, значи разумл,ив језик у богослужењу и требама (када 
и свештеник и верник подједнако разумеју садржај молитве 
упућене живоме Богу), речито сведочи следећи догаћај. Још као 
богослов помажући свештенику, учествовао сам на једном оп ел у 
које је лелићски парох отац Живко Тодоровић обавл,ао иа 
српском језику. То је и за мене било читаво откриће. Али, поента је 
у следећем. После опеАа, једна старица приАази свештенику, л, уби 
му руку, и веАи досАовце: "Е, оче, када би' знаАа да ћеш и мени 
овако Аепо певати, не би' жаАиАа сутра да умрем". Те речи ове 
честите старице дубоко су ми се урезаАе у душу. 

Сећајући се тог догаћаја с једне стране, и знајући да су многи 
боrослужбени текстови (нарочито из Требпика) неразумл,иви и са
мим нашим свештеницима, а камо ли вернима, од л учио сам се уз 

помоћ Божју и сагАасност носиАаца ауторског права дела оца Ју
стина, да нрипремим за штампу потпуни текст ВЕЛИКОГ ТРЕБ
НИКА у преводу оца ЈУСТИНА*, верујући да ће појава ове књиге 
имати пресудну улогу у духовном препороду нашег народа, који 
нам је данас потребнији него икад раније. 

На тој припреми, редакцији и коректури, провео сам са још 
пар сарадника пуних девет месеци. Најзад, труд се исплатио и ВЕ
ЛИКИ ТРЕБНИК је пред нама. Појавио се из штампе у савременом 
и Аепом издању, на првокАасној хартији и у тврдом повезу, штам
пан у две боје и са украсним иницијалима. За појаву ове ретке и 
дугожел,ене књиге пуну захвалност дугујемо правосАавној браћи 
Грцима који су финансијски помог АИ да се ово богоугодно деАо 
приведе крају. 

А Требник? Шта је то? То је уствари највећа збирка духовних 
рецепата од највеhих и најсветијих духовних леi<ара (Светих Ота.
ца) за све врсте болести и потреба у животу нравосАшшог 
хришћанива од роhења до смрти, и посАе смрти. То није ништа 
друго до дословно и до танчина разраћепа н у животу нримењена 
мисао и порука светог апостоАа Павла: "Све се оснећује молитвом" 
(I Тим. 4, 4-5). Тумачећи ове многозначајне речи, отац Јустин бuго-
сАовствује: "МоАiпвом се освећује васцеАо биће човеково,. јер мо
Аитва низводи и уводи све остаАе свете врлине, које бАш ·о.даћу сво
јом ocвeli.yjy васцеАог човека (молитва је хоровоћа у хору врАина). 
Молитва освећује и сав свет око човека". Кроз њу се изражава наш 

У овом издању текстови псаАама штампани су по преводу Б. Даничиhа, а 
текстови Новог Завета по издању Светог Синода 1990. l'Одине. 
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молитвени однос према свету и животу, према свему и свакоме. 

Најпре према Богу: "0 Богу се најбол,е мисли молитвом, и најдубл,е 
и најсавршеније". А затим и према човеку и свету: "Свака наша 
мисао да буде окушана молитвом, и роћена из молитве ... Молитво
мислије је најбол,и метод интегралноблаговештенског (= целосног 
и радосног) познања". 

Све напред наведено и речено јасно нам показује и открива 
прави разлог и смисао свег дугогодишњег рада и труда оца Јусти
на на преводу ВЕЛИКОГ ТРЕБНИКА са грчког и црквенословен
ског језика. Лепоту пак, дубину смисла и значај овог превода осећа 
свака истински побожна и богол,убива душа. О томе сведочи са 
усхићењем и Страхиња Максимовић, који се максимално потру
дио на компјутерској обради и прелому текста овога издања. Упоз
навши се са текстом приликом "укуцаваља" у компјутер (што је 
морао пажл,иво чинити), рекао је дословце: "Први пут сам сазнао 
да овако нешто постоји на нашем језику. Сматрам да би ову књигу 
требало да има не само свака црква, него и свака хришћанска 
кућа". 

Ссiглашавајући се са његовим осећањем и оценом, ми топло 
препоручујемо ово издање ВЕЛИКОГ ТРЕБНИКА не само свеште
носл ужите,.ъима, студентима теологије и богословима, него и с1шм 
правосАавним верницима којима је стало да упознају н доживе 
суштински и дубински веру својих отаца. 

Ово издање ВЕЛИКОГ ТРЕБНИКА прати нада Издавача да ће 
ова књига бити прихваћена са истом ревношћу и л,убавл,у са ко
јом се отац Јустин трудио на преводу, а редактор и Издавач на 
припреми за штампу. 

Епископ рашко-призренски 

+АРТЕМИЈЕ 





МОЛИТВЕ 

у први дан пошто ж:ена роди дете 

Свештеник: Бл.агословен Бог наш, свагда, сада и увек и у ве

кове векова. Амин. 

Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни:, помил уј нас. 

(трипут). 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове 

векова. Амин. 

Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе наше; 

Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и исцели не

L\юћи наше, Имена Твога ради. 

Господе, помил уј. (трипут). 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове 

векова. Амин. 

Оче наш који си на небесима, да се свети Име Твоје, да доће 

царство твоје, да буде вол,а твоја и на земл,и као на небу; хлеб 

наш насушни дај нам данас; и опрости нам дугове наше као 

што и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у 

искушење, но избави нас од нечастивога. 

Свештеник: Јер је твоје царство и сила и слава Оца и Сина и 

Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Затим: Тропар дана, и Богородичан. Или: Помилуј нас, Го

споде, помил уј нас. Онда: 

Господу се помолимо. 
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Dладико, Господе Сведржител,у, који исцел,ујеш сваку болест 
.1.Ји сваку немоћ, Ти сам исцели и ову данашњу породњьу, 
сл ушкињу твоју (име), и подигни је са постел,е на којој лежи. 
Јер, по речима пророка Давида, у безакоњима се зачесмо, и сви 
смо нечисти пред Тобом. Сачувај ову и ово новороћенче што 
она роди; закрили је окрил,ем крила својих од данашљег дана 
па све до краја њеног живота молитвама пречисте Богородице и 
свих Светих. Јер си-благословен у векове векова. Амин. 

Господу се помолимо. 

владико Господе, Боже наш, који си роћен од пречисте Вла
:дичице наше Богородице и Приснодјеве Марије, и који си 

као новороћенче у јаслама лежао, и као детенце у наручју 
држан био, Ти сам смилуј се на ову слушкињу твоју (име), која 
је данас родила ово дете, и опрости јој грехе њене вол,не и не
вол,не; и сачувај је од сваког насил,а ћавол,ег, а њено ново
роћенче чувај од сваког отрова, од сваке муке, од сваке буре 
противникове, од злих духова, и дневних и ноћних. Породил,у 
штити моћном руком својом, и дај јој да се брзо подигне, и 
очисти је од нечистоте, и излечи је од болова, и подари јој и 
души и телу здравл,е и снагу, и огради је светлим и сјајним 
анћелима; и сачувај је од сваке најезде невидл,ивих духова. Да, 
Господе, чувај је од болести и слабости, од л,убоморе и зависти, 
и од очњег урока; и помилуј њу и новороћенче, по великој ми
лости својој; и очисти је од телесне нечистоте и различних уну· 
трашњих болова што је спопадају; и својом брзом милошћу 
учини да се љено смирено тело опорави, а од ње роћено дете 
удостој да се поклони земал,скоме храму, који си припремио за 
славл,ење светога Имена Твога. Јер Теби приличи свака слава, 
част и покл.оњење, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

Господу се помолимо. 

nсподе Боже наш, Ти који си благоволео сићи с неба и роди
.I. ти се од Свете Богородице и Приснодјеве Марије ради спасе
ња нас грешних; Ти који знаш немоћ природе л,удске, опрости 
слушкињи својој (име) која се данас породила, по великој добро
ти твојој. Јер си Ти, Господе, рекао: Раћајте се, и множите се, и 
напуните земл,у, и владајте њоме. Тога ради и ми, слуге твоје, 
молимо се, и охрабрени твојим дуготрпел,ивим човекол,убл,ем, 
са страхом вапијемо к светом имену Царства твога: Погледај с 
неба и види немоћ нас осућених, и опрости сл ушкињи твојој 
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(име) и целом дому у ком се дете родило, и онима који је додир
нуше и свима који се овде налазе, као благ и човекол,убив Бог 
опрости; јер Ти једини имаш власт отпуштати грехе, молитвама 
Пресвете Богородице и свих Светих твојих. Амин. 

И отпуст (божићни). 

МОЛИТВА 

којом се знаменује дете, кад добија име 
у осми дан по роьењу свом 

Треба знати да осмог дана по роћењу бабица доноси ново
роћенче храму, и стоји пред вратима храма. 

Свештеник: 

Благословен Бог наш; Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш; 
Јер је твоје царство ... 

Затим: Тропар дана или храмовног светител,а. 

Онда свештеник благосил,а дете по че л у, устима и прсима, 
и говори ову молитву: 

Господу се помолимо. 

господе Боже наш, Теби се молимо и Тебе призивамо: нека се 
светлост лица твога покаже на овом слузи твом (ЏЛИ: овој 

слушкињи твојој) (име), и нека се Крст Јединороднога Сина Тво
га знаменује у срце и мисли његове (Или: њене), да би избегао 
таштину света и сваки зли насртај врага, а држао се заповести 
твојих. И подај, Господе, да свето Име Твоје остане неодречно на 
њему, благовремено присаједињаваном светој Цркви твојој и 
усавршаваном страшним Тајнама Христа Твога, да би, про
вевши живот по заповестима твојим и сачувавши печат непо
врећеним, добио блаженство изабраних у Царству твоме, 
благодаћу и човекол,убл,ем Јединородног Сина Твога, c::t којим 
си благословен, са пресветим и благим и животворним Твојим 
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Затим, узевши дете на руке, стаје пред врата храма или 
пред икону Пресвете Богородице, и прави крени знак, говорећи: 
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Радуј се, благодатна Богородице Дјево, јер из Тебе засија 
Сунце правде, Христос Бог наш, који просвећује оне у тами. Ве
сели се и ти, Старче праведни, који у наручје прими Ослободио
ца душа наших који нам дарује васкрсење. 

И бива отпуст (сретењски). 
Валю знати да, ако новороћенче услед слабости не сиса већ 

изгледа да ће умрети, не треба чекати (као што неки погрешно 
тврде) шести или осми дан и тада га крстити, него истог часа 
када се роди, треба га само окуnати и одмах крстити, да не би 
умрло непросвећено. 

Јер, чак ако се деси да труднице побаце дете у петом месе
цу, услед неке повреде (или и раније намерно), кривци су по за
конима и канонима одговорни као да су детиње убице; утолико 
пре треба избећи ту одговорност да већ роћена деца не умиру 
некрштена, тојест непросвсћсна. 

МОЛИТВА ПОРОДИЉИ 
после четрдесет дана 

У четрдесети дан дете се оnет доноси храму, да се уцркве
ни, тојест да се nочне уводити у цркву. Доноси га мајка, већ 
чиста и окуnана, у nрисуству и кума који ће дете nримити на 
крштењу. Мајка са дететом стоји nред вратима храма. 

Свештеник: Благословен Бог наш; Трисвето; Пресвета Троји-
це; Оче наш; Јер је твоје царство ... 

Затим: Tponap дана, храма или дневног светитеА>а. 
Слава, и сада: 

Молитвама, Господе, свих Светих и Богородице, мир твој дај 
нам и помил уј нас као једини Милосрдан. 

И пошто породиА>а са дететом приклони главу, свештеник 
прави над њом крени знак и, додирујући јој главу, говори ову 
молитву: 

Господу се помолимо. 
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господе, Бож.е Сведржител,у, Оче Господа нашега Исуса Хри
ста, Ти који си Речју својом саздао сву природу словесну и 

бесловесну, и све и сва из небића привео у биће, Теби се моли
мо и Тебе призивамо: пошто си вол,ом својом спасао слушкињу 
твоју (име), очисти је од свакога греха и од сваке нечистоте, њу 
која сада долази светој цркви твојој, да се удостоји неосућено се 
причестити Светим Тајнама твојим. 

Треба знати да, ако дете није живо ова се молитва довде 
чита, па свештеник возr лас: 

Јер си благ и човекол,убив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу 
и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 

А ако је дете живо, свештеник дотиче детињу главу и чита 
да .~\)С: 

и благослови дете које она роди, узрасти га, освети, оразуми, 
оцеломудри, облагоразуми, јер си га Ти привео у биће и по

казао му вештаствену светлост, да би се у време које си Ти 
одредио удостојило и духовне светлости и придружило светом 

стаду твоме кроз Јединородног Сина Твог, са који!" си благосло

вен, са пресветим и благим и животворним Духом Твојим, сада 
и увек и у векове векова. Амин. 

Мир свима. 

Главе своје приклоните Господу. 

Молитва мајци детињој: 

господе Боже наш, Ти rюји си дошао ради спасења рода л, уд
ског, доћи и слушкињи твојој (име), и удостој је молитвама 

часног свештенства твог да приЬе светој саборној Цркви твојој и 
да уће у храм славе твоје. Измиј њену телесну и душевну 
нечистоту по навршењу четрдесет дана, чинећи је достојном 

причешћа часним Телом и Крвл,у твојом. Јер се посвети и про
слави пречасно и величанствено Име Твоје, са Оцем и Светим 

Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Молитва друга, за дете: 

Свештеник, правећи крени знак над дететом, моли се: 

Господу се помолимо. 

господе Боже наш, који си у четрдесети дан као Новороћенче 
био донет у законски храм од Марије, свете и безбрачне Мај

ке твоје, и био држан у наручју праведнога Симеона, Ти сам, 
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свемоћни Господару, благослови и ово детенце донесено ради 
показања Теби, Творцу свих, и одгаји га на свако добро и Теби 
благоугодно дело, одгонећи од њега сваку противничку силу 
знаком Крста твога, јер си Ти чувар дечице, Господе. У достој га 

светог крштења, да би добило удео изабраника Царства твога, 
будући чувано са нама благодаћу Свете и Једносуштне и Нераз
дел,иве Тројице. Јер Теби приличи свака слава и благодарност и 
поклоњење, са беспочетним Твојим Оцем и пресветим и благим 
и Животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. 

Амин. 

Мир свима. 

Г л аве своје приклоните Господ у. 

Боже Оче Сведржител,у, Ти нам преко громогласног пророка 

Исаије претсказа оваплоћење од Дјеве Јединородног Сина 
свог и Бога нашег, који у последње дане, благовол,ењем твојим и 
садејством Светога Духа, ради спасења нас л,уди, по неизмерном 
милосрћу своме изволе постати детенце од ње, и по обичају све
тог закона твог, по навршењу дана очишћења, пристаде да буде 
донесен у светилиште, иако је Он сам истинити Законодавац, и 
пристаде да бу де држан у наручју праведнога Симеона; које тај
не праслику познадосмо код гореспоменутог пророка, објавл,ену 
клештима живог угл,ена, и коју и ми верни благодаћу имамо и 
подражавамо, Ти сам и сада, Господе, који чуваш дечицу, благо
слови и ово детенце, заједно са родител,има и кумовима њего

вим, и у погодно време у достој га и препорода водом и А ухом, 

и придружи га твоме светом стаду разумних оваца, које призи

вају име Христа Твога. Јер си Ти који на висинама живиш и на 
смирен е п ог леда ш, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Свето
ме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 

(Пази, ако је дете крштено, свештеник врши уцрквл,ење; а 
ако није, то ради по крштељу, а овде чини отпуст). 

Затим свештеник, узевши детенце, прави њиме крст пред 
вратима храма, говорећи: 

Уцрквл,ује се слуга Божји (или: слушкиња Божја) (име), у 
име Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 
Амин. 

Затим га уноси у храм, говорећи: 

Ући ћу у дом твој, поклонићу се светом храму твоме. 
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И у лази у средину храма, говорећи: 

Vцрквл,ује се слуга Божји Сили: слушкиња Божја) (име) , у 
име Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 

Амин. 

Затим говори: 

V сред цркве певаће Те. 

Затим га доноси пред олтарске двери, говорећи: 

Vцрквл,ује се слуга Божји Сили: слушкиња Божја) (име) , у 
име Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 

Амин. 

И ако је дете мушко уноси га у свети олтар, а ако је женско 
само до царских двери, говорећи: 

Сада отпушташ у миру слугу твога, Господе, по речи твојој; 

јер видеше очи моје Спасење твоје, који си уготовио пред лицем 

свих народа; Светлост да обасја незнабошце, и Славу народа 
твога Израил,а. 

После тога свештеник ставл,а детенце крај олтарских двери; 
и кум, поклонивши се трипута, узима дете и излази. 

Свештеник врши отпуст (сретењски). 

МОЛИТВА ЖЕНИ 

кад побаци дете 

Свештеник: Благословен Бог наiп; Трисвето; Пресвета Троји
це; Оче наш; Јер је твоје Царство ... 

Затим: Тропар дана и Богородичан. 

Господу се помолимо. 

владико Господе Боже наш, Који си се родио од Свете Бого

родице и Приснодјеве Марије и у јаслама као Дете лежао, 

Ти сам и ову слушкињу твоју (име), која је данас у гресима, 

вол,но или невол,но, упала у убиство и зачето у њој побацила, 

помил уј по великој милости твојој, и опрости јој вол, на и невол,

на сагрешења њена, и сачувај је од сваке замке ћавол,е, и очисти 

је од прл,авштине, исцели је од болова, дарујући јој, Човеко-
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Л>упче, здравЛ>е и крепкост телу и души; заштити је Анћелом 
светлим од сваког напада невидЛ>ивих демона. Да, Господе, исце
ли је од болести и слабости, и очисти је од телесне нечистоте и 
ослободи од разноврсних мука утробе, и великим милосрћем 
твојим опорави је у смиреном тел у њеном, и са постеЛ>е на којој 
лежи подигни је. Јер смо у. гресима и безакоњима зачети, Госпо
де, и сви смо нечисти пред Тобом, те стога са страхом вапијемо 
и говоримо: По г леда ј са неба и види немоћ нас осућених, и 
опрости овој сл ушкињи твојој (име), која је гресима својим, воЈЪ
но или невоЛ>но, упала у убиство и зачето у њој побацила; а и 
све који је се дотичу и који се овде налазе опрости и помил уј, 
по великој милости твојој, као благ и човекоЛ>убив Бог. Јер Ти 
ј~dини имаш власт опраштати грехе и безакоња, молитвама 
Пречисте твоје Матере и свих Светих. Јер Теби приличи свака 
слава, част и поклоњење, са Оцем и Светим Духом, сада и увек, 
и у векове векова. Амин. 

и отпуст. 



ПОРЕДАК ПРЕ СВЕТОГ КРШТЕЊА 
Молитва којом се постаје оглашен 

Свештеник дреши појас онога што хоће да се просвети 
(крсти), и раздева га и изува, и само у једној дугој кошуЛ>и по
ставЛ>а га према истоку неопасана, голог лава и необувена, са ру
кама спуштеним. Дува му (крстолико) у лице трипута, и 
осењује га трипута крсним знаком на челу и прсима, па ставЛ>а
јући му руку на г лав у, говори: 

Господу се ПОЈ\юлимо. 

V Име Твоје, Господе Боже истине, и Јединородног Сина 
Твог, и Светог Духа Твог, ставЛ>ам руку своју на слугу 
твога (или: сл ушкињу твоју) (име), који се удостојио да 

прибегне светом Имену Твоме и да се сачува под окрил.ем кри
ла твојих: удаЛ>и од њега ону стару прелест, и испуни га вером 
у Тебе, и надом, и Л>убавЛ>у, да би схватио да си Ти једини Исти
нити Бог, и Јединородни Твој Син, Господ наш Исус Христос, и 
Свети Дух Твој. Дај му да ходи у свима заповестима твојим и 
испуљује што је Теби по БОЈЪИ, јер ако човек то чини, биће жив 
у томе. Запиши га у Књизи живота твога, присаједини га стаду 
наслећа твога, да се у њему прослави свето Име Твоје, и Л>убЛ>е
ног Сина Твог, Господа нашег Исуса Христа, и животворног Ду
ха Твог. Нека очи твоје увек г леда ју на њега милостиво, и уши 
твоје да чују глас молитве његове. Обрадуј га у делима руку ње
гових, и у свему роду његовом, да би се исповедао Теби, 
обожавајући и славећи Твоје велико и узвишено Име, и хвалио 
Те стално у све дане ж.ивота свога. 
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Јер Тебе певају све Силе Небеске, и твоја је слава, Оца и Си
на и Светога ~уха, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Запрећиваље (заклиљаље) 1. 
Господу се помолимо. 

з апрећује ти, ћаволе, Господ који је дошао у свет и живео 
мећу .лэудима да уништи твоје наси.лэе и избави .лэуде; који на 

Крсту победи непријате.лэске силе док се сунце помрачавало и 
зем.лэа се тресла, и гробови се отварали, и тела светих устајала; 
који смрћу разори смрт и сатре онога што има државу смрти, 
тојест тебе, ћавола. Запрећујем ти Богом који је показао дрво 
ж:ивота, и поставио Херувиме да га пламеним оружјем чувају. 
Буди запрећен, и отступи! Јер, запрећујем ти Оним који је по мо
ру ишао као по суву, и који је утишао буру, чији по г лед 
исушује поноре, и претња растапа планине. Јер Он и сада за
прећује теби преко нас: уплаши се, изићи, и отступи од створе
ња овог! И немој се враћати, нити се скривати у њему, нити га 
сретати или дејствовати у њему, ни ноћу ни дању, ни у поноћ 
ни у подне, већ отиди у свој тартар, све до одрећеног великог 
Судњег Дана. Побој се Бога који седи на Херувимима и надг ле
да бездане, пред којим стрепе Анћели, Арханћели, Престали, Го
сподства, Начела, Власти, Силе, многооки Херувими и 
шестокрили Серафими; пред којим трепти небо и зем.лэа и море, 
и све што је у њима. Изићи и отступи од запечаћеног новоиза
браног војника Христа Бога нашег! Јер ти претим Оним који иде 
на крилима ветра, који чини Анћелима својим духове, и слугама 
својим огањ који спа.лэује: изићи, и отступи од овог створења са 
свом силом и анћелима твојим! Јер се прослави име Оца и Сина 
и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Запрећивање (заклиљаље) 2. 
Господу се помолимо. 

Б ог Свети, страшни и славни у свима делима и сили својој, ко
ји је недокуч.лэив и неистра.ж.лэив, Он који је предодредио те

би, ћаволе, мучење у вечним мукама, преко нас, недостојних 
слугу својих, нарећује теби и свој помоћној сили твојој, да отету
пите од новозапечаћеног Именом Господа нашега Исуса Христа, 
истинитог Бога нашег. Теби свезлом, и нечистом, и пр.лэавом, и 
одвратном, и тућем духу запрећујем силом Исуса Христа, који 
има сву власт на небу и на зем.лэи, који је рекао г л уво м и немо м 
демону: Изићи из човека и више не у лази у њега! Отступи, поз-
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нај ништавност своје моћи која ни над свињама нема власти! Се

ти се Онога који ти је, по твојој молби, наредио да ућеш у крдо 
свиња. У страши се Бога чијом се наредбом земл,а утврди на во
дама, Бога који је саздао небо, и мером распоредио планине и 
долине, и песак учинио границом мору, и у води силној напра
вио тврду стазу; који се дотакне гора и оне се диме; који се зао
дева светлошћу као хал,ином; који земл,у учвршћује на темел,у 
њеном, те се никада неће поколебати; који дозива воду морску 
и њоме залива лице целе земл,е. Изићи, и отступи од онога који 
се спрема за свето просвећење! Запрећујем ти спасоносним стра
дањем Господа нашег Исуса Христа, и чесним Телом и Крвл,у 

његовом, и доласком његовим страшним, јер ће доћи и неће за
каснити да су ди свој земл,и, и бациће тебе и помоћну силу твоју 
у пакао огњени, ринувши те у таму најкрајњу, г де црв не умире 
и огањ се не гаси. Јер је моћ и власт Христа Бога нашег, са 
Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Запрећивање (заклин.ан.с) 3. 

Господу се помолимо. 

господе Саваоте, Боже Израил,ев, који исцел,ујеш сваку болест 
и сваку немоћ, погледај на слугу твога, и испитај и пронаћи, 

и одагнај од њега сва деловања ћавола; запрети нечистим дуси
ма, и истерај их, и очисти дела руку твојих, и силним дејством 

својим сатри Сатану под ноге његове ускоро, и дај му победу 
над њим и над нечистим дусима његовим, да би се, добивши ми
лост од Тебе, удостојио бесмртних и небесних Тајни твојих, и Те
би славу узнео, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

Молитва четврта 

Господу се помолимо. 

ти који јеси, Владару Господе, Ти си створио човека по лику 
своме и по подобију, и дао си му власт вечнога живота; а за

тим када је грехом отпао Ти га ниси презрео, него си 
учовечењем Христа Твога устројио спасење света, Ти Сам и ово 

створење твоје, избавивши од робовања ћавол у, прими у надне
беско Царство твоје; отвори очи ума његовог, да би светлост 
Еванћел,а твога сијала у њему; придодај животу његовом 
Анћела светлог, који ће га избавл,ати од сваке напасти вражје, 
од сусрета с ћаволом, од демона подневног, и од маштања злих. 
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И дува му свештеник у уста, у чело и у прса, rоворећи: 

Истерај из љега сваког злог и нечистог духа, скривеног и 
угнежћеног у срцу љеговом (и то чини и говори триnута); духа 
nреваре, духа злобе, духа идолопоклонства и сваковрсног ла
комства, духа лажи и сваке нечистоте, стваране по наговору 

ћавола. И учини га разумним јагњетом светог стада Христа тво
га, чесним чланом Цркве твоје, сасудом освећеним, сином све
т лости и наследником Царства твога; да би, поживевши по 
заповестима твојим, и сачувавши печат неповрећеним, и 
очувавши ризу неупрл,аном, добио блаженство Светих у Цар
ству твоме. 

Г ласно: Благодаћу и милосрћем и човекол,убл,ем Јединород
ног Сина Твог, са којим си благословен, са пресветим и благим 
и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. 
Амин. 

И крштаваног, који је бос и разденут, свештеник окреће за
nаду са рукама уздигнутим, и говори: 

Одричеш ли се Сатане, и свих дела љегових, и свих анћела 
љегових, и сваког сл у жеља љему, и све гордости љегове? 

И одговара оглашени, или кум 1-1..егов (ако је крштавани де-
те), и каже: 

Одричем се. 

(Ово nитање и одговор бива трипута). 

Онда свештеник пита крштаваног: 

Јеси ли се одрекао Сатане? 

И одговара оглашени, или кум њсгов: 

Одрекао сам се. 

(И ово бива триnута). 

Онда говори свештеник: 

И дуни и nл,уни на љега. 

И пошто то учини, свештеник га окреће истоку са рукама 
сnуштеним, и говори му: 

Сједиљујеш ли се са Христом? 

И одговара оrлашсни, или кум: 

Сјсдињ у јем се. 

(Ово такоће бива трипута). 

Опет му говори свештеник: 

Јеси ли се сјединио са Христом? 
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И одговара: Сјединио сам се. 

И опет говори: И верујеш ли у Њега? 

И одговара: Верујем у Њега као Цара и Бога. 

И говори (крштавани или кум) Исповсдање вере: 

Верујем у једнога Бога, Оца, Сведржител,а, Творца неба и 
земл,е и свега видл,ивог и невидл,ивог. 

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Бо.жјег, Јединород
ног, роћеног од Оца пре свих векова, Светлост од Светлости, Бо
га истинитог од Бога истинитог, роћеног не створеног, 
једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало; 

Који је ради нас л,уди и ради нашега спасења сишао с небе
са, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Ајеве и постао 
човек; 

Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и 
по гребен; 

И Који је васкрсао у трећи дан као што је писано; 

И Који се узнео на небеса и седи с десне стране Оца; 

И Који ће опет доћи са славом да суди живима и мртвима, 
и Његовом Царству неће бити краја. 

И у Духа Светога, Господа, Животворнога, Који од Оца 
исходи, Који се заједно са Оцем и Сином обожава и слави, Који 
је говорио кроз пророке. 

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву. 

Исповедам једно крштење за отпуштење грехова. 

Чекам васкрсеље мртвих. 

И живот буд ућега века. Амин. 

И када изговори свети Символ вере, говори му опет: 

Јеси ли се сјединио са Христом? 

И одговара: Сјединио сам се. 

И опет говори:И верујеш ли у Њега? 

И одговара: Верујем у Њега као Цара и Бога. 

(Затим опет говори по други пут цео Символ вере, и тако 
исто бива и трећи пут). 

И на крају говори му свештеник: 

И поклони се Њему. 

И он се поклања говорећи: 
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Поклањам се Оцу и Сину и Светоме Духу, Тројици Једно
суштној и Нераздел.ивој. 

Онда свештеник говори: 

Благословен Бог који хоће да се сви л.уди спасу и доћу у 
познање истине, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Затим говори ову молитву: 

~споду се помолимо . 
.I:Sладару Господе Боже наш, призови слугу твога (име) у 

твоје свето Просвећење и удостој га ове велике благодати светог 
Крштеља твог; ослободи га ветхости, и обнови га на живот 
вечни, и испуни га силом Светога Духа Твога, ради сједињења 
са Христом Твојим, да не буде више чедо тела, него чедо Цар
ства твога. Благовол.ењем и благодаћу Јединородног Сина Твог, 
са којим си благословен, са пресветим и благим и животворним 
Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 
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У лази свештеник и облачи белу свештеничку одежду, и на
руквице; и Пошто се упале све свеће, узима кадионицу, одлази 
крстионици, кади наоколо и, предавши кадионицу, клања се. 

Онда ћакон говори: 

Благослови, владика! 

Свештеник глас1ю: 

Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа, сада и 
увек и у векове векова. 

мо. 

Народ: Амин. 

Бакон говори јектенију: 

У миру Господу се помолимо. 

Народ: Господе помилуј. 

За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помоли-

За мир свега света, за непоколеб.tЬивост светих Божјих 
Цркава, и сједињење свију, Господу се помолимо. 

За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и 
страхом Божјим улазе у њега, Господу се помолимо. (Ако се 
крштеље врши у дому, онда место ове молбе рећи ово: За овај 
часни дом, и за оне који са вером, побожношћу и страхом 
Божјим живе у њему, Господу се помолимо). 

За преосвећеног епископа нашег (име), за часно презвитер
ство, у Христу ћаконство, за сав клир и верни народ, Господу се 
по молимо. 
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За све благочестиве и православне хришћане, Господу се 
помолимо. 

Да се освети вода ова силом, и дејством, и силаском Светога 
Духа, Господу се ПОМОЛИМО. 

Да јој се пошал,е благодат искупл.ења, благослов Јордана, 
Господу се ПОМОЛИМО. 

Да сиће на воду ову очистилачко дејство Надсуштаствене 
Тројице, Господу се помолимо. 

Да се просветимо светлошћу познања и побожности, сила
ском Светога Духа, Господу се помолимо. 

Да буде вода ова на одгнање сваког напада видл.ивих и не
видл.ивих непријател.а, Господу се помолимо. 

Да крштавани у њој буде достојан непролазног Царства, Го
споду се помолимо. 

За овога који сада приступа светом Просвећењу, и за спасе
ње његово, Господу се помолимо. 

Да се он покаже син светлости и наследник вечних добара, 
Господу се помолимо. 

Да он постане саучесник и заједничар смрти и васкрсења 
Христа Бога нашег, Господу се помолимо. 

Да он сачува одећу Крштења и залог Духа неупрл.аним и 
беспрекорним, за Страшни Дан Христа Бога нашег, Господу се 
помолимо. 

Да му вода ова буде бања поновног роћења, на отпуштење 
грехова, и одећа непролазности, Господу се помолимо. 

Да Господ Бог услиши глас мо.ъења нашег, Господу се по
молимо. 

Да се и он и ми избавимо од сваке нево.ъе, гнева, опасности 
и нужде, Господу се помолимо. 

Заштити, спаси, помилуј, и сачувај нас, Боже, благодаћу тво
јом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Народ: Теби, Господе. 

Док ћакон то говори, свештеник чита у себи молитву ову 
тихо: 
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жалостиви и милостиви Боже, Ти испитујеш срца и утробе, 
и Ти једини знаш тајне људске, јер нема ствари необјавље

не пред Тобом, него је све наго и оп<ривено пред очима твојим; 
Ти знаш све шта је у мени, и немој се згадити на мене, нити ли
це твоје одвратити од мене, већ не узми у обзир грехе моје у 
часу овом Ти који не узимаш у обзир грехе људи када се кају, 
и опери моју нечистоту телесну и прљавштину душевну, и свега 
ме освети свесавршеном силом твојом невидљивом и десницом 
духовном, да не бих, проповедајући слободу другима и дајући је 
вером спојеном са неисказаним твојим човекољубљем, сам, као 
сл у га греха, био неприкладан. О, Господару, једини благи и 
човекољубиви, нека се не вратим понижен и посрамљен, него 
ми пошаљи си л у са висине и укрепи ме за вршење ове твоје Тај
не, велике и наднебесне, и уобличи Христа Твог у овоме који ће 
се поново родити, преко моје ништавности, и назидај га на теме
љу Апостола и Пророка твојих, и немој га одбацити, већ га као 
садницу засади у твојој светој саборној и апостолској Цркви, и 
немој га отуда истргнути, да би и · он, напредујући у побожно
сти, славио свесвето Име Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада 
и увек и векове векова. Амин. 

Треба звати да свештеник овде не говори г ласно возг лас, 
него и Амин у себи изговара. Затим, пошто ћакон заврши јекте
нију, говори громко ову молитву: 

Велики си, Господе, и чудесна су дела твоја, и никаква реч 
није у стању да опева чудеса твоја (трипут). 

Народ: Амин. 

Јер си Ти вољом својом привео све из небића у биће; својом 
моћи одржаваш твар, и својим промислом управљаш светом; 

Ти си од четири стихије сачинио творевину, са четири доба 
венчао си годишњи круг; пред Тобом дршћу све Умне Силе; Те
бе пева сунце; Тебе слави месец; Теби су присутне звезде; Тебе 
слуша светлост; од Тебе трепте бездани; Теби служе извори; Ти 
си распростро небо као кожу; Ти си учврстио земљу на водама; 
Ти си оградио море песком; Ти си разлио ваздух за дисање; Те
би сл ужбују Анћелске Силе; Теби се клањају хорови Арханћела, 
многооки Херувими и шестокрили Серафими, стојећи унаоколо 
и летећи, покривају се страхом од неприступне славе твоје. Ти, 
дакле, Бог будући Безгранични, и Беспочетни, и Неизрециви, 
доће на зем л, у узевши обличје слуге, и постаде човек као и дру
ги људи; јер, због самилости милосрћа свога, Господару, ниси 
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могао гледати где ћаво мучи LЬудски род, већ си дошао, и спа
сао си нас. Исповедамо благодат, проповедамо милост, не тајимо 
доброчинства. Ти си род LЬудски ослободио; Ти си роћењем сво
јим осветио утробу Дјеве; сва твар велича Тебе који си нам се ја
вио. Јер си се Ти, Боже наш, на земLЬи јавио, и са LЬудима 
поживео. Ти си Јорданску воду осветио пославши с неба Свето
га Духа Твог, и размрскао си главе змија које су се тамо гнезди
ле. 

Стога Ти Сам, човекоLЬубиви Царе, доћи и сада, силаском 
Светога Духа Твога, и освети воду ову (трипут). 

Народ: Амин. 

И дај јој благодат искупLЬења, благослов Јордана; учини је 
извором нетру лежности, даром освећења, отпуштањем грехова, 
исцеLЬењем недуга, погибијом демона, неприступачном неприја
теLЬским силама, испуњеном анћелске моћи. Нека беже од ње 
они који нападају створење твоје; јер Име Твоје Господе, дивно и 
славно, и страшно непријатеLЬима, ми призвасмо. 

И осењује крсним знаком воду трипута, погружавајући 
прсте у воду, и дунувши на љу, говори: 

Нека се под знаком Крста твога сатру све непријатеLЬске си
ле (трипут). 

Народ: Амин. 

молимо Ти се, Господе, нека отступе од пас сва ваздушна и 
мрачна привићења; и нека се не сакрије у овој води демон 

мрачни, и нека не сиће са крштаваним дух зли који наводи 
помрачење помисли и метеж разума, него Ти, Господару свих, 
покажи ову воду: водом искупLЬења, водом освећења, 
очишћењем тела и духа, ослобоћењем окова, опроштењем са
грешења, просвећењем душа, бањом поновног роћења, обновLЬе
њем духа, даром усшювLЬења, одећом ветру лежности, извором 
живота. Јер си Ти, Господе, рекао: У мијте се, и чисти бу дите, 
уклоните лукавства из душа ваших. Ти си нам даровао свише 
поновно роћење водом и Духом. Стога јави се, Господе, на води 
овој, и дај да се крштавани у њој, преобрази, да би одбацио ста
рога човека који се распада у жеLЬама варLЬивим, и обукао се у 
новога који се обнавLЬа по лику Онога који га је саздао: да би, 
уподобивши се смрти твојој крштењем, постао и заједничар тво
га васкрсења; и да, сачувавши дар Светога Духа Твог и ум
ноживши залог благодати, добије почаст вишњега звања и буде 
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убројан мећу првородне, записане на небесима, у Теби Богу и 
Господу нашем Исусу Христу. Јер Теби приличи слава, моћ, 
част и обожавање, заједно са беспочетним Твојим Оцем, и са 
пресветим и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек 
и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Мир свима. 

Главе своје приклоните Господу. 

И трипута дуне у суд с јелејем који ћакон држи, и трипута 

осени крсним знаком јеле1 и када ћакон рекне: Господу се по
молимо. 

Свештеник говори Молитву јелеја: 

в лада ру Господе Боже отаца наших, Ти си онима у Нојевом 
ковчегу послао гол убицу, која је у устима имала маслинову 

гранчицу, знамење помирења и спасења од потопа, и тиме си 

унапред дао праслику Тајне благодати; и Ти си маслинин плод 
подарио за извршење светих твојих тајни, помоћу којег си и оне 

у закону Духом Светим испунио и оне у Благодати 

усавршаваш, Ти сам благослови и овај јелеј силом и дејством и 
силаском Светога Духа Твог, да би он . био помазање нетру
лежности, оружје правде, обновљење душе и тела, прогнање сва
ке ћаволске делатности, ослобоћење од свих зала онима који се 
са вером помазују њиме или кушају од њега, у славу твоју, и Је

динородног Сина Твог, и пресветог и благог и животворног Ду
ха Твог, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Бакон: Пазимо! 

Свештеник, певајући са народом: Алилуја (трипут), прави је

лејем три крста у води. 

Затим говори: 

Благословен Бог који просвећује и освећује свакога човека 
који долази на свет, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

И приводе крштаваног, а свештеник узима прстима од јеле

ја и прави знак крста на челу говорећи: 

Помазује се слуга Божји (име) јелејем радости у име Оца и 

Сина и Светога Духа. Амин. 

И помазује му прса и мећураменице говорећи: 
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На исцелење душе и тела. 

· У ши: На чујење вере. 
Руке: Руке твоје створише ме и саздаше ме. 

Ноге: Да ходи путем заповести твојих. 

И када се помаже цело тело, крштава га свештеник, усправ
ног и окренутог истоку, говорећи: 

Крштава се слуга Божји (име) у име Оца, амин; и Сина, 
амин; и Светога Духа, амин. 

При сваком изговараљу (имена Свете Тројице) погружава га 
у воду и уздиже га. 

По крштењу свештеник пева с народом цео псалам 32: 

Благо ономе, којему је опроштена кривица, којему је гријех 
покривен. Благо човјеку, којему Господ не прима гријехе и у 

чијем духу нема лукавства. Кад мучах, посахнуше кости моје од 
уздисања мојега по вас дан. Јер дан и ноћ тишташе ме рука тво
ја; неста сока у мени као на л,етној припеци. Гријех свој казах 
теби, и кривице своје не затајих; рекох: исповједам Господу при
јеступе своје; и ти скиде с мене кривицу гријеха мојега. За то не
ка ти се моли сваки светац, кад се можеш наћи; и онда потоп 
велике воде не ће га стигнути. Ти си заклон мој, ти ме чуваш од 
тјескобе; окружаваш ме радостима у избавл,ању. Vразумићу те, 
и ПОI<азаћу ти пут којим да идеш; свјетоваћу те, око је моје на 
теби. Немојте бити као коњ, као мазга без разума, којима уздом 
и жвалама вал,а обуздати губицу, кад не иду к теби. Много му
ке има безбожник, а који се узда у Господа, око њега је милост. 
Радујте се о Господу, и пјевајте, праведници; веселите се сви који 
сте права срца. 

Слава, и сада: Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби, Боже. 
(трипут). 

Онда облачећи крштаваног у нову одећу, говори: 
Облачи се слуга Бо:жји (име) у одећу правде: у име Оца и 

Сина и Светога Духа, амин. 

И пева се тропар, глас 8. 
Одећу ми подари светлости, Ти који се одеваш светлошћу 

као хал,ином, многомилостиви Христе Боже наш. 

И пошто га обуку, ћаков: Господу се помолимо. 
Свештеник изговара ову молитву Светог Мира: 
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Благословен си, Господе Боже СведржитеЈЬу, изворе добара, 
сунце правде, који си онима у тами засијао светлост спасеља 

појавом Јединородног Сина Твог и Бога нашег, и који си нама 
недостојнима даровао блажено очишћеље у светом Крштељу и 
божанствено освећење у животворном помазаљу; Ти си и сада 
благоизволео да наново родиш водом и Духом слугу твог ново
просвећеног, и дарујеш му опроштај воЈЬних и невоЈЬних грехо
ва, Ти сам Господару, милосрдни Свецару, даруј њему и печат 
дара Светога и свемоћнога и обожаванога Духа Твога, и 
причешће светога Тела и часне Крви Христа Твога. Сачувај га у 
твом освећељу, учврсти у православној вери, избави од нечасти
вога и свих замки љегових; и спасоносним страхом твојим 
сачувај у чистоти и правди душу љегову, да би, у сваком делу и 
речи угаћајући Теби, постао син и наследник Небеског Царства 
твога. 

Возглас: Јер си Ти Бог наш, Бог који милује и спасава, и Те
би славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

И по молитви помазује крштеног Светим Миром, правећи 
знак крста: на челу, очима, ноздрвама, уснама, оба уха, прсима, 
рукама и ногама, rоворећи: 

Печат дара Духа Светога, амин. 

Онда свештеник са новокрштеЈIИМ и кумом иде у круг, и певамо 
сви: 

Ви који се у Христа крстисте, у Христа се обукосте. Алилуја 
(трипут). 

Онда прокимен, глас 3. 
Господ је просветЈЬеље моје и СпаситеЈЬ мој, кога ћу се боја-

ти? 

Стих: Господ је заштитник живота мог, кога ћу се плашити? 
Читаље из посланице РимЈЬанима Светога Апостола Павла 

(Зач. 91; Рим. 6, 3-11). 
Бакон: Пазимо! 

Браћо, свИ који се крстисмо у Христа Исуса, у смрт љегову 
крстисмо се. Тако се с љим погребосмо кроз крштеље у 

смрт, да би, као што Христос устаде из мртвих славом Очевом, 
тако и ми ходили у новом животу. Јер ако постадосмо сједиње
ни са обликом смрти љегове, онда ћемо и са васкрсељем. Зна
јући ово, да се стари наш човјек разапе са Њиме, да би се 
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уништило тијело грјеховно, да више не робујемо гријеху. Јер ко 
умрије ослободи се од гријеха. Ако ли умријесмо са Христом, 
вјерујемо да ћемо и живјети са њиме. Знајући да Христос 
уставши из мртвих, више не умире; смрт више не влада њиме. 

Јер што је умро, гријеху је умро за свагда; а што живи, Богу 
живи. Тако и ви сматрајте себе да сте мртви гријеху, а живи Бо
гу у Христу Исусу, Господару нашем. 

Свештеник: Мир теби. 

Бакон: Премудрост, пазимо! 

Читач: Алилуја. (трипут). 

Затим ћакон: Премудрост, смерно стојмо, чујмо свето 
Еванћење. 

Свештеник: Мир свима. 

Свештеник: Читање светог ЕванћеiDа од Матеја. (Зач. 116. 
Мат. 28, 16-20). 

Бакон: Пазимо! 

у време оно Једанаест ученика отидоше у Галилеју, на гору 
куда им је заповједио Исус. И кад га видјеше, поклонише му 

се; а неки посумњаше. И приступивши Исус рече им говорећи: 
Даде ми се свака власт на небу и на земiDИ. Идите, дакле, и 
научите све народе, крстећи их у име Оца и Сина и Светога Ау
ха, учећи их да држе све што сам вам ~аповједио; и ево ја сам с 
вама у све дане до свршетка вијека. Амин. 

Бакон јектенију: 

По ми л уј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, 
услиши и помилуј. 

Народ: Господе, помил уј (трипут). 

Још се молимо за преосвећеног епископа нашег (име) и за 
сву у Христу браћу нашу. 

Још се молимо за милост, живот, мир, здравlЪе, спасење и 
опроштај грехова слуге Божјег (име) кума. 

Још се молимо за новопросвећеног слугу Божјег (име) да 
буде сачуван у вери чистог исповедања, у свакој побожности ,и 
вршењу заповести Христових, у све дане живота свога. 

Свештеник: Јер си милостив и човекоiDубив Бог, и Теби сла
ву узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у веко
ве векова. 
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Народ: Амин. 

И свештеник чини отпуст (богојављенски). 

Молитва омивања 

И у осми дан доводе крштенога опет у цркву ради омива
ња. И развезује му свештеник одећу и појас, и говори ове молит
ве: 

Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помИлуј. 

ти који си светим Крштењем даровао сл узи твоме избављење 
од грехова, и дао му живот поновног роћења, Ти сам Влада

ру Господе, благоизволи да светлост лица твога увек сија у 
срцу његовом; његов штит вере сачувај неповрећеним од непри
јатеља; одећу ветру лежности, у коју се одену, о чувај на њему 
неупрљаном и чистом, благодаћу твојом чувајући неповредљи
вим духовни печат, будући милостив њему и нама по обиљу ми
лосрћа твог. Јер се благослови и прослави пречасно и 
величанствене Име твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и 
увек и векове векова. Амин. 

Молитва 2. 

Господу се помолимо. 

Dладару Господе Боже наш, Ти онима што се крштавају ку
.Dпањем дајеш небесни сјај; Ти си водом и Духом наново ро
дио новопросвећеног слугу твог и даровао му отпуштење 
вољних и невољних грехова, стави на њега руку твоју моћну, и 
сачувај га силом доброте твоје, очувај му залог неповрећеним, и 
у достој га живота вечног и да твори што је Теби угодно. Јер си 
Ти освећење наше, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Свето
ме Духу, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Свештеник: Мир свима. 
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Народ: И духу твоме. 

Бакон: Главе своје приклоните Господу. 

Народ: Теби, Господе. 

о вај (ова) који се обуче у Тебе Христа Бога нашег, Теби при
клања с нама главу своју, сачувај га да остане непобедиви 

борац против оних што безразложно чине непријател,ство про
тив њега и нас, и твојим непролазним венцем покажи нас све 
као победнике до самога краја. Јер је твоје да нас мил у је ш и 
спасаваш, и Теби славу узносимо, са беспочетним Твојим Оцем, 
и пресветим и благим и животворним Твојим Духом, сада и 
увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 
И појасом и одећом повокрштенога, оквасивши их у чистој 

води, кропи га, rоворсћи: 

Оправдао си се, просветио си се, миропомазао си се, осветио 
си се, умио си се: у име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

И узевши нови сунћер с водом, отире му лице, r лав у, прси 
и остало, rоворећи: 

Крстио си се, просветио си се, миропомазао си се, осветио 
си се, умио си се: у име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

Молитве на пострижење косе 

Бакон: Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помил уј. 

владару Господе Боже наш, који си ликом својим почаство
вао човека и устројио га од душе разумне и тела благоли

ког, тако да тело служи разумној души: главу си на врх 
поставио и у њој многа чувства сместио која не сметају једно 
другом, и главу си покрио косом да јој ваздушне промене не 
наућују, и све си удове тела распоредио како треба, да би кроз 
све њих захвал,ивао Теби, изврсном Уметнику, Ти сам, Господа
ру, који си нам преко изабраног сасуда твог Апостола Павла за
поведио да све у славу твоју чинимо: слугу твога (име), који је 
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дошао да учини почетак стрижења косе на г лав и својој, благо

слови заједно са љеговим к умом, и дај им да се свагда поучава ју 

у закону твоме и да творе вол,у твоју. Јер си Ти милостив и 

човекол,убив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме 

А уху, сада и увек и векове векова. 

Народ: Амин. 

Свештеник: Мир свима. 

Бакон: Главе своје приклонимо Господу. 

Народ: Теби, Господе. 

Свештеник молитву: 

'1""''\)Споде Бож:е наш, који си од пуноће купел,и крштења добро
,А; том својом осветио оне што у Тебе верују, благослови ово дс
те, и нека на г лав у љегову сиће благослов твој. И као што си 

преко пророка Самуила благословио Давида цара, благослови и 
главу слуге твога (име) руком мене грешно га, долазећи на љега 

Духом Твојим Светим, да би, напредујући узрастом и дуго

вечношћу, Теби славу узносио, и видео добра јерусалимска у 
све дане живота свога. Јер Теби приличи свака слава, част и 

обожаваље, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 

векова. 

Народ: Амин. 

И постризава ra унакрсно, rоворсћи: 
Постризава се слуга Божји (име) у име Оца и Сина и Свето-

га Духа. 

Народ: Амин. 
Онда јсктенија: 

Помил уј нас, Боже ... 
Још се молимо за милост, живот, мир, здравл,е и спасеље 

слуге Божјег (име) кума, и за новопросвећеног (име). 

Свештеник: Јер си милостив ... 
И врши се отпуст (боrојавл,енски). 
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ЧИН СВЕТОГ КРШТЕЊА УКРАТКО 
како крстити дете кад се страхује да може умрети 

Свештеник: Благословено Царство; Трисвето; Оче наш. 

Господу се помолимо. 

господе Боже Сведржител,у, Творче свега видл,ивога и невид
л,ивога, који си створио небо и земл,у и све што је у њима, 

који си сабрао воде у једно сабрање, и бездан затворио и за
печатио страшним и славним Именом Твојим, и уздигао воде из
над небеса; Ти си утврдио земл,у на водама, Ти си учврстио 
силом твојом море, Ти си размрскао главе змија у водама; Ти си 
моћан и страшан, и ко ће Ти се супротставити? По г леда ј, Госпо
де, на ово створење твоје, и на воду ову, и да јој благодат избав
л,ења, благослов Ј ор дана, учини је да буде извор 
нетру лежности, дар освећења, разрешење грехова, исцел,ење не
дуга, погубл,ење демона, Противничким силама недоступна, 
анћелске моћи испуљена, да беже од ње сви који завиде створе·· 
њу твоме. Јер Име Твоје, Господе, славно и страшно противни
цима, ми призвасмо. 

И одмах ставл,а ул,е у воду. 

Тада га крштава, говорсћи: 

Крштава се слуга Божји (име) ... и остало. 
И одмах га облачи, и помазује Светим Миром, говорећи: 

Печат дара Духа Светога. И остало. 
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Духовни отац приводи голог лавог пред икону Господа 
нашег Исуса Христа онога који жели да се исповеди. 

И почиње: Благословен Бог наш ... Трисвето; Оче наш. Госпо
де помил уј (12 пута). Слава и сада: Х о дите, поклонима се ... (три
пут). 

Затим, Псалам 50: 

Помил уј ме, Боже, по великој милости својој и по обилном 
милосрћу свом очисти безакоње моје. Опери ме добро од безако
ња мога, и од греха мога очисти ме. Јер безакоње своје ја знам, 
и грех је мој стално преда мном. Теби јединоме сагреших, и зло 
пред Тобом учиних, а Ти си праведан у речима својим и чист у 
суду своме. Гле, у безакоњима се зачех, и у гресима роди ме ма
ти моја. Г ле, истину л,убиш, и јавл,аш ми непознатости и тајне 
свемудрости своје. Покропи ме исопом, и очистићу се; умиј ме, и 
бићу бел,и од снега. Дај ми да слушам радост и весел,е, да се 
прену кости потрвене. Одврати лице своје од грехова мојих, и 

сва безакоља моја очисти. Срце чисто сагради у мени, Боже, и 
Дух прав обнови у мени. Не одгурни ме од лица твога, и Духа 
Твога Светога не одузми од мене. Дај ми радост спасења твога, 
и духом владалачким учврсти ме. Научићу безаконике путеви
ма твојим, и безбожници ће се обратити к Теби. Избави ме од 
крви, Боже, Боже спасеља мога; обрадоваће се језик мој правди 
твојој. Господе, отвори уста моја, и она ће казивати славу твоју. 
Јер да си хтео жртве, ја бих Ти принео; за жртве пал,енице не 
мариш. Жртва је Богу дух скрушен, срце скрушено и смерно 
Бог неће одбацити. По доброти својој, Господе, чини добро Сио-
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ну, и нека се подигну зидови јерусалимски. Онда ће Ти бити ми
ле жртве правде, приноси и жртве пал,енице; тада ће метати на 
жртвеник твој теоце. 

И ове тропаре, глас 6. 

Помил уј нас, Господе, помил уј нас, јер ми грешници, нема
јући никакав изговор, приносимо Теби као Владару ову молит
ву: помил уј нас! 

Слава: Господе, по ми л уј нас, јер се у Тебе уздамо; не гне ви 
се јако на нас, нити помињи безакоња наша, него и сада као ми
лостив п ог леда ј и избави нас од непријател.а наших: јер си Ти 
Бог наш, и ми смо народ твој, сви смо дело руку твојих, и Име 
твоје призивамо. 

И сада: Отвори нам двери милосрћа, благословена Богороди
це, да не пропаднемо ми који се у Тебе надамо, него да се То
бом избавимо од беда, јер си Ти спасеље рода хришћанскога. 

Господе, помил уј ( 40 пута). 

Свештеник ову молитву: 

Господу се помолимо. 

Боже Спасител,у наш, Ти си преко пророка твога Натана да
ровао опроштај Давиду који се покајао за грехе своје, и Ма

насијину си покајничку молитву примио, Ти сам и сл у гу твога 
(име), који се каје за грехе што је учинио, прими твојим уо
бичајеним човекол.убл.ем, не узимајући у обзир ништа што је 
учинио, Ти који опрашташ неправде и превазилазиш безакоња. 
Јер си Ти, Господе, рекао: "Не желим смрти грешника него да се 
обрати и жив буде", и "Седам пута седамдесет опраштати грехе". 
Јер је величина твоја беспримерна и . милост твоја неизмерна. 
Ако пак на безакон,а будеш гледао, ко ће опстати? Јер си Ти 
Бог оних који се кају, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Све
томе Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 

И молитва друга: 

Господу се помолимо. 

господе Исусе Христе, Сине Бога живога, Пастиру и Јагње ко
је узима на себе грех света, Ти си опростио дугове двојици 

дужника и отпустио грешници грехе њене, Ти сам, Господару, 
разреши, отпусти, опрости грехе, безакоља, сагрешења вол.на и 
невол.на, која ове слуге твоје учинише свесно и несвесно, пре-
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ступањем закона и непосл ушношћу; и ако од ћавола бише пре
варени, као л,уд:и који тело носе и у свету живе; ако речју, или 
делом, или у знаљу, или у незнаљу, или реч свештеничку пога

зише, или под проклетством свештеничким бише, или под своју 
анатему падоше, или се под клетвом обретоше, Ти сам, као благ 
и незлопамтл,ив Господ, благоизволи да ове слуге твоје речју ра
зрешиш, опраштајући им по великој милости твојој и љихову 
анатему и клетву. О Владару, човекол,убиви Господе, услиши 
нас који се молимо твојој доброти за ове слуге твоје, и као мно
го милостив презри све грехе љихове, и ослободи их вечних му
ка. Јер си Ти, Господе, рекао: "Све што свежете на земл,и, биће 
свезано на небу; и што разрешите на земл,и, биће разрешено на 
небу". Јер си Ти једини безгрешан, и Теби славу узносимо, Оцу 
и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Затим Говори покајнику: 

Ево, чедо, Христос невидл,иво стоји, примајући твоју испо
вест. Немој се застидети нити уплашити; и немој ништа са

крити од мене, већ слободно реци све што си учинио (или: 
учинила), да би примио опроштај од Господа нашег Исуса Хри
ста. Ево и икона је његова пред нама, а ја сам само сведок да 
посведочим пред Њ:им све што ми будеш рекао. Скријеш ли 
што од мене, двострук грех имаш. Пази, дакле: пошто си дошао 
у лечилиште, немој отићи неизлечен. 

И тако га пре свега пита о вери: 

Реци ми, чедо, да ли верујеш у оно што нам предаде у вери 
и чel\IIY нас у Истини научи Саборна Апостолска Црква Право
славна, која је на Истоку основана и са Истока по целој васел,е
ни раширена, и која и до сада у Истини непоколебл,иво и 
неизменл,иво стоји? И да ли не сумљаш у љено Свето Предаље? 

И ако верује православно и несум1ьиво, чита Символ вере: 

верујем у једнога Бога, Оца, Сведржител,а, Творца неба и зем
л,е и свега видл,ивог и невидл,ивог. 

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божјег, Јединород
ног, роћеног од Оца пре свих векова, Светлост од Свет лости, Бо
га истинитог од Бога истинитог, роћеног не створеног, 
једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало; 

Који је ради нас л,уди и ради нашега спасења сишао с небе
са, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао 
човек; 
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И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и 
по гребен; 

И Који је васкрсао у трећи дан као што је писано; 
И Који се узнео на небеса и седи с десне стране Оца; 
И Који ће опет доћи са славом да су ди живима и мртвима, 

и Његовом Царству неће бити краја. 
И у Духа Светога, Господа, Животворнога, Који од Оца 

исходи, Који се заједно са Оцем и Сином обо:жава и слави, Који 
је говорио кроз пророке. 

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву. 
Исповедам једно крштење за отпуштење грехова. 
Чекам васкрсење мртвих. 

И живот бу дућега века. Амин. 
После тога пита га за смртне грехе: гордост, грамж.tЬивост, 

б луд, завист, прождр.tЬивост, гнев, лељост, и за све грехе који 
произилазе од љих. При томе испитиваљу мудро пази шта ће и 
како кога питати: на један начин духовна лица, на други - про
сте .tЬуде; на један начин монахе, на други - световњаке; на један 
начин младеж, на други- старце. 

И пошто га је за све то бриж.tЬиво испитао, и он све без сти
да казао, рекне му да клекне и сапrе главу. 

И духовник изговара ову молитву: 

Господу се помолимо. 

господе Боже спасења слугу твојих, Милостиви и Жалостиви 
и Дуготрпе.tЬиви. Ти тугујеш због наших зала, и не желиш 

смрти грешника, него да се обрати и жив бу де, Ти сам и сада 
смилуј се на слугу твога (име) , и подај му покајничко распо
ложење, опроштај и отпуштење грехова, праштајући му сваки 
грех, во.tЬни и невол,ни; помири га и присаједини Светој Цркви 
твојој у Христу Исусу Господу нашем, са којим Теби приличи 
моћ и величанство, заједно за Светим Духом, сада и увек и у ве
кове векова. Амин. 

господе Б?же наш, који си Петру и ~л у ~ници сузама подари_о 
опроштаЈ грехова, и цариника КОЈИ Је познао грехе своЈе 

оправдао, прими исповест слуге твога (име) , и грехе које је са
грешно BO.tDHO ИЛИ HeBO.tDI-IO, речју ИЛИ делом ИЛИ ПОМ:ИШ.tЬу, Ти 
му као благ и човеко.tЬубив Бог опрости. Јер Ти једини имаш 
власт отпуштати грехе, јер си Бог милости и сажа.tЬења, и Теби 
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славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у ве
кове векова. Амин. 

Изговарајући ово, свештеник покајника осењује крсним зна
ком. 

Затим говори кратку Сугубу јсктенију за кајућег се, и онда: 
Достојно јест ... Слава, и сада. И отпуст. 

После исповедања грехова духовник даје поуку свом духов
ном чеду. По потреби му одрсћује и епитимију (покајни канон), 
не као казну већ као духовни лек за оздрав.л:.ење. 

МОЛИТВА 
којом се разрешава од епитимије 

Милосрдни, Благи и Чоrзекол,убиви Господе, који си по ми
лости својој послао Јединородног Сина свог у свет, да уништи 
обвезницу грехова наших, и разреши оковане грехом, и објави 
суж:њима опроштај, Ти, Господе, и слугу твога (ИЛИ: слушкињу 
твоју) (име), добротом својом ослободи наложених му свеза, и 
даруј му да у сваком времену и месту приступа без греха твоме 
Величанству, и да слободно и чисте савести иште од Тебе бога
ту милост. Јер си Ти милостив и човекол,убив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 



ПОРЕДАК ПРЕ СВЕТЕ ТАЈНЕ БРАКА 

Предбрачпи испит 

Предбрачни испит врши свештеник са епитрахиЛ>ом и 

крстом у руци, поставивши младенце једно поред другог, за

ручника с десне а заручницу с леве стране, окренуте ка истоку, 

иконостасу, односно домаћој икони, ако се испит врши у дому. 

Свештеник почиње са: Благословен Бог наш; Трисвето; Оче 
наш. Затим: Тропар (храма или домаће славе). 

Држи кратку поуку, а затим поставЛ>а питање заручнику и 

заручници: да ли имају добру воЛ>у да ступе у брак, и да ли су 

слободни од сваке присиле, страха, обмане, и да ли се нису дру

гом обећали. 

Добивши од њих одговор и посаветовавши их на верност и 

чистоту живота, говори кратку Сугубу јектенију у којој се моли 

за младенце: 

Још се молимо за милост, живот, мир, здравл,е, спасење и 

божанску посету слугу Божијих (имена), сада испитаних и са
гласних на веридбу у Господу. 

По возгласу, благосиЛ>а младенце часним крстом, који они 

целивају. Затим чини отпуст.· 

Обред заручења 

После Божанствене Литургије свештеник долази у предворје 

храма, г де младенци стоје: жевик с десне а невеста с леве стра-
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не; осењује им крстом главе, даје им запаЛ>ене свеће и уводи и~ 
ка средини, г де лежи ЕваньеЛ>е, на које ставЛ>а њихово прстење. 

(Ако ће венчање бити непосредно по заручењу, онда их од
мах сада испитује о слободној и неизнућеној БОЈЪИ да ступе у 
брак, како је то изложено на почетку Чина Венчања). 

Свештеник кади крстолико, а ћакон говори: 

Благослови, владико. 

Свештеник: Благословен Бог наш свагда, сада и увек и у ве
кове векова. 

Народ: Амин. 

Бакон: У миру Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помил уј. 

За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помоли-
мо. 

За мир свега света, за непоколебЛ>ивост светих 
Цркава и сједињење свију, Господу се помолимо. 

Божјих 

За преосвећеног епископа нашег (име), за часно презвитер
ство, за ћаконство у Христу, за сав клир и верни народ, Госпо
ду се помолимо. 

За све благочестиве и православне хришћане, Господу се 
ПОМОАИМО. 

За слугу Божјег (име), и слушкињу Божју (име), који се сада 
мећусобно заручују, и за њихово спасење, Господу се помолимо. 

* У дре вној Цркви Св. Тајна Брака вршила се у скАопу Св. Литургије, тако да су се 
младенци заједно причешћивали (чега је остатак садашња "општа чаша" у Чину 
Венчања). У неким старим рукописима сачувана је "Последовање венчања спојеног са 
Литургијом". 

У извесним Православним Помесним Црквама постоје благословени покушаји да се 
та пракса обнови, на следећи начин: Обред испитивања и заручења младенаца обавио се 
до почетка Литургије. Младенци стоје на средини храма, пред солејом . Затим: 
Благословено Царство, и у Великој јектенији се умећу прозбе за новобрачнике (из Чина 
Венчања). Три молитве Венчања читају се у току три Антифона. Венчање бива на Малом 
Входу (пред спуштеним Еванlsел,ем), а после Входа и певаља Тропара, уз редовна зачала 
додају се и Апостол и Еванlsел,а венчаља. Кад служи Архијереј, он обично венчава по 
уласку у олтар, после задљег кондака, испред Свјати Боже (младенци тад доћу пред 
свете двери, а по венчаљу врате се на средину). На Сугубој јектенији умећу се опет 
прозбе и чита се Четврта молитва венчаља. По заједничком Причешћу малденаца, 
враћају се опет на средину и, по Заамвоној молитви, свештеник их обводи трипут око 
целивајуће иконе на средини, певајући: Исаије ликуј, Свети Мученици, и Слава Теби ... 
затим, уз молитву, скида венац, и чита две задље молитве Венчања. Онда; Буди Име 
Господље ... и отпуст Литургије (где улази и отпуст Тајне брака). (Прим. уредника). 
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Да им подари децу за продужење рода, и све због чега се 
узмоле ради спасења, Господу се помолимо. 

Да им пошал,е л,убав савршену и мирну, и помоћ, Господу 
се помолимо. 

Да буду сачувани у једномислију и чврстој вери, Господу се 
помолимо. 

Да их благослови на беспрекорни живот, Господу се помо
лимо. 

Да им Господ Бог наш подари частан брак и постел,у нео
скврњену, Господу се помолимо. 

Да нас избави од сваке невол,е, гнева, опасности и нужде, 
Господу се помолимо. 

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу тво
јом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоње
ње, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 
Онда говори молитву громко: 

Боже вечни, који си оно што је раздвојена сјединио у једно и 
поставио неразориви савез л,убави; који си благословио 

Исаака и Ревеку и објавио их за наследнике свога обећања, Ти 
сам благослови и ове слуге твоје (имена) упућујући их на свако 
добро дело. Јер си милостив и човекол,убив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. 

Народ: Амин. 

Свештеник: Мир свима. 

Народ: И духу твоме. 

Бакон: Главе своје приклоните Господу. 
Народ: Теби, Господе. 
Свештеник: 

господе Боже наш, који си од незнабожаца унапред заручио 
Цркву - Дјеву чисту, благослови ово заручење, и сједини, и 

сачувај ове слуге твоје у миру и једнодушности. Јер Теби при-
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личи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и Светоме Ду
ху, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Онда свештеник узима прстење. 

И говори мужу: 

Заручује се слуга Божји(име) слушкињи Божјој(име), у име 
Оца и Сина и Светога Духа. Амин(трипут). 

Затим и жени говори: 

Заручује се слушкиња Божја (име) слузи Божјем (име), у 
име Оца и Сина и Светога Духа. Амин(трипут). 

И чини прстењем крст над њиховим г ла вама, и став..ъа им 
на прсте десних руку. Потом кум мења прстење младенцима. 

Свештеник говори молитву: 

Господу се помолимо. 

г осподе Боже наш, Ти би сапутник момку Патријарха Авраа
ма у Месопотамији, који беше послан да наЬе невесту госпо

дину своме Исааку, и откри му те он преко захватаља воде 
пронаЬе Ревеку за заручницу, Ти сам благослови заручење ових 
слугу твојих (име женика) и (име невесте) и утврди њихову за
дату реч; учврсти их светим сједињењем које је од Тебе; јер си 
Ти испочетка саздао мушки пол и женски, и Ти си присаједи
нио мужу жену ради помоћи и ради продужења рода ..ъудског. 
Стога, Господе Боже наш, који си послао истину наслеЬу твоме 
и обећање своје сл уг ама твојим, Оцима нашим а изабраницима 
твојим из нараштаја у нараштај, Ти сам погледај на слугу твога 
(име) и на сл ушкињу твоју (име), и учврсти заручење њихово у 
вери, и једнодушности, у истини, и ..ъубави. Јер си Ти, Господе, 
указао да се све даје и утврЬује залогом. Прстеном би дата 
власт Јосифу у Египту; прстеном се прослави Данило у зем..ъи 
Вавилонској; прстеном се јави истина Тамари; прстеном се Отац 
наш небески показа милостив према б л удноме сину, јер рече: 
подајте му прстен на руку, и зако..ъите теле угојено, да једемо и 
да се веселимо. Сама десница твоја, Господе, наоружа Мојсија у 
Црвеноме мору; речју твојом истинитом небеса се утврдише и 
зем..ъа се утеме..ъи; нека се речју твојом моћном и мишицом тво
јом високом благослови и десница слугу твојих. Стога, Ти сам, и 
сада, Господару, благослови небеским благословом ово став..ъа
ње прстења; и нека АнЬео твој иде испред њих у све дане живо-



36 ВЕЛИКИ ТРЕБНИК 

та љиховог. Јер си Ти који благосњъа и освећује све и сва, и Те
би славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у 
векове векова. 

Народ: Амин. 

Бакон ову јектенију: 

Помил уј нас Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, 
услиши и по ми л уј. 

Народ: Господе, помилуј (трипут). 

Још се молимо за преосвећеног епископа нашег (име), и за 
сву у Христу браћу нашу. 

Још се молимо за слуге Божје (имена) који се мећусобно за
ручују. 

Још се молимо за сву браћу и за све хришћане. 
Свештеник: Јер си милостив и човекљъубив Бог, и Теби сла

ву узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у веко
ве векова. 

Народ: Амин. 

Затим отпуст. 



СВЕТА ТАЈНА БРАКА- ЧИН ВЕНЧАЊА 

Ако желе да се одмах венчају, тад улазе усред храма са 

упаљеним свећама, док свештеник иде испред њих са кадиони

цом и пева Псалам 128: 
Благо свима, који се боје Господа. 

Народ на сваки стих отпевава: Слава Теби, Боже наш, слава 
Теби. 

Који ходе путевима његовим. Јешће од трудова руку својих. 

Благо теби, и добро ће ти бити. Жена је твоја као родна лоза 
усред дома твога. Синови твоји као гране маслинове око трпезе 

твоје. Г ле, тако ће бити благословен човјек који се боји Господа! 
Благословиће те Господ са Сиона, и гледаћеш добра Јерусалим
ска у све дане живота свога. Видјећеш синове синова својих. 

Мир на Израиљ у! 

Затим их свештеник поучава шта је то тајна брака, и како 
треба у браку да живе богоугодно и честито. 

Онда пита женика: 

Имаш ли (име) добру и неизнућену вољу и чврсту намеру 
да узмеш себи за жену ову (име) коју овде пред собом видиш? 

И одговара женик: Имам, часни оче. 

Свештеник: Ниси ли се обећао другој невести? 

Женик: Нисам се обећао, часни оче. 

Свештеник, обраћајући се невести, пита је: 

Имаш ли (име) добру и неизнућену вољу и чврсту намеру да 
узмеш себи за мужа овога (име) кога овде пред собом видиш? 

И одговара невеста: Имам, часни оче. 
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Свештеник: Ниси ли се обећала другом човеку? 

Невеста: Нисам се обећала, часни оче. 

Бакон: Благослови, владика. 

Свештеник: Благословено Царство Оца и Сина и Светога Ду-
ха, сада и увек и у векове векова. 

мо. 

Народ: Амин. 

Бакон јектенију: 

У миру Господу се помолимо. 

За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помоли-

За мир целога света, за непоколеб.tDивост светих Божјих 
Цркава, и сједињење свију, Господу се помолимо. 

За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и 
страхом Божјим улазе у њега, Господу се помолимо. 

За преосвећеног епископа нашег (име), за часно презвитер
ство, за ћаконство у Христу, за сав клир и верни народ, Госпо
ду Се ПОМОЛИМО. 

За све благочестиве и православне хришћане, Господу се 
ПО МОЛИМО. 

За слуге Божје (имена) који се сада сједињују у брачну за
једницу, и за спасење њихово, Господу се помолимо. 

Да буде благословен брак овај, као онај у Кани Галилејској, 
Господу се помолимо. 

Да им подари целомудрије и пород на корист, Господу се 
помолимо. 

Да се радују гледајући синове и кћери, Господу се помоли-
мо. 

Да им дарује уживање у доброј деци, и беспрекорно жив.tDе
ње, Господу се помолимо. 

Да испуни и њима и нама све молбе које су на спасење, Го
споду Се ПОМОЛИМО. 

Да и њих и нас избави од сваке нево.tDе, гнева, опасности и 
нужде, Господу се помолимо. 

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу тво
јом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
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Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Свештеник: 

Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење Оцу и Си-
ну и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Бакон: Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помил уј. 

Свештеник молитву громко: 

оже, пречисти, и Саздател,у целокупне творевине, Ти си из 

човекол,убл,а свог ребра праоца Адама у жену претворио, 
и благословио их, и рекао: раћајте се и множите се и вла

даЈте земл,ом, и сједињењем их показао као једно биће: јер тога 
ради оставиће човек оца свога и матер, и прилепиће се жени 
својој, и биће двоје једно тело, и оне које је Бог саставио човек 
да не раставл,а; Ти си слугу твог Авраама благословио и Сарину 
материцу отворио, и Авраама оцем многих народа учинио; Ти 

си Исаака Ревеки подарио и пород њен благословио; Ти си Јако
ва са Рахилом саставио, и од њега дванаест патријараха пока

зао; Ти си Јосифа и Асенету здружио и пород им Јефрема и 
Манасију подарио; Ти си Захарију и Јелисавету примио, и као 
Претечу њихово чедо показао; Ти си из корена Јесејева по телу 
извео Приснодјеву, и из Ње си се оваплотио и родио на спасење 
рода л,удског; Ти си по неисказаном своме дару и многој добро
ти дошао у Кану Галилејску и тамошњи брак благословио, да 
би објавио како је вол,а твоја законити брак и раћање деце у 
њему; Ти сам, пресвети Владару, прими молбу нас слугу твојих, 
и као тамо тако и овде дошавши невидл,ивим старањем твојим, 

благослови брак овај и подај овим слугама твојим (имена) 
.живот миран, дуговечност, целомудрије, мећусобну л,убав у све
зи мира, потомство дуговечно, у деци благодат и неувенл,иви ве
нац славе; удостој их да виде децу деце своје; сачувај 
беспрекорном постел,у њихову; дај им небеску росу одозго и 
изобил,е земал,ско; испуни домове њихове пшеницом, вином и 
јелејем, и сваким добром, да би давали и оскуднима, дарујући 
њима и онима који су са њима све што је потребно за спасење. 

Јер си Бог милости, и доброте, и човекол,убл,а, и Теби славу 
узносимо са беспочетним Твојим Оцем и пресветим и благим и 
животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. 
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Народ: Амин. 

Бакон: Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помил уј. 

Свештеник молитву другу г ласно: 

Благословен си Господе Боже наш, Свештеноделател,у тајног 
и чистог брака и Законодавче телеснога, Чувару непропад

л,ивости и добри Стројител,у свега животног, Ти сам и сада, Го
сподару, који си у почетку створио човека, и поставио га као 
цара творевине, и рекао: није добро да човек буде сам на земл,и, 
да му створимо помоћника према њему; и узевши једно ребра 
његово, створио си жену, коју видевши Адам рече: ево сада кост 
од костију мојих, и тело од тела мог, ова ће се назвати жена, јер 
би узета од мужа свога; тога ради оставиће човека оца свог и 
матер, и прилепиће се жени својој, и биће двоје једно тело; и оне 
које је Бог саставио, човек да не раставл,а. Ти сам и сада, Влади
ко Господе Боже наш, пошал,и твоју небеску благодат на ове 
слуге твоје (имена), и дај сл ушкињи овој да се у свему покорава 
мужу, и овом сл узи твоме да бу де г лава жени, да би провели 
живот по вол,и твојој. Благослови их, Господе Боже наш, као 
што си благословио Авраама и Сару. Благослови их, Господе 
Боже наш, као што си благословио Исаака и Ревеку. Благослови 
их, Господе Боже наш, као што си благословио Јакова и све па
тријархе. Благослови их, Господе Боже наш, као што си благо
словио Јосифа и Асенету. Благослови их, Господе Боже наш, као 
што си благословио Мојсија и Сепфору. Благослови их, Господе 
Боже наш, као што си благословио Јоакима и Ану. Благослови 
их, Гоподе Боже наш, као што си благословио Захарија и Јели
савету. Сачувај их, Господе Боже наш, као што си сачувао Ноја 
у ковчегу. Сачувај их, Господе Боже наш, као што си сачувао 
Јану у утроби кита. Сачувај их, Господе Боже наш, као што си 
сачувао света три младића од огња, пославши им расу с неба. И 
нека доће на њих она радост коју имаћаше блажена Јелена ка
да пронаће Часни Крст. Опомени их се, Господе Боже наш, као 
што си се опоменуо Еноха, Сима, Илије. Опомени их се, Господе 
Боже наш, као што си се опоменуо своје свете Четрдесеторице 
Мученика, пославши им венце с неба. Опомени се, Господе 
Боже наш, и родител,а њихових који су их одгајили, јер молитве 
родител,а учвршћују темел,е домова. Опомени се, Господе Боже 
наш, слугу твојих кумова и пријател,а који су дошли на радост 
ову. Опомени се Господе Боже наш, слуге твога (име) и слушки-
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ње твоје (име), . и благослови их. Дај им плод утробе, добру децу, 
сложност душа и тела. Узвиси их као кедрове ливанске, као 
чокот многолозни. Ааруј им жита, да би, имајући свега довол,но, 
изобиловали у сваком добром и Теби благоугодном дел у. Даруј 
им да виде синове синова својих, као новозасаћене маслине око 
трпезе њихове; те да би, угодивши Теби, засијали као светила на 
небу у Теби, Господу нашем, коме приличи свака слава, моћ, 
част и обожавање са беспочетним Оцем Твојим, и животворним 
Духом Твојим, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Бакон: Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помил уј. 

И опет свештеник молитву трећу гласно: 

Боже свети, КОЈИ си од праха земног створио човека, и од ре
бра његовог саздао жену, и дао му помоћника према њему, 

јер је тако било угодно твоме величанству да човек не буде сам 
на земл,и; Ти сам и сада, Господару, пружи руку своју из светог 
обиталишта твог, и сједини овог слугу твог (име) и ову сл ушки
њу твоју (име), јер Ти сједињујеш жену са мужем; здружи их у 
једнодушности, венчај их у једно тело, даруј им пород, уживање 
у доброј деци. Јер је твоја моћ, и твоје царство и сила и слава, 
Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 

Народ: АмИн. 

Потом свештеник, узевши венце, ставл,а најпре један жени
ку на r лав у, говорећи: 

Венчава се слуга Божји (име) са сл ушкињом Божјом (име), у 
име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

Затим ставл,а други венац на главу невести, говорећи: 

Венчава се слушкиља Божја (име) са слугом Божјим (име), у 
име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

Онда их благосил,а трипута, говорећи трипута: 

Господе Боже наш, славом и чашћу венчај их! 

Затим прокимен Апостола, глас 8: 
Ставио си им на г лав е венце од драгог камења; живот су 

тражили од Тебе, и Ти си им дао. 

Стих: Јер ·ћеш им дати благослов занавек; обрадоваћеш их 
радошћ у лица твоје г. 

Бакон: Премудрост. 
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Читач: Читање из Посланице Ефесцима светога апостола 
Павла. (Зачало 230. Еф. 5, 20-33). 

Бакон: Пазимо! 

Чита ч: 

Браћо, захвал,ујући свагда за све Богу и Оцу у име Господа 
нашега Исуса Христа, покоравајући се један другоме у стра

ху Божијем. Жене, покоравајте се својим мужевима као Госпо
ду, јер муж је глава жени као што је и Христос глава Цркви, и 
Он је спасител, тијела. Но као што се Црква покорава Христу, 
тако и жене у свему својим мужевима. Мужеви, волите своје 
жене као што и Хритос заволе Цркву и себе предаде за њу, да 
је освети, очистивши је крштењем у води ријечју, да је стави 
преда се, славну Цркву, која нема мрл,е ни боре, или што томе 
слично, него да буде света и непорочна. Тако су дужни и 
мужеви да воле своје жене као своја тијела; јер који воли своју 
жену, самога себе воли. Јер нико никад не омрзну на своје тије
ло, него га храни и његује, као и Господ Цркву. Јер смо удови 
тијела његова, од меса његова, и од костију његових. Тога ради 
оставиће човјек оца својега и матер и прилијепиће се жени сво
јој, и биће двоје једно тијело. Тајна је ово велика, а ја говорим о 
Христу и о Цркви. Тако и ви, сваки да воли онако своју жену 
као и себе самога; а жена да се боји својега мужа. 

Свештеник: Мир теби. 
Бакон: Премудрост, пазимо! 

Чита ч: Алилуја, г ла с 5. 
Стих: Ти ћеш нас, Господе, сачувати и одбранити од рода 

овога занавек. 

Бакон: Премудрост, смерно стојмо; чујмо свето Еванћел,е. 

Свештеник: Мир свима. 

Народ: И духу твоме. 

Свештеник: Читање светог Еванћел,а од Јована. (Зачало 6. 
Јн. 2, 1-11). 

Бакон: Пазимо! 

у време оно би свадба у Кани Галилејској, и онде беше мати 
Исусова. А позван бјеше и Исус и ученици његови на свад

бу. И кад неста вина, рече мати Исусова њему: Немају вина. 
Исус јој рече: Шта хоћеш од мене, жено? Још није дошао . час 
мој. Рече мати његова слугама: Што год вам рече учините. А он
дје бјеше шест камених судова за воду, поставл,ених по обичају 

, 
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јудејског очишћеља, који хватаху по двије или по три мјере. 
Рече им Исус: Напуните су дове водом. И напунише их до врха. 
И рече им Исус: Захватите сад и носите пехарнику. И однесоше. 

А кад окуси пехарник вино које је постало од воде, и не 

знаћаше откуда је, а слуге знадијаху које су захватиле воду, поз
ва пехарник женика. И рече му: Сваки човјек најприје добро ви
но износи, а када се опију, онда лошије; а ти си чувао добро 
вино до сада. Овим, у Кани Галилејској, учини Исус почетак 
знамеља, и показа славу своју; и вјероваше у љега ученици ље- · 
гови. 

Бакон: Рецимо сви из све душе, и од свега ума свог, рецимо. 

Господе СведржитеLЬу, Боже отаца наших, молимо Ти се, 
услиши и помилуј. 

По ми л уј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, 
услиши и помилуј. 

Још се молимо за милост, живот, мир, здравLЬе, спасеље, по
хоћеље слугу Божјих (имена), и помиље: женика, невесту, кума, 
старог свата, девера и остале. 

Свештеник: Јер си милостив и човекоLЬубив Бог, и Теби сла
ву узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у веко
ве векова. 

Народ: Амин. 

Бакон: Господу се помолимо. 

Свештеник говори ову молитву: 

господе Боже наш, који си у твоме домостроју спасеља удо
стојио да у Кани Галилејској твојим доласком покажеш брак 

чесним, Ти сам и сада ове слуге твоје (имена), које си благоизво
лео да се сједине, сачувај у миру и једнодушности; брак љихов 
чесним покажи; постеLЬу љихову беспрекорном сачувај; благово
ли да љихово заједничко живLЬеље увек буде беспрекорно, и 
удостој их да достигну дубоку старост, чистим срцем творећи 
заповести твоје. 

Јер си Ти Бог наш, Бог који мил ује и спасава, и Теби славу 
узносимо, са беспочетним Твојим Оцем и свесветим, и благим, и 
животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Бакон: Заштити, спаси, помил уј и сачувај нас, Боже, благо
даћу твојом. 

Народ: Господе, помил уј. 
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Сав дан савршен, свет, миран и безгрешан, молимо од Го
спода. 

Анћела мира, верног воћу, чувара душа и тела наших, моли
мо у Господа. 

Опроштај и отпуштеље грехова и сагрешеља наших, молимо 
од Господа. 

Оно што је добро и корисно душама нашим, и мир свету, 
молимо од Господа. 

Да остало време живота свога у миру и покајаљу проведе
мо, молимо од Господа. 

Да крај живота нашег буде хришћански, без бола, непости
дан, миран, и да добар одговор дамо на страшном Христовом 
суду, молимо. 

Измоливши јединство вере и заједницу Светога Духа, сами 
себе и једни друге, и сав живот свој Христу Богу предајмо. 

Народ: Теби, Господе. 

Свештеник г ласно: И у достој нас, Господе, да смело и нео
сућено смемо призивати Тебе небескога Бога Оца и говорити: 

И народ: Оче наш, који си на небесима, да се свети Име Тво
је, да доће царство твоје, да буде вол,а твоја и на земл,и као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам дугове 
наше као што и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи 
нас у искушеље, но избави нас од нечастивога. 

Свештеник: Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина 
и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Свештеник: Мир свима. 

Народ: И духу твоме. 

Бакон: Главе своје приклоните Господу. 
Онда се доноси заједпичка чаша, свештеник је благосил,а, и 

говори ову молитву: 

Бакон: Господу се помолимо. 

Боже, Ти си све створио силом својом, и васел,ену утврдио, и 
венац свега Тобом створеног украсио, Ти и ову заједничку 

чашу коју дајеш онима што ступају у брачну заједницу, благо
слови благословом духовним. 

Јер се благослови Име Твоје и прослави Царство твоје, Оца 
и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 
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Народ: Амин. 

Свештеник узима у руке ~аједничку чашу, даје им трипута 
из ње; прво мужу потом жени. 

И узима их свештеник, а кум позади држи венце, и иду у 

круг трипута, и пева свештеник и народ ове тропаре: 

Глас 5. Исаијо лик уј, Дјева у утроби заче, и роди сина Ема
нуила, Бога и човека, Исток је име Њему, Њега величајући, Дје
ву прославл,амо. 

Глас 7. Свети М ученици, који сте славно страдали и венце 
добили, молите се Господу, да помилује душе наше. 

Слава Теби, Христе Боже, Апостола похвала, Мученика ра
довање, чија је проповед Тројица Једносушна. 

Молитва за разрешеље венаца 

"',)Споде Боже наш, Ти си благословио венац године, и предао 
.1. ове венце да се полажу на оне који се законом брака сједи
њују једно с другим, као што им додел,ујеш и награду целому
дрости, јер се чедни сјединише у Тобом озакоњени брак, Ти сам 
и при разрешењу венаца ових сједињене благослови, и њихово 
јединство неразориво сачувај. Да би свагда благодарили свесне
том Имену твоме, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у 
векове векова. Амин 

Свештеник: Мир свима. 

Народ:И духу твоме. 
Бакон: Г лаве своје Господу приклоните. 
Народ:Теби, Господе. 
Свештеник молитву: 

суге твоје, Господе, достигав~и . у саг лас~-юст, и обавивши 
ин брака као у Кани ГалилеЈСКОЈ, оставЛ>аЈVћи сада на чува

ње ове његове симболе, славу Теби узносе, Оцу и Сину и Свето
ме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 

• Обично овде свештеник спаја десне руке младенаца и везује платном (марамицом) 
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Онда скида венац са женикове r лаве, и говори: 
Узвиси се, жениче, као Авраам; и буди благословен као Иса

ак; и размножи се као Јаков; ходећи у миру и творећи у правди 
заповести Божје. 

И скидајући венац са невестине главе, говори: 

И ти невесто, узвиси се, као Сара; и узвесели се као Ревека; 
и размножи се као Рахила, радујући се своме мужу, чувајући 
границе закона, јер је тако благоизволио Бог. 

Бакон: Господу се помолимо. 

Народ: Господе, по ми л уј. 

Свештеник говори молитву: 

Б оже, Боже наш, који си дошао у Кану Галилејску и та
мошњи брак благословио, благослови и ове слуге твоје, који 

су по твоме промислу ступили у брачну заједницу; благослови 
њихове у ласке и изласке; умножи добро у животу њиховом; 
прими венце њихове у Царству твом, чувајући их неупртане, 
непорочне и беспрекорне у векове векова. 

Народ: Амин. 

Свештеник: Мир свима. 

Народ: И духу твоме. 

Бакон: Главе своје приклоните Господу. 
Народ: Теби, Господе. 

И моли се свештеник: 

о тац, Син и Свети Дух, свесвета, и једносушна, и животворна 
Тројица, једно Божанство и царство: нека вас благословИ, и 

нека вам подари дуг живот, добар пород, напредак у животу и 
вери; и нека вас обаспе свим зематским добрима; и нека вас 
у достоји обећаних блага наслаћивања, молитвама свете Богоро
дице и свих Светих. Амин. 

Бакон: Премудрост! 

Народ: Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Се
рафима, Тебе што Бога Реч непорочно роди, ваистину Богороди
цу, ми Те величамо. 

Свештеник отпуст: 

Христос истинити Бог наш, који је у Кани Галилејској сво
јим доласком показао брак часним, нека нас молитвама 
пречисте Матере своје, светих славних и свехвалних Апостола, 
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светих боговенчаних царева и равноапостола Констатина и Је
лене, светога великомученика Прокопија, и свих Светих, поми
лује и спасе, као благ и човекоLЬубив. Амин. 

мо. 

Тада настају честитања. 

Свештеник: Благословен Бог наш; Трисвето; Оче наш. 
Тропар дана. Потом јектенија: 

У миру Господу се помолимо. 

За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помоли-

За мир свега света, за непоколебLЬивост светих Божјих 
Цркава, и сједињење свију, Господу се помолимо. 

За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и 
страхом Божјим улазе у њега, Господу се помолимо. 

За преосвећеног епископа нашег (име), часно презвитерство, 
за ћаконство у Христу, за сав клир и верни народ, Господу се 
по молимо. 

За све благочестиве и православне хришћане, Господу се 
помолимо. 

За слугу Божјег (име) и слушкињу Божју (име), за њихову 
заштиту у Богу и заједничко живLЬење, Господу се помолимо. 

Да заједно поживе добро, у једнодушности, Господу се по
молимо. 

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу сво
јом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Си
ну и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 
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Свештеник молитву: 

Господу се помолимо. 

Боже вечни, који си оно што је раздвојена сједини о у једно и 

поставио неразориви савез iDубави, који си благословио 
Исаака и Ревеку и објавио их за наследнике свога обећања, Ти 
сам благослови и ове слуге твоје (имена) упућујући их на свако 
добро дело. Јер си милостив и човекоiDубив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 

векова. 

Народ: Амин. 

Свештеник: Мир свима. 

Главе своје приклоните Господу. 

Свештеник молитву: 

господе Боже наш, који си од незнабожаца унапред зар учио 
Цркву-Дјеву чисту, благослови ово заручење, и сједини, и 

сачувај ове слуге твоје у миру и једнодушности. Јер Теби при
личи свака слава, част и обожавање, Оцу и Сину и Светоме Ду
ху, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Свештеник узима прстење и говори мужу: 

Заручује се слуга Божји (име) слушкињи Божјој (име), у име 
Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

Затим и жени: 

Заручује се слушкиња Божја (име) слузи Божјем (име), у 
име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

И пошто то изговори свакоме трипута, чини прстењем крст 

над њиховим г ла вама, и ставiDа им на прсте десних руку. Потом 
им кум мења прстење. 

Свештеник говори молитву: 

Господу се помолимо. 

владару Господе Боже наш, који све штедиш и о свима про
мишiDаш, који знаш тајне 1Dудске и имаш знање о свима и 

свему, Ти се смилуј на грехове наше и опрости безакоња сл у гу 
твојих, призови их на покајање, подај им опроштај прегрешења, 
очишћење грехова, опроштење безакоња воiDних и невоiDних. Ти 
Творче и СтворитеiDу наш, знаш немоћ 1Dудске природе, Ти си 
опростио Раави блудници и примио покајање цариника, немој 
спомињати грехе незнања наших из младости; јер ако I-Ш безако-
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ња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Или које ће 
се тело оправдати пред Тобом? Јер си Ти једини праведан, без
грешан, свет, многомилостив, и тугујеш због л.удских зала. Ти, 
Владика, који си прихватио ове слуге твоје (имена), сједини их 
узајамном л.убавл.у; подари им обраћење цариника, сузе блуд
нице, исповест разбојника, да би својим свесрдним покајаљем, 
вршећи у једнодушности и миру заповести твоје, у достојили се 
и Небеског Царства твог. Јер си Ти Стројител. свега, и Теби сла
ву узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у веко
ве векова. Амин. 

Свештеник: Мир свима. 

Главе своје приклоните Господу. 

Свештеник ову молитву: 

господе Исусе Христе, Речи Божја, Ти који си се узнео на 
часни и :животворни Крст, и растргао оптужницу против 

нас, и избавио нас од насил.а ћавол.ег, очисти безакоња слугу 
твојих. Јер, не могући да издрже зној и тегобу дневну, и распа
л.еност телесну, здружују се у заједницу другог брака, као што 
си заповедио преко твога изабраног сасу да, Павла Апостола, ко
ји је ради нас смирених рекао ово: "Бол.е се у Господу женити, 
него ли распал.ивати се". Ти сам, као благ и човекол.убив, смилуј 
се и опрости, очисти, олакшај, отпусти грехе наше; јер си Ти 
узео немоћи наше на рамена своја. Јер нико није безгрешан ни
ти је без порока, макар му живот и један дан трајао, осим Ти је
дини који си безгрешно примио тело, и нама подарио вечно 
бестрашће. 

Јер си Ти Бог, Бог оних који се кају, и Теби славу узносимо, 
са Оцем и Светим Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. 
Амин. 

Свештеник молитву: 

Господу се помолимо. 

Боже свети, који си од праха земног створио човека, и од ре
бра његовог саздао жену, и дао му помоћника према њему, 

јер је тако било угодно твоме величанству да човек не бу де сам 
на земл.и. Ти сам и сада, Господару, пружи руку своју из светог 
обиталишта твога, и сједини овог слугу твог (име) и ову 
слушкињу твоју (име), јер Ти сједињујеш жену са мужем; 
здружи их у једнодушности, венчај их у једно тело, даруј им по
род, уживање у доброј деци. Јер је твоја моћ, и твоје је царство 
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и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у ве
кове векова. Амин. 

Потом свештеник, узевши венце, ставља најпре женику на 
г лав у, говорећи: 

Венчава се слуга Божји (име) са слушкињом Божјом (име) у 
име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

Затим ставља други венац на главу невесте, rоворећи: 

Венчава се слушкиња Божја (име) са слугом Божјим (име) у 
име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 

Онда их благосиља трипута, rоворећи трипута: 

Господе Боже наш, славом и чашћу венчај их. 
Потом следи прокимен, са Апостолом и Еванћељем, као и 

на првом Венчању. 

Затим јектенија: Рецимо сви од све душе ... 
И даље све до краја, као на првом Венчању. 
Потом отпуст. 



СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕБЕЊА 

Врше је седам свештеника у цркви или у дому: 
ПоставЛ>а се сточић, на њему је суд са пшеницом .. , и на 

пшеници кандило, наоколо у пшеници ставЛ>ају се седам 

стручаца, спремЛ>ених за помазиваље, меће се и свето ЕванћеЛ>е, 

и дају се свеће свима свештеницима. А пошто стану покрај 

сточића, сви обучени у фелоне, најстарији свештеник узима ка
дионицу са тамјаном и кади око сточића јелеј који је на њему, и 

сву цркву или дом, и Л>уде, и ставши пред сточићем, гледајући 

на исток, почиње: 

Благословен Бог наш свагда, сада и увек и у векове векова. 

И Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш; Јер је твоје царство 

и сила и слава Оца и Сина и Светога Духа. Господе, помилуј (12 
пута). Ходите поклонимо се... И псалам 143: 

Господе, услиши молитву моју, прими моЛ>ење моје по исти

ни својој, услиши ме по правди својој. И не иди на суд са сл у

гом својим, јер се неће оправдати пред тобом нико жив. 

НепријатеЛ> гони душу моју, гази у прах живот мој, посаћује ме 

у мрак, као давно помрле. Трне у мени дух мој, нестаје у мени 

срца мојега. Помињем дане старе, пребрајам све послове своје, 
размишЛ>ам о дјелима руку својих. Пружам к теби руке своје; 

душа је моја као суха земЛ>а пред тобом. Похитај, услиши ме; 

Господе, нестаје духа мојега, немој одвратити лица својега од ме

не; јер ћу бити као они који одлазе у гроб. Рано ми јави милост 

• У недостатку могу и три свештеника, а у случају нужде и један 

•• У пракси је брашна 
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своју, јер се у тебе уздам. Покажи ми пут, којим да идем, јер к 
теби подижем душу своју. Избави ме од непријател,а мојих, Го
споде, к теби притјечем. Научи ме творити вол,у твоју, јер си ти 
Бог мој; дух твој благи нека ме води по стази правој. Имена ра
ди својега, Господе, оживи ме, по правди својој изведи из муке 
душу моју. И по милости својој истријеби непријател.е моје, и по
губи све који муче душу моју, јер сам твој сл уг а. 

Слава; И сада: Алилуја. 

Бакон говори малу јектенију: 

Опет и опет у миру Господу се помолимо. 

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу тво
јом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоње-
ње, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

И одмах певају Алилуја, глас 6. 
Стих 1: Господе, немој ме покарати у јарости својој, нити ме 

у гневу своме казнити. 

Стих 2: Помилуј ме, Господе, јер сам немоћан. 
Онда тропари: 

Помил уј нас, Господе, помил уј нас ... 
Слава: Господе, помилуј нас, јер ... 
И сада:двери милосрћа отвори нам ... (стр. 28). 
Затим псалам 50: 
По ми л уј ме, Боже... (стр. 27). 
И канон: Молитва јелеја, спев Арсенијев. Глас 4. 

Песма 1 

Ирмос: Пучину Црвеног мора стари Израил, пешице про
лажаше сувим ногама, док је Мојсије крстолико раширеним ру
кама победио Амаликову силу у пустињи. 

Припев:Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 
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Владару, који јелејем милосрћа увек тешиш и душе и тела 
л,удска, и који јелејем чуваш верне, Ти сам и сада смилуј се јеле
јем на оне што Ти приступају. 

Твоје милости, Владару, пуна је сва земл,а; стога Те са вером 
молимо ми који се данас тајанствено помазујемо твојим јелејем 
божанским, да нам подариш своју надумну милост. 

Слава: Човекол,упче, који си милостиво наредио својим Апо
столима да твоје свештено помазање врше на болесним слугама 
твојим, њиховим молитвама помилуј све печатом твојим. 

И сада: Једина Чиста, која си родила пучину мира, непре
станим молитвама твојим Богу избави слугу твога од болести и 
невол,а, да би Те стално величао. 

Песма 3 

Ирмос: Тобом се весели Црква твоја, Христе, кличући: Ти си 
моја крепост, Господе, и уточиште, и ослонац. 

Ти, који си једини диван и милостив, у л,удима верујућим, 
дај Христе, твоју вишњу благодат тешко болесноме. 

Господе, који си некада својим божанским мигом показао 
маслинову гранчицу ради уставл,ања потопа, спаси милошћу 
овога патника. 

Слава: Свећом божанске светлости, у милости твојој, Христе, 
просвети помазањем и сада онога што са вером хита милости 

твојој. 

И сада: Мајко Творца свију, по г леда ј снисходл,иво одозго, и 
молитвама твојим разреши горке патње болесникове. 

Сједален, глас 8. 

Милосрдни, Ти који си као божанска река милости, као без
дан великог милосрћа, покажи воде твоје божанске милости, и 
све исцели; обилно источи изворе чудеса, и све умиј; јер прибе
гавајући увек к Теби усрдно, благодат просимо. 

Други сједален, глас 4. 

Лекару и помоћниче патника, Избавител,у и Спасител,у бо
лесника, Ти сам, Владару свих и Господе, даруј исцел,ење боле
сном сл узи твоме, сажали се, помил уј многосагрешившег, и 
избави од грехова, Христе, да би славио твоју божанску силу. 
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Песма 4 

Ирмос: Кад Тебе, сунце правде, Црква уг леда уздигнута на 
крсту, она се сва прибра, достојно кличући: слава сили твојој, 
Господе! 

Спаситељу, који си као непропадљиво миро, које се излила 
благодаћу твојом и свет очишћава, сажали се и помилуј овога 
који у божанској вери твојој помазује телесне ране. 

Тихошћу печата милости твоје, Господе, запечативши сада 
осећања слуге твога, учини их непролазним, неприступачним 
у лазом за све непријатељске силе. 

Слава: Ти Човекољупче, који си болесницима наредио да по
зивају твоје божанствене свештеносл ужитеље и да се њиховом 
молитвом и помазањем јелеја твога спасавају, милошћу својом 
спаси паћеника. 

И сада: Пресвета Богородице Приснодјево, моћна заштито и 
чуварко моја, пристаниште и о град о, лествице и тврћаво, смилуј 
се, сажали се на болнога, јер Теби јединој и прибеже. 

Песма 5 

Ирмос: Ти си Господе мој светлост, дошао си у свет света 
светлости, која из мрачног незнања изводи оне што Те са вером 
славе. 

Ти си Добри, бездан мИлости, твојом божанском милошћу, 
као милосрдан помил уј, Милостиви, паћеника. 

Осветивши одозго, Христе, на неисказан начин душе наше 
и тела божанском сликом твога печата, исцели све руком сво
јом. 

Слава: Преблаги Господе, који си по неизрецивој љубави 
својој примио од блуднице помазање миром, смилуј се на слугу 
твога. 

И сада: Свехвална, чиста, преблага Владичице, помил уј оне 
који се помазују божанственим јеле јем, и спаси слугу твога. 

Песма 6 

Ирмос:Принећу Ти жртву гласом хвале, Господе, кличе Ти 
Црква, очистивши се од демонске крви крвљу која по милости 
истече из Твојих ребара. 
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Ти си Човекол,упче, речима твојим објавио помазање царе
ва, и преко првосвештеника исто извршавао, печатом твојим као 
милосрдан спаси и болнога. 

Спасител,у, нека се ништа од горких демона не касне чула 
помазаног божанственим помазањем, него га заклони заклоном 
славе твоје. 

Слава: Човекол,упче, пружи руку своју са висине, и твој је
леј осветивши, Спасе, подај сл узи твоме на здравл,е и на избав
л,ење од свих недуга. 

И сада: Мајко Творца, Ти си се у божанском храму твом по
казала као плодна маслина, којом се свет испуни милости; стога 
додиром молитава твојих спасавај паћеника. 

Кондак, глас 2. 

Ти Преблаги, који си извор милости, оне што с искреном ве
ром припадају неисказаној милости твојој, Милосрдни, избави 
од сваке беде, и уклонивши болести с њих, подај им одозго 
божанску благодат. 

Песма 7 

Ирмос: Авраамовски младићи у вавилонској пећи, више ра
спал,ивани л,убавл,у побожности него огњем, клицаху; благосло
вен си у храму славе твоје, Господе. 

Спасител,у, једини Боже, Ти у милости и сажал,ењу свом 
исцел,ујеш душевне патње и телесне муке свих, и овог из
мученог паћеника лечећи сам га исцели. 

Када се јелејем помазања буду помазивале главе свих, овоме 
који иште милост твога искупл,ења, подај радост весел,а Госпо
де, обил,ем милости твоје. 

Слава: Спасител,у, Твој печат је мач за демоне; а молитве 
свештеника су огањ који спал,ује душевне страсти; стога Те с ве
ром славимо ми што добијамо исцел,ење. 

И сада: Мајко Божија, Ти си Онога што дланом држи све, 
богодолично зачела у утроби и на неисказан начин оваплотила, 
молимо Те умилостиви Њега према овом паћенику. 

Песма 8 

Ирмос: Данило, раширивши руке затвори у рову чел,усти 
лавовима; а младићи, л,убител,и побожности, опасавши се врли-
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н ом, угасише силу огња, кличући: сва дела Господња благосло
вите Господа. 

Помилуј све, Спасите.tЬу, по својој великој и божанској мило
сти; тога ради се скуписмо сви, тајанствено представ.tЬајући сни
схоћење твога милосрћа; са вером приносећи помазање јелејем 
слузи твоме, кога Ти и посети. 

Потоцима милости твоје, Х ристе, и помазањем свештеника 
твојих, спери као милосрдан, Господе, патње и муке, најезду бо
лести са овог намученог патника, да би Те, спасен, славио са 
захвалношћу. 

Слава: Владару, од нас који се служимо јелејем божанским 
као знамењем вишњег снисхоћења и тихости, не у да.tЬи твоју ми
лост, нити презри оног што Ти са вером увек кличе; сва дела 
Господња благословите Господа. 

И сада: Природа прими, о Чиста, као преславну круну Тво
га Божанског Сина, који сатире војске демона и моћно их по
бећује; тога ради, крунисани светлом радошћу твоје благодати, 
ми Те славимо, свехвална Владичице. 

Песма 9 

Ирмос: Од несециве горе, Тебе Дјево, отсече се, руком не 
сечен, крајеугаони камен - Христос, који уједини уда.tЬене приро
де; стога, радујући се, Тебе Богородице величамо. 

По г леда ј с неба, Милосрдни, покажи милост своју свима, дај 
сада преко божанственог помазања свештеника твојих, Човеко
.tЬупче, помоћ твоју и силу твоју ономе који приступа Теби. 

Преблаги Спасите.tЬу, видесмо радујући се божанствени је
леј, који Ти својом божанском снисход.tЬивошћу прими и вид.tЬИ
во предаде, иако недостојним, заједничарима божанске купе.tЬи. 

Слава: Пожали, помилуј, Спасите.tЬу, избави од страхота и 
болести, избави од стрела ћаволових душе и тела слугу твојих, 
као милостив Господ исце.tЬујући божанском благодаћу. 

И сада: Примајући, Дјево, песме и молбе твојих слугу, мо
литвама твојим, Пречиста, избави од тешких патњи и болести 
онога што преко нас прибегава твојој божанској заштити. 

Достојно је ваистину да блаженом зовемо Тебе, Богородицу, 
увек блажену и свебеспрекорну, и Матер Бога нашега. Часнију 
од Херувима и неупоред.tЬиво славнију од Серафима, Тебе што 
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Бога-Реч непорочно роди, ваистину Богородицу, ми Те ве

личамо. 

Ексапостилар: 

Благи, у милости по г леда ј оком својим на мол,ење нас који 

смо се данас сакупили у твоме светоме храму (или: у овом 

часном дому), да божанственим јелејем помажемо болесног сл у
гу твог. 

Онда стих ире, глас 4. 

Лакоумол,иви Човекол,упче, дао си Апостолима својим бла
годат твоју да светим јелејем твојим исцел,ују све ране и боле
сти; стога, Господе, као милосрдан, и сада овога што са вером 
приступа јелеју твоме освети, помил уј, од сваке болести очисти, 
и непролазне хране твоје удостој. 

Недокучл,иви, погледај с неба, као милосрдан, својом невид
л,ивом руком запечативши, Човекол,упче, наша чувства, овоме 

што прибегава Теби са вером и моли опроштај грехова, подари 
божанским јелејем твојим исцел,ење душе и тела, да би с л,убав
л,у прославио Тебе, величајући моћ твоју. 

Човекол,упче, помазањем јелеја твога и додиром свештеника 
освети одозго сл уг у твога, ослободи болести, очисти и умиј од 
душевних прл,авштина, Спасител,у, и избави од заплетених са
блазни, смири болове, одагнај муку и сатри невол,е, као 
сажал,ив и милосрдан. 

Слава; и сада; Богородичан: 

Тебе пречисту Цареву палату молим, Многославл,ена, ум 
мој, оскрнавл,ен разноврсним гресима, очисти и начини радо
сним обиталиштем свебожанске Тројице, да бих ја, непотребни 
сл у га твој, спасаван велича о си л у твоју и неизмерну милост. 

Онда: Трисвето; Пресвета Тројице; Оче наш; Јер је твоје цар
ство ... 

Затим тропар, глас 4. 
Ти који си једини брз на помоћ, Христе, брзо посети одозго 

патећег слугу твог, избави од болести и тешких мука; подигни 
га молитвама Богородице, једини Човекол,упче, да би Те непре
стано певао и славио. 

После тога ћакон; ако пак њега нема, онда први свештеник 
говори ову јектенију: 
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У миру Господу се помолимо. 
За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помоли-

мо. 

За мир свега света, за непоколебл,ивост светих Божјих 
Цркава, и за сједињење свију, Господу се помолимо. 

За овај свети храм €tко је у дому: За свете храмове наше), и 
за оне који са вером, побожношћу и страхом Божјим улазе у 
њега (fiли: у њих), Господу се помолимо. 

Да се благослови јелеј овај силом и дејством и силаском 
Светога Духа, Господу се помолимо. 

За слугу Божјег (име), да га Бог посети, и да благодат Свето
га Духа сиће на њега, Господу се помолимо. 

Да се он и ми избавимо од сваке невол,е, опасности, гнева и 
нужде, Господу се помолимо. 

Заштити, спаси, помил уј и сачувај њега и нас, Боже, благо
даћу твојом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Онда први свештеник говори молитву јелеја над кандилом. 
Треба знати да у Великој Цркви тј. Цариградској патријаршији 
место воде наливају вино у кандила јелеосвећења. 

Господу се помолимо. Господе, помил уј. 

г осподе, који милошћу и милосрћем својим исцел,ујеш патње 
душа и тела наших, Ти сам, Владару, освети јелеј овај, да би 

он био онима који се помазују њиме на исцел,ење и на уклања
ње сваке страсти и прл,авштине тела и духа, и свакога зла, да 

би се и у овоме прославило пресвето Име твоје, Оца и Сина и 
Светогq Духа, сада и увек и у векове векова. Амин. 

И остали свештеници за једно са њим чита ју тихо исту мо
литву. 

Док свештеници говоре молитву, певају се ови тропари: 

Глас 4. 

Ти који си једини брз на помоћ, Христе, брзо посети одозго 
патећег слугу твог, избави од болести и тешких мука; подигни 
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га молитвама Богородице, једини Човекол,упче, да би Те непре

стано певао и славио. 

Душевним очима ослепл,ен, Теби приступам, Христе, као 

слепац од роћења, у покајаљу вичући Ти: милостив нам буди 

Ти, једини лакоумол,иви. 

Глас 3. 

Душу моју тешко раслабл,ену сваковрсним гресима и срам

ним делима подигни, Господе, твојим божанским заузимаљем, 

као што си и некада подигао Раслабл,еног, да бих Ти спасаван 

клицао: жалостиви Христе, дај ми исцел,еље. 

Глас 2. 

Као Ученик Господљи, примио си Еванћел,е, праведни: као 

мученик, имаш оно што се не може описати; као брат Божји, 

смелост; као јерарх, да се молиш; моли Христа Бога, да се спасу 

душе наше. 

Глас 4. 

Очев јединородни Бог Логос, пошто је дошао к нама у по

следље дане, Тебе, божанствени Јакове, постави Јерусалимл,ани

ма као првог пастира и учител,а и верног устројител,а духовних 

тајни, због чега те сви уважавамо, апостоле. 

Глас 3. 

У Миру, Светител,у, показао си се свештеносл ужител,, јер 

си, преподобни, испунивши Еванћел,е Христово, положио душу 
своју за народ свој, и невине си спасао од смрти; тога ради по

светио си се, као велики тајник Божије благодати. 

Глас исти. 

Васел,ена пронаће тебе као великог заштитника у опасно

стима, Страдалниче, који побећује незнабошце. Као што си Лије

ву гордост срушио и на подвиг Нестора охрабрио, тако свети 

Димитрије, моли се Христу Богу да нам подари велику милост. 

Глас исти. 

Свети страдалниче и исцелител,у Пантелејмоне, моли мило

стивога Бога да душама нашим дарује опроштај грехова. 
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Глас 8. 

Свети Бесребрници и Ч у дотворци, посети те немоћи наше: 
забадава примисте, забадава нам дајите. 

Глас 2. 

Величине твоје, Девствениче, ко ће испричати? Јер ти точиш 
чу деса и изли ваш исцеLЬења, и молиш се за душе наше, као Бо
гослов и пријатеLЬ Христов. 

Боrородичан: 

Топло моLЬење и тврћаво неосвојива, изворе милости, свету 
прибежиште, усрдно Ти вапијемо: Богородице Владичице, похи
тај, и избави нас од опасности Ти једина брза заштитнице. 

Бакон: Пазимо! 

Свештеник први: Мир свима. 

Народ: И духу твоме. 

Бакон: Премудрост, пазимо! 

Читач, прокимен, глас 1. 
Нека, Господе, милост твоја буде на нама, као што се узда

смо у Тебе. 

Стих: Радујте се, праведници, у Господу, праведнима при
личи похвала. 

Бакон: Премудрост. 

Чтец: Читање из Саборне посланице ЈаковLЬеве. (ОдеLЬак 57. 
Јак. 5, 10-16). 

Треба знати да Апостол чита ћакон. 
Бакон: Пазимо! 

Чтец: Браћо, за углед страдања и дуготрпLЬења, узмите про
роке који говорише у име Господње. Ето, ми називамо 
блаженим оне које претрпјеше. ТрпLЬење Јова чусте и крај његов 
од Господа видјесте, јер је Господ многомилостив и сажаLЬив. А 
прије свега, браћо моја, не куните се ни небом ни земLЬом, нити 
другом каквом заклетвом; нека ваше да бу де да, а не, не; да не 
паднете под осуду. Злопати ли се ко мећу вама? Нека се моли 
Богу. Је ли ко весео? Нека пјева Богу. Болује ли ко мећу вама? 
Нека дозове презвитере црквене, и нека се моле над њим, пома
завши га уLЬем у име Господње. И молитва вјере ће спасти боле
сника, и подигнуће га Господ; и ако је гријех учинио, опростиће 
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му се. Исповједајте пак једни другима сагрјешеља, и молите се 
Богу једни за друге, да оздравите. Много је моћна молитва пра
ведника потпомогнута. 

Свештеник први: Мир теби. И духу твоме. Премудрост, пази-
мо! Псалам Давидов. Ал ил у ја. Глас 8. 

Стих: Милост и суд твој опеваћу, Господе. 

Бакон: Премудрост, смерно стојмо, чујмо свето Еванћел,е: 

Свештеник први: Мир свима. 

Читаље светога Еванћел,а од Луке. (Одел,ак 53. Лк. 10, 25-37). 
У време оно, законик неки устаде и кушајући га рече: 

Учител,у, шта ми треба чинити да наслиједим живот вјечни? А 
он му рече: Ш та је написано у Закону? Како читаш? А он одго
варајући рече: Љуби Господа Бога својега свим срцем својим, и 
свом душом својом, и свом снагом својом, и свим умом својим; и 
ближљега свога као самога себе. А он му рече: Право си одгово
рио; то чини и живјећеш. А он, желећи себе да оправда, рече 
Исусу: А ко је ближњи мој? А Исус одговарајући рече: Човјек 
неки силажаше из Јерусалима у Јерихон, и западе мећу разбој
нике, и они га свукоше и ране му зададоше, па одоше, а љега 

пол у мртва оставише. Случајно пак силажаше овим путем неки 
свештеник, и видјевши га, проће. А тако и левит, кад је био на 
оном мјесту, приступивши, погледа га и проће. А Самарјанин не
ки путујући доће до љега, па кад га видје сажали му се. И при
ступивши за ви му ране и зали у л,ем и вином; и посадивши га 

на своје кл,усе доведе га у гостионицу, и постара се око њега. И 
сутрадан полазећи извади два динара те даде гостионичару, и 
рече му: Побрини се за њега, а што више потрошиш ја ћу ти 
платити кад се вратим. Шта мислиш, дакле, који је од оне троји
це био ближљи ономе што бјеше запао мећу разбојнике? А он 
рече: Онај који му милост учини. А Исус му рече: Иди па и ти 
чини тако. 

Бакон: Помил уј нас, Боже, по великој милости својој, моли
мо Ти се, услиши и по ми л уј. 

Господе, помил уј. (трипут). 

Још се молимо за милост, ж.ивот, мир, здравл,е, спасеље, по
хоћеље и отпуштање грехова слуге Божјег (име). 

Да му се опрости сваки грех, вол,ни и невол,ни, Господу се 
помолимо. 
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Возглас: Јер си милостив и човекоЛ:>убив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 

векова. 

Народ: Амин. 

Бакон: Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помил уј. 

Свештеник молитву: 

Беспочетни, Вечни, Свети светих, Ти си послао Јединородног 

Сина свог који исцеЛ:>ује сваку болест и сваку немоћ душа и 

тела наших, пошЛ:>и Светога Духа свог и освети јелеј овај, и 

учини да слузи твоме (име) који се помазује њиме буде на пот
пуно избавЛ:>ење од грехова његових и на наслеће Царства небе
ског. 

Треба знати да неки молитву ову говоре само довде, са воз
гласом: 

Јер је твоје да нас мил ујеш и спасаваш, Боже наш, и Теби 

славу узносимо, са Јединородним Твојим Сином, и пресветим и 

благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

А неки је говоре све до краја: 

Јер си Ти Бог велики и диван: Ти чуваш завет свој и милост 

своју према онима који Те Л:>убе; Ти дајеш избавЛ>еЊе од грехова 
преко светога Сина свог Исуса Христа; Ти си нас препородио од 

греха; Ти просвећујеш слепе; Ти подижеш оборене; Ти Л:>убиш 
праведне и милујеш грешне; Ти си нас извео из таме и сенке 

смрти, говорећи онима у оковима: Изићите! и онима у тами: по

јавите се! Јер засија у срцима нашим светлост познања Једино

раднога Сина Твога, откако се нас ради на земЛ:>и јави и са 

Л>удима поживе; и онима који га примише даде власт да поста

ну синови Божји; бањом препорода дарова нам усиновЛ:>ење, и 
ослободи нас ћаволовог насиЛ>а; и пошто Ти не би воЛ:>ан да нас 
чистиш крвЛ>у, него светим јелејем, Ти нам даде обличје крста 

његовог, да бисмо постали Христово стадо, царско свештенство, 
свети народ; очистивши нас водом и осветивши Духом Светим; 

Ти сам, Владару Господе, дај нам благодат за ово служење твоје, 
као што си дао угоднику твоме Мојсију, и Л:>убЛ:>еном твоме Са
муилу, и изабранику твоме Јовану, и свима који су Ти угодили 
у сваком роду и нараштају, тако учини да и ми будемо 
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сл ужитеiDи твога Новога Завета над овим јелејем који си усвојио 
чесном крв1Dу Христа Твог, да бисмо, свукавши са себе световне 
жeiDe, умрли греху и живели правди, обукавши се у Господа 
нашег Исуса Христа помоћу помазања освећеним јелејем. Госпо
де, нека јелеј овај бу де јелеј радовања, јелеј освећења, одећа цар
ска, оклоп силе, прогнање сваког ћаволског делања, печат 
беспрекоран, радовање срца, вeceiDe вечно, да би они који се по
мазују овим јелејем препорода били страшни непријатеiDима, и 
засијали у светлости СветитеiDа твојих, немајући мpiDe ни недо
стап·д, и да би били прим1Dени у твоја вечна одморишта, и при
мили почаст вишњега звања. Јер је твоје да нас мил ујеш и 
спасаваш, Боже наш, и Теби славу узносимо, са Јединородним 
Твојим Сином, и пресветим и благим и животворним Твојим Ду
хом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

И по молитви узима свештеник стручац, па пошто га умочи 
у свети јелеt помазује болесника крсто лик о: на че л у, на ноз
Др вама, на образима, на уснама, на прсима, на рукама с обе 
стране, говорећи ову молитву: 

(Ј) че свети, лекару душа и тела, који си послао Јединород

ног Сина св~г, Господа нашег Исуса Христа који сваку бо
лест исцеiDуЈе и од смрти избавiDа, исцели и слугу твога 

(име) од његових телесних и душевних слабости, и оживотвори 
га благодаћу Христа Твога: молитвама пресвете Владичице 
наше Богородице и Приснодјеве Марије; силом часног и живот

ворног Крста; заступништвом чесних небеских Сила Бестеле
сних; чесног славног пророка, претече и крститеiDа Јована; 

светих славних и свехвалних Апостола; светих славних и добро
победник М ученика; преподобних и богоносних Отаца наших; 
светих исцелитеiDа и бесребреника: Косме и Дамјана, Кира и Јо
вана, Пантелејмона и Ермолаја, Самсона и Диомида, Фотија и 

Аниките, Трифуна и Талалеја; светих и праведних богородите,ьа 
Јоакима и Ане, и свих Светих. Јер си Ти извор исцеiDења, Боже 
наш, и Теби славу узносимо, са Јединородним Твојим Сином, и 
једносушним Твојим А ухом, сада и увек и у векове векова. 
Амин. 

Ову молитву говори сваки свештеник по прочитању 
ЕванћеiDа и молитве, и уједно помазује јслејем болесника. 

Бакон: Пазимо! 

Свештеник други: Мир свима. 

Прокимен, глас 2. 
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Крепост је моја и песма моја Господ, и Он ми би на спасење. 

Стих: Карајући покара ме Господ, али ме смрти не предаде. 

Бакон: Премудрост. 

Чтец: Читање из посланице Римл,анима светог апостола Па
вла. (Одел,ак 116. Рм. 15, 1-7). 

Браћо, дужни смо пак ми јаки слабости слабих носити, и не 
себи угаћати. Сваки од нас нека угаћа ближњему на добро ради 
напретка. Јер и Христос не угоди себи, него као што је писано: 
Ружења оних који руже Тебе падоше на мене. Јер што се раније 
написа за нашу се поуку написа, да кроз трпл,ење и утјехом 
Писма имамо наду. А Бог трпл,ења и утјехе нека вам да исто да 
мислите мећу собом по Христу Исусу. Да би једнодушно, јед
ним устима славили Бога и Оца Господа нашега Исуса Христа. 

Свештеник други: Мир теби. И духу твоме. Премудрост, па-
зимо! Псалам Давидов.Алил уја. Глас 5. 

Стих:Милост твоју, Господе, увек ћу опевати. 

Бакон:Премудрост, смерно стојмо, чујмо свето Еванћел,е; 
Свештеник други: Мир свима. 

И свештеник други говори: 

Читање светог Еванћел,а од Луке. (Одел,ак 94. Лк. 19, 1-10). 
Бакон:Пазимо! 

V време оно Христос ушавши у Јерихон, пролажаше кроз 
њега. И г ле, човјек звани именом Закхеј, и он бјеше старјешина 
цариника, и бјеше богат. И тражаше да види Исуса ко је он; и 
не могаше од народа, јер бјеше малога раста. И он потрчавши 
напријед, попе се на дивл,у смокву да га види; јер је поред ње 
требало да проће. А кад Исус доће на оно мјесто, п ог ледавши 
горе, видје га и рече му: Закхеју, сићи брзо; јер ми данас вал,а 
бити у дому твоме. И сиће брзо; и прими га радујући се. И сви 
који видјеше негодоваху, говорећи како уће да гостује код 
грјешнога човјека. А Закхеј стаде и рече Господу: Господе, ево 

· пола имања свога даћу сиромасима, и ако кога нечим оштетих, 
вратићу четвороструко. А Исус му рече: Данас доће спасен,е до
му овоме; јер и ово је син Авраамов. Јер син Човјечији доће да 
потражи и спасе изгубл,ено. 

луј. 

Бакон:Помил уј нас, Боже, ... (као после првог Еванћел,а) 

После јектеније ћакон:Господу се помолимо. Господе, поми-
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Свештеник чита молитву: 

Боже велики и вишљи, коме се сва твар клаља, изворе мудро

сти, ваистину неистражл,иви бездане доброте и неизмерна 
пучино милосрћа; Ти сам, човекол,убиви Господару, Бож:е 
вечнога и чудеснога, кога нико од л,уди не може докучити 

мишл,у: погледај, услиши нас недостојне слуге твоје, и где, у ве
лико Име Твоје, приносимо јелеј овај, пошл,и твој дар исцел,еља, 
и отпуштеље грехова, и исцел,уј по великој милости твојој. О, Го
споде лакоумол,иви, једини милостиви и човекол,убиви, Ти тугу
јеш због наших зала; Ти знаш да мисао човекова из младости 
љегове нагиље з л у; Ти не желиш смрти грешника него да се 

обрати и жив буде; Ти Бог учовечио си се ради спасеља 
грешника, и саздао се ради саздаља твога; Ти си онај што је ре
као: нисам дошао да зовем праведнике на покајаље него 
грешнике; Ти си онај што је тражио залуталу овцу; Ти си онај 
што је марл,иво тражио изгубл,ену драхму, и нашао је; Ти си 
онај што је рекао: онога који долази к мени нећу истерати напо
л,е; Ти си онај што се ниси згадио на блудницу када је чесне но
ге твоје сузама прала; Ти си онај што је рекао: колико год пута 

пао; устани и спашћеш се; Ти си онај што је рекао да велика ра
дост бива на небу када се један грешник каје; Ти сам, мило
срдни Господару, по г леда ј са свете висине своје, и у ово време 

осенивши нас грешне и недостојне слуге твоје благодаћу Свето
га Духа, усели се у слугу твога (име) који је дошао до сазнаља 
грехова својих и приступи~ Теби са вером; и примивши га уо
бичајеним твојим човекол,уб~ем, и ако је што згрешио речју, 
или делом, или мишл,у, опрооrивши му, очисти га, и сатвори 

чиста од свакога греха, и увек бЬравећи заједно са љим, сачувај 
га у остало време живота I-ьеговог да ходи у заповестима твојим, 

да му се ћаво пе би више потсмевао, те да би се и у љему про
славило пресвето Име Твоје. Јер је твоје да нас милујеш и спаса

ваш, Христе Боже наш, и Теби славу узносимо, са беспочетним 
Твојим Оцем, и пресветим, благим и животворним Твојим Ду
хом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

После молитве други свештеник одмах узима други 

стручац и, умочивши Га у свети јеле1 помазује болесника, гово
рећи молитву: 

Оче свети, лекару душа и тела ... (стр. 63). 
Бакон: Пазимо! 

Свештеник трећи: Мир свима. 



66 

ти? 

ВЕЛИКИ ТРЕБНИК 

Прокимен, глас 3. 
Господ је просветл,ење моје и Спасител, мој; кога ћу се боја-

Стих: Господ је заштитник живота мог; кога ћу се плашити? 
Бакон: Премудрост. 

Чтец: Читање из посланице Коринћанима светога апостола 
Павла. (Одел,ак 153. 1 Кор. 12, 27-13, 8). 

Браћо, ви сте тијело Христово, и удови понаособ. И ове по
стави Бог у Цркви: прво апостоле, друго пророке, треће учите
Л>е, затим чудотворце, онда дарове исцјел,ивања, помагања, 
управл,ања, различитих језика. Јесу ли сви апостоли? Јесу ли 
сви пророци? Јесу ли сви учител,и? Јесу ли сви чудотворци? 
Имају ли сви дарове исцјел,ивања? Говоре ли сви језике? Да ли 
сви тумаче? А ревнујте за веће дарове. И показаћу вам још уз
вишенији пут. Ако језике човјечије и анћеоске говорим, а л,уба
ви немам, онда сам као звоно које јечи, или кимвал који звечи. 
И ако имам дар пророштва и знам све тајне и све знање, и ако 
имам сву вјеру да и горе премјештам, а л,убави немам, ништа 
сам. И ако раздам све имање своје, и ако предам тијело своје да 
се сажеже, а л,убави немам, ништа ми не користи. Љубав дуго 
трпи, благотворна је, л,убав не завиди, л,убав се не горди, не на
дима се. Не чини што не пристоји, не тражи своје, не раз
дражује се, не мисли о злу. Не радује се неправди, а радује се 
истини. Све сноси, све верује, свему се нада, све трпи. Љубав ни
кад не престаје, док ће пророштва нестати, језици ће замукнути, 
знање ће престати. 

Свештеник трећи: Мир теби. И духу твоме. Премудрост, па
зимо! Псалам Давидов. А лил у ја. Глас 2. Стих: У тебе се, Господе, 
уздах; нека се непостидим никада. 

Бакон: Премудрост, смерно стојмо, чујмо свето Еванћел,е; 

Свештеник трећи: Мир свима. 

Читање светог Еванћел,а од Матеја. (Одел,ак 34. Мт. 10, 1. 5-8). 
У време оно дозвавши Исус својих дванаест ученика, даде 

им власт над духовима нечистим да их изгоне, и да исцел,ују од 
сваке болести и сваке немоћи. Ову Дванаесторицу посла Исус и 
заповједи им говорећи: на пут незнабожца не идите, и у град са
марјански не улазите. Него идите најприје изгубл,еним овцама 
дома Израил,ева! И ходећи проповједајте и казујте да се при
ближило Царство небеско. Болесне исцјел,ујте, губаве чистите, 



ЈЕЛЕОСВЕRЕЊЕ 67 

мртве дижите, демоне изгоните; на дар сте добили, на дар и да
јите. 

Бакон: Помил уј нас, Боже ... 
После јектеније ћакон: Господу се помолимо. Господе, поми-

луј. 

Свештеник говори молитву: 

в~адико Сведржител,у, свети Царе, који караш и не умртвл,у
зеш, помажеш онима што падаЈу и подижеш оборене, избав

л,аш л,уде од телесних патњи, молимо се Теби, Боже наш, да 
излијеш милост своју на овај јелеј и на оне који се помазују њи
ме у Име Твоје; нека им буде на исцел,ење и душе и тела, и на 
очишћење и удал,ење сваке страсти, и сваке болести, и ране, и 
сваке прл,авштине тела и духа. О Господе, лековиту силу твоју 
пошл,и с неба, косни се тела, одагнај грозницу, утишај патњу и 
сваку прикривену немоћ, буди лекар слуге твога (име), подигни 
га са болесничког одра, и са постел,е патњи, читавог и здравог; 
даруј га Цркви твојој, да Ти угаћа и да твори вол,у твоју. Јер је 
твоје да нас ми л ујеш и спасаваш, Боже наш, и Теби славу узно
симо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове веко
ва. Амин. 

И по молитви трећи свештеник узима трећи стручац и, 
умочивши га у свети јеле1 помазује болесника, говорећи молит
ву: 

Оче свети, лекару душа и тела ... (стр. 63). 
Бакон: Пазимо! 

Свешеник чеврти: Мир свима. 

Прокимен, глас 4. 
У који те дан будем призвао, брзо ме услиши. 
Стих: Господе, услиши молитву моју и вапај мој. 

Бакон: Премудрост. 

Чтец: Читање из посланице Коринћанима светог апостола 
Павла. (Одел,ак 182. 2 Кор. 6, 16-7, 1). 

Браћо какво је слагање храма Божјег са идол»Ма? Јер ви сте 
храм Бога живога, као што рече Бог: У селићу се у њих, и жив
јећу у њима, и бићу им Бог, и они ће бити мој народ. Зато 
изићите из њихове средине и одвојте се, говори Господ, и не 
дохватајте се нечистог и ја ћу вас примити. И бићу вам отац, и 
ви ћете бити моји синови и кћери, говори Господ Сведржител,. 
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Имајући, дакле, оваква обећања, о л,убл,ени, очистимо себе од 
сваке нечистоте тијела и духа, творећи светињ у у страху 
Божијем у. 

Свештеник четврти: Мир теби. И духу твоме. Премудрост, 
пазимо! Псалам Давидов. Алилуја. Глас 2. Стих: Трпећи потрпех 
Господа, и чу ме. 

Бакон: Премудрост, смерно стојмо, чујмо свето Еванћел,е; 

Свештеник четврти: Мир свима. 

Свештеник четврти: Читање светог Еванћел,а од Матеја. 
(Одел,ак 26. Мт. 8, 14-23). 

У време оно дошавши Исус у дом Петров видје ташту њего
ву гАје лежи и грозница је тресе. И дотаче се руке њене, и пусти 
је ватра, и устаде и сл ужаше му. А када би вече, доведоше к ње
му бесомучних много, и изагна духове ријечју, и све болеснике 
исцијели. Да се испуни што је казао Исаија пророк говорећи: Он 
немоћи наше узе и болести понесе. А када видје Исус много на
рода око себе, заповједи да прећу на ону страну. И присту
пивши један књижевник рече му: Учител,у, ићи ћу за тобом куд 
год поћеш. Рече му Исус: Лисице имају јаме и птице небеске 
гнијезда; а Син Човјечији нема гАје г лав у зак л о нити. А други од 
ученика његових рече му:· Господе, допусти ми најприје да одем 

и укопам оца својега. А Исус му рече: Хајде за мном, а остави 
нека мртви укопавају своје мртве. И кад уће у лаћу, за њим 
ућоше ученици његови. 

Бакон: Помил уј нас, Боже, ... 
После јектеније ћакон: Господу се помолимо. Господе поми-

луј. 

Свештеник молитву: 

Благи и човекол,убиви, милосрдни и многомилостиви Господе, 
обилан у милости и богат у доброти, Оче самилости и Боже 

сваке утехе, који си нас светим Апостолима твојим окрепио да 
јелејем и молитвом исцел,ујемо немоћи л,удске, Ти сам учини да 
јелеј овај буде на исцел,ење онима што се њиме помазују, на 
ослобоћење сваке болести и сваке слабости, на избавл,ење од за
ла онима што чек'ају од Тебе спасење. Господе Боже наш, моли
мо Ти се, Свемоћни, да све нас спасеш Ти, једини лекару и душа 
и тела; освети све нас; Ти који исцел,ујеш сваку болест, исцели и 
слугу твога (име), подигни га милошћу своје доброте са боле
сничког одра, посети га милошћу и саучешћем твојим, отерај од 
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њега сваку болест и немоћ, да би, подигнут твојом снажном ру
ком, сл уж.ио Теби са сваком захвалношћу, те да бисмо и сада, 
доживл,авајући твоје неисказано човекол,убл,е, певали и слави
ли Тебе који чиниш велике и дивне, славне и изврсне ствари. 
Јер је твоје да нас милујеш и спасаваш, Боже наш, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

И по молитви четврти свештеник узима четврти стручац и, 
умочивши га у јеле1 помазује болесника, говорећи молитву: 

Оче свети, лекару душа и тела ... (стр. 63). 
Бакон: Пазимо. 

Свештеник пети: Мир свима. 

Прокимен, глас 5. 
Ти ћеш нас, Господе, сачувати и заштити од рода овога, и 

увек. 

Стих: Спаси ме, Господе, јер осиромаши преподобни. 

Ба к он: П ре мудрост. 

Чтец: Читање из посланице Коринћанима светог апостола 
Павла. (Оде/оак 168. 2 Кор. 1, 8-11). 

Браћо нећемо, да не знате о невол,и нашој која нам се дого
ди у Азији, да сувише бијасмо оптерећени, преко моћи, тако да 
смо били у недоумици и за живот; чак сами у себи осуду на 
смрт доживјесмо, да се не бисмо уздали у себе него у Бога који 
подиже мртве, који нас је од толике смрти избавио, и избавл,а, у 
кога се надамо да ће нас и опет избавити, уз помоћ и ваше мо
литве за нас, да од многих лица бу де узнета за нас изобилна 
благодарност Богу, због нашег благодатног дара. 

Свештеник пети: Мир теби. И духу твоме. Премудрост, пази
мо! Псалам Давидов.Алил уја. Глас 5. Стих: Милост твоју, Госпо
де, увек ћу певати. 

Бакон:Премудрост, смерно стојмо, чујмо свето Еванћел,е; 

Свештеник пети:Мир свима. 

Свештеник пети: 

Читање светог Еванћел,а од Матеја. (Одел,ак 104. Мт. 25, 1-13). 
Рече Господ: тада ће бити Царство небеско као десет дјево

јака које узеше свјетил,ке своје и изићоше у сретање женику. А 
пет њих бијаху мудре и пет луде. Јер луде, узевши свјетил,ке 
своје, не узеше са собом у л,а. А мудре узеше у л,е у пос у дама са 
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свјетил,кама својим. А будући да женик одоцни, задријемаше 
све, и послаше. А у поноћи стаде вика: Ево женик долази, изла
зите му у сретање. Тада устадоше све дјевојке оне и украсише 
свјетњъке своје. А л у де рекоше мудрима: Дајте нам од у л,а 
вашега, јер се наше свјетил,ке гасе. А мудре одговорише гово
рећи: Да не би недостало и нама и вама, бол,е идите продавци
ма и купите себи. А кад оне отидоше да купе, доће женик, и 
спремне ућоше с њим на свадбу, и затворише се врата. А посли
је доћоше и оне друге дјевојке говорећи: Господару, Господару! 
Отвори нам. А он одговарајући рече им: Заиста вам кажем, не 
познајем вас. Стражите, дакле, јер не знате дана ни часа у који 
ће Син Човјечији доћи. 

Бакон: Помил уј нас, Боже, ... 
После јектеније ћакон: Господу се помолимо. Господе, поми-

луј. 

Свештеник чита ову молитву: 

господе Боже наш, Ти караш и опет исцел,ујеш, подижеш са 
земл,е сиромаха, и узвисујеш са ћубришта убожјака; Оче си

рочади, и пристаниште витланих буром, и лекару болесних; Ти 
немоћи наше безболно носиш, и недуге наше примаш; Ти 
нежна мил ујеш, прелазиш преко наших безакоња и уклањаш 
наше неправде; Ти си брз на помоћ и спор на гнев; Ти си дунуо 
на своје ученике и рекао: примите Дух Свети, којима отпустите 
грехе, отпустиће им се; Ти примаш покајање грешника, и имаш 
власт да опрашташ многе и тешке грехе, и дајеш исцел,ење сви
ма немоћнима и тешко болеснима, Ти си мене смерног и 
грешног, и недостојно г слугу твог, који је многим гресима спу
тан и у сластима страсти се вал,а, призвао у свети и превелики 

чин свештенства, и удостојио да ућем у Светињу над Светињама 
г де свети Анћели ж.еле завирити, и да слушам еванћелски г ла с 
Господа Бога, и да својим очима гледам сами свети Принос, и 
да се наслаћујем божанственом и светом Литургијом; Ти си ме 
удостојио да свештенодејствујем наднебесне Тајне твоје, и да Ти 
приносим даре и жртве за грехе наше и л,удска незнања, и да 

посредујем за словесне овце твоје, да им својим богатим и неи
сказаним човекол,убл,ем очистиш грехе; - Ти сам преблаги Ца
ре, чуј молитву моју и у овај час и свети дан, и у свако време и 
место, и услиши глас молења мога, и даруј исцел,ење сл узи тво
ме (име) који се налази у душевној и телесној вемоћи, дајући 
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му отпуштање грехова и опроштај сагрешења, вол,них и невот
них; исцел,ујући његове неисцел,иве ране, и сваку болест, и сва
ку немоћ, даруј му душевно исцел,ење. Ти си додиром исцелио 
Петрову ташту од грознице те је устала и служила Ти; Ти сам, 
Господару, и слузи твоме (име) подај исцел,ење и избавл,ење од 
сваке убитачне болести, и опомени се обилног сажал,ења свог и 
милости своје. Опомени се да мисао човекова из младости :љего

ве упорно нагиње ка злу, и да нема безгрешног на земти, јер си 
Ти једини без греха, који си дошао и спасао род тудски, и осло
бодио нас од робоваља Ьавол у. Будеш ли се пак судио са слуга
ма твојим, нико се неће наћи чист од прл,авштине, него ће се 
свака уста запушити немајући шта да одговоре, јер је свака 
правда наша пред Тобом као крпа одбачена. Стога, Господе, не
мој помиљати грехе младости наше. Јер си Ти нада безна
дежних, и одмор уморних и натоварених безакоњима, и Теби 
славу узносимо, са беспочетним Твојим Оцем, и пресветим и 
благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

И по молитви пети <::вештеник узима пети стручац и, 

умочивши га у свети јеле} помазује болесника, говорећи молит-
ву: - -- = - .. 

Оче свети, лекару душа и тела ... (стр. 63). 
Бакон: Пазимо! .. 

Свештеник шести: Мир свима. 

Прокимен, глас 6. 

Пом ил уј ме, Бо:же, по великој милости својој. 

Стих: Срце чисто сагради у мени, Боже, и дух прав обнови 
у мени. 

Бакон: Премудрост. 

Чтец: Читање из посланице Галатима светога апостола Па
вла. (Одетак 213. Г л. 5, 22-6, 2). 

Браћо, плод Духа јесте: тубав, радост, мир, дуготрпл,ење, 
благост, доброта, вјера, кротост, уздржање. За такве нема зако
на. А који су Христови, распеше тијело са страстима и жел,ама. 
Ако Духом живимо, по Духу и да ходимо. Не будимо сујетни, 
изазивајући једни друге, завидећи једни другима. Браћо, ако и 
упадне човјек у какво сагрешење, ви духовни исправл,ајте так

вог духом кротости, чувајући себе да и ти не будеш искушан. 
Носите бремена један другога, и тако испуните закон Христов. 
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Свештеник шести: Мир теби. И духу твоме. Премудрост, па
зимо! Псалам Давидов. Алилуја. Глас 6. Стих: Благо човеку који 
се боји Господа; заповести Њ~ове њему су веома миле. 

Бакон: Премудрост, смерн~стојмо, чујмо свето Еванћел,е; 

Свештеник шести: Мир свим'а\ 
Свештеник шести: 

Читање светог Еванћел,а од Матеја. (Одел,ак 62. Мт. 15, 21-28). 
У време оно изишавши оданде Исус отиде у крајеве тирске 

и сидонске. И г ле, жена Хананејка изиће из оних крајева и по
вика му говорећи: Помил уј ме, Господе, сине Давидов, кћер моју 
много мучи ћаво! А он јој не одговори ни ријечи. И присту
пивши ученици његови мол~аху га говорећи: Отпусти је, јер виче 
за нама. А он одговарајући рече: Ја сам послан само изгубл,е
ним овцама дома Израил,ева. А она приступивши поклони му се 
говорећи: Господе, помози ми! А он одговарајући рече: Није до
бро узети хл,еб од дјеце и бацити псима. А она рече: Да, Госпо
де! али и пси једу од мрва што падају са трпезе господара 
њихових. Тада одговори Исус и рече јој: О жено, велика је вјера 
твоја; нека ти буде како хоћеш! И оздрави кћи њена од онога 
часа. 

Бакон: Помил уј нас, Боже, ... 
После јектеније ћакон: Господу се помолимо. Господе, поми-

луј. 

Свештеник чита ову молитву: 

r лагодаримо Ти, Господе Боже наш, благи Човекол,упче, и ле
Ока ру душа и тела наших, Ти болести наше безболно носиш, 
чијом се раном ми исцелисмо; Пастиру добри, Ти си дошао да 
тражиш изгубл,ену овцу; Ти малодушнима дајеш утеху и живот 
скрушенима; Ти се исцелио жену која је дванаест година боло
вала од течења крви; Ти си Хананејкину кћер од опаког демона 
ослободио; Ти си двојици дужника опростио дуг, и грешници 
дао опроштај; Ти си раслабл,еноме подарио исцел,ење са 
опроштајем грехова I-ъегових; Ти си цариника речју оправдао, и 
разбојника при последњој исповести његовој примио; Ти си гре
хе света узео ;, и на крсту приковао, Теби се молимо и Тебе пре· 
к лињемо, у доброти својој Ти сам отпусти, остави, опрости, 
Боже, безакшЬа и грехе слуге твога (име) и сагрешења његова 
вол,на и невол,на, учињена свесно и несвесно, учињена 
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прекршајем и непослушношћу, учињена ноћу и дању, или 

учињена док је био или под клетвом свештеничком или очевом 
или мај кином; или учињена п ог лед ом очију, или чу лом мириса, 

или б л удним додиром, или падањем у б л уд, или у неком дру

гом покрету тела и духа, те се тако удал,и од вол,е твоје и свети

ње твоје. Све што сагреши он и ми, Ти нам као доба р и 

незлопамтл,ив Бог и човекол,убац опрости, не оставл,ајући њега 

и нас да се отиснемо у рћав живот, нити да идемо пагубним пу

тевима. О Владару Господе, услиши ме грешнога у овај час за 

слугу твога (име) , и као незлопамтл,ив Бог прећи преко свих са

грешења његових; ослободи га вечних мука; уста његова испуни 

хвале твоје; усне његове отвори на славл,ење Имена твога; руке 

његове пру:жи на вршење заповести твојих; ноге његове управи 

на пут твога благовешћа, све његове удове и мисао 

учвршћујући благодаћу твојом; јер си Ти Бог наш, који си нам 

преко својих светих Апостола заповедио говорећи: што год 

свежете на земл,и, биће свезано на небу; и што год разрешите 

на земл,и, биће разрешено на небу; и опет: којима год отпустите 

грехе, отпустиће им се; којима год задржите, задржаће им се. И 

као што си услишио Језекију у вевол,и душе његове, у часу 

смрти његове и ниси презрео његове молбе, тако и мене смерног 

и грешног и недостојног сл у гу твог услиши у часу овом, јер си 

Ти, Господе Исусе Христе твојом добротом и човекол,убл,ем на

редио да седам пута седамдесет опраштамо онима што падају у 

грехе; и Ти тугујеш због наших зала, и радујеш се обраћењу за

блуделих. Јер каква је величина твоја, таква је и милост твоја, и 

Теби славу узносимо, са беспочетним Твојим Оцем, и пресветим 
и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове 

векова. Амин. 

И по молитви шести свештеник узима стручац и, умочивши 

га у свети јеле1 помазује болесника, говорећи молитву: 

Оче свети, лекару душа и тела ... (стр. 63). 

Бакон: Пазимо! 

Свештеник седми: Мир свима. 

Прокимен, глас 7. 
Господе, немој ме покарати у јарости својој, нити ме у гневу 

своме наказати. 

Стих: Смилуј се на ме, Господе, јер сам немоћан. 

Бакон: Премудрост. 
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Чтец: Читање из посланице Солуњанима светога апостола 
Павла. (Одел,ак 273. 1 Сол. 5, 14-23). 

Браћо, молимо вас, савјетујте неуредне, тјешите малодушне, 
подржавајте слабе, будите великодушни према свима. Гледајте 
да нико не враћа коме зло за зло; него свагда идите за добром, 
и мећу собом и према свима. Радујте се сва г да. Молите се без 
престанка. На свему захвал,ујте; јер је ово вол,а Божија за вас у 
Христу Исусу. Духа не гасите, пророштва не презирите. Све 
испитујте, добро се држите. Од зла у сваком виду уклањајте се. 
А сам Бог мира да вас посвети потпуно, и васцијели дух ваш и 
душа и тијело да се сачува без порока за долазак Господа 
нашега Исуса Христа. 

Свештеник седми: Мир теби. И духу твоме. Премудрост, па
зимо! Псалам Давидов. Алилуја. Глас 7. Стих. У слишиће те Го
спод у дан туге, заштитиће те име Бога Јаковл,ева. 

Бакон: Премудрост, смерно стојмо, чујмо свето Еванћел,е; 
Свештеник седми: Мир свима. 

Читање светог Еванћел,а од Матеја. (Одел,ак 30. Мт. 9, 9-13). 
У време оно одлазећи Исус оданде видје човјека г дје сједи 

на царини, по имену Матеја, и рече му: Хајде за мном. И 
уставши отиде за њим. И кад јећаше у кући, гле, многи царини
ци и грјешници доћоше и јећаху са Исусом и са ученицима ње
говим. И видјевши то, фарисеји рекоше ученицима његовим: 
Зашто са цариницима и грјешницима учител, ваш једе и пије? А 
Исус чувши рече им: Не требају здрави л,екара него болесни. 
Него идите и научите се шта значи: Милости хоћу, а не жртво
приношење. Јер нисам дошао да зовем праведнике но грјешнике 
на покајање. 

Бакон: Помил уј нас, Боже, ... 
После јектеније ћакон: Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

Свештеник чита молитву: 

владика Господе Боже наш, лекару душа и тела, Ти дуготрај
на страдања лечиш; Ти исцел,ујеш сваку болест и сваку не

моћ по л,удима; Ти хоћеш да се сви л,уди спасу и доћу у 
познање истине; Ти не желиш смрти грешника него да се обра
ти и жив буде; јер си Ти, Господе, у Старом Завету установио 
покајање за грешнике, за Давида, и за Ниневл,ане, и за оне пре 
њих; но и у време свога телесног домостроја спасења ниси приз-
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вао праведнике него грешнике на покајање, као што си царини
ка, као што си блудницу, разбојника, богоху лнога гонио ца, ве
ликога Павла покајањем примио. Петра врховнога и апостола 
твога, који се трипут одрекао Тебе, примио си покајањем, и 
обећао си му говорећи: ти си Петар, и на овоме камену сази
даћу Цркву своју, и врата паклена неће јој одолети, и даћу ти 
к.tDучеве Царства небеског. Тога ради и ми, Благи и Човеко.tDу
биви, охрабрени твојим истинитим обећањем, молимо Те и пре
клињемо у часу овом: услиши молбу нашу, и прими је као 
кадило приношено Теби, и посети слугу твога (име), и ако што 
сагреши речју, или делом, или миш.tDу, или ноћу, или дању, или 

под клетву свештеничку или под своје проклетство паде, или 

клетвом огорчен прокле себе, молимо Те и преклињемо Те: 
олакшај, отпусти, опрости му, Боже, не г ледећи на безакоња Ј-Ъе
гова и грехе, које учини свесно и несвесно, и ако коју од запове
сти твојих прекрши, или сагреши као онај који тело носи и у 
свету живи или под утицајем ьавола, Ти сам као благ и човеко
.tDубив Бог опрости. Јер нема човека који живи а не греши, јер 
си Ти једини безгрешан, правда је твоја правда вечна и реч је 
твоја истина. Јер Ти ниси створио човека за погибао него за 
вршење заповести твојих и наслеће живота непролазног, и Теби 
славу узносимо, са беспочетним Твојим Оцем и свесветим и бла
гим и ж:ивотворним Твојим Духом, сада и увек и у векове веко
ва. Амин. 

И по молитви седми свештеник узима стручац и, умочивши 

га у свети јелеј, помазује болесника, говорећи молитву: 

Оче свети, лекару душа и тела ... (стр. 63). 
После тога болесник над којим се врши јелеосвећење, ако 

може сам ступа мећу свештенике, или подржаван од својих сто
ји или седи. А ако то не може, онда га свештеници окружују 
док он на одру лежи. Настојате.tD узима свето Еванье.tDе и, отво
ривши га, став.tDа слова на болесникову главу, док сви остали 
свештеници придржавају свето Еванье.tDе. Најстарији свештеник 
не став.tDа руку, него громко говори ову молитву: 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

царе свети, жалостиви и мноrомилостиви Господе Исусе 
Христе, Сине и речи Бога живога, који не желиш смрти 

грешника него да се обрати и жив буде, не став.tDам руку своју 
грешну на г ла ву дошавшег к Теби у гресима и молећег од Тебе 
преко нас опроштај грехова, него твоју снажну и сиАну руку 
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која је у овом светом Еванћел,у, које саслужител,и моји држе на 
глави слуге твога (име), и молим Ти се с љима, и преклиљем 
твоје милостиво и незлопамтл,иво човекол,убл,е, Боже, Спасите
л,у наш, који си преко пророка свог Натана Давиду који се по
кајао за грехе своје опроштај даровао, и Манасијину покајничку 
молитву примио, Ти сам и слугу твога (име) који се каје за гре
хе своје прими уобичајеним својим човекол,убл,ем не гледајући 
ни на каква сагрешеља његова; јер си Ти Бог наш, који си наре
дио да се седам пута седамдесет опрашта онима који падају у 
грехове. Јер каква је величина твоја таква је и милост твоја, и 
Теби приличи свака слава, част и обожаваље, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

Пошто скину Еванћел,е са болесникове главе, дају му те га 
цели ва. 

Бакон: Помил уј нас, Бож:е ... 
Онда певају: Слава, самогласан, глас 4. 
Свети Бесребрници, имајући извор исцел,ења, ви дајете исце

л,ења свима којима треба, јер сте се од вечнотекућег извора -
Спасител,а нашег удостојили превеликих дарова. Јер Господ го
вори вама као равноапостолским ревнител,има: ево, дадох вам 

власт над духовима нечистим да их изгоните и да исцел,ујете од 
сваке болести и сваке немоћи. Стога, пошто сте истински живе
ли у заповестима љеговим, забадава примисте, забадава дајите, 
исцел,ујући страсти душа и тела наших. 

И сада, глас исти. 

По г леда ј на молбе слугу твојих, Свебеспрекорна, отклања
јући жестоке нападе на нас, ослобаћајући нас сваке невол,е, јер 
Тебе једину имамо као јаку и сигурну тврћаву, и твоју заштиту 
стекосмо, да се не постидимо, Владичице, призивајући Тебе. По
хитај на молбу оних што Ти кличу; радуј се, Владичице, по
моћи, радости и заштито свих, и спасеље душа наших. 

Слава, и сада: Господе, помилуј. (трипут). Благослови. 

и отпуст. 

Христос истинити Бог наш, молитвама пречисте своје Мајке, 
сил.ом часног и животворног Крста, светог славног и свехвал.ног 
апостола Јакова, првог архијереја јерусалимског, брата Божјег, и 
свих Светих, нека нас помилује и спасе као бл.аг и човекол,убив. 
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И онај над којим је извршено јелеосвећење чини метаније, 
rоворећи: 

Благословите оци свети, и опростите ми грешноме. (трипут). 

И добивши од њих благослов и опрошта1 одлази захва.ъу
јући Богу. 
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Свештеник обучен у фелон почиље: 

Благословен Бог наш, свагда, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. Слава Теби, Боже наш, слава Теби. Царе небе-
ски; Трисвето; и по Оче наш ... Господе, помил уј. (12 пута). Слава, 
и сада: Ходите, поi<лонимо се ... (трипут), и псалам 143: Господе, 
услиши молитву моју ... (стр. 51). Слава, и сада: Алилуја (трипут). 

Док се ово чита, свештеник чита у себи тајно ову молитву: 

Смилуј се на мене, Боже, см ил уј се на мене, и очисти ме од 
грехова мојих, јер сагреших и безаконовах пред Тобом; видом, 
слухом, мирисањем, кушањем, пипањем, мишLЬу и речју, па чак 

и делом и пожудом, због чега, кајући се и у скрушеном срцу 
исповедајући се Теби, смерно Те молим, опрости ми и отпусти, и 
дај ми да смело и непостићено упутим молбу моју Теби за сл у
гу твога (име). Услиши ме, Господе, што Те молим, и немој ми 
због грехова мојих ускратити благодат Светога Духа свог, и да 
се не вратим празан, него милостиво погледај на слугу твога, и 

услиши ме у овај час. Јер је твоје да нас мил ујеш и спасаваш, 
Боже наш, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, 
сада и увек и у векове векова. Амин. 

Онда свештеник, или ћакон, говори ову јектенију за боле
сника: 

У миру Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помил уј. 
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За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помоли-

мо. 

За мир свега света, за непоколебл,ивост светих Божјих црка
ва, и сједињење свију, Господу се помолимо. 

За слугу Божјег (или: слушкињу Божју) (име), и да му (или: 

јој) се опрости сваки грех, вол, ни и невол,ни, и да се смилује на 

њега (или: на њу), Господу се помолимо. 

Да га као некада раслабл>енога; речју божанске благодати, 
своје, брзо са болесничке постел,е подигне и оздрави, Господу се 
помолим о. 

Да не презре усрдне молитве слуге свога него да га мило
стиво услиши и помилује, и да му подари здравл,е, Господу се 

по молимо. 

Да га посети Духом својим Светим, и да ради славе Имена 
свога исцели сваку болест и сваку немоћ, угнежћену у њему, 
Господу се помолимо. 

Да милостиво, као Хананејкин, услиши глас молења нас не
достојних сл у гу својих који вапију к њему: да помилује и исце
ли болног слугу свог (име), као и њену кћер, Господу се 
помолимо. 

Заштити, спаси, помилуј, и сачувај слугу твога (име) и нас 
благодаћу својом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славriу 
ВАадичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

ВозгАас: Јер Теби приличи свака сл.ава, част и поклоњење, 
Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

И одмах се пева: Бог Господ ... Г Аас 4. 
Стих: Исцели ме, Господе, јер се сметоше кости моје, и душа 

моја помете се веома. 

Тропа р, г Аас исти: 

Ти Христе, који си једини брз на помоћ, одозго посети брзо 
напаћеног слугу твог ( иАи: напаћену сАушкињу твоју), и избави 
од болести и тешких патњи, и подигни, да би Те певао и славио 
( ИАИ: певаАа и славила), молитвама Богородице, једини Човеко
л,упче. 
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Слава: Господе, милосрдним оком својим погледај милости
во на смерно моА>ење наше и, не презревши га, човекоА>убиво 
посети болесног слугу твог (или: болесну слушкињу твоју), који 
(или: која) с нама сада к Теби припада, и подигни га (или: је) си
лом саучешћа твог, молитвама Богородице, једини ЧовекоА>упче. 

И сада: У ср дно моА>ење, и необориви заклоне, изворе мило
сти, прибежиште света, срцем Ти вапијемо, Богородице Вла
дичице: похитај и од невоА>а и патњи избави слугу твога (ИЛИ: 
сл ушкињу твоју), Ти једина брза Заштитнице. 

Затим псалам 50: Помилуј ме, Боже ... (стр. 27). Онда певају, 
или сам свештеник чита, овај канон, глас 3. 

Песма 1 

Ирмос: Раздвојена палицом море, у старо доба ИзраиА> 
преће као пустю-ьу, и на очигледан начин унапред припрема 
крстолике стазе. Тога ради хвалимо чудесног Бога нашег, јер се 
прослави. 

Стих: Господе, немој ме у јарости свакој покарати, нити ме у 
гневу своме казнити. 

У дан туге, насрну ле на нас, припадајући Теби, СпаситеА>у, 
ми просимо милост твоју : олакшај муке слуге твога (ИЛИ: 

слушкиње твоје); реци и нама као капетану: иди, слуга је твој 
здрав. 

Стих: Помил уј ме, Господе, јер сам немоћан. 

Приносећи молбе и моА>ења, ми са уздисајима и вером вапи
јемо к Теби: Сине Божји, помил уј нас, и са постеА>е подигни бо
лесника, као речју РаслабЛ>енога, рекавши: узми постеА>у своју, 
и опраштају ти се греси твоји. 

Слава: Клањајући се, Христе, лику иконе твоје, ми га са ве
ром целивамо, и просимо здравА>а болеснику, подражавајући 
Крвоточиву, која се исцели од болести своје дотакнувши се 
одеће твоје. 

И сада, Богородичан: Пречиста Госпоћо Богородице, свима 
позната помоћнице, немој презрети нас који Ти припадамо, него 
као блага моли Сина Твог и Бога нашег, да болеснику подари 
здравА>е, да би Те са нама прославЛ>ао. 
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Пiесма 3 

Ирмос: Вишњи Сведрж::нrеньу, утврди ме у л,убави твојој, Ти 
који си све извео из небића, стварајући Речју, извршујући Ду
хом. 

Стих: Исцели ме, Господе, јер устрепташе кости моје, и душа 
се моја помете веома. 

Од тешrшх патњи пова.л:,ен на земл,у, вапије Ти, преко нас: 

дај здравл,е телу као Језикцји који је плакао к Теби. 

Стих: И Ти, Господе, Д()Ю~е? Окрени се, Господе, и избави 
душу моју. 

По г леда ј на нашу скруше ост, и не помени безакоња наша, 
него вере ради, исцели бољесника речју као губавог, да би се 
славило Име твоје, Х ристе. 

Слава: Немој, Христе, осраtмотити Цркву коју си осветио: на 
невидл,ив начин подигни са nостел,е болесника који Ти се мо
ли, да неверници не би реК:I\И: . т де је Бог њихов? 

И сада: Пружајући к Јебrи руке, Богородице, ми вапијемо: 
услиши молитву сл у гу твюtј-их, и спаси болесника, да би, 
уставши од болести, испуш:ю обећања која су уста љегова изго
ворила у тузи. 

Затим свештеник, или ћ:а:к:он, говори ову јектенију: 
Помил уј нас, Боже, по вењикој милости својој, молимо Ти се, 

услиши и помил уј. 
Народ: Господе, помил уј ('щрипут). 

Још Ти се молимо, лекаtЈDУ душа и тела, и са умилењем у 

срцу сн:рушеном Теби при:rщ111,амо и уздишући вапијемо: исцели 
болест, излечи страсти А у ше 11с тела слуге твога (или: сл ушкиње 
твоје) (име), и као милосрдаm опрости му (или: јој) све грехе, 
вол,не и невоЛ>I-Iе, и брзо поджтни са болесничке постел,е, и ми
лостиво услиши, и скоро помн.л уј. 

Народ: Господе, помилуј (Пјрипут). 
Возглас: Јер си Ти ИЗiВ()>р сцел,ења, и давалац добара, Хри

сте Боже наш, и Теби славу узносимо, са беспочетним Твојим 
Оцем, и пресветим и благиr.t т животворним Твојим Духом, сада 
и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 
Сједален, г ла с 8. 
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Као што си некада, Милостиви, подигао Петрову ташту, и 
спасао ношеног на одру Раслабл,еног, тако и сада посети боле
сног слугу твог (или: болесну слушкињу твоју), јер си Ти једини 
који је узео на себе болести рода нашег, и Тебе знамо као једи
ног стрпл,ивог и милосрдног и милостивог лекара душа и тела, 

Христа Бога нашег, који наводи болести и опет подиже, и даје 
опроштај онима што се кају за грехе, једини Милосрдни и Све
милостиви. 

Слава, глас 6. 
Лежећи на постел,и својој ја грешни оплакујем себе; дај ми, 

Христе Боже, опроштај грехова које од младости учиних; и по
лигни ме од болести, да бих славио Тебе, јединог свемилостивог 
лекара душа и тела. 

И сада: 
Смилуј се, Владар ко, и подигни ме са болесничке постел,е, 

јер снага моја изнеможе у мени, и страх ме обузе: пречиста Мај
ко Божја, исцели мене тешког болесника, јер си Ти помоћница 
хришћанима. 

Песма 4 

Ирмос: Показао си непоколебл,иву л,убав према нама, Го
споде, јер си нас ради предао на смрт јединородног Сина Твог; 
стога Ти захвални кличемо: слава моћи твојој, Господе. 

Стих: Спаси ме ради милости твоје. 

Молимо се Теби, Творче, опрости све грехе сл узи твоме 
(или: сл ушкињи твојој), јер не желиш смрти грешника; и о држи 
у животу и оздрави болесника, да би, уставши, послу жио Теби, 
исповедајући с нама благодат твоју. 

Стих: Јер мртви не спомињу Тебе; а у гробу ко ће Те слави-
ти? 

Христе, поврати у живот овог тешког болесника који је 
очајан и близу смрти, и дај утеху уплаканима, да бисмо сви 
прославл,али света чудеса твоја. 

Слава: Примивши Манасијине сузе, покајаље Ниневл,ана, и 
Давидову исповест, брзо си их спасао; прими и сада наше мо
литве, милосрдни Господе, и подај здравл,е болноме, за кога Те 
молимо. 

И сада: Госпоћо, дај милост твоју нама који се свагда у Тебе 
уздамо, и измоли здравл,е болноме, са Претечом, Богородице, 
пружајући ка Христу Богу твоје исцелител,ске руке. 
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Песма 5 

Ирмос: На земл.и си се јавио Невидл.иви, и са л.удима си до

бровол.но поживео Недокучл.иви, и ми Те славимо молећи Ти 
се, Човекол.упче. 

Стих: У мор их се од својих уздисања. 

Јаирову кћер већ умрлу Ти си као Бог оживео; и сада, Хри

сте Боже, спаси од смрти болесника, јер си Ти свима пут живо

та. 

Стих: Сваке ноћи квасим одар свој, сузама својим натапам 

постел.у своју. 

Оживевши у довичина сина, Спасе, сузе си јој претворио у 

радост; и сада спаси тешко болесног сл у гу твог (или: болесну 
слушкињу твоју), да се и наша туга и патња преобразе у радост. 

Слава: Додиром руке своје, Христе, Ти си некада исцелио од 

грознице Петрову ташту; и сада нека та иста свемоћна десница 

твоја подигне болесног слугу твог (или: болесну слушкињу тво
ју), да би Ти, уставши, служио као и она. 

И сада: Налазећи се у невол.и ми грешни, и немајући слобо
де према Богу, ми вапијемо к Теби, пречиста Богомајко: моли 
Сина свог да болеснику подари и душевно и телесно здравл.е. 

Песма 6 

Ирмос: Последњи бездан грехова опколи ме, и нестаје духа 
мог; но, Господару, пружи моћну десницу своју, и спаси ме као 

Петра Управител.у. 

Стих: Смете се од жалости око моје. 

Имајући бездан милости, Христе Боже, чуј мол.ење слугу 
твојих, и као што си Петром васкрсао Тавиту, тако и сада поди

гни болесника, услишивши црквене молитвенике. 

Стих: Остарех од множине непријател.а мојих. 

Лекару душа и тела наших, Христе, који си понео болести 
целога света, Енеја Петром исцелио, и Евтиха Павлом васкрсао, 

и сада исцели болнога молитвама светих Апостола. 

Слава: Христе, окрени на радост плач оних што сада тугују 

због болесника, да бисмо, добивши твоју милост, ушли у дом 
твој са обећаним даровима, славећи Те са Оцем и Духом, у јед
ном бићу нераздел.ивог Бога. 
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И сада: Ходите, пријатеLЬи, припаднимо Божјој Мајци, јер 
она заједно са Бесрбреницима има власт да исцеLЬује болесне, 
помазујући духовним јелејем својих богопријатних молитава. 

Затим свештеник, или ћакон, говори јектенију: 

Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу тво

јом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Возглас: Јер си Ти цар мира, пучина милосрћа, и извор ми
лости, и Спас душа наших, и Теби славу узносимо, са беспочет
ним Твојим Оцем, и пресветим и благим и животворним Твојим 
Духом, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Онда се пева, или чита, Кондак, глас 2. 
Као што си некада, Спасе, подигао Петрову ташту, и Ра

слабLЬеног на одру ношеног, тако и сада, Милосрдни, посети и 
исцели у постеLЬи лежећеr и смртно рањеног болесника, јер си 
Ти једини узео на себе болести и немоћи рода нашег, и све 
МОЖеШ као МI-ЮГОМИЛОСТИВ. 

Затим свештеник, или ћакон, говори: Пазимо! 
Свештеник: Мир свима. 
Народ: И духу твоме. 
Прокимен, глас 1. Исцели ме, Господе, јер устрепташе кости 

моје, и душа се моја помете веома. 

Стих: Помил уј ме, Господе, јер сам немоћан. 
Бакон: Господу се помолимо. 
Народ: Господе, помил уј. 
Свештеник: Јер си свет Бож:е наш и у Светима почиваш и ' ' ' Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек 

и у векове векова. 

Народ: Амин. 

И певају: Све што дише нека хвали Господа. 
Стих: Хвалите Господа у Светима његовим. 
Бакон: И да се удостојимо сл ушања светог ЕванћеLЬа Госпо

да Бога молимо. 
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Народ: Господе, помилуј. (трипут). 

Бакон: Премудрост, смерно стојмо; чујмо свето Еванћел,е; 

Свештеник: Мир свима. 

Народ: И духу твоме. 

Свештеник: Читање светог Еванћел,а од Јована. 

Народ: Слава Теби, Господе, слава Теби. 
Бакон: Пазимо! 
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И свештеник чита, ако је болесник мушкарац, ово Еванћел,е 
над његовом r ла вом. Врши ли се пак молепствије у цркви, онда 
чита на светом Престолу: (Јн. 4, 46-54). 

У време оно доће Исус опет у Кану Галилејску, г дје претво
ри воду у вино. И бјеше неки царев човјек чији син боловаше у 
Капернауму. Овај чуши да је Исус дошао из Јудеје у Галилеју, 
отиде к њему и мол,аше га да сиће и да му исцијели сина; јер 
бијаше на самрти. Рече му, дакле, Исус: Ако не видите знаке и 
чудеса, нећете да повјерујете. Вели му царев човјек: Господе, 
доћи док није умрло дијете моје. Рече му Исус: Иди, син твој је 
.жив. И вјерова човјек ријечи коју му рече Исус и поће. А већ 
док он силажаше, г ле, сретоше га слуге његове и јавише му го
ворећи: Дијете је твоје живо. Тада их упита за час у који му би 
лакше; и казаше му: Јуче у седми час пусти га грозница. Тада 
разумје отац да то бјеше у онај час у који му рече Исус: Син 
твој је жив. И вјерова он и сва кућа његова. Ово је опет друго 
знамеље које учини Исус дошавши из Јудеје у Галилеју. 

Ако је болесник жена, онда се у дому над r ла вом њеном, а 
у цркви на светом Престолу, чита ово Еванћел,е: (Лк. 4, 38-40). 

У време оно подигавши се Исус из синагоге доће у кућу 
Симонову, а ташту Симонову бјеше ухватила велика грозница, и 
молише га за њу. И ставши више ње запријети грозници, и пу
сти је. И одмах устаде и сл ужаше им. А када захоћаше сунце, 
сви који имаћаху болеснике од различитих болести довоћаху их 
lЬему; а Он на свакога од њих полагаше руку, и исцјеливаше 
их. 

Ако је пак болесник девојка, онда се чита ово Еванћел,е: 
(Мт. 9, 18-26). 

У време оно док Исус тако говораше њима, г ле, кнез један 
доће и клањаше му се говорећи: Кћи моја сад умрије; него доћи 
и стави на њу руку своју, и оживјеће. И уставши Исус поће за 
њим, и ученици љегови. И г ле, жена која је дванаест година бо-
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ловала од течења крви приступи страга и дохвати се скута ха
љине његове. Јер говораше у себи: Ако се само дотакнем хаљине 
његове, оздравићу. А Исус, обазревши се и видјевши је, рече: Не 
бој се кћери, вјера твоја спасла те је. И оздрави жена од онога 
часа. И дошавши Исус у дом кнежев и видјевши свираче и на
род ускомешан, рече им. Одступите, јер дјевојка није умрла, него 
спава. И подсмјеваху му се. А кад истјера народ, уће и ухвати је 
за руку, и устаде дјевојка. И пронесе се глас о о.воме по свој зем
љи овој. 

Народ:Слава Теби, Господе, слава Теби! 
И одмах се пева: Слава: 

Молитвама свих Светих твојих, Милостиви, очисти мноштво 
грехова наших. 

И сада:Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво 
грехова наших. 

Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, и по изобиљу 
милосрћа свог очисти безакоња наша. 

И ову стихиру, г ла с 6. 

Боже свемилостиви, не остави нас празне у нади нашој, не
го као Господар прими мољење слугу твојих, јер нас је туга 
опхрвала због болесног слуге твог ( или: због болесне сл ушкиње 
твоје); уточишта не наћосмо нигде у невољама нашим, немамо 
ни утехе ни помоћи осим Тебе, Творче света, утехо и спасење 
верних; стога Ти припадамо, и смерно молимо: подигни брзо са 
болесничке постеље овога који Ти се преко нас усрдно моли, и 
избави га од сваке велике невоље. 

Онда свештеник, или ћакон, говори: 

Спаси Боже, народ свој и благослови наслеће своје, посети 
свет твој милошћу и добротом, прослави православне хришћане, 
и ниспошљи нам милост своју обилату: молитвама свепречисте 
Владичице наше Богородице и Приснодјеве Марије; силом 
часног и животворног Крста; посредништвом чесних Небеских 
Сила Бестелесних; чесног славног пророка, претече и крститеља 
Јована; светих славних и свехвалних Апостола; светих Отаца 
наших и великих васељенских учитеља и светитеља: Василија 
Великог, Григорија Богослова и Јована Златоуста; светог оца 
нашег Николаја, архиепископа Мирликиског, Чудотворца; све
тог равноапостолног великог књаза Владимира; светих српских 
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просветитеља и учитеља: Симеона Мироточивог, светитеља Саве, 
Арсенија, Максима, Василија и Петра; светих славних и добропо
бедних Мученика; преподобних и богоносних Отаца наших; све
тих и праведних богородитеља Јоакима и Ане (и име светога 
чији је храм, и име светога чији је дан), и свих Светих, молимо 
Те, многомилостиви Господе, услиши нас грешне који Ти се мо
лимо, и по ми л уј нас. 

Народ: Господе, помил уј ( 40 пута). 
Свештеник: Милошћу и добротом и човекољубљем једино

родног Сина Твог, са којим си благословен, са пресветим и бла
гим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове 
векова. 

Народ: Амин. 

Песма 7 

Ирмос: Некада се Три Младића не поклонише златноме ли
ку, персијској светињи, певајући усред пећи: благословен си, 
Боже отаца. 

Стих: Отступите од мене сви који чините безакоње. 

Божанским знамењем животворног Крста твог, Господе, ко
јим смрт би погубљена и мртви оживљени, подигни сада боле
сника као за време Јелене у мр л у девојчицу. 

Стих: Јер Господ чу плач мој. 

Господе, речју си исцелио дугу и тешку болест Јовљеву који 
је на ћубришту лежао у црвима и захвално се молио, и сада 
као добар молитвама Светих твојих невидљиво исцели и овога 
болесника који Ти се преко нас моли. 

Слава: Сви знамо да нам несумњиво предстоји умрети, 
пошто си Ти Бог тако одредио; али, Милостиви, ми молимо 
здравље за болесника на неко време: окрени га од смрти живо
ту, подај утеху невоiЪ:НИма. 

И сада: Притеци и помози нашој убогости, Богородице. Ти 
знаш време и час када да замолиш Сина Твог и Бога нашег, да 
подари здравље болеснику и опроштај свих грехова. 

Песма 8 

И р мос: Сл ужећи живоме Богу у Вавилону Младићи пропа
тише, не марише за музичка орућа, и стојећи усред пламена пе-
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ваху дивну песму говорећи: сва дела Господња, благословите Го
спода. 

Стих: Чу Господ молбу моју. 

Кажњавајући казнио си, Господару, сл у гу твога болешћу; и 
скоро га исцели, милостиви Христе Боже; и немој га још преда
вати сућеном часу смрти, да би Ти узвратио покајаљем, јер си 
сам рекао: не желим смрти грешника. 

Стих: Господ молитву моју прими. 

Милостиви Господе, нека твоја славна чудеса стигну сада и 
до нас; демоне протерај, болести и ране исцели, немоћи излечи, 
чаролије развеј, и избави нас од сваке беде. 

Слава: Христе, Ти си морским ветровима запретио, и страх 
ученика у радост претворио. Запрети и сада тешким болестима 
које муче слугу твога, да бисмо се сви обрадовали, славећи Те 
ва век. 

И сада: Молимо Ти се, Богородице, избави нас од салетелих 
нас мука, опасности и невол,а, и свих разноврсних болести, 
отрова и чаролИЈа, и урока разних л,уди, и изненадне смрти. 

Песма 9 

Ирмос: На Синајској Гори Мојсије виде у купини Тебе која 
си неопал,иво зачела у утроби огањ Божанства; а Данило Те ви
де као гору несециву, Исаија пак клицаше о шибл,ици која је 
процветала из корена Давидова. 

Стих: Нека се постиде и препадну сви непријател,и моји. 
Изворе живота, даваоче милости, Христе, немој одвратити 

лице своје од нас, него олакшај болест у намученог болешћу, и 
подигни га као Авгара Тадејем, да би увек славио Тебе, јединога 
Бога, са Оцем и Духом Светим. 

Стих: Нека се поврате и постиде веома одмах. 
Верујући еванћелској речи, тражимо твоје обећање, Христе, 

јер си рекао: иштите, и даће вам се, стога сада иштући молимо 
Те: подигни са постел,е као здрава тешком болешћу обхрваног, 
да би Те заједно с нама величао. 

Слава: Измучен болешћу и невидл,ивим ранама изнутра, ва
пије к Теби преко нас, Христе: не ради нас, Господе, јер смо сви 
пуни \рехова, него молитвама Мајке Твоје и Претече твога подај 
исцел,ење болноме. 
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И сада: Пречиста Мати Божја, призивамо Те са свима Свети

ма, са Аньелима и Арханьелима, са Пророцима и Патријарсима, 

са Апостолима и Светител,има, са Преподобнима и Праведнима, 
моли се Христу Богу нашем, да подари здравл,е болеснику, да 

бисмо Те сви величали. 

Затим: Достојно је заиста ... Трисвето; по Оче наш: Тропари 
ови глас 6. Помилуј нас, Господе, помилуј нас (стр. 28). Слава: 
Господе, помил уј нас ... И сада: Отвори нам двери милосрьа, бла-

гословена Богородице .. . 
После тога свештеник, или ьакон, говори ову јектенију. 

Помил уј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, 

услиши и помилуј. 

Народ: Господе, помил уј (трипут). 

Још се молимо Теби, свемилостивом Господу, као што си 

примио Језекијине сузе, Манасијино покајање и Ниневл,ана, и 

Давидову исповест, и убрзо их помиловао, прими и наше молбе 

које Ти у умилењу приносимо, сведобри Царе, и као милосрдан 

помил уј тешко болесног сл у гу твог (или: тешко болесну 

сл ушкињу твоју), дарујући му (или: јој) здравл,е, молимо Ти се 

са сузама, Изворе живота и бесмрћа, услиши и брзо помил уј. 

Народ: Господе, помил уј (трипут). 

Бакон громко: Опет и опет са умилењем, преклонивши коле

на, Господ у се помолимо. 

Свештеник и сви присутни клекну на колена, и свештеник · 

веома пажл,~во и с умилењем чита ову молитву: 

Боже силни и милостиви, који све уреьујеш за спасење рода 

нашег, смерно Те молимо: погледај на у ср дну молбу нашу и 

милостиво посети слугу твога (или: слушкињу твоју) (име) који 

призива име Христа Твога, и отпусти му и опрости му спе грехе 

вол,не и невол,не, којима доброту твоју разгневи и јарост твоју 

раздражи; сваку телесну болест његову исцели, и сваку најезду 

злу у дал,и од њега далеко; подигни га са болесничке постел,е, и 

даруј га Цркви твојој светој здрава душом и телом, те да до

брим делима и благим речима слави са свима твојим вернима 
име Христа Твога, са којим си благословен, са пресветим и бла

гим и животворним Твојим Духом, сада и увек и векове векова. 

Народ: Амин. 

И уставши, чини отпуст, говорећи: · Премудрост! Народ: 

Часнију од Херувима ... Свештеник: Слава Теби, Христе Боже, на-
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до наша, слава Теби. Народ: Слава, и сада. Господе, помил уј 
(трипут). Благослови! 

Свештеник говори овај отпуст: 

Христос истинити Бог наш, молитвама пречисте своје Мате
ре, светога славног пророка, претече и крститеља Јована, светих 
славних и свехвалних Апостола, светих бесплатних лекара Ко
сме и Дамјана, и свих Светих својих, нека по ми л у је и спасе нас 
и слугу свога ( или: слушкињу своју) (име) као благ и човекољу
бив. 

И одлази сваки кући својој захваљујући Богу. 



МОЛЕПСТВИЈЕ 

ЗА МНОГО БОЛЕСНИКА ИЛИ ЗА ЈЕДНОГ 

Свештеник почиње: Благословен Бог наш ... Читач: Царе не
бесни ... Трисвето... и по Оче наш: Господе, помил уј (12 пута.) Хо
дите, поклонимо се ... Онда псалам 71 : 

У тебе се, Господе, уздам, немој ме оставити под срамотом 

вјечном. Правдом својом избави ме, и опрости ме, пригни к ме

ни ухо своје и помози ми. Буди ми град г дје бих свагда долазио 

да живим, уреди спасење моје; јер си ти град мој и крјепост моја. 

Боже мој! узми ме из руке безбожникове, из руке безаконикове 

и насилникове. Јер си ти надање моје, Господ је поуздање моје 

од младости моје. Тебе се држим од роћења, од утробе матере 

моје ти си брани ч мој; тобом се хвалим свагда. Ч у до сам многи

ма, а ти си уточиште моје јако. У ста су моја пуна хвале твоје, 

славе твоје сваки дан. Немој ме одбацити под старост, кад ме из

даје снага моја, немој ме оставити. Јер непријател,и моји мисле о 

мени, и који вребају душу моју договарају се, говорећи: Бог га је 

оставио, потјерајте и ухватите га, јер га нема ко избавити. Боже! 

не буди далеко од мене; Боже мој! похитај ми у помоћ. Нек се 

постиде и погину противници душе моје; нека попадне стид и 

срамота на оне који ми траже зла! А ја ћу се свагда уздати, и 

понавл,аћу хвале теби. Уста ће моја казивати правду твоју, сва

ки дан доброчинства твоја, јер им не знам броја. Ући ћу у сили 

Господа, Господа, и славићу само твоју правду. Боже! ти си ме 

учио од младости, и до данас казујем чудеса твоја. Ни у старо

сти и кад осиједјех немој ме оставити, Боже, еда бих казивао 
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мишицу твоју натражју, свој омладини силу твоју. Правда је тво
ја, Боже, до највише висине; у великим дјелима, која си учинио, 
Боже, ко је као ти? Колико си ме пута бацао у велике и л,уте 
невол,е, пак си ме опет оставио мећу живима и из бездана ме 
земал,ских опет извадио. Много си ме пута подизао и понавл,ао 
утјехе. И ја те хвалим уз псалтир, твоју вјерност, Боже мој; уда
рам ти у гусле, свече Израил,ев! Радују се уста моја кад пјевам 
теби, и душа моја, коју си изабрао. И језик мој сваки дан казује 
правду твоју; јер су постићени и посрамл,ени који ми траже зла. 

ре: 

Затим, ако може болесник чита, или свештеник, Символ ве-

Верујем у једнога Бога, Оца ... до краја. 
Онда: 

У миру Господу се помолимо. 

За вишњи мир ... 
За мир свега света ... 
За овај дом и оне који живе у њему, Господу се помолимо. 

За слуге Божје (или: слугу Божјег) (име), да им се опрости 
сваки грех вол,ни и невол,ни, и да се смилује на њих, Господу се 
помолим о. 

Да ради милости доброте своје не помене грехе младости 
њихове (или: његове) и незнања, него да им (или: му) милостиво 
подари здравл,е, Господу се помолимо. 

Да не презре у ср дна молења слугу својих (или: слуге свога) 
који се преко нас моле (или: моли), него да милостиво услиши, 
и да према њима (или: њему) буде благонаклоњен, снисходл,ив 
и човекол,убив, и да им (или: му) подари здравл,е, Господу се 
помолимо. 

Да, као некада Раслабл,еног, речју божанске благодати своје 
брзо подигне са болесничког одра болесне слуге своје (или: бо
лесног слугу свог), и да их (или: га) оздрави, Господу се помоли
мо. 

Да их ( или: га) посети Духом својим Светим, и да исцели 
сваку болест и сваку немоћ, угнежћену у њима (или: њему), Го
спод у се помолимо. 

Да милостиво, као Хананејкин, услиши глас мол,ења нас не
достојних сл у гу својих који вапију к Њему: да помилује и исце
ли, као и њену кћер, болесне слуге своје (или: болесног слугу 
свог) (име), Господу се помолимо. 
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Да нас избави од сваке невол,е, гнева и нужде, Господу се 
помолимо. 

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже благодаћу тво
јом. 

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну 
Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима 
Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу Богу 
предајмо. 

Возглас: Јер си Бог милости, доброте и човекол,убл,а, и Теби 
славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у ве
кове векова. 

Народ: Амин. 

Тропар, глас 4. 

Ти Христе, који си једини брз на помоћ, одозго посети брзо 
напаћене слуге твоје (или: напаћеног слугу твог), и избави од 
болести и · тешких патњи, и подигни, да би Те певали и славили 
(или: певао и славио), молитвама Богородице, једини Човеко
л,упче. 

Кондак, глас 2. 

Као што си некада, Спасе, подигао Петрову ташту, и Ра
слабл,еног на одру ношеног, тако и сада, Милосрдни, посети и 
исцели у постел,и лежеће (или: лежећег) и смртном раном рање
не болеснике (или: рањеног болесника), јер си Ти једини понео 
на себи болести и немоћи рода нашег, и све можеш као много
милостив. 

Прокимен, глас 7. 

Помил уј ме, Господе, јер сам немоћан; исцели ме, јер устреп
таше кости моје. 

Стих: Јер нема у смрти који Те спомиње. 

Читање из Саборне посланице светог апостола Јакова, (Оде
л,ак 57. Јак. 5, 10-16). (стр. 60). 

Алилуја гласа. Стих 1: Господе, немој ме покарати у јарости 
својој. Стих 2: Спаси ме ради милости твоје. 
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Еванће.tDе од Матеја. (Оде.tDак 25. Мт. 8, 5-13). 
У време оно кад уће Исус у Капернаум, приступи му капе

тан молећи га и говорећи: Господе, слуга мој лежи дома одузет, 
и страшно се мучи. А Исус му рече: Ја ћу доћи и исцијелићу га. 
И капетан одговори и рече: Господе, нисам достојан да под кров 
мој ућеш, него само реци ријеч, и оздравиће слуга мој. Јер и ја 
сам човјек под влашћу, и имам под собом војнике, па речем јед
номе; иди, и иде: и другоме: доћи, и доће; и сл у ги своме: учини 

то, и учини. А кад чу Исус, задиви се и рече онима што иду за 
њим: заиста вам кажем, ни у Израи.tDу толике вјере не наћох. А 
кажем вам да ће многи од истока и запада доћи и сјешће за 
трпезу с Авраамом, и Исааком, и Јаковом у Царству небескоме; 
А синови царства биће изгнани у таму најкрајњу; ондје ће бити 
плач и шкргут зуба. А капетану рече Исус: Иди, и како си вјера
вао нека ти буде. И оздрави слуга његов у тај час. 

Јектенија: 

По ми л уј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, 
услиши и помил уј. 

Народ: Господе, помилуј (трипут). 

Лекару душа и тела, са умилењем у срцу скрушеном Теби 
припадамо и уздишући вапијемо: исцели болести, излечи стра
сти душа и тела слугу твојих (или: слуге твога) (име), и као ми
лосрдан опрости им (или: му) све грехе, во.tDне и нево.tDне, и 

брзо подигни са болесничког одра, молимо Ти се, услиши и по
милуј. 

Народ: Господе, помилуј (трипут). 

Милостиви, Ти нећеш смрти грешника него да се обрате и 
живи буду, поштеди и помилуј слуге твоје (или: слугу твога) 
(име), запрети патњи, уда.tDи сву муку и сву болест, и пружи 
снажну руку своју, и подигни их (или: га), као Јаирову кћер, са 
болесничког одра, и оздрави их (или: га), молимо Ти се, услиши 
и помилуј. 

Народ: Господе, помилуј (трипут). 

Ти који си Петрову ташту додиром исцелио, исцели и сада 
милосрћем својим тешко болесне слуге твоје ( или: болесног слу
гу твог), брзо им (или: му) дајући здрав.tDе, усрдно Ти се молимо, 
Изворе исце.tDења, услиши и по ми л уј. 
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Народ: Господе, помил уј.(трипут). 

Као што си примио Језекијине сузе, Манасијино покајање и 
Ниневл.ана, и Давидову исповест, и убрзо их помиловао, прими 
и наше молбе које Ти у умилењу приносимо, сведобри Царе, и 
као милосрдан пом ил уј тешко болесне слуге твоје 4!ли: боле
сног слугу твог), дарујући им ~ли: му) здравл.е, молимо Ти се 
са сузама, Изворе живота и бесмрћа, услиши и брзо помил уј. 

Народ: Господе, помилуј(трипут). 

Возг лас: Услиши нас, Боже Спасител.у наш, над о свих краје
ва земал.ских и оних најудал.енијих, и милостив, милостив буди, 
Господе, нама грешнима, и помилуј нас. Јер си милостив и чове
кол.убив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Ду
ху, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Затим молитва: 

г осподе Сведржител.у, свети Царе, који кажњаваш и не ум
ртвл.ујеш, подупиреш оне што падају и подижеш оборене, 

уклањаш телесне патње л.удске, молимо Ти се, Боже наш, ми
лошћу својом посети болесне слуге твоје (или: болесног слугу 
твог), опрости им Сили: му) сваки грех вол.ни и невол.ни. О, Го
споде, пошл,и с неба лековиту силу твоју, косни се тела, обуста
ви грозницу, умири болове и сваку прикривену немоћ, буди 
лекар слугу твојих (или: слуге твога) (има) подигни их (или: га) 
са одра болести и са постел,е патњи читаве и здраве (или: чита
ва и здрава), даруј их (или: га) Цркви твојој да испуњују и творе 
Сили: испуњује и твори) вол.у твоју. Јер је твоје да нас милујеш и 
спасаваш, Боже наш, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Све
томе Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 
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МОЛИТВА 
ПРОТИВ СВАКЕ БОЛЕСТИ 

господе Сведржител,у, лекару душа и тела, који обараш и по
дижеш, кажњаваш и опет исцел,ујеш, милошћу својом посе

ти нашег болесног брата ( или: нашу болесну сестру) (име); 
пружи руку своју, пуну исцел,ења и лека, и исцели га ( или: је), 
подижући га (или: је) из постеље и болести, запрети духу боле
сти; отерај од њега сваку немоћ, сваку муку, сваку рану, сваку 
ватруштину и грозницу; и ако има у њему греха и безакоња -
разреши, отпусти, опрости му ради човекољубл,а свог. О, Госпо
де, поштеди створење твоје, у Христу Исусу, Господу нашем, са 
којим си благословен, и са пресветим и благим и животворним 
Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 



МОЛИТВЕ ВРАЧЕВСКЕ 

(ИСЦЕЛИТЕLЪНЕ) 
за оне који пате од нечистих дух ова 

и од ма какве болести 

Свештеник: Благословен Бог ... И Трисвето; Господе, rюмил уј (12 
пута). И ове тропаре, глас 6. Помилуј нас, Господе." Слава: Господе, 
помил уј нас ... И сада: Отвори нам двери милосрћа ... (стр. 28). Онда: 

Тропар, глас 8. 

Свети Бесребрници и Чудотворци, посетите немоћи наше, 
забадава добисте, забадава нам дајте. 

Кондак, г ла с 2. 

Славни лекари и чудотворци, пошто сте примили благодат 
исце.л:,ења, ви пружате здравље болеснима, и својом посетом вој
ске противничке победисте, исцељујући свет чудесима. 

Кондак, г ла с 3. 

Мудри Талалеје, показао си се као самученик Мученика, и 
изврстан маченосац Цара славе, прославио си се патњама и му
кама, уништио си охолост идолосл ужитеља, тога ради славимо 

чесну успомену твоју. 

Ко ида к пророку Илији, г л ас 2. 
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Пророче и предвидиоче великих дела Бога нашег, Илијо 
знаменити, који си речју својом зауставио кишоносне облаке, 
моли за нас Јединог ЧовекоЛ>упца. 

Кондак светоме Димитрију, глас 2. 
Потоцима крви твоје, Димитрије, Бог окваси Цркву, давши 

ти непобедиву силу, чувајући неповредивим град твој, јер си ти 
његова тврћава. 

Молитва 1 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

оче свети, лекару душа и тела, који си послао јединородног 
Сина свог, Господа Бога и СпаситеЛ>а нашег Исуса Христа 

који исцеЛ>ује сваку болест и избавЛ>а од смрти, исцели и слугу 
твога ( или: слушкињу твоју) (име) од свих његових душевних и 
телесних немоћи, и оживотвори га ( или: је) благодаћу Христа 
Твог: молитвама пречисте Владичице наше Богородице и При
снодјеве Марије; силом часног и животворног Крста; посред
ништвом чесних небеских Сила Бестелесних; чесног славног 
пророка, претече и крститеЛ>а Јована; светих славних и свехвал
них Апостола; светих славних и добропобедних мученика; пре
подобних и богоносних Отаца наших; светих исцелитеЛ>а 
Бесребрника: Козме и Дамјана, Кира и Јована, Пантелејмона и 
Ермолаја, Самсона и Диомида, Фотија и Аниките, Талалеја и 
Трифуна; светих и праведних богородитеЛ>а Јоакима и Ане, и 
свих Светих. Јер си Ти извор исцеЛ>ења, Боже наш, и Теби славу 
узносимо, са јединородним Твојим Сином, и једносушним Твојим 
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Молитва 2 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

rлагословен си благи Боже, лекару душа и тела наших, који 
.D>олести наше и немоћи на тел у свом понесе, чијом се раном 
ми исцелисмо; Ти смрћу смрт умртви и онима у гробовима 
живот подари; Ти Лазара из мртвих васкрсе, помил уј и слугу 
твога ( или: слушкињу твоју) (име), као што си Петрову ташту 
посетио и једном речју грозницу од ње отерао, и двојици дужни
ка дуг опростио, и жени грешници опроштај грехова подарио; 
Ти дакле, многомилостиви и дуготрпеЛ>иви Господе, који тугу
јеш због А>удских зала, погледај на нас, и на слугу твога ( или: 
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слушкињу твоју) (име), и отерај од њега главобол,у, и завист, и 
тегобу, и ватру, и ослободи га од ужаса, и избави од огња и од 
злог дана и часа, и од злих очију .tDудских, и од злодуха поднев
ног, и од сваке болести и немоћи, и уклони ватру, и одагнај бо
лест од онога који се сећа Давидовог пророштва које каже: 
помил уј ме, Боже, по великој милости својој; и по великој добро
ти својој очисти свако безакоње његово, и сваку леност, и сваку 
немоћ. Јер си Ти истинити лекар душа и тела наших, Христе 
Боже наш, и Теби славу узносимо са Оцем и Светим Духом, са
да и увек и у векове векова. Амин. 

Молитва 3 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

господе Сведржител,у, лекару душа и тела, који обараш и по
дижеш, кажњаваш и опет исцел,ујеш брата нашег (или: се

стру нашу) (име), милошћу својом посети болесника (или: 
болесницу), и пружи руку своју пуну исцелења и лекова, и 
исцели га (или: је) подижући га (или: је) са болесничке посте.tDе; 
запрети духу болести и уклони од њега (или: ње) сваку немоћ, и 
сваку страст, и сваку рану, и сваку ватру или језу; ако је у ње
му грех или безакоње, олакшај му (или: јој), отпусти, опрости ра
ди твога човекол,уб.tDа. О, Господару, поштеди створење твоје у 
Христу Исусу Господу нашем, са којим си благословен, и са 
пресветим и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек 
и у векове векова. Амин. 

Молитва 4 

Господу се помолимо. Господе, помил уј. 

владару Господе Боже наш, лекару немоћних и исцелител,у 
болесних, који не желиш да ико од .tDуди буде болестан, већ 

свагда здрав и читав и чврст, Ти сам Владару, и сада раслабл,е
ног слугу твог (или: слушкињу твоју) који (или: која) болестан 
(или: болесна) телом лежи, као милостив посети, и помил уј, и 
освети дело руку твојих, и угаси ватру, и утишај немир, и отерај 
од њега (или: ње) сваку болест. О, Господе Исусе Христе Боже 
наш, као што си речју подигао Петрову ташту, мучену грозни
цом, и наредио јој да Ти служи, тако и сада п ог леда ј на слугу 
твога (или: слушкињу твоју), и уништи болест његову (или: ње
ну), и одагнај од њега тежак сан као што си тела нечистих 
очистио и врховног апостола Петра из тамнице извео, као што 
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си твога апостола Павла избавио из руку цара Арете и твог 
тубтеног Јована Богослова од Артемиде сачувао, као што си 
праведнога Ноја у она времена спасао од страшног и свеопштег 
потопа, Ти сам и сада, Господе, духовном десницом својом поди
гни и слугу твога (или: сл ушкињу твоју) (нме) од ове болести; 
као што си гостотупца Авраама праведнога избавио од сваког 
искушења и предивног пророка Данила, у јаму баченог, од ла
вова неповрећеног сачувао, Ти сам, Господе, и сада сачувај слу
гу твога (илн: слушкињу твоју) (име), угаси ватру и утишај 
немир, отерај од њега (нли: ње) сваку болест и подигни га (илн: 
је) са болесничi<е постете; као што си руком Анћела твог изба
вио Јакова од Исавове братомржње, као што си слепога просве
тио подаривши му вид, као што си прекрасног Јосифа избавио 
од гнева и зависти браће, Ти и сада болесног слугу твог (или: 
болесну слушкињу твоју) (име) милошћу и добротом избави од 
болести, посети га (или: је), подигни га и оживи; као што си не
када Три Младића избавио од усијане пећи и пламен у росу 
претворио, као што си очистио десеторицу губаваца, тако исце
ли и слугу твога (или: и слушкињу твоју) (име), и не узврати му 
(или: јој) по делима његовим (или: њеним); као што си силом 
Божанства свог подигао из гроба мртвога Лазара, и дошавши у 
Силоамску бању подарио вид слепоме од роћења, и тридесето
смогодишњег раслабтеног у трен ока оздравио и рекао му: Ето 
си здрав, више не греши, да ти не буде горе, Ти сам, Човеко
тупче, милостиви и дуготрпетиви Владика, сажали се на мене 
и пом ил уј ме, да ме не би, као не родну смокву, п осека о без по
кајања и сурвао у дубину морску, него подигни сл у гу твога 
(или: сл ушкињу твоју) (име), Милосрдни. 

Пресвета Владичице, Дјево Богородице, помози слузи твоме 
( или: слушкињи твојој) (име). 

Непобедтива и недокучтива и божанствена сило часног и 
животворног Крста, не през ри мотење сл yre твога ( или: 
слушкиње твоје) (име). 

Свети славни Анћели и Арханћели, многооки Херувими и 
шестокрили Серафими, Престали, Господства, молите се непре
стано Богу за слугу његовоr ( ИЛИ: слушкињу њеrову) (име). 

Свети славни апостоли Петре и Павле и остала Дванаесто
рица и Седамдесеторица, посетите што пре милостиво и усрдно 
слугу свога ( ИЛИ: слушкињу своју) (име). 
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Свети Божји Пророци: Мојсије, Ароне, Давиде, Илијо и Јели
сеју и остали сви свети Пророци, подигните слугу свога (или: 
слушкињу своју) (име). 

Свети славни и добропобедни Мученици: Стефане, Георгије, 
Димитрије, Евстатије, Теодоре Тироне, Теодоре Стратилате, Ев
стратије, Авксентије, Евгеније, Мардарије и Оресте, и сви свети 
Мученици, молите се Творцу и Господару Христу за слугу ње
говог (или: слушкињу његову) (име). 

Свети васел,енски У чител,и: Василије Велики, Григорије Бо
гослове и Јоване Златоусте; и велики свети чудотворче Христов 
Никола је; и сви Светител,и, посетите ускоро слугу свога (или: 
сл ушкињу своју) (име). 

Свети Бесребрници и чудотворЦи: Козмо и Дамјан е, Кире и 
Јоване, Пантелејмоне и Ермолаје, Самсоне и Диомиде, Фотије и 
Аникито, Талалеје и Трифуне, и сви свети Лекари, помозите сада 
болесноме слузи Божјем (или: слушкињи Божјој) (име). 

Преподобни и богоносни Оци наши: Антоније и Петре, Јев
тимије и Саво, Атанасије и Онуфрије, Симеоне и Данило, Алим
пије и Арсеније, Пајсије и Јоване, и сви Преподобни и Праведни, 
молите се непрестано Христу Богу за слугу његовог (или: 
слушкињу његову) (име). 

Све војске Анћела, Претечо Господњи, дванаесторице Апо
стола, Свети сви са Богородицом сатворите молитву да се спасе
мо. 

Молитва 5 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

ходите сви л,уди, и припаднимо, и помолимо се многомило

стивом Богу, да подари сл узи своме (или: сл ушкињи својој) 
(име) здравл,е и дуг живот, и одагна од њега (или: ње) сваку ва
тру и сваку немоћ, и грозницу и сваку болест што наилази на 
њега (или: на њу). Заклињем вас, болести л,уте, седамдесет и 
двама језицима, које је Бог даровао л,удима, да отступите од 
слуге Божјег Щли: слушкиње Божје) (име), па дошле с неба, или 
од сунца, или од месеца, или од грома, или од труса, или од 

круга, или од осијања, или од свих гора, или од ма ког камења, 
или од извора воденог, или са раскрснице, или са пол,а, или од 

винограда, или са ма које или са свих раскрсница дошле да 
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нашкодите слузи Божјем (или: слушкињи Божјој) (име); можда 
заклетвом би везан, или одушевЈЬењем понесен, те зажеле да 
учини неко зло, или да стави у дому свом или у тору свом 

нешто против урока, или против нагрну л их на њега напасти, 

или против зависти, или против прождр1Ьивости и опијања, или 
против дана и дрхтавице, или против главобоЈЬе, или против 
душевних мука, па ви болести доћосте да нашкодите слузи 
Божјем (или: слушкињи Божјој) (име); или ви болести главе, или 
очију, или руку, или ногу, или груди, или срца, или слезине, 
или бешике, и све ви опаке болести које наваЈЬујете на слугу 
Божјег (или: слушкињу Божју) (име), отступите од њега (или: 
ње) и вратите се у пусте горе свака на своје место; и ви болести 
које се налазите у сл узи Божјем (или: сл ушкињи Божјој) било у 
његовој (или: њеној) глави, или у ушима, или у језику, или ма 
г де у њему (или: њој), ма откуда дошле и сместиле се у њему 
(или: њој) и стварате му (или: јој) муку у срцу, изићите из слуге 
Божјег (или: слушкиње Божје) (име), и вратите се на дно пакла 
ономе који вас је послао; ако му ко нанесе тегобу, био ближњи, 
или роб, или слободњак, те он отрова, или друго зло учини, или 
обећа да учини; заклињем вас, све опаке болести, великим име
ном Исуса Христа и пречистим ликом и моћном десницом ње
говом, удаЈЬите се од слуге Божјег (или: слушкиње Божје) (име), 
да би, бу дући здрав, славио Бога увек. Амин. 

Молитва 6 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

Боже и Господе сила, који милошћу урећујеш све за род 
ЈЬудски, посети и слугу твог (или: слушкињу твоју) (име) ко~ 

ји призива име Христа Твог, и исцели га (или: је) од сваког теле
свог и душевног греха, и од сваке саблазни и напасти, и удал,и 
од слуге твога (или: слушкиње твоје) сваку злотворну најезду 
ћаволску, и подигни га са болесничке постеЈЬе, и дај га Цркви 
твојој светој здрава душом и телом, украшена добрим делима и 
благим речима, славећи са свима Тебе и Христа Твога, наду 
нашу, са којим си благословен, и са пресветим и благим и 
животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове веi<ова. 
Амин. 

Молитва 7 

Господу се помолимо. Господе, помил уј. 
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Благи и човекол,убиви Господе, милостиви и дуготрпел,иви, 
исцели слугу твога (Или: сл ушкињу твоју) (име) од сваке бо

лести и патње, и подигни са болесничке постел,е, и посети ми
лошћу и добротом својом, отерај од њега сваку болест и муку, 
да би, подигнут твојом моћном руком, послу жио Теби са сваком 
захвалношћу, славећи и благосил,ајући с нама пресвето и ве
личанствено Име твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек 
и у векове векова. Амин. 

Молитва 8 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

господе Боже сила, посети слугу твога (ИЛИ: слушкињу твоју) 
(име), милошћу и добротом твојом помилуј га и дај му исце

л,ење и здравл,е, избавл,ајући га од сваке душевне и телесне пат
ње, и подигни са одра немоћи, водећи га у свети и молитвени 
храм твој, и присаједини га изабраноме стаду твоме у Христу 
Исусу Господу нашем, са којим си благословен, и са пресветим 
и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

Молитва 9 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

владару Господе Боже наш, Ти имаш власт опраштати грехе 
и спасавати душе и исцел,ивати тела благодаћу твојом, по

кажи милост своју на слузи твом сили: слушкињи твојој) (име) 
који пати од ове болести, и исцели га речју твојом, и подигни од 
болести у здравл,е, и од туге у утеху, јер си Ти Бог наш који 
кажљава и опет исцел,ује, чинећи све милости ради. О, Господе, 
услиши нас који Ти се молимо за слугу твог сили: слушкињу 
твоју) (име), и одагнај од њега болест ову: од његове главе, од 
косе, од чела, од темена, од лица, од очију, од ушију, од ноз
дрва, од уста, од језика, од подјезичја, од грла, од врата, од гру
ди, од срца, од тела, и од свих љегових унутрашњих и 

спол,ашњих делова, од костију, од жила, од крвотока, од поми
сли, од г л аса, од младости, да би се прославило пречасно и ве
личанствено име твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек 
и у векове векова. Амин. 

Молитва 10 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 



104 ВЕЛИКИ ТРЕБНИК 

господе Боже наш, истинити и човекољубиви, Теби се молимо 
и Тебе молимо: смилуј се на саздање твоје, и отера ј сваку бо

лест и муку од слуге твога (или: слушкиње твоје) (име): од чела 
његовог, од главе, од ума, од темена, од косе, од лица, од очиЈу, 

од ушију, од уста, од ноздрва, од обрва, од језика, од образа, од 
тела, од слепоочница, од грла, од груди, од плећа, од ребара, од 
лећа, од утробе, од срца, од слезине, од ногу, од улаза, од спава
ња, од воде, од пића, од воћа, од младости, од разума, од наслед
ног греха, од свога искушења, од бедара, од листа, од г лежња, 
од стопала, од пета, од прстију, од зглобова, од жила, од руку, 
од лаката, од вида, од дланова, од унутрашњих и спољашњих 

делова, и пребрази га од болесна у здрава, јер си Ти Бог наш 
који је Мироносицама преобразио плач у свагдашњу радост. Ти 
си дошао на Јордан Јовану да те он крсти, и да испуниш сваку 
правду; Ти си дошао у Витанију да васкрснеш Лазара из 
мртвих, Ти дај снаге сада и сл узи твоме (или: сл ушкињи твојој) 
(име), и исцели га по твоме нахоћењу од сваке душевне и теле
сне болести, да би како треба славио Тебе, Оца и Сина и Свето
га Духа, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Молитва 11 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

царе небески и исцелитељу свих многогодишњих патника, 
Господе Исусе Христе, Сине и Речи Божја, пред Тобом 

дршће све и сва и по твојој заповести се удаљује свака патња, 
јер си Ти некада, стегнувши Раслабљеноме жиле, одагнао бо
лест, Ти Господару, подигни од ове болести и слугу твога (или: 
слушкињу твоју) (име), и подај му здравље, да би се и у њему 
прославило пресвето и величанствено Име твоје, са Оцем и Ду
хом Светим, сва г да, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Молитва 12 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

Благословен си, Господе Боже наш, лекару душа и тела, који 
и немоћи и болести наше на телу свом понесе, чијом се ра

ном ми исцелисмо, пастиру добри, који доће да изгубљену 
овчицу тражиш, и који изнемоглима дајеш утеху и живот са ва
скрсењем; Ти си се у последње време учовечио и Бог Реч се са 
телом на земљи јавио и са људима поживео ради људског спасе
ња. О, Господе, Ти на висинама живиш и на смирене гледаш; 
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као што си некада примио Језекијину молитву и сузе, подигао 

га са болесничког одра, и продужио му живот за петнаест годи

на; као што си преко пророка Јелисеја очистио од губе Неемана 

Сирца, и васкрсао Сунамићанкина сина; и као што си Петрову 

ташту од грознице избавио; и заповешћу својом губаве исцел,и

вао; и додиром хал,ине своје исцелио од болести жену, болесну 

дванаест година од течења крви; и због вере капетановог сл у гу 

оздравио; и удовичина јединца сина из мртвих васкрсао, и пре

дао га мајци његовој жива и здрава; и Хананејкину кћер од сви

репог злодуха ослободио; и помазавши калом очи слепом од 

роћења, вид му повратио; и четвородневног и л,убл,еног пријате

л,а твог Лазара оживео и дао га сестрама његовим; као што си 

некада дао власт Апостолима твојим да болесне исцел,ују и гу

баве чисте; као што си царинике оправдао, и прикован на крсту 

рај обећао разбојнику Ти који узимаш на себе грехе света; као 

што си преко врховних Апостола твојих Петра и Јована код 

Красних врата хромога исцелио, и Тавиту из мртвих васкрсао, и 

Евтиха Павлом оживео, и од гујина уједа Павлову руку непо

врећеном сачувао, и преко Павла апостола твога крепком ру

ком својом оца Пуплијева од ватре и грознице исцелио, тако и 

сада, неисказаним човекол,убл,ем својим и уобичајеним ми

лосрћем својим исцели слугу твога (или: слушкињу твоју) (име) 

од његових душевних патњи, молимо Ти се и преклињемо Те, 

раз реши, опрости сл узи твоме (или: сл ушкињи твојој) сва беза

коња за која Те моли, и исцели га од страсти, очисти од сваке 

прл,авштине тела и душе, угаси ватру у њему росом милости 

твоје; опрости му ако коју заповест твоју наруши као човек који 

тело носи и телесно живи, ако сагреши пред Тобом дању или 

ноћу, вол,но или невол,но, свесно или несвесно, или се ум његов 

повреди п ог лед ом очију или сл ухом ушију или мирисањем или 

нечим другим, те сагреши и телом и духом, и отући се од вол,е 

твоје, но Ти сам, Господе, као благ и човекол,убив, подигни га 

од ове опаке болести и патње. О, Владару Господе, услиши нас 

грешне сада, и кад год Те призовемо; п ог леда ј као благ и не по

мени безакоља његова прва, и избави њега и нас од вечних му
ка, и очисти њега и нас од сваке рћаве намере, и уста његова 

нека величају Тебе, и усне његове нека славе Тебе, и руке њего

ве укрепи на вршење заповести твојих, и ноге његове поведи пу

тем твојим, и све удове и разум његов утврћујући молитвама 

пречисте Мајке Твоје и свих Светих твојих. Јер си милостив и 
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човекол,убив Бог, и Теби славу узносимо, са беспочетним Тво
јим Оцем, и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и 
у векове векова. Амин. 

Молитва 13 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

Баволе, запрећује ти Господ који је дошао у свет преко 
пречисте Приснодјеве Марије истините Богородице ради 

спасења целога света, јер си проклет и сва зла дела твоја и ми
сли, дневне и ноћне. Заклињем те, душе нечисти, великим име
ном Свете Тројице да не у носиш у сл у гу Божјег сили: у 
слушкињу Божју) тешке болести и рьаве помисли, него иди у 
места пуста и безводна где човек не борави, и Бог једини над
г леда. Заклињем те, ду ше нечисти, именом јединородног Сина 
Божјег, Господа нашег Исуса Христа, да не саблажњаваш сла
бошћу и рћавим маштањима слугу Божјег сили: слушкињу 
Божју) (име), како би свагда приносио Господу чисте молитве, а 
твоја дневна и ноћна зла нека буду с тобом, за њих ћеш дати 
одговор на Дан Суда. Ја даноноћно служим моме Господу, који 
тебе сатире и прогони, а мене укрепл,ује и уразумл,ује по вели
кој својој доброти и човекол,убл,у. Отступи од мене, Сатано! про
клет да си и сва зла сила твоја јер се благослови и прослави 
пречасно и величанствено име твоје, Оца и Сина и Светога Духа, 
сада и увек и у векове векова. Амин. 

Молитва 14 

Светог оца нашег Јована Златоуста 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

Бож:е вечни, који си род људски избавио од робовања ћаволу, 
избави и слугу твога (или: слушкињу твоју) (име) од сваког 

дејства нечистих духова; нареди злим и нечистим дусима и де
монима да отступе од душе и тела слуге твога (или: слушкиње 
твоје), и да не бораве нити се сакривају у њему, него нека ради 
светог Имена Твог, и јединородног Сина Твог, и животворног 
Духа Твог, беже од створења руку твојих, и нека буде очишћен. 
од сваког искушења ьаволског, да би свето и праведно и по
божно поживео, удостојаван пречистих Тајни јединородног Сина 
Твог и Бога нашег, са којим си благословен и прославл,ен, са 
пресветим и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек 
и у векове векова. Амин. 
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Еванћеље од Матеја: (Мт. 10, 1. 5-8). 

У време оно дозвавши Исус свGјих дванаест ученика, даде 

им власт над духовима нечистим да их изгоне:, ·:.-~· да исцјељују 

од сваке болести и сваке немоћи. Ову Дванаесторицу посла 

Исус и заповједи им говорећи: На пут незнабожца не идите, и у 

град самарјански не улазите. Него идите најприје изгубљеним 

овцама дома Израиљева! И ходећи проповједајте и казујте да се 

приближило царство небеско. Болесне исцјељујте, губаве чисти

те, мртве дижите, демоне изгоните; на дар сте добили, на дар и 

даЈИТе. 

Или Еванћеље од Матеја: (Мт. 9, 9-13). 

У време оно одлазећи Исус оданде видје човјека г дје сједи 

на царини, по имену Матеја, и рече му: Хајде за мном. И 

уставши отиде за њим. И кад јећаше у кући, гле, многи царини

ци и грјешници доьоше и јећаху са Исусом и са ученицима ње

говим. И видјевши то, фарисеји рекоше ученицима његовим: 

Зашто са цариницима и грјешницима учитељ ваш једе и пије? А 

Исус чувши рече им: Не требају здрави љекара него болесни. 

Него идите и научите се шта значи: Милости хоћу, а не жртво

приношење. Јер нисам дошао да зовем праведнике но грјешнике 

на покајање. 

Или Еванћеље од Луке: (Лк. 1, 39-49. 56). 

У дане оне Марија уставши отиде хитно у горски крај, у 

град Јудин. И уће у дом Захаријин, и поздрави Јелисавету. А ка

да Јелисавета чу поздрав Маријин, заигра дијете у утроби њези

ној, и Јелисавета се испуни Духа Светога, и повика узвишеним 

гласом и рече: Благословена си ти мећу женама, и благословен 

је плод утробе твоје! И откуд мени ово да доће, мати Господа 

мојега мени? Јер гле, када глас поздрава твојега доье у уши мо

је, заигра дијете од радости у утроби мојој. И благо оној која вје

рова, да ће се извршити што јој је казао Господ. И рече Марија: 

Велича душа моја Господа; И обрадова се дух мој Богу, Спасу 

мојему, што по г леда на смјер ност сл ушкиње своје; јер г ле, од са

да ће ме звати блаженом сви нараштаји; што ми учини ве

личину Силни, и свето име његово. И остаде Марија са њом око 

три мјесеца, и врати се дому своме. 
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Јектенија: По ми л уј нас, Боже, по великој милости својој, мо
лимо Ти се, услИШИ И ПОМ ИЛ уј ... 

и отпуст. 

МОЛИТВА СВЕТИХ СЕДАМ МЛАДИБА 
за болеснога и који пати од несанице 

Господу се помолимо. Господе, помилуј. 

Боже велики, славни, и недокучл,иви, и неисказани, који си 
руком својом створио човека, узевши прах од земл,е, и 
почаствовао га ликом својим; Исусе Христе, многожел,ено име, 
са беспочетним Твојим Оцем, и са пресветим и благим и живот
Борним Твојим Духом, доћи и посети душу и тело слуге твога 
(или: слушкиње твоје) (име) молитвама пресвете Владичице 
наше Богородице и Приснодјеве Марије; светих небеских Сила 
Бестелесних; чеснога, славнога пророка и претече и крстител,а 
Јована; светих славних и свехвалних Апостола; светих Отаца 
наших и васел,енских Учител,а: Василија Великог, Григорија Бо
гослова и Јована Златоуста; Атанасија и Кирила, Николаја Мир
ликијског, Спиридона Чудотворца, и свих светих 
Првосвештеника; светог апостола, првомученика и архићакона 
Стефана; светих славних великомученика: Георгија Победоно
сца, Димитрија Мироточивог, Теодора Стратилата, и свих светих 
Мученика; преподобних и богоносних Отаца наших: Антонија, 
Јефтимија, Саве Освећеног, Теодосија, Онуфрија, Арсенија, Атана
сија Атонског, и свих Преподобних; светих и исцелител,а Бесре
брника: Козме и Дамјана, Кира и Јована, Пантелејмона и 
Ермолаја, Сампсона и Диомида, Талалеја и Трифуна, и осталих; 
светога (чији је дан), и свих твојих Светих; и дај му сан спокојан, 
сан телесни, здравл,е и спасење и живот, и снагу душевну и те
лесну, као што си некада посетио Авимелеха, угодника свог, у 
храму Агрипову, и дао му сан утехе, да не види пад Јерусалима; 
и успавао га сном који крепи, и опет га за трен ока подигао, у 
славу твоје доброте. Али Ти си и у дане Декија цара и отпадни-
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ка показао својих светих славних Седам Младића као исповед
нике и сведоке твога оваплоћења и успавао их на 372 године у 
пећини, као децу загревану у утроби мајке своје, и тела су им 
остала потпуно читава, у славу и похвалу човекЈоубЈоа твог, и 
као доказ и сведочанство нашег поновног роћења и васкрсења 
свих. Стога Ти сам човекоЈоубиви Царе, доћи и сада силаском 
Светога Духа Твог, и посети слугу твога ( или: слушкињу твоју) 

(име), и подари му здравЈое, снагу и крепост твојом добротом, 
јер је од Тебе сваки добри поклон и сваки савршени дар. Јер си 
Ти лекар душа и тела наших, и Теби славу и благодарност и 
поклоњење узносимо, са беспочетним Твојим Оцем, и са пресве
тим и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и веко
ве векова. Амин. 



МОЛЕПСТВИЈЕ 
за болесне које узнемиравају и муче нечисти дуси 

Свештеник почиље: Благословен Бог наш ... Трисвето; по Оче 
наш: Псалам 143. 

Господе, услиши молитву моју, прими мол,ење моје по исти
ни својој, услиши ме по правди својој. И не иди на суд са сл у
гом својим, јер се неће оправдати пред тобом нико жив. 
Непријател, гони душу моју, гази у прах живот мој, посаћује ме 
у мрак, као давно помрле. Трне у мени дух мој, нестаје у мени 
срца мојега. Помињем дане старе, пребрајам све послове твоје, 
размишл,ам о дјелима руку твојих. Пружам к теби руке своје; 
душа је моја као суха земл,а пред тобом. Похитај, услиши ме; 
Господе, нестаје духа мојега, немој одвратити лица својега од ме
не; јер ћу бити као они који одл.азе у гроб. Рано ми јави мил.ост 
своју, јер се у тебе уздам. Покажи ми пут, којим да идем, јер к 
теби подижем душу своју. Избави ме од непријател,а мојих, Го
споде, к теби притјечем. Научи ме творити вол,у твоју, јер си ти 
Бог мој; дух твој бл.аги нека ме води по стази правој. Имена ра
ди својега, Господе, оживи ме, по правди својој изведи из муке 
душу моју. И по мил.ости својој истријеби непријател,е моје, и по
губи све који муче душу моју, јер сам твој сл.уга. 
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(Пс. 23). Господ је пастир мој, ништа ми неће недостајати. 
На зеленој паши пасе ме, води ме на тиху воду. Душу моју опо
равЈЬа, води ме стазама праведним имена ради својега. Да поћем 
и долином сјена смртнога, нећу се бојати зла; јер си ти са мном; 
штап твој и палица твоја тјеши ме. Поставио си преда мном 

трпезу на видику непријатеLЬима мојим; намазао си уLЬем главу 
моју, и чаша је моја преопуна. Да! доброта и милост твоја пра
тиће ме у све дане живота мојега, и ја ћу наставити у дому Го
сподњем за дуго. 

(Пс. 27) Господ је видјело моје и спасење моје; кога да се бо
јим? Господ је крјепост живота мојега; кога да се страшим? Ако 
навале на ме зликовци да поједу тијело моје, противници и не
пријатеLЬи моји, спотаћи ће се и пашће. Ако против мене војска 
у око стане, неће се уплашити срце моје; ако се на ме рат дигне, 
ја се ни онда нећу бојати. За једно само молим Господа, само то 
иштем, да живим у дому Господњем све дане живота својега, да 
гледам красоту Господњу, и раним у цркву његову. Јер би ме 
сакрио у колиби својој у зло доба; склонио би ме под кровом 
шатора својега; на камену гору попео би ме. Тада бих подигао 
главу своју пред непријател,има који би ме опколили; принио 
бих у његову шатору жртву хвале; запјевао бих и хвалио Госпо
да. Чуј, Господе, глас мој, тебе призивЈЬем, смилуј се на ме и 
услиши ме. Срце моје говори пред тобом што си рекао: 
"тражите лице моје"; тражим лице твоје, Господе! Немој одврати
ти од мене лица својега, немој у гњеву оставити сл уг е својега; 
буди помоћник мој; немој ме одбити, и немој ме оставити, Боже, 
спаситеLЬу мој! Јер отац мој и мати моја оставише ме; али Го
спод нека ме прихвати. Упути ме, Господе, на пут свој и води ме 
правом стазом поради онијех који ме вребају. Немој ме дати на 
воЈЬу непријатеLЬима мојим; јер усташе на ме лажни свједоци; 
али злоба говори сама против себе. Вјерујем да ћу видјети до
броту Господњу на земл,и живијех. Уздај се у Господа, буди сло
бодан; нека буде срце твоје крјепко, уздај се у Господа. 

(Пс.69) Помози ми, Боже, јер доће вода до душе. Пропадам 
у дубоком глибу; гдје нема дна; тонем води у дубине, и вали ме 
затрпавају. Изнемогох вичући, промуче ми грло, побијеLЬеше ми 
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очи п ог ледајући Бога. Онијех који мрзе на ме ни за што има 
више него косе на глави мојој; осилише који хоће да ме погубе, 
лажл,иви непријател,и моји. Што нијесам отимао, вал,а да вра
тим. Боже! ти знаш је ли у мени безумл,е, и кривице моје нијесу 
сакривене од тебе. Немој да се постиде у мени који се уздају у 
тебе, Господе, Господе над војскама! Немој да се посраме у мени 
који траже тебе, Боже Израил,ев! Јер тебе ради подносим руг, и 
срамота попаде лице моје. Тућин постадох браћи својој, и нез
нан синовима матере своје. Јер ревност за кућу твоју једе ме, и 
ружења онијех који тебе руже падају на ме. Плачем, постим се 
душом својом, и то ми се прима за зло. Мјесто хал,ине облачим 
врећу, и бивам им прича. О мени се разговарају сједећи на вра
тима, пијући вино пјевају ме. А ја се молим теби, Господе; врије
ме је да се смилујеш, Боже; по великој милости својој услиши 
ме, јер је истинито спасење твоје. Извади ме из г либа, да не про
паднем; да се избавим од ненавидника и из дубоке воде; Да ме 
не узме вода на матицу, да ме не прождре пучина, и да не скло

пи јама нада мном ждријела својега. Услиши ме, Господе, јер је 
благост твоја милосрдна, по великој доброти својој по г леда ј ме. 
Немој одвратити лица својега од слуге својега; јер ме је туга; по
хита ј, услиши ме. Приближи се души мојој, избави је; на супрот 
непријател,има мојим избави ме. Ти знаш под каквим сам ругом, 
стидом и срамотом; пред тобом су сви непријател,и моји. Срамо
та сатр срце моје, изнемогох; чекам хоће ли се коме сажалити, 
али нема никога; хоће ли ме ко потјешити, али не налазим. Дају 
ми жуч да једем, и у жећи мојој поје ме оцтом. Трпеза њихова 
нека им буде мрежа и замка, то нека им буде плата. Нека им 
потамне очи њихове, да не виде, и њихова бедра раслаби за 
свагда. Излиј на њих јарост своју, и пламен гњева твојега нека 
их обузме! Стан њихов нека опусти, и у њиховијем шаторима 
нека не буде никога да живи. Јер кога си ти поразио, они гоне, 
и умножавају јаде онима које си ти ранио. Мећи на њих криви
цу за кривицом, да не доћу до правде твоје. Нека се избришу из 
књиге живијех, и с праведницима нек не бу ду записани. А ја 
сам ништ и болан; помоћ твоја, Боже, нек ме заклони. Славићу 
име Божје у пјесми, величаћу га у хвали. То је Богу милије од 
вола, од телета с роговима и с папцима. Видјеће ништи и радо
ваће се. Који тражите Бога, оживјеће срце ваше. Јер Бог чује 
убоге, и сужања својих не оглуша се. Нека га хвале небеса и 
земл,а, мора и све што се у њима миче! Јер ће Бог спасти Сион, 
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сазидаће градове Јудине; и људи ће се ондје населити и наслије
диће га. И натражје ће се слуга његовијех утврдити у њему, и 
који љубе име његово наставаће на њему. 

Псалам 50: 

Помил уј ме, Боже ... (стр. 27). 
Затим: Тропар: 

Не повери ме људској заштити, Пресвета Владичице, него 
прими мољење слуге твога; невоља ме опколила, трпети не могу 

демонска стрељање, заклона немам нити г де да се склоним, ку

кавац увек побећиван, и утехе немам осим Тебе, Владичице све
та. Надо и заштито верних, не презри мољење моје, корисно 
са твори. 

Онда свештеник: Милошћу и добротом и човекољубљем Је
динородног Сина Твога, са којим си благословен, са свесветим и 
благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

Затим Молбени канон Господу нашем Исусу Христу, Пре
светој Богородици, Бестелесним Силама, Апостолима, и Свима 
Светима. Глас 2. 

Песма 1 

Ирмос: Ходите људи, певајмо песму Христу Богу, који је 
раздвојио море и водио људе које изведе из египатског ропства, 
јер се прослави. 

Припев: Спаситељу, као милосрдан избави од невоље слугу 
твога. 

Творче, и избавитељу мој, и Господе, помоћи вернима, похи
тај, избави ме од садашње невоље, слуга твој ( или: сл ушкиња 
твоја) вапије Ти, једини Човекољупче. 

Једини знал че наше немоћи, похитавши отми ме од са
дашње муке и насрнуле погибли, и спаси слугу- твога ( или: 
слушкињу твоју), Спаситељу. 

Слава: Анћелски чинови Невештаствених Сила, са Апостоли
ма и Мученицима, умолите Господара свих, да избави од пре
тешке невоље слугу свога ( или: слушкињу своју). 
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И сада: Прибеж:Иште верних, Приснодјево, моћна помоћи 
нас слугу твојих, молитвама твојим, Владичице, избави од са
дашље беде слугу твог (или: слушкиљу твооу). 

1 
Песма 3 

Ирмос: Утврди нас у Теби, Господе, који си Крстом умртвио 
грех, и усади страх твој у срца нас који Те славимо. 

Као што си некада угодника свог Јакова избавио од Исава
ве замке, тако, као ЧовекоЛ>убац, избави од садашље муке и 
слугу твога (или: слушкиљу твоју). 

ЧовекоЛ>убиви СпаситеЛ>у, призивам Те налазећи се у нево
Л>И и тузи, не презри мене слугу твог (или: слушкиљу твоју), не
го похитај и избави ме као милосрдан. 

Слава: Једини добри, једини милосрдни, једини жалостиви и 
милостиви, молитвама Светих твојих, смиловавши се, ослободи 
слугу твога (или: слушкиљу твоју). 

И сада: Бога кога си родила, Чиста, моли са свима Анћели
ма и Апостолима, Пророцима и Мученицима, да избави мука 
слугу свога ( или: слушкиљу своју). 

Затим, ирмос: Утврди нас у Теби, Господе, који си Крстом 
умртвио грех, и усади страх твој у срца нас који Те славимо. 

Онда свештеник помиње болесника: 

Помил уј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, 
услиши и помил уј. 

Народ: Господе, помил уј (трипут). 

Још се молимо Господу Богу нашем, да услиши глас молит
ве наше, и да поштеди и помилује слугу свога ( или: слушкиљу 
своју), и да покаж:е на љему велику милост своју, и да одврати 
сваки гнев свој који с правом упућује на љега да му опрости све 
грехе, и да га избави од сваке напасти и невоЛ>е, од насиЛ>а и 
робоваља л у ка вом ћавол у, и да одагна од љега свеварЛ>иво са
танско маштаље, и привићаље, и страховаље, и сву љегову 
мучилачку силу која га држи, и да му по доброти својој брзо 
подари и душевно и телесно здравЛ>е, и да љега и све нас поми

лује, рецимо сви, Господе, услиши и помил уј. 

Народ пева са умилсљем: Господе, помил уј ( 40 пута). 
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Свештеник: Услиши нас, Боже, Спасител,у наш, надо свих 
крајева земаЛ>ских и оних на ју дал,енијих, и милостив, милостив 
буди, Господе, нама грешнима, и помил уј нас. Јер си милостив и 
човекоЛ>убив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме 
Духу, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин. 

Онда: Топло моЛ>ење, и тврћаво неосвојива, изворе милости, 
свету прибежиште, усрдно Ти вапијемо: Богородице Владичице, 
похитај и избави нас од невоЛ>а, Ти једина брза заштитнице. 

Песма 4 

Ирмос: Дошао си од Дјеве не заступник, ни анћео, већ Ти 
сам, Господе, оваплотивши се, и спасао си ме целог човека. Сто
га Ти кличем слава моћи твојој, Господе. 

Тихом е пристаништу, Владика, упути сл у гу твога (или: 
слушкињу твоју) кога сада олуја невоЛ>а свирепо витла и 
пучина мука ковит ла. 

МучитеЛ>и слуге твога (или: слушкиње твоје), Христе, ум
нож:ише се, и језик наоштрише као мач оштар с обе стране. По
гледај дакле, ЧовекоЛ>упче, и од неправедне смрти избави слугу 
твога (или: слушкињу твоју). 

Слава: Арханћели, Власти, Силе, и Анћели, Апостоли, 
Мученици, Преподобни, Пророци и Праведници, молите се сви 
за кукавног паћеника (или: за кукавну паћеницу). 

И сада: Готова помоћи Л>удима, свехвална Владичице, укро
ти дивЛ>е валове искушења, и слугу твога (или: слушкињу твоју) 
који прибегава под твоју заштиту, спаси. 

Песма 5 

Ирмос: Даваоче светлости и Творче векова, Господе, води 
нас у светлости својих заповести, јер сем Тебе другога Бога не 
знамо. 

Господе, који си некада испунио Језекијине молитве, испуни 
убрзо и моју, Једини Добри, и спаси слугу твог ( или: слушкињу 
твоју) од сваке напасти. 
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