
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молитва Светога Саве 
 
Добри Боже, стопама Твојим дај да ходим! 
Дух Твој Свети да ми је вођа! 
Зрачи моју душу вечним зрацима љубави! 
Пусти доброту Твоју да загреје душу моју! 
Правда Твоја нека завлада душама свих људи! 
Твоје Царство нека је наш дом! 
Слава Твоја нека засија човечанству да упозна 

Тебе и љубав вечну! 
Песма Твоје радости вечно нека бруји  

у срцима нашим! 
Молим Ти се, Боже Велики, услиши моје жеље! 
Амин!                                                    Ошаџ Јусшин  

(На Богочовечанском путу) 
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Б л а г о в е с т и 

(икона, рад Ћелијских сестара) 



МОЛИТВЕ ЈУТАРЊЕ 
 

Пренувши се од сна, устани одмах, и сабравши ум, 
реци ово са побожношћу и страхом Божјим, крстећи се: 

У име Оца, и Сина, и Светога Духа. Амин. 
Затим постој мало ћутећи док се не умире сва твоја 

осећања, и тада начини три поклона, говорећи: 
Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме 

грешнога. 
А ако је свештеник, говори: Благословен Бог наш... 
Ако није свештеник, почиње овако: 
Господе Исусе Христе, Сине Божји, ради 

молитава Твоје пречисте Мајке и свих Светих, 
помилуј нас. Амин. 

Затим: Слава Теби, Боже наш, слава Теби. 
Царе небесни, Утешитељу, Душе Истине, који 

си свуда присутан и све испуњаваш, Ризнице добара 
и Даваоче живота, дођи и усели се у нас, и очисти 
нас од сваке нечистоте и спаси, Благи, душе наше. 

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, по- 
милуј 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; Све-
ти, посети и исцели немоћи наше, имена Твога ради. 
Господе, помилуј. (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 дође царство Твоје, да буде воља Твоја и 
на земљи као што је 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. 

 
ЗАТИМ ОВЕ ТРОЈИЧНЕ ТРОПАРЕ: 

 
Тропар, глас 1.: Уставши од сна, падамо пред То- 

бом, Благи, и узносимо Ти анђелску песму, Моћни: 
Свет си, Свет, Свет, Боже, помилуј нас Богороди-
цом. 

Слава: Из постеље и сна подигао си ме, Господе; 
ум мој просвети и срце, и усне моје отвори да Те 
славим, Света Тројице: Свет си, Свет, Свет, Боже, 
Помилуј нас Богородицом. 

и сада: Судија ће доћи изненада, и откриће се 
свачија дела, но са страхом вичемо у поноћи: Свет 
си, Свет, Свет, Боже, помилуј нас Богородицом. 

Господе, помилуј. (12 пута) 
 



И МОЛИТВУ ОВУ: 
 
Уставши од сна, благодарим Ти, Света Тројице, 

што се због Своје велике доброте и дуготрпељиво-
сти ниси разљутила на мене лењивог и грешног, ни-
ти ме погубила због безакоња мојих, него си показа-
ла Своје уобичајено човекољубље и подигла мене 
који сам лежао несвесно, да Ти јутрењујем и славим 
моћ Твоју. И сада просвети моје духовне очи, отво-
ри моја уста, да се поучавам речима Твојим и разу-
мем заповести Твоје и творим вољу Твоју и певам 
Тебе у срдачном исповедању и славим пресвето име 
Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

 
ОНДА: 

 
Слава Ти, Царе, Боже, Сведржитељу, који си 

Твојим Божанским и човекољубивим промислом 
удостојио мене грешног и недостојног да устанем 
од сна и да погледам Твој светли дан. Прими Госпо-
де, глас молитве моје као и светих Умних Сила Тво-
јих, и дај да Ти чистим срцем и смиреним духом 
приносим хвалу са нечистих усана мојих, да и ја 
грешник будем са упаљеном свећом душе моје у 
реду са мудрим девојкама, славећи Тебе у Оцу и 
Духу Светоме слављенога Бога Сина. Амин. 

 
 
 



Ходите, поклонимо се цару нашем Богу! 
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу, 

цару нашем Богу! 
Ходите, поклонимо се и припаднимо самоме 

Христу, цару и Богу нашем! 
 

ПСАЛАМ 50: 
 
Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој и 

по обилном милосрђу Свом очисти безакоње моје. 
Опери ме добро од безакоња мога, и од греха мога 
чисти 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 мати моја. Гле, истину 
љубиш, и јављаш ми непознатости и тајне свемудр- 
ости Своје. Покропи ме исопом, и очистићу се; умиј 
ме, и бићу бељи од снега. Дај ми да слушам радост 
и весеље, да се прену кости потрвене. Одврати лице 
Своје од грехова мојих, и сва безакоња 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 путевима Твојим, и безбожни-
ци ће се обратити к Теби. Избави ме од крви, Боже, 
Боже спасења 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 паљенице не мариш. Жртва је Богу дух 
скрушен; срце скрушено и смерно Бог неће одбаци-
ти. По доброти Својој, Господе, чини добро Сиону, 
и нека се подигну зидови Јерусалимски. Онда ће Ти 
бити миле жртве правде, приноси и жртве паљени-
це; тада ће метати на жртвеник Твој теоце. 

 
СИМВОЛ ВЕРЕ 

 
Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, 

Творца неба и земље и свега видљивог и невидљи-
вог. 

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Бо-
жјег, Јединородног, рођеног од Оца пре свих векова, 
Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога 
истинитог, рођеног не створеног, једносуштног 
Оцу, кроз Кога је све постало; 

Који је ради нас људи и ради нашег спасења си- 
шао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Ма- 
рије Дјеве и постао човек; 

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, 
и страдао и погребен; 

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 отпуштање 

грехова. 
Чекам васкрсење мртвих. 
И живот будућега века. Амин. 

 
 
 

ЗАТИМ, МОЛИТВА 1: 
СВ. МАКАРИЈА ВЕЛИКОГ 

 
Боже, очисти ме грешнога, јер никакво добро не 

учиних пред Тобом, него ме избави од Злог, и нека 
буде у мени воља Твоја, да неосуђено отворим своја 
недостојна уста и прославим Твоје свето име, Оца и 
Сина и Светога Духа, сада и увек, и у векове векова. 
Амин. 
 

МОЛИТВА 2: 
ИСТОГА СВЕТИТЕЉА 

 
Уставши од сна, поноћну песму приносим Ти, 

Спаситељу, и падајући пред Тобом вапијем Ти: не- 



допусти да заспим у греховној смрти, него ме 
обаспи милосрђем Ти који си се добровољно распео, 
и похитавши подигни мене који у лености лежим, и 
спаси ме у бдењу и молитви, и после ноћног сна за- 
блистај ми дан безгрешан, Христе Боже, и спаси ме. 
 

МОЛИТВА 3: 
ИСТОГА СВЕТИТЕЉА 

 
Уставши од сна, Теби прибегавам, Владару чо-

векољубиви, и милосрђем Твојим полазим на дела 
Твоја. Молим Ти се, помози ми у свако доба у сва-
кој ствари, и чувај ме од свега рђавог у свету, и од 
ђаволске брзоплетости, и спаси ме, и уведи у Твоје 
вечно Царство. Јер си Ти мој Створитељ, и свакога 
добра промислитељ и подаритељ, и у Тебе је све 
уздање моје, и Теби славу узносим сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 4: 

ИСТОГ СВ. МАКАРИЈА 
 
Господе, који си Својом великом добротом и 

Својим великим милосрђем, дао мени слуги Своме, 
да прошло време ове ноћи пређем без опасности од 
ма каквог зла Противниковог, Ти сам Владару, Тво-
рче свега, удостој ме да Твојом истинском светло-
шћу и просвећеним срцем творим вољу Твоју, сада 
и увек и у векове векова. Амин. 

 



МОЛИТВА 5: 
 
Господе Боже Сведржитељу који од Твојих Не-

беских Сила примаш Трисвету песму, прими и од 
мене недостојног слуге Твог ово ноћно мољење, и 
дај ми да свих дана живота свог и свакога часа узно-
сим хвалу Теби, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и 
увек и у векове векова. Амин. 

 
 
 

МОЛИТВА 6: 
СВ. ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ 

 
Господе Сведржитељу, Боже Сила/Небеских/ и 

сваког тела, који на висинама живиш и на смерне 
гледаш, а који срца испитујеш и оно што је сакри-
вено у људима унапред знаш, беспочетна и вечна 
Светлости, у које нема промене или сенке измене, 
Сам, бесмртни Царе, прими наша мољења, која Ти 
сада упућујемо од прљавих усана ослањајући се на 
велико Твоје милосрђе, и опрости нам сагрешења 
наша која учинисмо делом и речју и мишљу, свесно 
или несвесно, и очисти нас од сваке прљавштине 
тела и духа. И даруј нам да бодрим срцем и трезве-
ном мишљу пређемо сву ноћ овога живота, очеку-
јући долазак светлог и предсказаног Дана Јединоро-



дног Сина Твог, Господа и Бога и Спаса нашег Ису-
са Христа, у који ће Судија свих доћи са славом да 
свакоме да по делима његовим, да нас не затече па-
ле и разлењене него бодре, орне за делање и готове 
да уђемо са Њим у радост и божански дворац славе 
Његове, где је непрестано ликовање оних који пра-
знују и неисказана сладост оних који гледају 
неизрециву лепоту лица Твога. Јер си Ти истинита 
Светлост, која просвећује и освећује све и сва, и 
Тебе пева сва твар кроза све векове. Амин. 

 
МОЛИТВА 7: 

ИСТОГА СВЕТИТЕЉА 
 
Благосиљамо Те превишњи Боже и Господе ми- 

лости, који увек чиниш с нама оно што је велико и 
неиспитљиво, славно и неизмерно; који нам дајеш 
сан ради окрепљења слабости наше и одмора тела 
од тешких послова. Захваљујемо Ти што нас ниси 
погубио са безакоњима нашим, него си показао Сво- 
је свагдашње човекољубље и подигао нас који смо 
спавали, да славимо моћ Твоју. Стога молимо Твоју 
неизмерну доброту, просвети наше мисли, тргни из 
тешкога сна лености очи и ум наш, отвори наша 
уста и испуни их Твоје хвале, да бисмо могли нера- 
сејано певати и исповедати се Теби, у свима и од 
свих слављеном Богу, беспочетном Оцу, са Једино- 
родним Твојим Сином, и свесветим и благим и Жи- 
вотворним Твојим Духом, сада и увек и у вевекова. 
Амин. 



 
 

 
 
 
 

 
МОЛИТВА 8: 

ПОНОЋНА ПЕСМА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
 
Благодат Твоју певам, Владарко, и молим Те, 

ум мој облагодати. Научи ме да идем право путем 
Христових заповести. Оснажи ме да стражим у сла-
вословљу, сан мрзовоље одгонећи. Свезана оковима 
греха, раздреши ме молбама Твојим, Богоневесто. 
Чувај ме и ноћу и дању, избављајући ме од неприја-
теља који војују против мене. Оживи ме умртвље-
ног страстима, Ти која си родила животодавца Бога. 
Просвети душу моју ослепљену, Ти која си родила 
незалазну Светлост. О дивна Палато Господња! 
Учини ме домом Духа Божанског. Ти која си родила 
Лекара, излечи давнашње страсти душе моје. На 
стазу покајања упути мене, кога витла животна бу-
ра. Избави ме огња вечнога, и црва злога, и тартара, 
да не постанем радост ђаволима ја који сам подле-
гао многим гресима. Свебеспрекорна, начини ново-
га човека од мене, који сам остарео кроз неосетљива 
сагрешења. Удаљи ме од сваке муке и умоли Влада-
ра свих. Удостој ме да са свима Светима добијем 
небеско весеље. Пресвета Дјево, услиши глас непо-



требног слуге Свог. Пречиста, дај ми често бујицу 
суза која очишћава прљавштину душе моје. Непре-
стано Ти приносим јауке од срца, одобровољи се, 
Владарко, прими моју молитвену службу и принеси 
милосрдном Богу. Ти која си изнад Анђела, учини 
ме вишим од овога света. Светлоносна Сени небе-
сна, руководи у мени духовну благодат. Свебеспре-
корна подигнућу на похвалу руке и усне, упрљане 
прљавштином. Избави ме душегубних злоба, моле-
ћи усрдно Христа, коме приличи част и поклоњење, 
сада и увек и у векове векова. Амин. 

 
 
 
 

 
МОЛИТВА 9: 

ГОСПОДУ НАШЕМ ИСУСУ ХРИСТУ 
 
Многомилостиви и свемилостиви Боже мој, Го- 

споде Исусе Христе, из велике љубави сишао си и 
оваплотио се, да би спасао све. И опет, Спасе, спаси 
ме по благодати, молим Те. Јер ако ме спасеш због 
дела, онда то није благодат и дар, него дуг. О, вели-
ки у милосрђу и неисказани у милости, Ти си, о 
Христе мој, рекао: Који верује у Мене, биће жив и 



неће видети смрти вавек. Ако дакле вера у Тебе спа-
сава очајнике, ево верујем: спаси ме, јер си Ти мој 
Бог и Саздатељ. Нека ми се место дела урачуна ве-
ра, Боже мој, који не тражиш дела која ме оправда-
вају. Но ова вера моја нека замени све, нека она 
одговара, нека ме она оправдава, нека ме она пока-
же учесником Твоје вечне славе, да ме не би угра-
био Сатана и да се не би похвалио, о Речи (Логосе), 
да ме је отео из Твојих руку и заштите. Али, хтео ја 
или не, спаси ме, Христе Спасе мој; похитај брзо, 
брзо, погибох, јер си Ти Бог мој од утробе мајке мо-
је. Господе, удостој ме да Те сада заволим као што 
некада заволех сами грех, и да опет служим Теби 
без лености усрдно, као што раније служих варљи-
вом Сатани. Особито пак служићу Теби, Господу и 
Богу моме Исусу Христу, у све дане живота мога, 
сада и увек и у векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 10: 

АНЂЕЛУ ЧУВАРУ 
 
Свети Анђеле, који стојиш уз моју јадну душу и 

гледаш мој страсни живот, не остави ме грешнога, 
нити одступи од мене због моје неуздржљивости. 
Не дај места злом демону да овлада мноме помоћу 
насиља овог смртног тела. Ојачај моју бедну и худу 
руку, и упути ме на пут спасења. О, свети Анђеле 
Божји, Чувару и покровитељу моје несрећне душе 
и тела, опрости ми све чиме Те увредих у све дане 
живота свога; и ако што сагреших ове прошле ноћи, 



покриј ме данас, и сачувај ме од сваког искушења 
ђаволског, да не бих никаквим грехом прогневио 
Бога, и моли се за мене Господу, да ме учврсти у 
страху Своме и покаже ме достојним слугом Своје 
доброте. Амин. 

 
ЗАВРШНА МОЛИТВА ЈУТАРЊА; 

ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
 
Пресвета Владарко моја, Богородице, Својим 

светим и свемоћним молбама одагнај од мене, сме-
рног и бедног слуге Свог, мрзовољу, заборавност, 
неразумност, нерад, и све прљаве, рђаве и хулне по-
мисли из јадног срца мог и из помраченог ума мог, 
и угаси пламен страсти мојих, јер сам убог и јадан; 
и избави ме од многих и горких успомена и поду-
хвата, и ослободи ме од свих злих делања, јер си 
благословена од свих нараштаја, и слави се преча-
сно име Твоје кроза све векове. Амин. 

Богородице Дјево, радуј се Благодатна Марије, 
Господ је с Тобом. Благословена си Ти међу жена-
ма, и благословен је Плод утробе Твоје, јер си роди-
ла Спаситеља душа наших. 
Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе 
Христе, Боже наш, помилуј нас. Амин. 



 
ЧЕТИРИ  

СВАКОДНЕВНЕ МОЛИТВЕ 
 

МОЛИТВА ЗА ОТВОРЕЊЕ УМА 
 

осподе Исусе Христе, Учитељу мудрости, мо-
лим Ти се, отвори очи срца мог, да бих слушао 
реч Твоју и разумео је, и творио свету вољу 

Твоју која је у њој откривена нама грешним и безу-
мним људима. Господе Боже Спаситељу мој, пошто 
си дошао на земљу да тражиш и спасеш пропале, не 
скривај од мене заповести Своје, јер и ја пропадам у 
тами незнања закона Твога: него отвори очи ума 
мога да бих разумео чудеса учења Твога, и кажи ми 
непознатости и тајне мудрости Твоје. У Тебе се 
уздам, Боже мој, да Ти светлошћу знања Свога про-
светиш ум мој и разум, да бих не само читао напи-
сано него га и вршио. Молим ти се, и са сузама при-
падајући вапијем Ти: Господе, просвети ме,  научи 
ме, уразуми ме, да свету реч Твоју и житија Светаца 
Твојих читам не на грех, него на обновљење и про-
свећење, на освећење и спасење душе моје, и на 
наслеђе вечнога живота. Амин. 



 
 
 
 

МОЛИТВА ФИЛАРЕТА,1 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГ ЧУДОТВОРЦА 
 
Господе, не знам шта да молим од Тебе. Ти 

једини знаш шта је мени потребно. Ти љубиш мене 
више него што ја умем љубити себе. Оче, дај слузи 
Твоме оно што ја сам и искати не умем. Не усуђујем 
се искати ни крст, ни утеху, само стојим пред То-
бом: срце је моје отворено Теби. Ти видиш потребе, 
које ја не знам: види и поступи са мном по милости 
Својој. Порази и исцели, обори и подигни ме; ниш- 
таван сам и нем пред светом вољом Твојом и недо- 
кучивим за мене судовима Твојим. Приносим себе 
на жртву Теби; предајем се Теби. Немам жеља, осим 
жеље да испуним вољу Твоју. Научи ме молити се. 
Сам у мени моли се. Амин. 

 
СВАКОДНЕВНА МОЛИТВА 

 
Господе дај да мирно примим све што ми доне-

се данашњи дан, и да се потпуно предам Твојој све-
тој вољи.  

Упућуј ме и помажи сваког часа у току овога 
дана. Било какве вести да добијем, научи ме да их 
примим мирно и с чврстим уверењем да све бива по 
                                                
1 Митроп. Филарет чинио чудеса и за живота и после смрти. 



Твојој светој вољи. Управљај мојим мислима и осе-
ћањима и у свим делима и речима. 

Не допусти да у непредвиђеним случајевима за- 
боравим да све долази од Тебе. Научи ме да се пра- 
вилно односим према својим родитељима и својим 
ближњима, да никог не разгневим и ожалостим. 
Господе дај ми снаге да поднесем замор данашњега 
дана и све што се у току дана догоди. Управљај мо- 
јом вољом и научи ме да се молим, да верујем, да се 
надам, да трпим, да праштам и волим. Амин. 

 
 

МОЛИТВА ПОКАЈНИКА: 
СВ. СИМЕОНА НОВОГ БОГОСЛОВА 

 
Господе, Ти све видиш, и нема ничега што Ти 

не би видео. Ја, иако сам дело руку Твојих, ипак ни-
сам чинио дела по заповестима Твојим, него сам по 
великом безумљу свом чинио свако зло, не поми-
шљајући да си Ти, Творац мој и Бог, колико добар 
толико и правосудан. А сада, сетивши се тога, мене 
спопада страх, и ја не знам шта да чиним. Осећам 
осуду Твоју, и не налазим речи оправдања у устима 
својим. Немам никакве врлине и нисам учинио ни-
какво дело покајања, које би заслуживало да ми се 
због њега опрости макар једна празна реч уста мо-



јих. Осим тога, и онај који има све врлине и чини 
сваковрсна добра дела, чини то као слуга и дужник; 
у свему томе он неће наћи откуп за грех свој: ту је-
дино милост Твоја притиче. Грех је смрт, и ко од 
оних који су кроз њега умрли може васкрснути сам 
себе? Ваистину нико. Једини си Ти умро и васкрсао, 
зато што греха ниси учинио и превара се не нађе у 
устима Твојим. И ето, Господе Сведржитељу, почи-
нивши много злих дела, ја се кајем. Али само пока-
јање немоћно је да ме оправда. Покајање је познање 
грехова својих, а скида их милост Твоја. Ти видиш, 
Сведржитељу Господе, да ја сада ништа немам осим 
тела; но за мене нема никакве користи од тога што 
сам оставио свако богатство. Ја сам сав једна рана; у 
мени није остало никакве наде на спасење, и пакао 
је готов да ме прогута живог. Ти ме једини можеш 
спасти и излечити патње срца мога. Рука Твоја може 
све; она досеже до самих дубина бездана, и све бива 
по мигу Твоме. Не усуђујем се говорити: помилуј 
ме, Господе! Јер сам недостојан милости Твоје, као 
онај који с правом заслужује сваку муку. А Ти, Го-
споде, знаш све, и како зна Човекољубље Твоје 
поступи са мном, недостојним и самог живота. Да 
буде света воља Твоја у свему. Амин. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

МОЛБЕНИ КАНОН 
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

 
који се чита у свакој муци душевној и невољи 

-Састав монаха Теостирикта - 
 

Пошто свештеник благослови, почињемо: 
(Псалам 142): 

 
осподе, услиши молитву моју, прими мољење 
моје по истини Својој, услиши ме по правди 
Својој; и не иди на суд са слугом Твојим, јер 

се нико жив неће оправдати пред Тобом. Неприја-
тељ гони душу моју, гази у прах живот мој, посађује 
ме у мрак, као давно помрле. Трне у мени дух мој, 
помете се у мени срце моје. Помињем дане старе, 
пребрајам све послове Твоје, размишљам о делима 
руку Твојих. Пружам к Теби руке своје; душа је мо-
ја као сува земља пред Тобом. Брзо ме услиши, Го-
споде, нестаје духа мога; немој одвратити лица 
Свога од мене, јер ћу бити као они који одлазе у 
гроб. Рано ми јави милост Своју, јер се у Тебе 
уздам. Покажи ми, Господе, пут којим да идем, јер к 
Теби подижем душу своју. Избави ме од непри-



јатеља мојих, Господе, к Теби прибегох. Научи ме 
творити вољу Твоју, јер си Ти Бог мој; Дух Твој 
благи нека ме води по стази правој. Имена ради 
Свога, Господе, оживи ме правдом Твојом, изведи 
из муке душу моју. И по милости Својој истреби 
непријатеље моје, и погуби све који муче душу мо-
ју, јер сам слуга Твој. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и 
увек и у векове векова. Амин. Алилуја, алилуја, 
алилуја, слава Теби, Боже. (трипут) 

Бог је Господ и јави се нама, благословен који 
долази у име Господње. 
 

ОНДА ТРОПАР БОГОРОДИЦИ, глас 4: 
 
Усрдно притекнимо сада к Богородици ми гре-

шни и смирени, и припаднимо покајнички вапијући 
из дубине душе: Владичице, помози, сажаливши се 
на нас; похитај, пропадамо од мноштва сагрешења, 
не отпусти Твоје слуге празне, јер Тебе имамо као 
једину наду. 

 
СЛАВА, И САДА, глас 4: 

 
Ми недостојни нећемо никада ућутати, Богоро-

дице, казујући чудеса Твоја; јер када Ти не би пре-
дстојала молећи, ко би нас избавио од толиких бе-
да? Ко би нас сачувао до сада слободне? Нећемо 
одступити од Тебе, Владичице, јер Ти слуге Твоје 
увек спасаваш од свих опасности. 



ОНДА Псалам 50 (стр.9): 
 

После Псалма почињемо КАНОН Пресвете Богоро-
дице, без ирмоса. Глас 8: 
 

ПЕСМА 1. 
 

Ирмос: Прешавши воду као копно, и побегавши 
од египатског зла, Израиљац клицаше: Избавитељу 
и Богу нашем појмо! 
 

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас! 
 

Многим напастима опседнут, к Теби прибега-
вам, иштући спасење; о, Мати Слова и Дјево, спаси 
ме од тешкоћа и опасности. 

Навале страсти смућују ме, да душу моју испу-
не великом утученошћу; умири, Дјевице, тишином 
Сина и Бога Твог, Свебеспрекорна! 

Слава: Тебе, која си родила Спаса и Бога, молим 
Дјево, да ме избавиш од мука; јер прибегавајући 
сада к Теби, пружам и душу и разум. 

и сада: Мене, болесног телом и душом, удостоји 
Твоје божанствене посете и промишљања, једина 
Богомати, као блага, Родитељка Благога. 
 

ПЕСМА 3. 
 

Ирмос: Небескога свода врхотворче Господе, и 
Цркве градитељу, Ти мене утврди у љубави Твојој, 
крају жеља, Тврђаво верних, Једини Човекољупче. 



Богородитељко Дјево, Тебе сматрам за заштиту 
и окриље живота мог; Ти ме, Виновнице добара, 
открмани ка Твоме пристаништу, Тврђаво верних, 
Једина Свехвална. 

Молим, Дјево, утишај душевни немир и буру 
туге моје, јер си Ти, Богоневесто, родила Поглавара 
тишине - Христа, Једина Пречиста. 

Слава: Родивши Добротвора – Виновника доба-
ра, Богоблажена, излиј свима богатство добротво-
рства, јер све можеш, пошто си родила Силнога у 
крепости Христа. 

и сада: Мени, мученом опаким недузима и 
тешким патњама, Ти помози, Дјево, јер Те знам као 
неисцрпну и непотрошиву Ризницу исцељења. 
 

ОНДА ОВО САМО ПОСЛЕ 3. И 6. ПЕСМЕ: 
 

Спаси од беда слуге Твоје, Богородице, јер сви 
по Богу к Теби прибегавамо као неразрушивој 
Тврђави и Заштити. 

Свехвална Богородице, погледај самилошћу 
љуто злопаћење тела мог, и исцели патњу душе 
моје. 

 
ЗАТИМ СВЕШТЕНИК, ИЛИ ЂАКОН: 

 
Помилуј нас, Боже, по великој милости Својој, 

молимо Ти се, услиши и помилуј. 
Појци: Господе, помилуј. (трипут) 
Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, 



спасење, похођење, опроштај грехова и напредак 
слуге Божјег (или: слушкиње Божје; или: слугу Бо-
жјих) име. 

Још се молимо за сву браћу, и за све хришћане. 
Возглас: Јер си милостив и човекољубив Бог, и 

Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, 
сада и увек и у векове векова. 
Појци: Амин. 

 
И ОДМАХ ГОВОРИМО ТРОПАР, глас 2: 

 
Топло мољење, и тврђаво неосвојива, изворе 

милости, свету прибежиште, усрдно Ти вапијемо: 
Богородице Владичице, похитај и избави нас од 
невоља, Ти једина брза Заштитнице. 

 
ПЕСМА 4. 

 
Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спа-

сења, разумех дела Твоја и прославих Твоје 
Божанство. 

Устанак мојих страсти и буру мојих сагрешења 
утишај, Богоневесто, јер си родила Господа -Крма- 
ноша. 

Мени који Те призивам подај безмерно мило-
срђе Своје, јер си родила Самилостивца и Спаса 
свију који Те певају. 

Наслађујући се, Пречиста, Твојим даровима, ми 
Ти узносимо захвалну песму, јер Те знамо као Бого- 
матер. 



Слава: Као доброљубива, Богородице, једина 
Приснодјево, помози мени који лежим на одру 
болести моје и немоћи. 

и сада: Свеопевана, имајући Тебе, наду и тврђа-
ву, и непомичну стену спасења, ми се избављамо од 
сваке неприлике. 

 
ПЕСМА 5. 

 
Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, 

Господе, и мишицом Твојом узвишеном подај нам 
мир Твој, Човекољупче. 

Испуни весељем срце моје, Чиста, дајући ми не- 
пролазну радост, јер си родила Виновника весеља. 

Избави нас од беда, Богородице Чиста, јер си 
родила вечно избављење и мир који превазилази 
сваки ум. 

Слава: Маглу сагрешења мојих, Богоневесто, ра- 
стерај обасјањем светлости Твоје, јер си родила 
Светлост божанску и превечну. 

и сада: Исцели слабости душе моје, Чиста, удо-
стојивши ме посете Своје, и подај ми здравље 
молитвама Својим. 
 

ПЕСМА 6. 
 

Ирмос: Излићу молитву ка Господу, и Њему ћу 
казати туге моје, јер се душа моја испуни зала и 
живот се мој приближи аду, и молим се као Јона: 
Боже, изведи ме из трулежи. 



Моју природу, заробљену трулежношћу и смр-
ћу, спасао је од смрти и трулежи Он, предавши Себе 
на смрт; Дјево, моли Господа и Сина Твог, да ме 
избави од злотворства ђавола. 

Знам Те, Дјево, као заштитницу живота, и као 
сигурну чуварку, и као избавитељку од метежа на- 
пасти, и као одгонитељку нападаја демона, и молим 
свагда: од трулежи страсти мојих, избави ме. 

Слава: Стекосмо Те, Дјевице, као грудобран, и 
као свесавршено спасење душе, и као ширину у не-
вољама; и обасјањем Твојим увек се радујемо! О, 
Владичице, и сада нас спаси од страсти и беда! 

и сада: На одру сада болујући лежим, и нема 
исцељења телу мом; но ти која си родила Бога и 
Спаситеља свету и Избавитеља од недуга, Теби се 
Благој молим: подигни ме из трулежи недуга! 

Онда: Спаси од беда..., и: Свехвална Богородице, 
погледај... Јектенија, као што је речено. И по 
возгласу кондак, глас 6: 
Непостидна Заштитнице хришћана, незаменљи- 

ва ка Творцу Посреднице, не презри гласе мољења 
нас грешних, него као Блага притекни у помоћ нама 
који Те са вером призивамо; пожури на молитву и 
похитај на умољавање, Богородице, свагдашња 
Заштитнице оних који Те поштују. 

и одмах прокимен: Помињаћу име Твоје у сваком 
нараштају и нараштају. 

Стих: Чуј, кћери, и види, и приклони ухо твоје. 
Свештеник: И да се удостојимо слушања Светог 

Еванђеља, Господа Бога молимо. 



Премудрост, смерно стојмо, чујмо Свето 
Еванђеље. Мир свима! 

 
ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ЕВАНЂЕЉА ОД ЛУКЕ 

 
У дане оне Марија уставши отиде брзо у плани-

нске крајеве у град Јудин; и уђе у дом Захаријин, и 
поздрави се с Јелисаветом. И кад Јелисавета чу по-
здрав Маријин, заигра дете у утроби њеној, и Јели-
савета се напуни Духа Светога, и повика громко, и 
рече: Благословена си Ти међу женама, и благосло-
вен је Плод утробе Твоје. И откуда мени ово, да 
дође Мати Господа мога к мени? Јер гле, када глас 
поздрава твог дође у уши моје, заигра дете радосно 
у утроби мојој. И благо оној која верова, јер ће се 
извршити што јој каза Господ. И рече Марија: Вели-
ча душа моја Господа, и обрадова се дух мој Богу 
Спасу моме, што погледа на смерност слушкиње 
Своје, јер гле, од садаће ме звати блаженом сви 
нараштаји; што ми учини величину Силни, и свето 
Име Његово. И остаде Марија са њом око три месе-
ца, и врати се кући својој.  

 
И ОДМАХ, СЛАВА, глас 6: 

 
Молитвама Богородице, Милостиви, очисти 

мноштво сагрешења наших. 
 
 
 



И САДА, ИСТО. ОНДА: 
 
Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој и 

по мноштву доброте Своје очисти безакоње моје. 
Глас 6: Не повери ме људској заштити, Пресвета 

Владичице, него прими мољење слуге Твога: нево- 
ља ме опколила, трпети не могу демонско стреља- 
ње, заклона немам нити где да се склоним, кукавац 
увек побеђиван, и утехе немам осим Тебе, Владичи- 
це света. Надо и Заштито верних, не презри мољење 
моје, корисно сатвори. 

Свештеник: Спаси, Боже, људе Своје, и благо-
слови наслеђе Своје, посети свет Свој милошћу и 
добротом, прослави православне хришћане, и 
ниспошљи нам милост Своју обилату: молитвама 
свепречисте Владичице наше Богородице и Присно-
дјеве Марије; силом Чесног и Животворног Крста; 
посредовањем чесних Небесних Сила Бестелесних; 
молитвама чесног и славног Пророка, Претече и Кр-
ститеља Јована; светих славних и свехвалних Апо-
стола; светих Отаца наших, великих јерараха и учи-
теља васељене: Василија Великог, Григорија Бого-
слова и Јована Златоуста; светог оца нашег Никола-
ја, архиепископа Мирликијског, Чудотворца; светих 
српских просветитеља и учитеља: Симеона 
Мироточвога, и светитеља: Саве, Арсенија, Макси-
ма, Василија и Петра [и Николаја]; светих славних и 
добропобедних Мученика; преподобних и богоно-
сних Отаца наших; светих и праведних богородите-
ља Јоакима и Ане; и свих Светих, - молимо Те, 



Многомилостиви Господе, услиши нас грешне који 
Ти се молимо, и помилуј нас. 

Господе, помилуј. (12 пута) 
Милошћу и добротом и човекољубљем Једино- 

родног Сина Твог, са Којим си благословен, са Све- 
светим и Благим и Животворним Твојим Духом, са-
да и увек и у векове векова. Амин. 

 
ПЕСМА 7. 

 
Ирмос: Некада у Вавилону младићи, који беху 

дошли из Јудеје, вером тројичном угасише пламен 
пећни, појући: благословен си, Боже отаца. 

Пожелевши, Спасе, да устројиш спасење наше, 
Ти си се уселио у утробу Дјеве, и Њу си показао као 
Заступницу света; благословен си, Боже отаца 
наших. 

Мати Чиста, умоли Љубитеља милости, кога си 
родила, да избави од сагрешења и душевних прљав- 
штина оне који са вером кличу: благословен си, Бо-
же отаца наших. 

Слава: Ону што Те родила Ти си показао као ри-
зницу спасења, и као извор непролазности, и као 
кулу сигурности, и као врата покајања, онима који 
кличу: благословен си, Боже отаца наших. 

и сада: Богородице Дјево, Ти си нам Спаса Хри-
ста родила, удостоји исцељења од телесних слабо-
сти и душевних недуга оне који с љубављу 
приступају к заклону Твоме. 

 



ПЕСМА 8. 
 

Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђе-
лске, хвалите и преузносите у све векове. 

Дјево, не презри оне који ишту помоћ од Тебе, и 
певају и преузносе Те кроз векове. 

Слабост душе моје исцељујеш и телесне боле-
сти, Дјево, да Те прослављам, Чиста, вавек. 

Слава: Ти изливаш обиље исцељења на оне, Дје-
во, који Те са вером славе, и величају Твога неиска-
заног Сина. 

и сада: Навале искушења и налете страсти Ти 
одбијаш, Дјево; стога Те певамо кроза све векове. 

 
ПЕСМА 9. 

 
Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста, ми Те испо-

ведамо као истинску Богородицу, величајући Те са 
бестелесним Хоровима. 

Не окрени се од бујица суза мојих, Дјево, јер си 
родила Христа који је са сваког лица утро сваку 
сузу 

Испуни радошћу срце моје, Дјево, јер си прими- 
ла пуноћу радости уништавајући греховну жалост. 

Онима који Ти прибегавају, Дјево, буди приста- 
ниште, и покровитељство, и неразрушива тврђава, 
и прибежиште, и заклон, и весеље. 

Слава: Засијај лучама светлости Твоје, Дјево, од- 
гонећи мрак незнања из оних који Те православно 
исповедају Богородицом. 



и сада: На месту невоље болешћу потиштеног 
исцели, Дјево, преводећи га из нездравља у здравље. 

 
И ОДМАХ: 

 
Достојно је ваистину да блаженом зовемо Тебе, 

Богородицу, увек блажену и свебеспрекорну, и Ма- 
тер Бога нашега. Часнију од Херувима и славнију 
неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Реч непо- 
рочно роди, ваистину Богородицу, ми Те величамо. 
И свештеник кади жртвеник и људе; а ми певамо ове 
Богородичне: 

Преко песама одајмо поштовање Господарици 
света, која је узвишенија од неба и чистија од сунча- 
не светлости, и која нас је избавила од проклетства. 

Од многих грехова мојих болује тело, болује и 
душа моја; к Теби прибегавам Благодатној, Нади 
безнадежних, Ти ми помози. 

Владичице и Мати Избавитеља, прими молбу 
недостојних слугу Твојих, да би посредовала код 
Онога кога си родила. О, Владарко света, буди 
посредница. 

Са Претечом и свима Светима сада усрдно пе-
вамо с радошћу песму Теби, свехвалној Богороди-
ци: моли Богородице, да будемо помиловани. 

Све војске Анђела, Претечо Господњи, Дванае- 
сторице Апостола, сви Свети, сатворите са Богоро- 
дицом молитву, да се спасемо. 

 
 



ОНДА: 
 

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, по- 
милуј 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; Све-
ти, посети и исцели немоћи наше, имена Твога ради. 
Господе, помилуј. (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 дође царство Твоје, да буде воља Твоја и 
на земљи као што је 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 веко- 
ва. Амин. 

 
И ОВИ ТРОПАРИ, глас 6: 

 
Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми гре-

шници, немајући никаквог оправдања, приносимо 
Теби као Владици ову молитву: помилуј нас. 

Слава: Господе, помилуј нас, јер се у Тебе узда-
мо; не гневи се јако на нас, нити помињи безакоња 
наша, но и сада као Милостив погледај и избави нас 



од непријатеља 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 милосрђа, благослове-
на Богородице, да не пропаднемо ми који се у Тебе 
надамо, но да се Тобом избавимо од беда: јер си Ти 
спасење рода хришћанскога. 
 

СВЕШТЕНИК: 
 
Помилуј нас, Боже,... (Као и после Песме 3, стр.24). 
 

МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
 
Пресвета Госпођо Владарко Богородице! Ти 
си узвишенија од свих Анђела и Арханђела, 
и драгоценија од свеколике творевине; Ти си 

помоћница онима којима је неправда учињена; Ти 
си нада безнадежнима; Ти си заступница убогих, 
утеха ожалошћених, хранитељка гладних, одећа 
нагих, исцељење болних, спасење грешних; Ти си 
помоћ и заштита свих хришћана! О, свемилостива 
Госпођо, Дјево Богородице Владатељко, милошћу 
Својом спаси и помилуј благоверни православни 
род наш. Спаси, Госпођо и помилуј слуге Твоје: 
/свете патријархе/, преосвећене митрополите, 
архиепископе и епископе, и сав свештенички и 
монашки чин; и благоверне чланове управе, и воје-
началнике, градоначалнике и христољубиву војску, 



и све православне хришћане; заштити их чесном 
ризом Својом; и умоли, Госпођо, Христа Бога на-
шег, који се из Тебе оваплотио без семена, да нас 
Својом вишњом силом наоружа против невидљивих 
и видљивих непријатеља наших. О, Свемилостива 
Госпођо, Владарко Богородице, подигни нас из ду-
бине греховне, и избави нас од глади, погибије, зе-
мљотреса и потопа, од огња и мача, од најезде туђи-
наца и међусобног рата, и од нападаја вражијег, и од 
шкодљивих ветрова, и од смртоносне ране, и од 
свакога зла. Подај, Госпођо, мир и здравље слугама 
Твојим, свима православним хришћанима, и просве-
ти им ум и очи срца на спасење; и удостоји нас, гре-
шне слуге Твоје, Царства Сина Твога, Христа Бога 
нашег. Јер је моћ Његова благословена и свепросла-
вљена, са беспочетним Оцем Његовим, и са пресве-
тим и благим и животворним Духом Његовим, сада 
и увек и у векове векова. Амин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

КАНОН АНЂЕЛУ ЧУВАРУ 
 

ТРОПАР, глас 6: 
 

нђеле Божји, Чувару мој свети, живот мој сачу-
вај у страху Христа Бога, ум мој води правим 
путем, и душу моју рани небеском љубављу, да 

упућиван тобом, добијем од Христа Бога велику ми-
лост. 

Богородичан: Света Владарко, Христа Бога на-
шег Мати, која си на несхватљив начин родила Тво-
рца свих, са мојим Анђелом Чуваром моли благост 
Његову свагда, да спасе душу моју, заробљену стра-
стима, и да ми подари опроштај грехова. 
 

КАНОН АНЂЕЛУ ЧУВАРУ, глас 8: 
 

ПЕСМА 1. 
 

Ирмос: Певајмо Господу који је људе Своје про-
вео кроз Црвено море, јер се Он једини славно про- 
слави! 

Исусе преслатки, спаси ме! 



Исусу: Удостој слугу Твога, Спасе, да отпева пе-
сму и ода хвалу бестелесном Анђелу, Наставнику и 
Чувару своме! 

Припев: Свети Анђеле, Чувару мој, моли Бога за 
мене! 

Једини ја неосетљив и лењ лежим сада, Настав- 
ниче мој и Чувару, не остави мене који пропадам! 

Слава: Ум мој упути твојом молитвом, да тво-
рим Божије заповести, како бих добио од Бога опро-
штај грехова, и научи ме, молим ти се, како бих 
мрзео оно што је рђаво. 

и сада: Дјевице, са мојим Анђелом Чуваром 
моли се Добротвору за мене слугу Твога, и научи ме 
да творим заповести Сина Твога и Творца мога! 

 
ПЕСМА 3. 

 
Ирмос: Ти си потпора оних који Ти прибегавају, 

Господе! Ти си светлост помрачених, и пева Те дух 
мој! 

Сву мисао своју и душу своју поверих теби, Чу- 
вару мој, ти ме избави од сваког искушења вражи- 
јег! 

Враг ме гази и злоставља, и наговара да творим 
његове жеље. Али ти, Наставниче мој, не остави 
мене који пропадам! 

Слава: Дај ми да са захвалношћу и усрђем певам 
песму Творцу и Богу, и теби моме благом Анђелу 
Чувару! Избавитељу мој, отми ме од непријатеља 
који ме злостављају! 



и сада: Исцели, Пречиста, моје тешке ране што 
су ми у души; одагнај ђаволе који стално ратују са 
мном! 

 
СЕДАЛЕН, глас 2: 

 
Из љубави душе вапијем ти, Чувару душе моје, 

свесвети мој Анђеле: заштити ме и сачувај свагда 
од лукавих замки, и научи небеском животу, ура- 
зумљујући ме, просвећујући и укрепљујући! 
 

СЛАВА, И САДА, БОГОРОДИЧАН: 
 

Богородице Неневестна пречиста, која си без 
семена родила Владара свих, Њега са мојим Анђе-
лом чуваром моли: да ме избави од сваког двоумље-
ња, и да да умилење и светлост души мојој, и очи-
шћење сагрешења, јер си једина брза Помоћница. 

 
ПЕСМА 4. 

 
Ирмос: Чух, Господе, тајну Твога домостроја 

спасења, разумех дела Твоја и прославих Твоје 
Божанство. 

Моли човекољупца Бога, ти Чувару мој, и не ос- 
тави ме, но увек у миру живот мој чувај, и дај ми 
сигурно спасење! 

Примивши те од Бога, Анђеле, као Заштитника 
и Чувара живота мога, молим те, Свети, ослободи 
ме од свих опасности! 



Слава: Моју прљавштину очисти твојом светош- 
ћу, Чувару мој, и нека молитвама твојим будем из- 
двојен од удела оних с леве стране и покажем се 
заједничар славе /Христове/! 

и сада: У недоумици сам, Пречиста, од страхота 
које су ме опколиле; но избави ме од њих брзо, јер 
Теби прибегох! 
 

ПЕСМА 5. 
 

Ирмос: Стражећи кличемо Ти: Господе, спаси 
нас! јер си Ти Бог наш, осим Тебе другога не знамо. 

Пошто имаш смелости пред Богом, Чувару мој 
свети, умоли Га да ме избави од свих зала која ме 
притискују. 

Светлости радосна, јасно осветли душу моју, 
Наставниче мој и Чувару, дани ми од Бога, Анђеле! 

Слава: Мене који тврдо спавам под теретом гре-
хова, сачувај као будног, Анђеле Божји, и подигни 
мољењем твојим на славословље! 

и сада: Маријо Госпођо, Богородице неневестна, 
Надо верних, непријатељска хвалисања сруши, и 
оне који те славе обрадуј! 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПЕСМА 6. 
 

Ирмос: Подај ми светлу одећу, Ти који се све-
тлошћу одеваш као хаљином, Многомилостиви 
Христе Боже наш! 

Од свих ме искушења ослободи, и од мука 
спаси, молим ти се, свети Анђеле, дани ми од Бога, 
Чувару мој добри! 

Освети мој ум, благи, и просвети ме, молим ти 
се, свети Анђеле, и научи ме да увек мислим оно 
што је корисно! 

Слава: Заустави овај метеж у срцу мом, и окрепи 
ме, Чувару мој, да бдим у добру, и на необичан на- 
чин упути ме тишини животној! 

И сада: Бог Реч /=Логос/ се усели у Тебе, Бого-
родице, и показа Те људима као небеску Лествицу, 
јер је Тобом сишао к нама Вишњи. 

 
КОНДАК, глас 4: 

 
Покажи се милосрдан према мени, свети Анђе-

ле Господњи, Чувару мој, и не одвајај се од мене 
прљавог, него ме просвети неприкосновеном све-
тлошћу, и учини ме достојним Небеског Царства. 

 
ИКОС: 

 
Душу моју потиштену многим саблазнима, ти 

свети Заштитниче, удостој неисказане славе небе- 
ске, и са хоровима певача Бестелесних Сила Божјих, 



помилуј ме и сачувај, и добрим мислима душу моју 
просвети, да се обогатим твојом славом, Анђеле мој, 
и сруши моје непријатеље што ми зло мисле, и учи-
ни ме достојним Небеског Царства! 
 

 
ПЕСМА 7. 

 
Ирмос: Младићи који су из Јудеје били дошли, 

једном у Вавилону, вером у Тројицу, уништише 
огањ у пећи, певајући: Благословен си, Боже отаца 
наших! 

Буди ми милостив и умоли Бога, Анђеле Госпо-
дњи, јер тебе имам у целом животу свом као покро-
витеља, као наставника и као чувара, дарованог ми 
од Бога занавек. 

Не допусти, свети Анђеле, да буде убијена од 
разбојника јадна душа моја која иде на пут, која ти и 
од Бога би предата беспрекорна, него је упути на 
пут покајања. 

Слава: Приводим /ти/ душу своју потпуно посра-
мљену од мојих злих помисли и дела. Но ти похитај, 
Наставниче мој, и подај ми исцелење размишљањем 
о добру, да увек скрећем на праве стазе. 

И сада: Ипостасна Мудрости Вишњега, Богоро-
дице ради, испуни мудрошћу и божанском силом 
све који с вером кличу: Благословен си, Боже отаца 
наших! 
 

 



ПЕСМА 8. 
 

Ирмос: Небеског Цара, кога славе анђелске 
војске, славите и изнад свега величајте кроза све 
векове! 

Од Бога послани, преблаги Анђеле, осигурај 
живот мој, слуге твога, и не остави ме никада! 

Преблажени, тебе, Анђела добра, Наставника и 
Чувара душе моје, славим увек. 

Слава: Буди ми заклон и одбрана у дан испити-
вања свих људи, у који се огњем имају испитати и 
добра и рђава дела. 

и сада: Богородице Приснодјево, буди мени, слу-
зи Твоме, помоћница и тишина, и не допусти да бу-
дем лишен Твоје владавине! 
 

ПЕСМА 9. 
 

Ирмос: Спасени Тобом, Дјево Чиста, ми Те с пу-
ним правом исповедамо као Богородицу, величајући 
Те са Бестелесним хоровима. 

Исусе преслатки, спаси ме! 
Исусу: Помилуј ме, једини Спаситељу мој, јер си 
милостив и милосрдан, и учини ме учесником у 
друштву праведних! 

Подари ми, Анђеле Господњи, да увек мислим 
и чиним оно што је добро и корисно, и покажи ме 
снажним у болести и беспрекорним! 

Слава: Пошто имаш смелости пред Царем Небе- 
ским, Њега са осталим Бестелесним Силама моли: 



да ме јадног помилује. 
и сада: Имајући, Дјево, велику смелост пред 

Оним који се оваплотио из Тебе, ослободи ме окова, 
и молитвама Твојим подај ми опроштај и спасење! 
 

МОЛИТВА АНЂЕЛУ ЧУВАРУ 
 

вети Анђеле Христов, падајући ничице пред 
тобом молим ти се, Чувару мој свети, који си 
мени грешноме дат од светога Крштења, да ми 

чуваш душу и тело. Својом лењошћу и својим рђа-
вим навикама ја разгневих твоју пречисту светлост, 
и отерах те од себе свим гадним делима, лажима, 
клеветама, завишћу, осуђивањем, охолошћу, непо-
корношћу, мржњом на браћу, злопамћењем, сребро-
љубљем, прељубом, јарошћу, тврдичлуком, ненаси-
тим преједањем, опијањем, брбљањем, рђавим и лу-
кавим мислима, гордељивошћу, и похотљивим бе-
снилом, имајући вољу за сваку телесну пожуду. О, 
да зле наклоности моје, какве нема ни у неразумних 
животиња! Та како можеш погледати на мене, или 
приступити мени као смрдљивом псу? Каквим ћеш 
очима, Анђеле Христов, погледати на мене, када 
сам се ужасно заплео у одвратна дела? Та како ћу 
већ моћи да молим опроштај за своја горка, зла и 
рђава дела, у која падам даноноћно и сваког часа? 
Но молим ти се, падајући ничице пред тобом, Чува-
ру мој свети, смилуј се на мене грешног и недосто-
јног слугу свог (име); буди ми помоћник и зашти-
тник од мог злог противника, светим твојим моли-



твама, и учини ме учесником у Царству Божјем са 
свима Светима, свагда, и сада и увек и кроза све 
векове. Амин. 

 
 

Сабор Србских Сбетитеља 
(икона рад Ћелиских сестара) 

 



 
 

 
 
Христос васкрсе из мртвих! (икона, рад Ћелијских сестара, 1979) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЈНИ КАНОН 
ГОСПОДУ НАШЕМ ИСУСУ ХРИСТУ 

 
Глас 6. ПЕСМА 1: ИРМОС: 

 
решавши пешке по дну мора као по суву, 
Израиљ, гледајући гонитеља Фараона где            
се дави, клицаше: Певајмо Богу победничку   

песму! 
Припев: Помилуј ме Боже, помилуј ме! 

Ја грешни и потиштени приступих сада к Теби 
Господару и Богу своме. Али не смем да гледам у 
небо, само се молим, говорећи: дај ми, Господе, ра- 
сположење да горко оплакујем дела своја! 

О тешко мени грешноме, беднији сам од свих 
људи: нема у мени покајања! Господе, дај ми сузе 
да горко оплакујем дела своја! 

Слава: Безумни јадни човече, губиш време у ле- 
њости! Помисли на свој живот, и обрати се Господу 
Богу, и горко оплакуј дела своја! 

и сада: Пречиста Мати Божија, погледај на мене 
грешнога, и од замке ђавоље избави ме, и на пут 



покајања упути ме, да горко оплакујем дела своја. 
 

ПЕСМА 3. 
 

Ирмос: Нема светога као што си Ти, Господе 
Боже мој, који си прославио верне Твоје, Добри, и 
утврдио их на камену исповедања Твога. 

Када престоли буду постављени на Страшном 
судишту, тада ће се тачно испитати дела свих људи; 
тамо ће бити тешко грешницима када буду послани 
на мучење. И то знајући, душо моја, покај се за 
своја зла дела! 

Праведници ће се обрадовати, а грешници за-
плакати. Тада нам нико неће моћи помоћи, него ће 
нас дела наша осудити. Стога се пре смрти покај за 
своја зла дела! 

Слава: Тешко мени многогрешноме, који због 
неосетљивости ни суза немам, јер сам се упрљао 
делима и мислима. Сада се отргни од земље, душо 
моја, и покај се за своја зла дела! 

и сада: Ето, Син Твој, Госпођо, зове нас и поуча-
ва добру, а ја грешни увек бежим од добра; но Ти, 
Милостива, помилуј ме, да се покајем за своја зла 
дела. 
 

СЕДАЛЕН, ГЛАС 6: 
 

Помишљам на страшни дан, и оплакујем своја 
рђава дела. Како ћу одговорити Бесмртноме Цару? 
или како ћу се ја блудни усудити да погледам на 



Судију? Милосрдни Оче, Сине Јединородни, и 
Душе Свети, помилуј ме! 

СЛАВА, И САДА, БОГОРОДИЧАН: 
 

Свезан сада многим оковима грехова и заро-
бљен страшним страстима и невољама, Теби прибе-
гавам моме спасењу и вапијем: помози ми, Дјево, 
Мати Божија! 

 
ПЕСМА 4. 

 
Ирмос: Христос Спас је моја сила, Бог и Господ, 

богодолично пева чесна Црква кличући од чиста 
ума, у Господу празнујући. 

Широк је овде и пријатан пут у сластима живе- 
ти, али ће горко бити у последњи дан, када се душа 
буде одвајала од тела; чувај се од њих, човече, Цар- 
ства ради Божијег! 

Зашто сиромаха тлачиш? плату најамнику задр- 
жаваш? брата свога не љубиш? блуд и гордост уп- 
ражњаваш? Зато, остави то, душо моја, и покај се 
Царства ради Божијег! 

Слава: О безумни човече, докле ћеш градити као 
пчела, скупљајући богатство своје? Јер ће брзо не- 
стати као прах и пепео, него боље ишти Царство 
Божије. 

и сада: Госпођо Богородице, помилуј ме грешно-
га, и у врлини утврди, и сачувај ме да ме изненадна 
смрт не уграби неприпремљеног, и одведи ме, Дје-
во, до царства Божијег. 



 
 

ПЕСМА 5. 
 

Ирмос: Молим се Благи, Божјом светлошћу Сво- 
јом озари душе оних који Ти с љубављу ране, да 
знају Тебе, Речи Божја, Истинитога Бога, који дози- 
ваш из мрака греховног. 

Сети се, јадни човече, како си због грехова по-
тчињен лажима, клеветама, необузданошћу, боле-
стима, опаким зверовима! Душо моја грешна, јеси 
ли то желела? 

Дршћу моја чула, јер помоћу свих скривих: очи- 
ма - гледајући, ушима - слушајући, језиком - зло 
говорећи, цела себе паклу предајући. Душо моја 
грешна, јеси ли то желела? 

Слава: Блудника и кајућег се разбојника примио 
си, Спасе! А ја једини отежах лењошћу греховном, 
и постадох роб злим делима. Душо моја грешна, 
јеси ли то желела? 

и сада: Дивна и брза Помоћнице свима људима, 
Мајко Божија, помози мени недостојном, јер то за- 
желе душа моја грешна.  

 
ПЕСМА 6. 

 
Ирмос: Гледајући море живота, узбуркано буром 

искушења, ја сам прибегао Твоме тихом пристани- 
шту, и вапијем Ти: изведи из пропасти живот мој, 
Многомилостиви! 



Живот на земљи блудно проведох, и душу у 
таму предадох; а сада Те молим, милостиви Госпо-
дару: ослободи ме од овог вражјег ропства, и дај ми 
разум да творим вољу Твоју! 

Ко ради оно што ја? Јер као што свиња лежи у 
блату, тако и ја служим греху. Но Ти, Господе, изву- 
ци ме из ове каљуге, и дај ми срце да творим запове- 
сти Твоје! 

Слава: Прени се ка Богу, јадни човече, сетивши 
се својих сагрешења, припадајући Творцу, плачући 
и уздишући, а Он ће ти као милосрдан дати ума да 
знаш вољу Његову. 

и сада: Богородице Дјево, сачувај ме од видљи-
вог и невидљивог зла, Пречиста, и прими молитве 
моје, и однеси их Сину Твоме, да ми да памети да 
творим вољу Његову. 

 
КОНДАК: 

 
Душо моја, зашто се богатиш гресима? зашто 

чиниш вољу ђавола? у шта полажеш наду? преста- 
ни са тим и обрати се Богу плачем, вапијући: Мило- 
срдни Господе, помилуј ме грешнога! 

 
ИКОС: 

 
Помисли, душо моја, на горки час смрти, и 

страшни Суд Творца твога и Бога, јер ће те грозни 
анђели, душо, дохватити и у вечни огањ увести. 



Стога се пре смрти покај, вапијући: Господе, 
помилуј ме гешнога! 

 
ПЕСМА 7. 

 
Ирмос: Анђео учини те усијана пећ даде росу 

светим младићима, а пламена заповест Божја убеди 
мучитеље Халдеје да кличу: благословен си, Боже 
отаца наших! 

Не уздај се, душо моја, у трулежно богатство и 
унеправедно гомилање, јер не знаш коме ћеш све то 
оставити, него завапи: помилуј ме, Христе Боже, 
недостојнога! 

Не уздај се, душо моја, у телесно здравље и у 
брзо пролазну лепоту, јер видиш како снажни и 
млади умиру, него завапи: помилуј ме, Христе Бо- 
же, недостојнога! 

Слава: Сети се, душо моја, вечнога живота, Цар- 
ства Небескога које је припремљено Светима; и та- 
ме најкрајње, и гнева Божјега који су припремљени 
злима, и завапи: помилуј ме, Христе Боже, недо- 
стојнога! 

и сада: Припадни, душо моја, Божјој Мајци, и 
помоли Јој се, јер је брза помоћница покајницима, 
умолиће Сина, Христа Бога, и помиловаће ме недо- 
стојног. 

 
ПЕСМА 8. 

 



Ирмос: Светима си из пламена росу источио, и 
жртву си праведникову водом спалио, јер све што 
хоћеш, Христе, Ти чиниш; Тебе величамо изнад све- 
га кроза све векове! 

Како да не плачем када помислим на смрт? Јер 
видех брата свога где лежи у гробу беславан и безо-
бличан. А шта ја чекам? и на шта се надам? Само 
дај ми, Господе, покајање пре смрти! (двапут) 

Слава: Верујем да ћеш доћи да судиш живима и 
мртвима, и сви ће стати у свом реду, стари и млади, 
владари и кнезови, девојке и свештеници. Где ћу 
се обрести ја? Тога ради вапијем: дај ми, Господе, 
покајање пре смрти! 

и сада: Пречиста Богородица, прими недостојну 
молитву моју, и сачувај ме од изненадне смрти, и 
даруј ми покајање пре смрти! 

 
ПЕСМА 9. 

 
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети, на Ње-

гане смеју ни чинови Анђелски гледати; Тобом пак, 
Свечиста, јави се људима Логос Оваплоћени. Њега 
величајући, ми Те са Небеским војскама славимо 
као блажену. 

Сада вама прибегавам, Анђели, Арханђели и све 
Небеске Силе, које стојите пред престолом Божјим, 
молите се Творцу своме, да избави душу моју од 
вечних мука. 

Сада плачем к вама, свети Патријарси, Цареви 
и Пророци, Апостоли и Светитељи, и сви изабрани- 



ци Христови: помозите ми на суду, да Господ спасе 
душу моју од силе вражије. 

Слава: Сада се к вама пружам, свети Мученици, 
пустињаци, девственици, праведници, и сви Свети, 
који се молите Господу за сав свет, да ме помилује 
у часу смрти моје. 

и сада: Мајко Божија, помози мени који се силно 
у Тебе надам, умоли Сина Свога, да ме недостојног 
постави са Своје десне стране када седне да суди 
живима и мртвима. Амин. 

 

 
 
 

МОЛИТВА 
 
ладико Христе Боже, који си Својим страда-
њима моје страсти исцелио, и Својим ранама 
моје ране излечио, даруј мени, који сам Ти 

много згрешио, сузе умилења; разлиј по моме телу 
од миомира животворног Тела Твог /Причешћем/, и 
испуни душу моју миљем Твоје скупоцене Крви, 
насупрот горчини којом ме ђаво напоји; уздигни к 
Теби мој ум клонули, и извади из провалије поги-
бли, јер немам покајања, немам умилења, немам 
сузе утешне, које одводе децу њиховом наслеђу. 
Помрачи ми се ум у житејским страстима, немогу да 



погледам к Теби у болести, не могу да се загрејем 
сузама љубави према Теби. Но, Владару Господе 
Исусе Христе, Ризницо добара, даруј ми потпуно 
покајање и трудољубиво срце у тражењу Тебе; даруј 
ми благодат Твоју, и обнови у мени црте Твога 
лика. Ја Те оставих, Ти ме немој оставити! Појави 
се, тражим Те; одведи ме на пашу Твоју, и уброј ме 
у овце Свога избранога стада, храни ме са њима 
биљем божанских Тајни Твојих, молитвама Пре-
чисте Мајке Твоје, и свих Светих Твојих. Амин. 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЈНИ КАНОН 
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

 
Глас 6. ПЕСМА 1: ИРМОС: 

 
решавши пешке по дну мора као по суву, 
Израиљ, гледајући гонитеља Фараона где се да 
ви, клицаше: Певајмо Богу победничку песму! 

Пресвета Богородице, спаси нас! 
Оплакујем васцели мој живот гадни, и мноштво 

неизмерних зала мојих, и шта да Ти исповедим, 
Чиста, не знам и ужасавам се, но Ти ми помози, 
Владичице! 

Одакле ћу ја страсни почети казивати своје теш- 
ке и горке падове? Тешко мени, шта ће бити од ме 
не? Но Ти, Владичице, смилуј се на мене пре смрти 
моје. 

Прешавши сав пут греха, Пречиста, ја нигде не 
нађох стазу спасења; но Теби прибегавам, Блага, 
не заборави мене који се од душе кајем. 

Слава: Свагда имам на уму час смрти и страшни 
Суд, Пречиста, али љуто обмањујем себе свезлом 
навиком, но Ти ми помози! 



и сада: Владичице, похитај, јер упропаститељ 
добара, видећи да сам без Божанских добродетељи 
и да сам далеко одступио и отуђио се од Бога, нава- 
љује да ме прогута. 
 

ПЕСМА 3. 
 

Ирмос: Нема светога као што си Ти, Господе 
Божемој, који си прославио верне Твоје, Добри, и 
утврдио их на камену исповедања Твога. 

Страсни ја гадно окаљах душу безмерним сво-
јим залима, Богородице Владичице, и куда да кре-
нем, сав обузет очајањем? 

Укаљах, Чиста, оно што је боголико и богослич- 
но у мени, јер делом и речју и мишљу починих руж- 
не ствари. 

Слава: Нема никога међу људима, нити се роди 
у свету човек који као ја, Блага, помрачен умом, по- 
чини срамна дела, јер оскврних божанствено крш- 
тење. 

и сада: Стигох до крајњих зала, Пресвета Дјево, 
Ти ми брзо притекни у помоћ, небо и земља вапију 
горко од /мојих/ срамних дела неприличних. 
 

ПЕСМА 4. 
 

Ирмос: Христос Спас је моја сила, Бог и Господ, 
богодолично пева чесна Црква кличући од чиста 
ума, у Господу празнујући. 

Чинови Анђела и војске Небеских Сила страше 



се моћи Твога Сина, Чиста, а ја сада, павши у очаја- 
ње, обузет сам бестрашијем. 

Зачуди се сва земља и ужасну се, гледајући ме 
где чиним опасне, зле и срамне ствари, и чуди се 
огромном милосрђу Сина Твог. 

Слава: Своју цркву телесну ужасно оскврних, и 
Цркву Господњу у коју људи с трепетом улазе, а ја 
блудни улазим без стида, тешко мени! 

и сада: Не објави, Владичице, не објави као 
туђинца мене који сам се отуђио од заштите Сина 
Твог, те сам несумњиво недостојан, него ме омиј од 
прљавштине сагрешења мојих. 

 
ПЕСМА 5. 

 
Ирмос: Молим се Благи, Божјом светлошћу Сво- 

јом озари душе оних који Ти с љубављу ране, да 
знају Тебе, Речи Божја, Истинитога Бога, који нас 
дозиваш из мрака греховног. 

Божанским сијањем Својим, Блага, исцели стра- 
сти душе моје, које у мени посеја упропаститељ, и 
избави ме из горког ропства његовог. 

Адам преступи једну заповест, Дјево, и би 
изгнан, а како да оплачем бездну грехова мојих, ја 
преступник? 

Слава: Кајин, показавши се у старини убица и 
братоубица, би проклет Богом. А шта ћу радити ја 
сверазуздани, убивши сада душу, и не стидим се? 

и сада: Преједањем и ситошћу сав се угледах на 



злог Исава: душу оскврних пијанством, и живот мој 
сластољубљем. И ко не оплакује мене страсног? 
Тешко мени. 

 
ПЕСМА 6. 

 
Ирмос: Гледајући море живота, узбуркано буром 

искушења, ја сам прибегао Твоме тихом пристани- 
шту, и вапијем Ти: изведи из пропасти живот мој, 
Многомилостиви! 

Живљење је моје блудно, душа је моја прљава, 
и живот је мој сав кукаван, тело пак своје сво у 
залима горко укаљах, стога пожури, Дјево да ми 
поможеш. 

Крај мој стиже, и страшно ми је тешко, Блага, 
савест ме изобличава: јер су преда мном зла дела 
моја и блудно живљење, и плашим се суда Сина 
Твога, Чиста. 

Слава: Распаљеност тела мога очекује огњена 
река страшна и неугасива и црв неуспављиви, но Ти 
све то молитвама Твојим угаси, Пречиста. 

и сада: Трепетом сам обузет сада, Блага, и пла-
шим се замке лукавога, јер упропаститељ хоће да ме 
пре смрти убије, држећи ме свог као заробљеника и 
без добродетељи. 
Господе помилуј. (трипут) 

Слава, и сада: 
Узданицо и тврђаво и уточиште људима Тво-

јим, Дјево, из Тебе се бестрасно роди Спас свију, Ти 



си оплакала Сина Свога крај Крста, Њега и сада 
моли да избави од трулежи све који Те певају. 

 
ПЕСМА 7. 

 
Ирмос: Анђео учини те усијана пећ даде росу 

светим младићима, а пламена заповест Божија убе-
ди мучитеље Халдеје да кличу: благословен си, 
Боже отаца наших! 

Нечастиви ми седам пута седам распали пламен 
страстима, и стално ми блудочинством умртвљује 
срце, стога потоцима суза мојих угаси га, Мати Бо- 
жија и спаси ме. 

Каљаног муљем сагрешења мојих не одбаци ме, 
Владичице Блага, јер гледајући ме где очајавам, 
смеје ми се свезли враг, но Ти ме Сама подигни 
Својом моћном руком. 

На Тебе, Владичице, сву наду положих ја блу-
дни. Не окрени сада Лице Своје од мене, нити ми 
ускрати, Мати Божија, човекољубиво милосрђе, 
него ми помози. 

Слава: Страшно је судиште, страсна  неосетљива 
душа моја, и мучење је бесконачно и грозно, но Ти 
ипак припадни к Матери Судије Твога и Бога, и не 
очајавај. 

и сада: Ја страсни помрачих себе мноштвом не- 
измерних зала, и оскврних и душу и тело и ум, 
стога, Пречиста, светлошћу Твојих сијања брзо ме 
уведи ка сладости бестрашћа. 

 



ПЕСМА 8. 
 

Ирмос: Светима си из пламена росу источио, и 
жртву си праведникову водом спалио, јер све што 
хоћеш, Христе, Ти чиниш; Тебе величамо изнад све- 
га кроза све векове! 

Ти си родила и на рукама носила Једнога од 
Тројице Бога, Дјево Мати, угаси ужарену пећ стра-
сти /мојих/ и потоцима суза умиј душу моју. 

Доласка смрти плашим се, Пречиста, и суда 
оног сав се бојим сада, творећи пак зло, нимало се 
не стидим, помилуј ме пре смрти молитвама Твојим 
Дјево. 

Слава: Даруј ми неућутне уздахе, Владичице, и 
бујице суза дај ми, да оперем многобројне грехе 
своје и неисцељиве ране, да бих добио живот вечни. 

и сада: Мноштво зала својих исповедих Теби, 
Владичице, јер нико други у свету не разгњеви тако 
Бога, Сина и Господа Твог, Њега ми на милост 
убрзо приволи, Дјево. 

 
ПЕСМА 9. 

 
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети, на 

Њега не смеју ни чинови Анђелски гледати; Тобом 
пак, Свечиста, јави се људима Логос Оваплоћени. 
Њега величајући, ми Те са Небеским војскама 
славимо као блажену. 

Са великим страхом и љубављу ево прилазим 
Ти Пречиста, знајући слуга Твој велику силу моли-



тве Твоје, јер молба Матерња ка Сину заиста много 
може, Владичице, пошто се Он милосрђем 
привољева. 

Прими хорове Архангела и мноштво Вишњих 
војски, зборове Апостола и Пророка и Мученике и 
Преподобне и Свештеномученике, и молитву сатво- 
ри, Чиста, за нас к Богу. 

Слава: И сада и онда нека обретем помоћ Твоју, 
Чиста, у час када изиђе дух мој, брзо га узимајући, 
избави ме демонског насиља, Свебеспрекорна, и не 
допусти, Блага, да будем предат њима. 

и сада: Чекам милосрдног Судију и човекољуби- 
вог Сина Твог, Чиста, не презри ме, него учини Ње-
га снисходљивим према мени, да ме на пречистом 
судишту Свом постави с десне стране, Свебеспре-
корна, јер се у Тебе уздам. 

 
МОЛИТВА 

 
ресвета Владарко моја Богородице, Својим 
светим и свемоћним молитвама отерај од мене 
ништавног и бедног слуге Твога мрзовољу, 

заборавност, неразумност, нерад и све прља ве, 
рђаве и хулне помисли из јадног срца мог и из по-
мраченог ума мог, и угаси пламен страсти мојих јер 
сам убог и јадан, и избави ме од многих и опасних 
успомена и подухвата, и ослободи ме од свих злих 
делања, јер си благословена од свих нараштаја, и 
слави се пречасно име Твоје кроза све векове. Амин. 

 



 
 
 
 
 
 
 

АКАТИСТ ПРЕСЛАТКОМ 
ГОСПОДУ ИСУСУ ХРИСТУ 

 
КОНДАК 1. 

 
еби Војводо и Господе, који се за нас бориш, 
Победитељу пакла, ја Твоје створење и слуга, 
избављен од вечне смрти, узносим Ти похвале. 

Но Ти, имајући неисказано милосрђе, ослободи свих 
мука мене који вапијем: Исусе, Сине Божји, 
помилуј ме! 

ИКОС 1. 
 

Творче Анђела и Господе Сила, отвори мој збу-
њени ум и језик за похвалу пречистога имена Твога, 
као што си у старини глувоме и немоме одвезао 
слух и језик, па Ти говораше кличући овако: Исусе 
свечудесни, Анђела удивљење! Исусе свесилни, 
прародитеља избављење! Исусе преслатки, Патри-
јараха величање! Исусе преславни, царева укре-
пљење! Исусе премили, Пророка испуњење! Исусе 
предивни, Мученика крепости! Исусе светихи, мо-
наха радости! Исусе свемилостиви, свештеника 



сладости! Исусе свежалостиви, постника уздржање! 
Исусе свесладосни, преподобних радовање! Исусе 
сведрагоцени, девственика целомудрије! Исусе 
предвечни, грешника спасење! Исусе, Сине Божји, 
помилуј ме! 
 

КОНДАК 2. 
 

Господе, као што си се у оно време, видећи удо-
вицу где силно плаче, смиловао, и васкрсао њеног 
сина кога су носили да сахране, тако се и на мене 
смилуј, Човекољупче, и васкрсни умртвљену гре-
сима душу моју која кличе: Алилуја! 

 
ИКОС 2. 

 
Тражећи да схвати оно што је несхватљиво, Фи- 

лип говораше: Господе, покажи нам Оца. А Ти му 
рече: Толико си времена са мном, зар ниси сазнао 
да је Отац у мени и ја у Оцу? Стога, Неиспитани, са 
страхом Ти кличем: Исусе, Боже предвечни! Исусе, 
Царе свесилни! Исусе, Господару дуготрпељиви! 
Исусе, Спасе свемилостиви! Исусе, Чувару мој пре- 
добри! Исусе, очисти грехе моје! Исусе, уклони 
безакоња моја! Исусе, отпусти неправде моје  Ису-
се, Надо моја, не остави мене! Исусе, Помоћниче 
мој, не одгурни мене! Исусе, Створитељу мој, не 
заборави мене! Исусе, Пастиру мој, не изгуби мене! 
Исусе, Сине Божји, помилуј ме! 
 



КОНДАК 3. 
 

Вишњом силом, Исусе, обукао си Апостоле док 
су седели у Јерусалиму, обуци у топлоту Твога Све- 
тога Духа и мене нагог без икаквог доброчинства, 
и дај ми да Ти с љубављу певам: Алилуја! 

 
ИКОС 3. 

 
Имајући богатство милосрђа, Исусе, призвао си 

царинике и грешнике и невернике. Не презри сада 
ни мене који сам сличан њима, него као скупоцено 
миро прими ову песму: Исусе, сило непобедива! 
Исусе, милости бесконачна! Исусе, красото пресвет- 
ла! Исусе, љубави неисказана! Исусе, Сине Бога жи- 
вога! Исусе, помилуј ме грешнога! Исусе, услиши 
ме у безакоњима зачетога! Исусе, очисти ме у гре-
сима рођенога! Исусе, научи ме непотребнога! Ису-
се, осветли ме тамнога! Исусе, очисти ме нечистога! 
Исусе, подигни ме блуднога! Исусе, Сине Божји, 
помилуј ме!  

КОНДАК 4. 
 
Имајући унутрашњу буру сумњалачких поми-

сли, Петар поче тонути; но угледавши Тебе, Исусе, 
где у телу ходиш по води, он познаде да си Ти Исти-
нити Бог, и добивши руку спасења, рече: Алилуја! 

 
 
 



ИКОС 4. 
 

Чувши, Господе, где пролазиш путем, слепи ва- 
пијаше: Исусе, Сине Давидов, помилуј ме! И 
дозвавши га, Ти му отвори очи. Тако, просвети 
милошћу Твојом мислене очи срца мога и мене који 
Ти вапијем и говорим; Исусе, небеских створитељу! 
Исусе, земаљских искупитељу! Исусе, преисподњих 
истребитељу! Исусе, свеколике творевине украсите- 
љу! Исусе, душе моје утешитељу! Исусе, ума мога 
просветитељу! Исусе, срца мога весеље! Исусе, тела 
мога здравље! Исусе, Спаситељу мој, спаси ме! Ису- 
се, светлости моја, просвети ме! Исусе, од сваке му- 
ке избави ме! Исусе, спаси ме недостојног! Исусе, 
Сине Божји, помилуј ме! 

 
КОНДАК 5. 

 
Као што си нас, Исусе, у оно време искупио 

Својом божанском крвљу од клетве законске, тако 
нас ослободи замке у коју нас ђаво уплете телесним 
страстима, блудним дражењем и злом мрзовољом, 
нас који Ти кличемо: Алилуја! 
 

ИКОС 5. 
 

Јеврејска деца видевши у облику човечијем 
Онога који је руком саздао човека и схвативши да је 
Он - Господ, похиташе да Му гранчицама укажу 
поштовање, кличући Му: Осана! Ми пак, приноси- 



мо Ти песму, говорећи: Исусе, Боже Истинити! Ису- 
се, Сине Давидов! Исусе, Царе преславни! Исусе, 
Јагње беспрекорно! Исусе, Пастиру прекрасни! Ису- 
се, хранитељу у детињству моме! Исусе, чувару у 
младости мојој! Исусе, похвало у старости мојој! 
Исусе, надо у смрти мојој! Исусе, животе по смрти 
мојој! Исусе, утехо моја на суду Твоме! Исусе, 
жељо моја, не постиди ме тада! Исусе, Сине Божји, 
помилуј ме! 

 
КОНДАК 6. 

 
Испуњавајући, Исусе, проповед и речи богоно- 

сних проповедника, јавио си Се на земљи и, несме- 
стив, поживео си са људима, и болести наше узео 
на Себе. Стога ми, исцељени Твојим ранама, нави- 
космо да Ти певамо: Алилуја! 

 
ИКОС 6. 

 
Светлост истине Твоје засија васељени и обма-

на ђаволска би прогнана, јер идоли, Спаситељу наш, 
не подневши Твоју снагу, падоше. А ми, добивши 
спасење, кличемо Ти: Исусе, Истино која прогониш 
обману! Исусе, Светлости која си изнад свих све-
тлости! Исусе, Царе који савлађујеш сваку силу! 
Исусе, Боже који боравиш у милости! Исусе, Хлебе 
живота, засити ме гладнога! Исусе, Изворе разума, 
напој ме жеднога! Исусе, одећо весеља, одени ме 
трулежнога! Исусе, покривачу радости, покриј ме 



недостојнога! Исусе, даваоче молитељима, дај ми 
плач за грехе моје! Исусе, проналашче тражитеља, 
пронађи душу моју! Исусе, отворитељу онима који 
куцају, отвори срце моје јадно! Исусе, искупитељу 
грешних, очисти безакоња моја! Исусе, Сине Божји, 
помилуј ме! 

 
КОНДАК 7. 

 
Желећи да откријеш сакривену од века тајну, 

Исусе, Ти си као овца био вођен на заклање, и као 
јагње нем пред оним који га стриже; и као Бог вас- 
крсао си из мртвих, и са славом си Се узнео на небе- 
са, и подигао си са Собом нас који кличемо: 
Алилуја! 

ИКОС 7. 
 

Јавивши нам се, Творац нам показа дивну ствар: 
оваплоти се без семена од Дјеве, васкрсе не сломив- 
ши печат на гробу, и са телом уђе код Апостола 
кроз затворена врата. Стога дивећи се запевајмо: 
Исусе, Речи необухватна! Исусе, Речи несагледна! 
Исусе, Сило непостижна! Исусе, Мудрости недоми-
слива! Исусе, Божанство неописиво! Исусе, Госпо-
дство неизмериво! Исусе, Царство непобедиво! 
Исусе Владичанство бесконачно! Исусе, Снаго на-
јвиша! Исусе, Власти вечна! Исусе, Творче мој, са-
жали се на мене! Исусе, Спаситељу мој, спаси ме! 
Исусе, Сине Божји, помилуј ме! 

 



КОНДАК 8. 
 

Видећи како се Бог на необичан начи  учовечио, 
уклонимо се од сујетног света и управимо ум на 
божанске ствари: јер Бог ради тога на земљу сиђе, 
да на небеса узведе нас, који Му кличемо: Алилуја! 

 
ИКОС 8. 

 
Сав беше међу земнима, и ни најмање не одсту-

пи од небеских, Неизмерни, када ради нас доброво-
љно пострада, и смрћу Својом нашу смрт умртви, и 
васкрсењем дарова живот онима који певају: Исусе, 
сладости срца! Исусе, крепости тела! Исусе, светло-
сти душе! Исусе, бистрино ума! Исусе, радовање са-
вести! Исусе, надо сигурна! Исусе, спомене предве-
чни! Исусе, похвало висока! Исусе, славо моја пре-
узвишена! Исусе, жељо моја, не одгурни ме! Исусе, 
Пастиру мој, потражи ме! Исусе, Спасе мој, спаси 
ме! Исусе, Сине Божји, помилуј ме! 
 

КОНДАК 9. 
 

Сва природа Анђелска непрестано слави на не-
бесима пресвето име Твоје, Исусе, кличући: Свет 
си, Свет, Свет! Ми пак грешни на земљи, трошним 
устима кличемо: Алилуја! 

 
 
 



ИКОС 9. 
 

Речите говорнике видимо као рибе безгласне 
пред Тобом, Исусе Спаситељу наш: јер не умеју да 
објасне како си то и неизменљиви Бог и савршени 
човек? Ми пак, дивећи се тајни, узвикујемо са ве- 
ром: Исусе, Боже предвечни! Исусе, Царе царева! 
Исусе, Господару господара! Исусе, Судијо живих 
и мртвих! Исусе, надеждо безнадежних! Исусе, уте- 
хо плачућих! Исусе, славо убогих! Исусе, не осуди 
ме по делима мојим! Исусе, очисти ме по милости 
Твојој! Исусе, отерај од мене мрзовољу! Исусе, про- 
свети мисли срца мога! Исусе, дај ми сећање на 
смрт! Исусе, Сине Божји, помилуј ме! 
 

КОНДАК 10. 
 

Желећи да спасеш свет, Источе истока, дошао 
си тамноме западу - природи нашој - и понизио 
Себе до смрти /али и васкрсао/. Зато се име Твоје 
узвиси изнад сваког имена, и од свих небеских и 
земаљских нараштаја слушаш: Алилуја! 

 
ИКОС 10. 

 
Царе превечни, утешитељу истински Христе, 

очисти нас од сваке нечистоте као што си очистио 
десеторицу губаваца; и исцели нас као што си ис- 
целио среброљубиву душу цариника Закхеја, да Ти 



у умилењу кличемо: Исусе, ризницо непропадљива! 
Исусе, богатство непотрошљиво! Исусе, храно јака! 
Исусе, пиће неисцрпно! Исусе, одећо убогих! Исусе, 
одбрано удовица! Исусе, заштитниче сирочади! 
Исусе, помоћи трудбеника! Исусе, путовођо путни-
ка! Исусе, крманошу оних који плове! Исусе, при- 
станиште витланих буром! Исусе Боже, подигни ме 
палог! Исусе, Сине Божји, помилуј ме! 

 
КОНДАК 11. 

 
Ја недостојни приносим Ти свеумилно појање, 

вапијем Ти као Хананејка: Исусе, помилуј ме, јер 
имам не кћер него тело које љуто бесни страстима 
и пламти јарошћу, и дај исцељење мени који Ти 
кличем: Алилуја! 

ИКОС 11. 
 

Павле који је раније гонио Тебе, Светило које 
даје светлост онима што су у тами незнања, послу- 
ша силу божанскога гласа и просветли своју душу. 
Тако просвети и тамне зенице душе моје која вапи- 
је: Исусе, Царе мој свесилни! Исусе, Боже мој све- 
моћни! Исусе, Господе мој свебесмртни! Исусе, 
Створитељу мој преславни! Исусе, Наставниче мој 
предобри! Исусе, Пастиру мој свемилосрдни! Ису-
се, Господару мој свемилостиви! Исусе, Спаситељу 
мој свежалостиви! Исусе, просвети моја чувства, 
помрачена страстима! Исусе, исцели моје тело, 
изранављено гресима! Исусе, очисти ум мој од по-



мисли сујетних! Исусе, сачувај срце моје од похота 
злих! Исусе, Сине Божји, помилуј ме! 
 

 
КОНДАК 12. 

 
Исусе, разрешитељу од свих дугова, даруј ми 

благодат, и прими ме кајућег се, као што си примио 
Петра који се био одрекао Тебе; и призови ме поти- 
штеног, као што си некада призвао Павла који Те 
гонио, и услиши мене који кличем: Алилуја! 

 
ИКОС 12. 

 
Опевајући Твоје очовечење, сви Те славимо, и 

верујемо са Томом да си Ти Господ и Бог који са 
Оцем седи, и који ће судити живима и мртвима. 
Онда удостој стајања с десне стране и мене који 
Вапијем: Исусе, Царе предвечни, помилуј ме! Ису-
се, цвете миомирисни, умириши ме! Исусе, топлото 
мила, загреј ме! Исусе, храме предвечни, заклони 
ме! Исусе, одећо светла, украси ме! Исусе, бисеру 
скупоцени, облистај ме! Исусе, камену драги, озари 
ме! Исусе, сунце правде, обасјај ме! Исусе, светло-
сти света, осветли ме! Исусе, из противничке руке 
отми ме! Исусе, неугасивог огња и осталих вечних 
мука ослободи ме! Исусе, Сине Божји, помилуј ме! 
 
 
 



КОНДАК 13. 
 
О, Преслатки и Свежалостиви Исусе, прими са-

да ово мало мољење наше као што си примио две 
удовичине лепте; и сачувај наслеђе Твоје (=верни 
народ) од видљивих и невидљивих непријатеља, од 
најезде туђинаца, од недуга и глади, од сваке нево-
ље и смртоносне ране, и избави будућих мука све 
који Ти кличу: Алилуја! 

Овај Кондак говори се трипут. 
И опет се чита Икос 1: Творче Анђела...; и кондак 1: 

Војводо и Господе... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



МОЛИТВА 
ГОСПОДУ ИАШЕМ ИСУСУ ХРИСТУ 

 
Светог Филотеја, 

Архиепископа Цариградског 
 
агреших, безаконовах и неправдовах пред То- 
Бом Владико; наруших спасоносне заповести 
Твоје и свештене обете своје, које дадох у све-

том Крштењу пред светим Жртвеником, и пред 
Анђелима, и пред људима; силно увредих скупо-
цену Крв Завета Твог, којом се осветих, поставши 
заједничар искупљења; дух благодати осрамотих, и 
страшно и натприродно усиновљење занемарих; 
свако Писмо, божански закон и богонадахнуто уче-
ње не испуних, него их претворих у празно лелујање 
ваздуха и голу проповед; само по имену и на речи 
држим ја кукавац чесно Еванђеље истинског хри-
шћанства; руке су ми орне за сваку грамжљивост и 
лакомство, а ноге, брзо и смело хитајући бедно ка 
свакој неправди, готове су да част братовљу повре-
ђују и газе, сатирући убоге; уста орган светих моли-
тава и речи Божје – претворих демонима у орган 
сваке нечистоте, празнословља и клетвонарушења; 
очи и сва чула своја испуних блудом и сваком нечи-
стотом; божанско семе благодати царујућег у мени 
ума згазих; уде Твоје, Христе, начиних удима блу-
днице; и уместо храма Божјег постадох складиште 
трулежи и сваке нечистоте. На тај начин, Свеблаги 
Господе, ја несрећник огромно човекољубље Твоје 



у терет претворих, и обилне и дивне дарове Твоје у 
казну себи преметнух; и пошто не постадох бољи ни 
од Твојих добара, ни од страдања ближњих, с пра-
вом навукох на себе ударце Твоје праведне казне. 
Али, Господе, немој ме у јарости Својој покарати, 
нити ме у гневу Своме наказати. Теби јединоме 
сагреших, али се Теби јединоме и клањам, и скру-
шена срца приносим Ти исповест као чисту жртву: 
Човекољубиви Владико, олакшај, заустави муку 
која ме с правом спопада; нека обиље милосрђа 
Твог победи нечастиву руљу грехова мојих, и нека 
пучина безграничне доброте Твоје покрије горко 
море суза мојих. Имам у рукама пример и величину 
Твога човекољубља: разбојника, цариника, блудни-
цу и блудног сина; сви се они покајањем прослави-
ше, и у Царство небеско уђоше. Стога, Господе, 
прими са њима и мене који Ти се исповедам и ни-
чице пред Тобом падам; и мада сам далеко од њихо-
вог свецелог обраћења и силног покајања, нека бе-
згранична доброта Твоја допуни то што ми недо-
стаје, па чак и све, јер сам ваистину далеко и од 
свега. Приносим Ти ридање убогих, и преклињање 
деце, смирену и простодушну молитву свакога узра-
ста, достојну Твога милосрђа и опроштаја. Осим 
тога, на милосрђе и сажаљење побуђује Те Крст и 
добровољна смрт, коју си за мене неблагодарног 
поднео; усто подвизи Апостола, Преподобних, 
Испосника и Мученика, а пре свију општа Нада и 
спасење свих - Она која Те је на неизразив начин 
родила без семена; човекољубиво примивши њихо-



ве молбе, услиши, Исусе Преслатки, мене који Ти се 
молим, и то молим не само за себе него и за оне за 
које сам дужан: помажи благоверном и христољуби-
вом роду нашем; даруј му победу над непријатељи-
ма, и земљу нашу миром огради. Спаси и помилуј 
свјатјејшег Патријарха, Свети Синод, све благоче-
стиве Архијереје, и сав свештенички чин и клир, и 
подај им да речју истине Твоје управљају здраво, 
спокојно, богобојажљиво, право, по предању светих 
Апостола и светих Отаца, које је Духом Светим оза-
коњено на Весељенским Саборима. Заблуделе од 
православне вере јеретике и отпаднике призови по-
знању истине; нехришћане просвети, да би Те по-
знали; грешнике приведи покајању; девственицима 
подари чистоту и уздржање, супрузима - светост; 
удовицама и сирочади буди хранитељ, убогима – за-
клон, путницима - повратак, морепловцима – при-
станиште; онима што се кају даруј опроштај, онима 
што плачу - утеху, добрима – да истрају у доброти, 
средњима - да постану бољи, онима што греше - да 
се поправе. О, Исусе Преслатки, молим Ти се: подај 
ми опроштај грехова, чистоту ума, здравље тела, 
животне потребе, мир у данима мојим, благоприја-
тне промене у ваздуху, плодност земље, повратак 
православној вери свих оних који су отпали од ње, 
низложење јереси, уништење безбожничких зами-
сли, огањ љубави и сваке побожности, у молитви - 
чистоту срца, у невољама- трпљење и великоду-
шност, у нади - веселост, и све што је корисно за 
моје душевно и телесно здравље и спасење; даруј 



ми да молитве моје буду достојне величанствене 
славе Твоје, и испуни их по безграничној доброти 
Својој, избављајући ме од опасности која ми с пра-
вом прети, од погибије, земљотреса, поплаве, пожа-
ра, покоља и сваке смртоносне ране. И Ти који не 
желиш смрти грешника, подари ми време за покаја-
ње, да бих се и садашњих зала и будућих вечних му-
ка ослободио, благодаћу и човекољубљем беспоче-
тног Оца Твог, са којим си благословен, са пресве-
тим и благим и животворним Твојим Духом, сада и 
увек и у векове векова. Амин 
 

МОЛИТВА ДРУГА 
 
ладару Господе Исусе Христе Боже наш, по 
неисказаном човекољубљу Свом Ти си Се у по-
следње време обукао у тело од Приснодјеве Ма-

рије; и ми слуге Твоје, Господару, славимо Твоје 
спасоносно промишљање о нама. Опевамо Тебе, јер 
Тебе ради упознасмо Оца. Благосиљамо Тебе, ради 
кога и Дух Свети сиђе у свет. Клањамо се Твојој по 
телу Пречистој Матери, која послужи тако страшној 
тајни. Хвалимо Твоје Анђелске хорове као славите-
ље и служитеље Твога величанства. Светкујемо 
Претечу Јована који Те је крстио, Господе;  пошту-
јемо и Пророке који су Те предсказали. 
Прослављамо Твоје свете Апостоле, величамо и 
Мученике, а свештенике Твоје славимо, и клањамо 
се Преподобнима Твојим, и све Твоје праведнике 
славословимо. Такав и тако многобројан сабор 



божански, ми слуге Твоје приводимо на молитву 
Теби, свемилосрдном Богу, и ради тога молимо 
опроштај нашим гресима, који нам подари ради 
Светитеља Твојих, а још више ради светог милосрђа 
Твог, јер си благословен занавек. Амин. 

 
МОЛИТВА ТРЕЋА 

 
осподе, Теби, јединоме Доброме незлопамтљи 
воме, исповедам грехе своје; Теби припадам 
вапијући недостојан: сагреших, Господе, 

сагреших, и нисам достојан погледати у небо због 
мноштва неправди мојих. Но Господе мој, Господе, 
Једини Добри и Милостиви, дај ми сузе умилења, да 
бих Те њима умолио, да се пре смрти очистим од 
свакога греха. Јер, разлучивши се од тела, ја имам 
проћи страшно и грозно место /суда/, и срешће ме 
мрачно и бездушно мноштво демона, а никог да 
притекне у помоћ или да избави. Стога ничице 
падам пред Твојом добротом: немој ме, Добри 
Господе, предати злотворима мојим, и нека се 
непријатељи моји не похвале због мене и нека не 
рекну: пао си нам у руке, и нама си предат. Господе, 
не заборави на милосрђе Своје, и не узврати ми по 
безакоњима мојим, и не одврати лица Свога од 
мене, него ме Ти, Господе, радије накажи милошћу 
и добротом. Непријатељ пак мој нека се не обрадује 
због мене, него развеј све његове претње против 
мене, и уништи сво његово деловање. Дај ми, Добри 
Господе, беспрекоран пут к Теби, јер и када 



сагреших, ја не прибегох к другоме лекару и не 
пружих руке своје к туђему богу. Стога, не одбаци 
мољење моје, него ме услиши Твојом добротом, и 
утврди срце моје страхом Твојим; и нека благодат 
Твоја, Господе, буде на мени као огањ који спаљује 
у мени нечисте помисли. Јер си Ти, Господе, 
светлост изнад сваке светлости, радост изнад сваке 
радости, одмор изнад сваког одмора, живот 
истинити, и спасење које остаје кроза све векове. 
Амин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Радуј се Благодатна Господ је с Тобом 
(икона рад Ћалиских сестара, 2002) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

АКАТИСТ 
       П Р Е С В Е Т О Ј БОГОРОДИЦИ: 

(Благовештенски) 
 

КОНДАК 1. 
 

еби, Богородице, Војвоткињи која се бори за 
нас, ми, слуге Твоје, узносимо победне захва-
лне песме, јер смо се избавили од зала. Но и 

сада, пошто имаш непобедиву моћ, ослободи нас од 
свих опасности, да Ти кличемо: Радуј се, Невесто 
Неневестна! 

ИКОС 1. 
 

Анђео првак би послан с неба да рекне Богоро-
дици: Радуј се! И гледајући Те, Господе, оваплоћа-
вана бестелесним гласом, беше запрепашћен, и ста-
јаше кличући Јој ово: Радуј се, Тобом ће радост за-
блистати! Радуј се, Тобом ће проклетство ишчезну-
ти! Радуј се, позивање натраг палога Адама! Радуј 
се, избављење Еве од суза! Радуј се, висино, недо-
стижна за људске мисли! Радуј се, дубино, несагле-
дна и за анђелске очи! Радуј се, јер си престо Цара! 
Радуј се, јер носиш Носитеља свега! Радуј се, звездо 



која објављује Сунце! Радуј се, утробо божанског 
оваплоћења! Радуј се, јер се Тобом обнавља твар! 
Радуј се, јер Тобом Творац постаје дете! Радуј се, 
Невесто Неневестна! 
 

КОНДАК 2. 
 

Света, видећи себе у чистоти, смело говори Га- 
врилу: твоја необична реч изгледа неусвојива за 
моју душу, јер како говориш о трудноћи од бесеме- 
ног зачећа, кличући: Алилуја! 

 
ИКОС 2. 

 
Иштући да сазна несазнајно знање, Дјева рече 

служитељу тајне: реци ми, како је могуће да се син 
роди од чисте утробе? Он Јој одговори, мада са 
страхом, ипак кличући овако: Радуј се, поверенице 
неисказане одлуке! Радуј се, верна чуварко онога 
што захтева ћутање! Радуј се, почетку чуда Христо-
вих! Радуј се, језгро догмата Његових! Радуј се, 
лествице небеска којом сиђе Бог! Радуј се, мосте 
који житеље земље одводиш са земље на небо! Ра-
дуј се, чудо, о коме много говоре Анђели! Радуј се, 
многооплакани поразе демона! Радуј се, јер си на 
неисказани начин родила Светлост! Радуј се, јер 
ником ниси открила како! Радуј се, јер 
превазилазиш знање мудрих! Радуј се, јер обасјаваш 
разуме верних! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 



КОНДАК 3. 
 

Сила Свевишњега осени онда Безбрачну ради 
зачећа, и Њену плодну утробу показа као дивну 
њиву за оне који желе да пожању спасење, пошто 
они певају: Алилуја! 

 
ИКОС 3. 

 
Пошто је Дјева примила Бога у утробу, похита 

к Јелисавети. А детенце ове, одмах распознавши 
њен поздрав, обрадова се; и узигравањем, као 
песмом, клицаше Богородици: Радуј се, Лозо неуве-
нљивог Чокота! Радуј се стицање бесмртнога плода! 
Радуј се, јер си човекољубивог Земљоделца обради-
ла! Радуј се, јер си Родитеља живота родила! Радуј 
се, Њиво, јер си произвела обилан род милосрђа!  
Радујсе, Трпезо, јер носиш изобиље умилостивље-
ња! Радуј се, јер чиниш да луг сладости буја! Радуј 
се, јер спремаш пристаниште душама! Радуј се, 
пријатни тамјане молитве! Радуј се очишћење це-
лога света! Радуј се, Божје благоволење према смр-
тнима! Радуј се, смелости смртних према Богу! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 4. 

 
Имајући унутра буру двоумљивих мисли, цело- 

мудрени Јосиф се збуни, гледајући Тебе безбрач- 
ном, Беспрекорна, и сумњајући да си се нецелому- 



дрено понела. Али када сазнаде да је Твоје зачеће 
од Духа Светога, рече: Алилуја! 

 
ИКОС 4. 

 
Чуше пастири Анђеле где песмом славе долазак 

Христов у телу, и отрчавши к Њему као к Пастиру, 
видеше Га као безазлено Јагње, отхрањено у Мари- 
јиној утроби, коју славећи говораху: Радуј се, Мајко 
Јагњета и Пастира! Радуј се, торе разумних оваца! 
Радуј се, одбрано од невидљивих непријатеља! Ра- 
дуј се, отварање рајских врата! Радуј се, јер се све 
небеско радује са земљом! Радуј се, јер све зема-
љско ликује са небом! Радуј се, неућутна уста Апо-
стола! Радуј се, непобедива смелости Мученика! 
Радуј се, чврсти ослонче вере! Радуј се, светло по-
знање благодати! Радуј се, јер се Тобом обукосмо у 
славу! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 5. 

 
Угледавши Богом вођену звезду, мудраци иђаху 

за њеном светлошћу, и држећи се ње као светиони- 
ка, њоме тражаху моћнога Цара; и стигавши до Не- 
достижног, обрадоваше се и клицаху Му: Алилуја! 

 
ИКОС 5. 

 
Видеше синови Халдејаца на рукама Дјеве Оно-

га што је руком саздао људе, и познавши у Њему 



Господа, иако је примио обличје Слуге, похиташе 
да Му послуже даровима и да кличу Благословеној: 
Радуј се, Мајко Незалазне Звезде! Радуј се, зоро та-
јанственога Дана! Радуј се, јер си угасила пећ заблу-
де! Радуј се, јер осветљујеш тајне Свете Тројице! 
Радуј се, јер нечовечног тиранина збацујеш са вла-
сти! Радуј се, јер си показала човекољубивог Госпо-
да Христа! Радуј се, јер ослобађаш од незнабожачке 
вере! Радуј се, јер извлачиш из муља нечистих дела! 
Радуј се, јер си уклонила клањање огњу! Радуј се, 
јер избављаш од пламена страсти! Радуј се, Наста-
внице верних ка целомудрију! Радуј се свих нара-
штаја весеље! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 6. 

 
Поставши богоносни проповедници, мудраци се 

вратише у Вавилон, испунивши Твоје пророштво и 
проповедавши свима Тебе, Христа, оставише Иро- 
да као луду која не зна певати: Алилуја! 

 
ИКОС 6. 

 
Обасјавши Египат светлошћу истине, протерао 

си таму лажи, јер идоли његови попадаше, пошто не 
беху у стању да поднесу Твоју силу. А они који се 
избавише од њих клицаху Богородици: Радуј се 
усправљење људи! Радуј се, сурвавање демона! 
Радуј се, јер си моћ заблуде уништила! Радуј се, 
јер си лукавство идола изобличила! Радуј се, море 



које си потопило духовног Фараона! Радуј се, каме- 
ну који си напојио жедне живота! Радуј се, огњени 
стубе који показујеш пут онима што су у мраку! 
Радуј се, заклоне света, шири од облака! Радуј се, 
храно замено мане! Радуј се, служитељко свете сла- 
сти! Радуј се, земљо обећана! Радуј се, јер из Тебе 
тече мед и млеко! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 7. 

 
Када је Симеон имао да се престави из овог вар- 

љивог света, Ти си му био дат као Детенце, а он у 
Теби познаде савршеног Бога. Стога, задивљен Тво- 
јом неисказаном мудрошћу, он ускликну: Алилуја! 

 
ИКОС 7. 

 
Творац, јавивши се, показа нову твар нама који 

смо постали од Њега. Он је произашао из бесемене 
утробе и сачувао је чистом, као што је била, да би- 
смо је ми, видећи чудо, славили кличући: Радуј се, 
Цвете непролазности! Радуј се, Венче уздржљиво- 
сти! Радуј се, јер у Теби блиста праслика васкрсења! 
Радуј се, јер представљаш живот анђелски! Радуј се, 
дрво које доноси диван плод којим се хране верни! 
Радуј се, дрво хладовито, под које се склањају мно-
ги! Радуј се, јер носиш у утроби Путовођу заблуде-
лих! Радуј се, јер си родила Искупитеља заробљени-
цима! Радуј се, умилостивљење праведнога Судије! 
Радуј се, опроштају многих грехова! Радуј се, одећо 



смелости нагима! Радуј се, љубави која побеђујеш 
сваку жудњу! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 8. 

 
Видећи необично рођење, удаљимо се од света, 

преневши ум свој на небо. Јер се ради тога узвише- 
ни Бог јави на земљи као смерни човек, желећи да 
привуче к висини оне који Му кличу: Алилуја! 

 
ИКОС 8. 

 
Неописана Реч /=Логос/ сва беше међу бићима 

доле, и нимало се не удаљи од оних горе. Јер се зби 
божанско снисхођење а не просторно прелажење, и 
рођење од Дјеве која Бога прими, и која слуша ово: 
Радуј се, Сместиште несместивог Бога! Радуј се, 
Врата узвишене тајне! Радуј се Ти, о којој слуша-
јући, неверници сумњају! Радуј се, несумњива хвало 
верних! Радуј се, пресвета Колеснице Онога који 
почива на Херувимима! Радуј се, предивно Обита-
лиште Онога који обитава на Серафимима! Радуј се, 
јер си супротности ујединила! Радуј се, јер си деви-
чанство и рођење сјединила! Радуј се, јер се Тобом 
скиде проклетство! Радуј се, јер се Тобом отвори 
Рај! Радуј се, кључу Царства Христова! Радуј се, 
Надо вечних добара! Радуј се, Невесто Неневестна! 
 

 
 



КОНДАК 9. 
 

Сва природа Анђела би запрепашћена великим 
делом Твога очовечења, јер Онога који је као Бог 
неприступан, гледаше као свима приступног чове- 
ка, који борави с нама и од свих чује: Алилуја! 
 

ИКОС 9. 
 

Речите говорнике видимо као рибе безгласне 
пред Тобом, Богородице, јер не могу да објасне како 
си и девојка остала и у стању била да родиш. Ми 
пак, дивећи се тајни, са вером кличемо: Радуј се, 
сасуде Божје мудрости! Радуј се, Ризницо Његовог 
промишљања! Радуј се, јер си показала да су мудра- 
ци немудри! Радуј се, јер си красноречивце изобли- 
чила као мутавце! Радуј се, јер страшни страживачи 
залудеше! Радуј се, јер творци басана бише униште- 
ни! Радуј се, јер си растргла варљиво мудровање 
Атињана! Радуј се, јер пуниш мреже рибара! Радуј 
се, јер извлачиш из дубине незнања! Радуј се, јер 
многе просвећујеш знањем! Радуј се, Лађо оних ко- 
ји желе да се спасу! Радуј се, Пристаниште пловаца 
живота! Радуј се, Невесто Неневестна! 
 

КОНДАК 10. 
 

Уредитељ свега, желећи да спасе свет, својево-
љно дође к њему; и мада је као Бог - Пастир, ради 



нас се јави као човек; јер позвавши слично сличним, 
Он као Бог чује: Алилуја! 

 
ИКОС 10. 

 
Богородице Дјево, Ти си тврђава за девојке и за 

све који Ти прибегавају, јер Те тако, Пречиста, ус- 
троји Творац неба и земље, који је обитавао у утро- 
би Твојој, и научио све да Ти кличу: Радуј се, Стубе 
девичанства! Радуј се, Врата спасења! Радуј се, Че-
ловођо духовне обнове! Радуј се, даваоче божанске 
доброте! Радуј се, јер си препородила зачете сра-
мно! Радуј се, јер си лишене ума обдарила умом! 
Радуј се, јер си уништила упропаститеља душа! 
Радуј се, јер си родила Сејача чистоте! Радуј се, 
Палато бесемене удадбе! Радуј се, јер си верне 
сјединила с Господом! Радуј се, дивна одгајитељко 
девојака! Радуј се, невестоукраситељко светих 
душа! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 11. 

 
Свака песма која се труди да се распростре на 

мноштво милосрђа Твог, доживљује пораз, јер када 
бисмо Ти, Свети Царе, принели онолико песама ко- 
лико је песка, ни онда не бисмо учинили ништа 
достојно онога што Ти дајеш нама који Ти кличемо: 
 Алилуја! 

 
 



ИКОС 11. 
 

Као светлоносну буктињу која светли онима 
што су у тами, видимо Свету Дјеву. Јер Она, запа-
љујући нематеријалну светлост, води све божа-
нском знању, просвећујући ум сјајем, а чествује се 
овим усклицима: Радуј се, зраче Духовног Сунца! 
Радуј се, блистање Незалазне Светлости! Радуј се, 
муњо која осветљујеш душе! Радуј се, јер као гром 
запрепашћујеш непријатеље! Радуј се, јер из Тебе 
излази многосветло просвећење! Радуј се, јер испу-
њујеш реку која обилно тече! Радуј се, јер живопи-
шеш слику купјељи! Радуј се, јер уклањаш прља-
вштину греха! Радуј се, умивалиште које умиваш 
савест! Радуј се чашо која црпеш радост! Радуј се, 
мирисе Христовог миомира! Радуј се, животе 
тајнога гозбовања! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 12. 

 
Ослободилац свих људи од дугова, пошто 

узажеле да подари опроштај старих дугова, при-
ближи се Сам онима који се беху удаљили од Ње-
гове благодати. и, подеравши обвезницу, чује од 
свих ово: Алилуја! 

 
ИКОС 12. 

 
Опевајући Твој Пород, Богородице, ми и Тебе 

славимо као живи Храм; јер Господ, који све држи 



руком, боравивши у утроби Твојој, освети Те, про- 
слави Те, и научи све да Ти кличу: Радуј се, Скинијо 
Бога Речи! Радуј се, јер светошћу превазилазиш 
Светињу над светињама! Радуј се, Кивоте позлаће- 
ни Духом! Радуј се, неисцрпна ризнице живота! Ра- 
дуј се, скупоцена круно побожних царева! Радуј 
се, чесна похвало богобојажљивих свештеника! Ра- 
дуј се, Цркве непоколебиви стубе! Радуј се, неразру- 
шива тврђаво Царства! Радуј се, јер се Тобом узди-
жу победне заставе! Радуј се, јер се Тобом обарају 
непријатељи! Радуј се, тела мога лечење! Радуј се, 
душе моје спасење! Радуј се, Невесто Неневестна! 

 
КОНДАК 13. 

 
О Свехвална Мајко, која си родила Реч светију 

од свих светих, примивши садашњи принос, избави 
све од сваке напасти, и ослободи будућих мука све 
који Ти заједно кличу: Алилуја! (трипут) 
 

и опет се чита Икос 1: Анђео првак би послан... 
и опет Кондак 1 Теби, Богородице, вој воткињи... 

 
 

 
 
 
 
 

 



МОЛИТВА 
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

 
Пресвета Богородице, Дјево Господарице, 
Узвишенија од Анђела и Арханђела, и драго-
ценија од целокупне творевине, велико уди-

вљење Анђела; висока проповеди Пророка; свесла-
вна похвало Апостола; дивни украсе Светитеља; 
чврста тврђаво Мученика; спасоносна наставо мо-
наха; несустајуће уздржање постника; чистото и 
славо девственика; мудрости и васпитање деце; хра-
нитељко удовица и сирочади; одећо нагих; здравље 
болесних; ослобођење заробљених; тишино море-
пловаца; тихо пристаниште буром витланих; неу-
морна наставнице заблуделих; удобни прелазе пу-
тника; благи одморе трудбеника; брза заштитнице 
оних у опасностима; заклоне и уточиште увређених; 
надо надајућих се; помоћнице оскудних; непотро-
шиво богатство убогих; свагдашња утехо уцве-
љених; љубавно смирење ненавиђених; спасење и 
орођење с Богом грешника; силно утврђење свих 
православних; непобедива заштито и потпоро,  То-
бом нам, Владичице, Невидљиви постаде видљив; и 
Теби, Госпођо, молбу приносимо ми грешне слуге 
Твоје. О, премилостива и свечудна Царице умне 
Светлости, Ти си нам родила Цара - Христа Бога 
нашег, Животодавца свих; Тебе што је небеско сла-
ви, и што је земаљско хвали. Уме анђелски; Звездо 
светозарна; најсветија међу светима; Царице цари-
ца; Владарко свих твари; Дјевице боголика; Невесто 



чиста; Палато Пресветог Духа; огњени Престоле 
Цара невидљивог; Кивоте небески; носитељко Речи 
Божије; колеснице пламенолика; почивалиште жи-
вога Бога; неизрециви саставе тела Христова; гне-
здо Орла небескога; грлице богогласна; голубице 
кротка, тиха и незлобива; Мајко чедољубива; бе-
здно милости која растура облак гнева Божјег; 
дубино неизмерива; тајно неизразива; чудо несазна-
јно; нерукотворна Цркво јединог Цара свих векова; 
каде миомирисни; скерлете скупоцени; порфиро бо-
готкана; рају душевни; шибљико живоносног Дрве-
та; цвете прекрасни који си нам исцветао небеску 
Радост; грозде спасења нашег; чашо Цара Небеског 
у којој се измеша од Духа Светог вино неисцрпне 
благодати; посреднице Закона; почетку истините ве-
ре Христове; стубе непоколебиви; поморе јеретика; 
мачу јарости Божије на богопротивнике; страху ђа-
волима; победо у биткама; истинска чуварко свих 
хришћана, и сигурно спасење целога света! О, све-
милостива Госпођо, Дјево Владарко Богородице, 
услиши нас који Ти се молимо, и покажи милост 
Своју на људима Твојим; моли Сина Свог да се 
избавимо од свакога зла; и обитељ нашу, и сваку 
обитељ, и град и земљу верних, и људе који побо-
жно прибегавају и призивају свето име Твоје – сачу-
вај од сваке напасти, погибије, глади, земљотреса, 
поплаве, пожара, мача, најезде туђинаца, и међусо-
бног рата, од сваке болести и од сваке беде, да ни 
болести, ни претње, ни помор, нити икакав гнев 
Божији не тамане слуге Твоје, него нас чувај и спа-



савај милошћу Својом, Госпођо, која се молиш за 
нас; и подај нам увек погодно време за напредовање 
усева. Помогни, подигни и помилуј, свемилостива 
Господарице, оне што су у разним опасностима и 
невољама. Опомени се слугу Твојих, и не презри 
сузе и уздахе наше; и обнови нас благошћу милости 
Своје, да бисмо се, нашавши у Теби помоћницу, с 
благодарношћу тешили. Сажали се, Госпођо Пречи-
ста, на немоћне људе Своје, Надо наша: расејане са-
бери, заблуделе на прави пут изведи, отпале од бла-
гочестиве отачке вере опет поврати, старост подр-
жи, младеж научи, децу васпитај; и прослави оне 
који Тебе славе; нарочито пак Цркву Сина Свог чу-
вај и брани у све дане. О, милостива и свемилостива 
Царице неба и земље, Богородице Приснодјево, по-
средовањем Својим помилуј и спаси благоверни и 
христољубиви род наш и све православне хришћа-
не, чувајући их под окриљем милости Своје; зашти-
ти их чесном ризом Својом, и моли Христа Бога на-
шег који се из Тебе оваплотио без семена, да нас 
наоружа небеском силом против свих видљивих и 
невидљивих непријатеља наших, против туђинаца и 
сународника наших који устају на нас и на веру 
нашу православну. Спаси и помилуј, Госпођо, 
Свјатјејшег Патријарха нашег, Свети нод, и 
преосвећене митрополите, архиепископе  епископе 
православне, свештенике и ђаконе, и сав клир 
црквени, и све правоверне људе, који се клањају и 
моле пред чесном иконом Твојом; погледај на све 
нас погледом милостиве помоћи Твоје; подигни нас 



из дубине греховне, и просвети очи срца да гледају 
на спасење; милостива нам буди овде, и на 
Страшном суду умоли за нас Сина Свог; оне слуге 
Твоје што су се у побожности преставили из овог 
живота, уврсти у вечном животу с Анђелима и 
Арханђелима и са свима Светима да стану с десне 
стране Сина Твог и Бога; и молитвом Својом 
удостоји све православне хришћане да са Христом 
живе, и да се у небеским насељима наслађују радо- 
сти анђелске. Јер си Ти, Госпођо, слава небеских и 
нада земаљских бића. Ти си наша нада, и заштит- 
ница свих који Ти прибегавају и ишту Твоју свету 
помоћ; Ти си наша усрдна молитвеница пред Сином 
Твојим и Богом нашим; Твоја материнска молитва 
може много да утиче на Њега; и по Твоме заступни- 
штву усуђујемо се приступати Престолу благодати 
пресветих и животворних Тајни Његових/у Причеш- 
ћу/, иако смо недостојни. Стога, гледајући на икони 
свечесни лик Твој и како на рукама Својим држиш 
Сведржитеља, ми се грешни радујемо, и са умиле- 
њем припадамо, и са љубављу је целивамо, очекују- 
ћи, Госпођо, да помоћу Твојих светих богопријат- 
них молитава достигнемо бесконачни живот, и не- 
постиђени станемо на дан Суда с десне стране Сина 
Твог и Бога нашег, славећи Га заједно са беспочет- 
ним Оцем и пресветим и благим и животворним и 
једносушним Духом кроза све векове. Амин. 
 

 
 



МОЛИТВА 2: ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
 

Свемоћна, Пречиста Госпођо, Владичице, Бого-
оице, прими од нас недостојних слугу Твојих ове 
чесне дарове, који само Теби приличе. Ти си Се 
показала изабрана у васцелом роду људском, и 
узвишенија од свих небеских и земаљских 
створења, јер Тебе ради Господ Сила би с нама, и 
Тобом познасмо Сина Божјег и удостојисмо се 
светог Тела Његовог и пречисте Крви Његове. Стога 
си у свима нараштајима блажена Ти, Богоблажена, 
која си светлија од Херувима и уваженија од 
Серафима. И сада, свеславна Пресвета Богородице, 
не престај молити се за нас недостојне слуге Твоје, 
да се избавимо од сваког скупа нечастивог и од 
сваке напасти, и да се сачувамо неповређени од 
сваког отровног напада ђаволског; и све до краја нас 
молитвама Твојим очувај неосуђене, да, спасавани 
Твојом помоћу и посредовањем, за све узносимо 
славу, хвалу, благодарност и поклоњење Једноме у 
Тројици Богу и Творцу свих, сада и увек и кроза све 
векове. Амин. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОЛИТВА 

ГОСПОДУ НАШЕМ ИСУСУ ХРИСТУ 
 

О велики Царе, Сведржитељу, милостиви Го-
споде, Исусе Христе Боже мој, ево ја многогрешни 
предлажем као молитвеницу пред Тобом Мајку Тво-
ју свебеспрекорну, пречисту Госпођу, Дјеву Богоро-
дицу и Владатељку свемилостиву, у васцелом свету 
молитвеницу за род хришћански, која нам је Тебе 
Христа Бога нашег родила телом због неисказане 
милости Твоје према нама. Стога, ради молитава 
Њених, Господе Исусе Христе Боже наш, покажи на 
мени убогом величину, благодат и милост Своју; 
подари ми опроштај грехова, и удостоји ме да будем 
наследник Царства Твог са свима Светима кроза све 
векове. Амин. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

АКАТИСТ СВЕМОГУЋЕМ БОГУ 
        ПРИ НАЈЕЗДИ ИСКУШЕЊА 

 
КОНДАК 1. 

 
аточнички Војводо и Господе, радости и весе-
ље слугама Твојим, где си Ти - тамо нестаје 
сваке жалости; где Тебе нема -тамо је свака ра-

дост празна. Погледај на мене грешнога, пропадам у 
јаду моме; посети ме спасењем Твојим, вапијем Ти: 
Господе, о Господе мој, Радости моја, брадуј ме 
милошћу Својом! 

 
ИКОС 1. 

 
Творче Ангела и Господе Сила, да би спасао па- 

лога човека, Ти се ниси згадио девичанске утробе; а 
доцније си претрпео пљување и срамну смрт, Сине 
Божји, јер си благ и човекољубив. Сећајући се тога, 
и ја се ево усуђујем да Ти приступим и да Те са су-
зама молим: Господе, о Господе мој, милосрдни 
Спаситељу мој, спаси ме пропадам! Господе, о Го- 
споде мој, дошао си да спасеш не праведнике него 
грешнике, - избави ме од ових искушења! Господе, 



о Господе мој, недуге си наше узео на Себе и боле-
сти понео, - исцели патње срца мога! Господе, о 
Госпо мој, крстом си Својим мир свету подарио, 
даруј мир Твој земљи нашој! Господе, о Господе 
мој, смрћу си Својом смрт умртвио, умртви сва 
лукавства нечастивога нагрнула на нас! Господе, о 
Господе мој, Радости моја, обрадуј ме милошћу 
Својом! 
 

КОНДАК 2. 
 

Видевши многе примере човекољубља Твога на 
људима Твојим, ево и ја се усуђујем да подигнем 
очи своје к Теби који живиш на небу: Помилуј ме, 
Господе, јер сам немоћан; избави ме горког јада 
овог и туге, и удостој ме да Ти с радошћу и весељем 
певам: Алилуја! 
 

ИКОС 2. 
 

Створио си нас као разумна бића, Створитељу 
наш, а ми разгневисмо благост Твоју, Спаситељу, 
зато си нас с правом ударио муком овом. То ми уви- 
ђамо, и кајући се прибегавамо к Теби, молећи се 
овако: Господе, о Господе мој, не узврати нам по 
гресима нашим, него поступи с нама по милости 
Својој! Господе, о Господе мој, сачувао си нас у 
младости нашој, - сачувај нас и од непријатеља на-
ших који нападају на нас! Господе, о Господе мој, 
Крепости и Надо наша, укрепи нас, изнемогавамо 



духом и телом. Господе, о Господе мој, Утехо душе 
моје, утеши ме тужног! Господе, о Господе мој, 
Наставниче мој, настави ме на пут спасења! 
Господе, о Господе мој, Радости моја, обрадуј ме 
милошћу Својом! 

 
КОНДАК 3. 

 
Силни у биткама, Господе, дођи нам у помоћ - 

малаксавамо! И буди нам Заштитник од видљивих 
и невидљивих непријатеља наших! Ето, отац мој и 
мати моја оставише ме; пријатељи моји и ближњи 
моји далеко одступише од мене, али Ти, Оче сирота- 
на и Заступниче удовица, буди Помоћник беспомоћ- 
номе који Ти пева: Алилуја! 
 

ИКОС 3. 
 

Небо Ти је престо и земља подножје, Боже 
силни и страшни; од Тебе дрхте Херувими и Сера-
фими и све Небеске Силе,  не одгурни мене који сам 
прах и пепео, али се усуђујем обратити се Теби, 
Свудаприсутноме и Свемоћноме, и говорити: 
Господе, о Господе мој, крени силу Своју и дођи да 
нас спасеш из руку силника и неправедника! 
Господе, о Господе мој, Тебе се сви боје и дрхте, 
поштеди нас, јер страх и трепет дођоше на нас, и 
тама смрти покри нас ради грехова наших! Господе, 
о Господе мој, Ти се одеваш светлошћу као ризом, 
просвети ме помраченог мукама и невољама 



животним! Господе, о Господе мој, Ти си простро 
небо као кожу, простри и на нас покров заштите 
Твоје! Господе, о Господе мој, Ти си Сила која речју 
држи сав свет, даруј мир Твој ништавној души мојој 
и свој земљи нашој! Господе, о Господе мој, 
Радости моја, обрадуј ме милошћу Својом! 

 
КОНДАК 4. 

 
Потапани страховитом буром усковитланог жи- 

вота овог, ми пружамо руке своје к Теби, Сине Бож- 
ји, и као што си спасао Петра тонућег, тако и нама 
пружи крепку руку Своју, и избави нас од садашњег 
искушења овог, да бисмо с радошћу и с благода- 
рношћу певали Теби: Алилуја! 
 

ИКОС 4. 
 

Чух, Господе, реч Твоју дивну коју си рекао: 
„Призови Ме у дан невоље своје и избавићу те, и ти 
ћеш Ме прославити". Ево, из дубине очајања мога 
усуђујем се слободно приступити к Теби, овако  
гворећи: Господе, о Господе мој, сагреших небу и 
Теби, прими ме као што си примио блуднога сина! 
Господе, о Господе мој, Ти си цариника оправдао 
не фарисеја, немој се судити са слугом Твојим, јер 
се нико жив неће оправдати пред Тобом! Господе, о 
Господе мој, премудрости Наставниче, настави ме 
правдом Твојом! Господе, о Господе мој, Даваоче 
разума, подај ми разум да узмогнем избегавати пре-



предене лукаве нападе ненавидника мојих! Господе, 
о Господе мој, Ти на смирене погледаш, види муку 
моју и труд мој, и јави ми милост Своју! Господе, о 
Господе мој, Радости моја, обрадуј ме милошћу 
Својом! 

 
КОНДАК 5. 

 
Божанском крвљу милог Сина Твог Исуса Хри- 

ста помирих се с Тобом, Оче Небесни; али се ево 
опет враћам у грех и западам у безакоња, зато ме с 
правом кажњаваш овом љутом невољом. Но услиши 
ме, Господе и Боже мој, у дан искушења овог, и 
посети ме милошћу Својом, и дај ми спасење Твоје, 
јер Ти покајнички вапијем: Алилуја! 

 
ИКОС 5. 

 
Давид, видевши где га пророк Натан изобли-

чава због онога што учини, дође к себи и исповеди 
грех свој, и рече: „Сагреших пред Господом, и усли-
ши ме Господ, и уклони грехе моје". А ми недосто-
јни, иако сагрешисмо више од њега, не родисмо ро-
дове покајања; зато и наиђоше на нас ове страшне 
невоље и искушења; но милостив буди и нама који 
Ти се овако молимо: Господе, о Господе мој, Ти си 
укрепио Мојсија противу Амалика, укрепи и нас си-
лом с висине, да не паднемо под теретом искушења 
овог! Господе, о Господе мој, Ти си самилосно по-
гледао на Језекијине сузе, погледај оком самилости 



Своје и на проливање суза наших пред Тобом! 
Господе, о Господе мој, Ти си услишио Манасијине 
уздахе, услиши и уздахе срца нашег! Господе, о 
Господе мој, Ти на висинама живиш и на смирене 
погледаш погледај и на нас грешне!  Господе, о 
Господе мој, Радости моја, обрадуј ме милошћу 
Својом! 
 

КОНДАК 6. 
 

Проповедник покајања, Претеча Твој, Сине Бо-
жји, много пута довикује савести нашој: „Покајте се 
и родите родове достојне покајања". Али ми грешни 
не марисмо за то, стога нас и постиже праведни 
гњев Твој, јер напасти, велики немири и међусоби-
це, и невоље нападоше на нас. Но Ти, Господе Боже, 
Спаситељу мој, пре но што нас осудиш, даруј нам 
време покајања, да усплачемо због злих дела и Теби 
завапимо: Алилуја! 

 
ИКОС 6. 

 
Нека тузи нашој засија утешна реч Твоја, Спа-

ситељу мој, коју си изрекао: „Иштите, и даће вам 
се". Бежећи од таме очајања, ми са надом на Твоје 
човекољубље прибегавамо к Теби, молећи се овако: 
Господе, о Господе мој, Утехо моја, утеши ме у 
искушењу сам! Господе, о Господе мој, Заштитни-
че мој, заштити ме од оних што устадоше на мене! 
Господе, о Господе мој, помози ми, јер изнеможе 



душа моја од муке ове! Господе, о Господе мој, Уме 
предвечни, даруј ми да свагда имам на уму доброчи-
нства Твоја, и да никада не паднем у очајање очеку-
јући милост Твоју! Господе, о Господе мој, Крепо-
сти моја, укрепи ме да без смућености иштем од Те-
бе помоћ Твоју! Господе, о Господе мој, Радости 
моја, обрадуј ме милошћу Својом! 

 
КОНДАК 7. 

 
Злочестиви цар Навуходоносор хотећи некада 

да погуби невине младиће, нареди да их вргну у 
пећ огњену, али Ти, Оче Небесни, посла Ангела 
Твог, да расхлади разбуктали пламен, пошљи и на-
ма, Господе, утеху Своју, нама - слугама Твојим. Јер 
иако сагрешисмо, ипак не одступисмо од Тебе, већ 
Теби, Јединоме Истинитоме Богу, поклањамо се, и 
кличемо: Алилуја! 

 
ИКОС 7. 

 
Ти се дивно прослави у Египту, Господе Боже 

Израиљев, јер си погледао на злопаћење и муку 
изабраних људи Твојих, и вапај си њихов услишио. 
Услиши стога и нашу молитву и спаси нас који ва- 
пијемо к Теби: Господе, о Господе мој, Ти си некада 
избавио људе Израиљце из руку непријатеља избави 
и нас из понора суровости, несреће, братоубиства и 
мржње! Господе, о Господе мој, Ти си изабране љу-
де Твоје, Јевреје, извео из земље Египатске, изведи 



и нашу земљу из ропства греху и међусобном не-
пријатељевању! Господе, о Господе мој, Ти обуста-
вљаш борбе, обустави опаке клевете против Цркве 
Твоје свете и људи Твојих! Господе, о Господе мој, 
Ти си војску Фараонову потопио у Црвеном Мору, 
потопи мноштво неправди наших у мору милосрђа 
Твога! Господе, о Господе мој, Радости моја, обра-
дуј ме милошћу Својом! 

 
КОНДАК 8. 

 
Оче Небесни, злим делима својим ја одбацих 

себе од милости Твојих, удаљих себе од правде Тво-
је и поробих себе сујетном свету овом; стога ме и 
витла љута невоља, и ево тонем у дубоким вртлози-
ма очајања, но Ти, као жалостив и човекољубив, 
прими ме заблуделог, и спаси од ове напасти мене 
који вапијем к Теби: Алилуја! 

 
ИКОС 8. 

 
Сав сам опседнут искушењима, јадима, и из по- 

нора мука подижем очи своје к Теби који живиш на 
небу: услиши плачевни вапај мој: Господе, о Госпо-
де мој, Ти си сунчаном светлошћу обасјао дан, про- 
свети душу моју, помрачену тамом таштине овога 
света! Господе, о Господе мој, Утешитељу Пребла-  
ги, испуни Божанском утехом грешну душу моју! 
Господе, о Господе мој, Твојом се речју небеса 
утврдише, утврди нас у исповедању пресветог Име-



на Твог! Господе, о Господе мој, на Херувимима 
ношен и од Серафима слављен, прими од нас гре-
шних мољење које Ти приносимо! Господе, о Го-
споде мој, Радости моја, обрадуј ме милошћу 
Својом! 
 

КОНДАК 9. 
 

Изворе сваке милости и Даваоче разума, о Пре- 
благи Утешитељу, научи нас шта да говоримо пред 
Тобом: јер потамни ум наш, смућиван искушењима 
и невољама, и помрачише се душе наше; испуни их 
Твојом Божанском утехом, да ти с радошћу запева-
мо: Алилуја! 
 

ИКОС 9. 
 

Најречитији говорници не могу изразити обиље 
доброте Твоје и љубави према роду људскоме, Сине 
Божји, јер си понизио Себе узевши обличје слуге. 
Стога не одбаци ни нас који неизмерно грешимо, 
али са страхом пред Тобом стојимо и овако Ти се 
молимо: Господе, о Господе мој, Пастиру Добри, Ти 
си душу положио за овце, избави и нас, овце стада 
Твога! Господе, о Господе мој, нас ради исмејани и 
бијени и на крсту приковани, ради тих самих стра- 
дања Твојих сачувај нас од исмевања видљивих и 
невидљивих непријатеља! Господе, о Господе мој, 
Безгрешни, међу безаконе разбојнике увршћени, 
избави нас из руку врагова видљивих и невидљи- 



вих! Господе, о Господе мој, Твојом се раном ми ис- 
целисмо, исцели срце наше, изранављено искуше-  
њима и свакодневном жалошћу! Господе, о Господе 
мој, Радости моја, обрадуј ме милошћу Својом! 
 

КОНДАК 10. 
 

Желећи да изабрани Тобом Израиљ спасеш из 
насиља Египатског, Ти си из купине која је огњем 
горела позвао Мојсија, слугу Твога, и рекао му ово: 
„Видех невољу народа свога у Египту, и чух вапај 
њихов"; стога погледај и сада, Господе, на злопаће- 
ње и страдање православних људи Твојих, избави 
нас и спаси од погибли, да са благодарношћу запе- 
вамо Теби: Алилуја! 

 
ИКОС 10. 

 
Царе Небесни, Утешитељу, Душе Истине, буди 

милостив и нама слугама Твојим, погруженим у 
тузи; посети, укрепи нас који Ти се овако молимо: 
Господе, о Господе мој, Ти си Апостоле научио да 
говоре друге језике, научи и нас страху Твоме! Го- 
споде, о Господе мој, Ти си Мученике пред мучи- 
тељима испуњавао неустрашивости, даруј и нама 
да неустрашиво стојимо за правду против греха, 
непријатељства и мржње! Господе, о Господе мој, 
Свети, освети верне Твоје, освети душе наше, да 
будемо достојни назвати се домом Твојим! Господе, 
о Господе мој, Светлости и Даваоче светлости, про- 



свети нас, помрачене тамом невоља! Господе, о Го- 
споде мој, Ризнице добара, не лиши нас дарова бла- 
годати Твоје! Господе, о Господе мој, Радости моја, 
радуј ме милошћу Својом! 

 
КОНДАК 11. 

 
О Преблаги Господе, не презри нас који Ти 

свеумилно појање приносимо и скрушеним срцем 
Ти се молимо за предстојеће људе и за сву земљу 
нашу: одврати лице Своје од грехова наших, али не 
одврати лице Своје од слугу Твојих, и услиши брзо 
нас који Ти тужно певамо: Алилуја! 
 

ИКОС 11. 
 

Христе Боже, Истинита Светлости, светлошћу 
благодати Твоје просвети помрачене страстима ду- 
ше наше грешне, да ти се радо молимо, говорећи 
овако: Господе, о Господе мој, не погуби нас кукав- 
не, који нисмо исправили живот свој, а усудили смо 
се стати пред Тобом! Господе, о Господе мој, загреј 
нас топлином у мраку љутог искушења! Господе, о 
Господе мој, блистање Славе Очеве, облистај нас 
светлошћу заштитништва Твога! Господе, о Господе 
мој, Радости моја, обрадуј ме милошћу Својом! 

 
 
 

КОНДАК 12. 



 
Из доброте и љубави к роду људском, Оче 

Небесни, послао си Јединородног Сина Твог, Го-
спода нашег Исуса Христа, који на земљи с људима 
поживе, а касније, иако Безгрешан, би увршћен ме-
ђу безаконике и крвљу Својом обнови иструлелу 
грехом природу нашу, и сав свет научи певати: 
Алилуја! 
 

ИКОС 12. 
 
Певајући Твоје неисказано човекољубље, Хри- 

сте Боже, јер си ради спасења нашег изволео претр- 
пети крст и смрт, ми исповедамо и правосуђе Твоје, 
јер си истином и праведним судом Својим навео на 
нас невољу ову, грехова наших ради. Но Ти који си 
дошао да зовеш не праведнике него грешнике на по-
кајање, услиши и нас који Ти се овако молимо: Го- 
споде, о Господе мој, Јагње Божје, Ти узимаш грехе 
света, - узми од нас тешко бреме грехова наших! 
Господе, о Господе мој, Ти си као Јагње вођен на 
заклање, - помози нам да без роптања претрпимо 
нагрнуле на нас невоље и муке! Господе, о Господе 
мој, Ти си подерао Адамово рукописаније, подери 
рукописаније безбројних грехова наших! Господе, о 
Господе мој, Ти си разбојниково покајање примио, 
прими покајање и нас грешних! Господе, о Господе 
мој, васкрсење мртвих, васкрсни душе наше умр-
твљене гресима! Господе, о Господе мој, подизање 



палих, подигни нас пале! Господе, о Господе мој, 
Радости моја, обрадуј ме милошћу Својом! 

 
КОНДАК 13. 

 
О, Свемилостиви и Свеблаги Господе, Боже 

мој, Заштито злостављаних и Надо безнадежних, 
погледај оком самилости Своје на страдање и не-
воље људи Твојих и ради милости Твоје спаси нас, 
земљу нашу, и све људе који певају Теби: Алилуја! 

 
и опет: Икос 1. и Кондак 1. 

 
МОЛИТВА У ТУЗИ ДУШЕВНОЈ 

 
осподе Исусе Христе, помози ми. Тешком 
чамотињом притиснут сам; животне невоље и 
искушења, и многобројне нужде и туге ви-

тлају ме и придављују; тужна је душа моја, не одва-
јај се од мене, Светлости Незалазна, него свагда бо-
рави у мени, јер без Тебе је мука и невоља, а са То-
бом успокојење и радост. Свемогућом силом Својом 
учини да од мене побегне мрачни облак смућујућих 
ме мисли и нерасположења, да ишчезне јад и туга 
срца. Господе, нека ме не смућује бреме греховно, и 
нека се у Теби, Спаситељу нашем оправдам, јер си 
Ти „умилостивљење за грехе наше" (1Јн.2,2) постра-
дали на крсту ради грехова наших. Нека ме не сму-
ћују житејске невоље и напасти, световне бриге и 
главобоље, јер си Ти Једини Добар и Човекољубив; 
дао си утеху верним слугама Својим, говорећи: 



„нећу те оставити, нити ћу од тебе одступити" 
(Јевр.13,5); „може ли жена заборавити пород свој...? 
А да би га и заборавила, ја нећу заборавити тебе" 
(Ис.49,15). Ти си кроз уста Апостола Твог рекао: 
„Понизите се под силну руку Божију, да вас узвиси 
када дође време. Све бриге своје пренесите на Њега, 
јер се Он брине за вас" Господе, ево ја многогре-
шни, сву муку своју, све бриге и главобоље своје 
преносим на Тебе, Спаситеља мог, и јецајући вапи-
јем Ти: укажи ми благовремену помоћ Твоју у свима 
искушењима и невољама мојим, које Сам знаш, и 
све уреди на добро, по светој и спасоносној вољи 
Својој. Нека ме не смућују људске неправде и увре-
де; опрости ближњима мојим све те неправде и 
увреде, а мене грешног помилуј, опрости ми грехе, 
и не лиши ме заштите Твоје и милостивог благосло-
ва Твог, да бих могао смело говорити: „Господ је 
помоћник мој, и нећу се бојати; штаће ми учинити 
човек?" (Јевр.13,6).  

О, жалостиви Господе, почуј тужну душу моју; 
умири је и избави је; сачувај је под кровом доброте 
Твоје у све дане живота мога, и Сам управи живот 
мој ка спасењу, молитвама Владичице Богородице и 
свих Светих Твојих. Амин. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

МОЛИТВЕ ВЕЧЕРЊЕ 
 

Почетак: Благословен Бог наш... Ако 
нијенсвештеник: 
Молитвама светих Отаца наших, Господе Исусе 
Христе, Боже наш, помилуј нас. 

Трисвето; и по Оче наш: Вјерују: 
 

ТРОПАРИ, глас 6: 
 
 омилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми гре-
шници, немајући никаквог оправдања, прино- 
симо Теби као Владици ову молитву: помилуј 
нас. 

Слава: Господе, помилуј нас, јер се у Тебе узда-
мо; не гневи се јако на нас, нити помињи безакоња 
наша, но и сада као милостив погледај и избави нас 
од непријатеља наших: јер си Ти Бог наш, и ми смо 
народ Твој, сви смо дело руку Твојих, и име Твоје 
призивамо. 

Исада: Отвори нам двери милосрђа, благослове-
на Богородице, да не пропаднемо ми који се у Тебе 
надамо, но да се Тобом избавимо од беда: јер си Ти 
спасење рода хришћанскога. 



Господе, помилуј! (12 пута) 
 

МОЛИТВА 1: 
БОГУ ОЦУ, СВ. МАКАРИЈА ВЕЛИКОГ 

 
Боже вечни и Царе сваког створења, који си ме 

удостојио да доживим до овога часа, прости ми гре- 
хе, које учиних овога дана делом, речју и мишљу. И 
очисти, Господе, смирену душу моју од сваке прља- 
вштине тела и духа. И дај ми, Господе, да ми сан 
ове ноћи прође у миру, да бих, уставши са скромне 
постеље, угађао пресветом Имену Твом, у све дане 
живота мога, и победио телесне и бестелесне непри-
јатеље који војују на мене. И избави ме, Господе, од 
сујетних помисли и рђавих жеља које ме прљају. Јер 
је Твоје царство, и сила, и слава Оца и Сина и Све-
тога Духа, сада и увек у векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 2: 

ГОСПОДУ ИСУСУ ХРИСТУ, СВЕТОГ АНТИОХА 
 

Сведржитељу, Речи /=Логосе/ Очева, једини са-
вршени Исусе Христе, из великог милосрђа Свог 
никада се не одвајај од мене, слуге Твога, већ свагда 
у мени обитавај. Исусе, добри Пастиру својих ова-
ца, немој ме предати побуни змијиној и немој ме 
оставити жељи Сатаниној, јер се у мени налази семе 
трулежи. Стога Господе Боже, обожавани Царе Све- 
ти, Исусе Христе, сачувај ме у сну незалазном свет- 



лошћу, Духом Твојим Светим, којим си осветио 
Своје ученике. Дај, Господе, и мени недостојном 
слузи Твом спасење Твоје на постељи мојој; про-
свети ум мој светлошћу знања светог Еванђеља 
Твог, душу љубављу Крста Твог, срце чистотом ре-
чи Твоје, тело моје Твојом бестрасном страшћу, ми-
сао моју Твојом смерношћу сачувај, и подигни ме у 
потребно време на Твоје славословље. Јер си све-
прослљен са беспочетним Твојим Оцем и с пресве-
тим Духом занавек. Амин. 

 
 
 

МОЛИТВА 3: 
ПРЕСВЕТОМ ДУХУ 

 
Господе Царе Небесни, Утешитељу, Душе исти- 

не, обаспи милосрђем и помилуј ме грешнога слугу 
Твога, и отпусти ми недостојном и прости све што 
Ти данас сагреших као човек, чак и не као човек већ 
и горе од скота: моје грехе хотимичне и нехотими- 
чне, знане и незнане, оне из младости, и оне од на-
уке зле, и оне од непромишљености и мрзовоље. 
Ако се Именом Твојим клех, или га похулих у ми-
сли својој, или кога укорих, или кога оклеветах 
гневом својим, или ожалостих, или се ради чега 
разљутих, или слагах, или незгодно спах, или сиро- 



мах дође к мени и ја га не погледах, или брата свога 
ожалостих, или се свадих, или кога осудих, или се 
надух, или се погордих, или се разгневих, или док 
стајах на молитви ум се мој косну зла овога света, 
или на разврат помислих, или се преједох, или се 
опих, или се лудо смејах, или зло помислих, или 
видевши туђу лепоту бих њоме рањен у срцу, или 
говорих што не треба, или се насмејах греху брата 
свога, моји су греси безбројни, или бејах лењ за мо-
литву, или што друго рђаво учиних, не сећам се; јер 
све то и више од тога учиних. Помилуј ме, Творче, 
Господару мој, мрзовољног и недостојног слугу 
Твог, и остави ми, и отпусти, и опрости ми, као Благ 
и Човекољубив, да с миром легнем, заспим и отпо-
чинем ја блудни, грешни и јадни; и поклонићу се, и 
опеваћу, и прославићу пречасно Име Твоје, са Оцем 
и Јединородним Сином Његовим, сада и увек и у ве-
кове векова. Амин. 
 

МОЛИТВА 4: 
СВ. МАКАРИЈА ВЕЛИКОГ 

 
Шта ћу Ти поднети, или чиме ћу Ти узвратити, 

неизмерно добротворни бесмртни Царе, Милосрдни 
и Човекољубиви Господе! јер си мене, који сам лењ 
за службу Теби и који нисам ништа добро учинио, 
довео до краја овог минулог дана, устројавајући об- 
раћење и спасење души мојој. Буди милостив мени 
грешноме и лишеноме сваког доброг дела. Подигни 



душу моју палу, оскрнављену безмерним гресима, и 
уклони из мене сваку рђаву помисао овог видљивог 
живота. Једини Безгрешни, прости моја сагрешења 
којима Ти згреших овога дана свесно и несвесно, ре-
чју и делом и мишљу, и свима својим чулима. Ти 
Сам штитећи ме, сачувај ме Својом божанском вла-
шћу и неисказаним човекољубљем и силом од сваке 
противничке напасти. Очисти, Боже, очисти мно-
штво грехова мојих. Благоизволи, Господе, да ме 
избавиш од замке ђаволове, и спаси душу моју стра-
сну, и озари ме светлошћу Лица Свога када дођеш у 
слави, и сада учини да заспим невиним сном и без 
маштања. И сачувај несмућеном мисао слуге Твога, 
и сву Сатанину делатност одагнај од мене, и просве-
ти духовне очи срца мога, да не заспим на смрт. И 
пошљи ми Анђела мира, Чувара и Наставника душе 
и тела мога, да ме избави од непријатеља мојих, да, 
уставши с постеље своје, принесем Теби захвалне 
молбе. О, Господе, услиши мене, вољом и савешћу 
грешног и убогог, слугу Твог; даруј ми да се, пошто 
устанем, поучим речима Твојим, и учини да Анђели 
Твоји отерају далеко од мене ђаволску мрзовољу, да 
бих благословио Твоје свето Име, и прославио и 
славио пречисту Богородицу Марију коју си нама 
грешнима дао као заступницу, и прими Њу која се 
моли за нас, јер знам да подражава Твоје човекољу-
бље и не престаје да се моли. Њеним заступни-
штвом, и знамењем часнога Крста, и ради свих Све-
титеља Твојих, сачувај убогу душу моју, Исусе Хри-



сте Боже наш, јер си свет и свепрослављен занавек. 
Амин. 

 
 

Св. Макарије 
Велики 
(фреска у 
Манастиру 
Милешеви) 

 
 
 
 
 
 

МОЛИТВА 5: 
 

Господе Боже наш, што сагреших овога дана 
речју, делом и мишљу, опрости ми као благ и чове-
кољубив. Подари ми миран и тих сан; пошљи ми 
свог Анђела Чувара који ме крили и чува од свакога 
зла. Јер си Ти чувар душа и тела наших, и Теби сла-
ву узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и 
увек и у векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 6. 

 
Господе Боже наш, у кога веровасмо, и чије 

Име изнад свакога имена призивамо, дај нама који 
одлазимо на спавање одмор души и телу, и сачувај 
нас од сваког сањарења и тамне сласти; заустави на-
валу страсти; угаси распаљене прохтеве телесне; дај 



нам да целомудрено поживимо у делима и речима, 
да водећи добродетељни живот, не отпаднемо од 
Твојих обећаних добара, јер си благословен занавек. 
Амин. 

 
МОЛИТВА 7. СВ. ЈОВАНА ЗЛАТОУСТА 

МОЛИТВЕ МОЛБЕНЕ, ПО БРОЈУ ДВАДЕСЕТ И 
ЧЕТИРИ, ПРЕМА ДНЕВНИМ И НОЋНИМ ЧАСОВИМА 
 

ДНЕВНЕ: 
 

Господе, не лиши ме Својих небеских блага! 
Господе, избави ме вечних мука! Господе, сагреших 
ли умом или мишљу, речју или делом, опрости ми! 
Господе, избави ме сваког незнања, и заборавности 
и малодушности, и окамењене неосетљивости! Го- 
споде, избави ме од сваког искушења! Господе, про- 
свети моје срце које помрачи рђава жеља! Господе, 
ја као човек сагреших, а Ти као Милосрдни Бог по- 
милуј ме, видећи немоћ душе моје! Господе, пошљи 
ми у помоћ благодат Своју да прославим свето Име 
Твоје! Господе Исусе Христе, запиши ме слугу Тво-
га у књигу живота, и подари ми добар крај! Господе 
Боже мој, иако ништа добро не учиних пред Тобом, 
ипак ми дај да по благодати Твојој поставим добар 
почетак! Господе, окропи срце моје росом благода-
ти Своје! Господе неба и земље, помени мене гре-
шног слугу Твог, гадног и нечистог, у царству 
Свом! Амин. 

 



НОЋНЕ: 
 

Господе, прими ме у покајању! Господе, не 
остави ме! Господе, не уведи ме у искушење! Го-
споде, дај ми мисао добру! Господе, дај ми сузе, и 
сећање на смрт, и умилење! Господе, дај ми поми-
сао за исповедање грехова мојих! Господе, дај ми 
смерност, целомудреност и послушност! Господе, 
дај ми трпљење, великодушност и кротост! Господе, 
засади у мени корен сваког добра страх Твој у срцу 
мом! Господе, удостој ме да Те љубим свом душом 
својом и мишљу, и да у свему творим вољу Твоју! 
Господе заклони ме од неких људи, и демона, и 
страсти, и од сваке друге неприличне ствари! 
Господе, знаш шта чиниш, како Ти хоћеш, нека 
буде воља Твоја и у мени грешном, јер си благо-
словен занавек! Амин. 

 
 
 
 
 



МОЛИТВА 8: 
ГОСПОДУ ИСУСУ ХРИСТУ 

 
Господе Исусе Христе Сине Божји, ради мо-

литава Пречасне Мајке Твоје, и бестелесних Анђела 
Твојих, и Пророка и Претече и Крститеља Твога, и 
богоречитих Апостола, светлих и добропобедних 
Мученика, преподобних и богоносних Отаца, и свих 
Светих, избави ме од садашње напасти ђаволске. О, 
Господе мој и Творче, Ти који не желиш смрти гре-
шнику него да се обрати и жив буде, дај обраћење и 
мени бедном и недостојном, отми ме из чељусти по-
губне змије која је зинула да ме прогута и сведе жи-
ва у пакао. О, Господе мој, утехо моја, који си се ра-
ди мене кукавног обукао у трошно тело, ишчупај ме 
из беде и подај утеху души мојој јадној. Усади у ср-
це моје да творим заповести Твоје, и да напустим 
дела зла и добијем блаженства Твоја, јер се у Тебе 
уздам, Господе, спаси ме. 

 
МОЛИТВА 9: 

ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ, 
ПЕТРА ИНОКА СТУДИТСКОГА 

 
Припадајући Пречистој Матери Божјој, ја бедни 

молим се: Ти знаш, Царице, да ја непрестано гре-
шим и гневим Сина Твог и Бога мог; и ако се много 
пута кајем, испадам лажљивац пред Богом; и кајем 
се дршћући, да ме Господ не порази; но убрзо опет 
то исто чиним. Знајући то, Владичице моја Госпођо 



Богородице, молим Те да се смилујеш на мене, да 
ме укрепиш, и да ми даш да чиним оно што је добро 
Јер Ти знаш, Владичице моја Богородице, да ја мр-
зим своја зла дела, и свом мишљу својом волим за- 
кон Бога мог. Али не знам, Госпођо Пречиста, за-
што оно што мрзим то и волим, а оно што је добро 
обилазим. Не попуштај, Пречиста, вољи мојој да се 
врши, јер је небогоугодна, него нека буде воља Си-
на Твог и Бога мог: нека ме Он спасе, и уразуми, и 
подари ми благодат Светога Духа, да бих од сада 
престао са чињењем зла, и остало време поживео по 
заповестима Сина Твог, коме приличи свака слава, 
част и моћ, са беспочетним Оцем Његовим, и пре- 
светим и благим и животворним Духом Његовим, 
сада и увек и у векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 10: 

ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
 

Блага Мајко благога Цара, пречиста и благосло- 
вена Богородице Марије, милост Сина Твог и Бога 
нашег излиј на моју страсну душу, и Твојим молит- 
вама упути ме на добра дела, да бих остало време 
живота свог провео без порока и Тобом рај нашао, 
Богородице Дјево, једина Чиста и Благословена. 

 
МОЛИТВА 11: 

СВ. АНЂЕЛУ ЧУВАРУ 
 

Анђеле Христов, Чувару мој свети и покровите- 



љу душе и тела мога, опрости ми све што згреших 
у данашњи дан, и избави ме од свакога зла неприја- 
тељског ми противника, да не бих никаквим грехом 
разгневио Бога мог, но моли се за мене грешног и 
недостојног слугу, да ме покажеш достојна добро- 
те и милости Свесвете Тројице, и Матере Господа 
мога Исуса Христа, и свих Светих! Амин. 

 
ОНДА: КОНДАК БОГОРОДИЦИ 

 
Теби, Богородице, Војвоткињи која се бори за 

нас, ми, слуге Твоје, узносимо победне захвалне пе-
сме, јер смо се избавили од зала. Но и сада, пошто 
имаш непобедљиву моћ, ослободи нас од свих опа-
сности, да Ти кличемо: Радуј се, Невесто 
Неневестна! 

Затим: Преславна Приснодјево, Мајко Христа 
Бога, принеси нашу молитву Сину Твом и Богу 
нашем, да спасе Тобом душе наше. 

Сву наду своју полажем на Тебе, Мајко Божија, 
сачувај ме под окриљем Својим. 

Богородице Дјево, не заборави мене грешнога 
коме треба Твоја помоћ и Твоје заступништво, јер 
се у Тебе узда душа моја, и помилуј ме. 

 
 

ОНДА: МОЛИТВА СВ. ЈОАНИКИЈА 
 

Надање је моје Отац, прибежиште је моје Син, 
заштита је моја Дух Свети, Тројице Света, слава Ти! 



Затим: Достојно је ваистину да блаженом зовемо 
Тебе, Богородицу, увек блажену и свебеспрекорну, 
и Матер Бога нашега. Часнију од Херувима и сла-
внију неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Реч 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми Те 
величамо. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и 
увек и у векове векова. Амин. 
Господе,помилуј!(трипут); 
благослови! 
 

И ОТПУСТ 
 

Господе Исусе Христе Сине Божји, ради 
молитава Твоје Пречисте Мајке, и преподобних и 
богоносних Отаца наших, и свих Светих, спаси ме 
грешнога! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МОЛИТВА СВ. ЈОВАНА ДАМАСКИНА 
коју изговарај указујући на своју постељу: 

 



Човекољубиви Господару, неће ли ми ова по-
стеља бити гроб или ћеш душу моју бедну још оба-
сјати даном? Ето, преда мном је гроб; ето, преда 
мном стоји смрт! Господе, бојим се Твога суда и 
бескрајних мука, а не престајем чинити зло; Тебе, 
Господа Бога свог свагда разгневљујем, и Пречисту 
Твоју Матер, и све Небеске Силе, и мог светог 
Анђела Чувара. Знам, Господе, да сам недостојан 
Твога човекољубља, а достојан сам сваке осуде и 
муке. Но, Господе, хтео ја или не, спаси ме. Јер ако 
праведника спасеш, то није ништа нарочито; и ако 
чистога помилујеш, то није ништа чудновато, јер су 
достојни Твоје милости. Али, на мени грешном 
учини чудо милости Своје; у томе покажи чудо 
човекољубља Свог, да не надвлада моја грешност 
Твоју неисказану доброту и милосрђе; и како хоћеш 
уради са мном. 

 
ОНДА С ПОКЛОНОМ ДО ЗЕМЉЕ ГОВОРИ: 

 
Клањам се Теби, Пресвета Тројице, једносушна, 

животворна и нераздељива: Оче, и Сине, и Свети 
Душе; верујем у Тебе, и исповедам, славим, благо-
дарим, хвалим, почитујем, и величам Те и молим: 
помилуј мене непотребног слугу Твог. (трипут) 

Клањам се Теби, Пресвета Богородице, Ти си 
намсвојим Рођењем показала Светлост истиниту, 
Царице неба и земље: Надо безнадежних, Помоћни-
це немоћних, и Заступнице свих грешних; Ти ме за-
крили и сачувај од свих опасности и невоља душе-



вних и телесних; и молим Ти се, свемоћним 
молитвама Својим буди ми заступница. (Поклон) 

Пресвета Владарко Богородице, прими ово мало 
мољење и поднеси га Сину Твом и Богу нашем, да 
Тебе ради спасе и просвети душе наше. (Поклон) 

Сви Небески чинови: Серафими, Херувими, 
Престоли, Господства, Силе, Власти, Поглаварства, 
Арханђели и Анђели, молим вам се и преклињем 
вас, молите се Богу за мене грешног. (Поклон) 

Свети велики Јоване, Пророче, Претечо и Кр-
ститељу Господњи, који си пострадао за Христа и 
стекао слободу пред Господом, помоли се за мене 
грешног да се спасем молитвама твојим. (Поклон) 

Свети Божји Апостоли, Пророци, Мученици, 
Светитељи, Постници, Преподобни, Праведни, Пу- 
стињаци, Црнорисци, Патријарси, и сви Свети, 
страдали сте за Христа и стекли слободу пред Го- 
сподом, молите се за мене грешног да се спасем мо- 
литвама вашим. (Поклон) 

Свети Јоване Златоусте, са Василијем Великим, 
Григоријем Богословом и чудотворцем Николајем, 
и са свима светим Свештеноначалницима, помози- 
те ми и помилујте ме вашим молитвама Богу и зау- 
зимањем. (Поклон) 

Преподобни и богоносни оци наши: Антоније и 
Теодосије, Јевтимије, Теоктисте, Саво, Онуфрије, 
Јоване Дамаскине, Симеоне Нови Богослове, / 
Јустине/, и сви преподобни, молите Бога за мене  
грешног.(Поклон) 



Свети српски просветитељи и учитељи: Саво, 
Симеоне, Арсеније, Максиме, Василије, Петре, 
/Николаје/, и сви светитељи, Испосници, Пусти-
њаци, Исповедници и Мученици земље српске, 
непрестаним молитвама својим Господу  
Сладчајшем просветите, научите и спасите мене 
грешног. (Поклон) 

Све свете жене: Мироносице, Мученице, 
Преподобне и Девственице, достојно Христу 
послужисте, молите Бога за мене грешног. (Поклон) 

Непобедива и божанска сило Чесног и Живо- 
творног Крста Господњег, не остави ме грешног, 
него ме силом твојом заштити од сваког душевног 
и телесног искушења. (Поклон) 

Пресвета Владарко Богородице, Надо свих хри-
шћана, ми немамо другу наду и поуздање осим Те-
бе, Свечиста Владарко моја Госпођо Богородице, 
Мајко Христа Бога мог, стога помилуј ме и избави 
ме од свих зала мојих, и умоли милостивог Сина 
Свог и Бога мог, да помилује бедну душу моју, да 
ме избави од вечних мука и удостоји царства  
Свог. (Поклон)  

Свети Анђеле Хранитељу мој, закрили ме 
крилима доброте Твоје, и одагнај од мене свако 
лукаво дејство ђаволско, и моли Бога за мене 
грешног. (Поклон) 

 
 
 

И ОНДА ГОВОРИ ОВО: 



Просвети очи моје Христе Боже, да не бих 
некад заспао на смрт, да не би некад рекао враг мој: 
учврстих се на њему. 
Слава: Заштитник душе моје буди, Боже, јер ходим 
усред многих замки; избави ме од њих, и спаси ме, 
Благи, као човекољубац. 
и сада: Неућутно прослављајмо Преславну Божју 
Мајку која је светија и од светих Анђела, исповеда- 
јући је срцем и устима као Богородицу, јер нам је 
ваистину родила Бога оваплоћеног, и непрестано 
се моли за душе наше. 

Онда целивај крст свој, и прекрсти крстом постељу 
своју од узглавља до ногу, тако и са свих страна, говорећи 
Молитву часноме Крсту: 

Слава Господе Крсту Твоме часноме! 
Нека васкрсне Бог, и нека се развеју неприја-

тељи Његови, и нека беже од лица Његова они који 
Га мрзе. Нека ишчезну као што ишчезава дим, као 
што се топи восак на домаку огња; тако нека изгину 
Ђаволи пред лицем оних који љубе Бога и осењују 
се крсним знаком, и који радосно говоре: Радуј се, 
пречасни и животворни Крсте Господњи, који про- 
гониш ђаволе силом распетог на теби Господа на 
шег Исуса Христа, који је сишао у пакао и сатро си-
лу ђаволску, и који нам је даровао тебе, Крст Свој 
часни, за прогнање свакога противника. О пречасни 
и животворни Крсте Господњи, помажи ми увек са 
Светом Владарком, Дјевом Богородицом, и са свима 
Светима занавек! Амин. 

 



ОНДА УМЕСТО ОПРОШТАЈА: 
 

Разреши, отпусти, прости, Боже, сагрешења на- 
ша вољна и невољна, она - у речи и делу, она у зна-
њу и незнању, она - у дану и у ноћи, она – у уму и у 
помисли, - све нам прости као благ и човекољубив. 
 

МОЛИТВА 
 
Прости, Човекољубиви Господе, оне који нас 

мрзе и вређају. Чини добро онима који добро чине. 
Браћи и сродницима нашим даруј оно што траже 
за своје спасење и живот вечни. Болесне посети, и 
подај им исцељење. Оне на мору руководи. Путн 
цима буди сапутник. Цркву помажи. Подари опро 
штај грехова онима што нам служе и што нас воле. 
Помилуј по великој милости Својој оне који захте- 
вају од нас недостојних да се молимо за њих. Поме- 
ни, Господе, преминуле оце и браћу нашу, и упокој 
их где сија светлост Лица Твога. Сети се, Господе, 
заробљене браће наше, и избави их од сваке невоље. 
Сети се, Господе, оних који дарове доносе и добро 
чине у светим Црквама Твојим, и подај им оно што 
траже за своје спасење и живот вечни. Сети се, Го-
споде, и нас смирених и грешних и недостојних слу-
гу Твојих, и просвети ум наш светлошћу знања 
Твог, и води нас стазом заповести Својих, молитва-
ма Пречисте Владарке наше Богородице и Присно-
дјеве Марије, и свих Светих Твојих, јер си благосло-
венн кроза све векове. Амин. 



 
СВАКОДНЕВНО ИСПОВЕДАЊЕ ГРЕХОВА: 

 
Теби Господу Богу моме и Творцу, у Светој 

Тројици Једноме, слављеноме и обожаваноме, Оцу 
и Сину и Светоме Духу, исповедам све грехе своје, 
које починих у току целог живота свог, и сваког 
часа, и у садашње време и у прошле дане и ноћи, 
делом, речју, мишљу, преједањем, препијањем, тај- 
ноједењем, празнословљем, мрзовољом, лењошћу, 
препирањем, непослушношћу, оговарањем, осуђи- 
вањем, нехатом, самољубљем, похлепношћу, грам- 
жљивошћу, говорењем неистине, непоштеном за- 
радом, лакомошћу, суревнивошћу, завишћу, гње- 
вом, злопамћењем, мржњом, закидањем, и свима 
својим чулима: видом, слухом, мирисом, укусом, 
пипањем, и осталим својим гресима, како душев- 
ним тако и телесним, помоћу којих разгневих Тебе 
Бога мог и Творца, и неправду нанесох ближњем 
свом, жалећи за све то, објављујем себе кривим 
пред Тобом Богом мојим, и имам жељу да се кајем; 
само, Господе Боже мој, помози ми, смирено Те мо- 
лим са сузама. А прошле грехе моје опрости ми ми- 
лосрђем Твојим, и као Благ и Човекољубив разреши 
ме од свих ових грехова које изложих пред Тобом. 

Пре но што легнеш у своју постељу, пронеси 
кроз свој ум и размисли о овоме:  

Прво: Захвали Сведржитељу Богу што ти је бла-
годаћу Својом даровао да минули дан проведеш 
жив и здрав. 



Друго: Питај себе, и испитај савест своју, идући 
постепено и подробно разгледајући све време проте-  
клог дана, почевши од тренутка када си устао из по- 
стеље, и приводећи себи у сећање: куда си ишао; 
шта си радио; с ким си разговарао, и шта; сети се и 
с највећом пажњом испитај и сва своја дела која си 
учинио, речи које си изговорио, мисли које си имао, 
и то од јутра па све до вечера. 

Треће: Ако си што добро учинио у току дана, не 
сматрај да је то од тебе већ од Самога Бога који нам 
дарује сва добра без наше заслуге; Њему то припи- 
суј, и захвали; и моли се да те у томе добру утврди, 
и да ти помогне и подари да и остала добра чиниш. 

Четврто: Ако си пак што рђаво учинио, реци 
себи да је то дошло од тебе сама, и од твоје немоћи, 
или од рђаве навике, и воље; кај се, и моли Човеко-
љупца да ти изволи даровати опроштај за то, обећа-
вајући чврсто да то у будуће нећеш више чинити. 

Пето: Са сузама моли свог Творца да се смилује 
и дарује ти ову ноћ тиху, мирну, чисту и безгрешну; 
а сутрашњи дан да ти подари да потпуно проведеш 
у слављењу Његовог Светог Имена. 

Шесто: Ако нађеш да ти је узглавље меко, укло-
ни га, па на његово место стави камен Христа ради. 
Ако ти при спавању буде зима, потрпи говорећи да 
други  уопште не спавају. (Патерик, Реч четврта) 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

НЕДЕЉНА ПОЛУНОЋНИЦА 
 

КАНОН ПРЕСВЕТОЈ И 
ЖИВОНАЧАЛНОЈ ТРОЈИЦИ 

 
Глас 6. ПЕСМА 1. 

 
Ирмос: Прешавши пешке по дну мора као по су-

ву, Израиљ, гледајући гонитеља Фараона где се да-
ви, клицаше: певајмо Богу победничку песму! 

Припев: Пресвета Тројице, Боже наш, слава 
Теби! 

единствене Природе неизменљиво обличје 
Трију Богоначалних Ипостаси певамо, добро- 
га Човекољупца Бога, који нам дарује очи-

шћење грехова наших. 
Надсуштаствено Једини и Лицима Трисветли 

Господе, који си у једноме Божанству, уразуми нас 
и удостој Твога божанског обасјања. 

Слава: Украсивши као невесту Цркву из народа, 
Апостол Павле научи да се поклања Теби, једноме 
Триипостасноме Богу, од Кога је, и Којим је, и у 
Којем је све постало. 



И сада: Богородичан: Из утробе Твоје произађе, 
Богородице, Духовно Сунце, и обасја нас трисве-
тлим зрацима Божанства; Њега певајући, Тебе побо-
жно прослављамо. 

 
ПЕСМА 3. 

 
Ирмос: Нема светога као што си Ти, Господе Бо-

же мој, који си прославио верне Твоје, Добри, и 
утврдио их на камену исповедања Твога. 

Украсивши, Трисветлосни Боже, Небеске чино- 
ве, уредио си их да Те опевају трисветлим гласови- 
ма; са њима прими и нас, који опевавамо Твоју до- 
броту.  

Једино непроменљиво, троструко, саобразно, је- 
динствено Богоначалије певајући, молимо Те уср-
дно: пошљи нам сада опроштај многих сагрешења. 

Слава: Уме Беспочетни Оче, саобразни Божји 
Логосе, и Душе Божанствени, Добри и Прави, сачу-
вај као Многомилосрдан оне који верно опевају моћ 
Твоју. 

и сада: Уништи њиве трулежи Бог мој, поставши 
суштински човек у утроби Твојој, Пречиста, и родо- 
началнике раније осуде Једини ослободи. 

Господе помилуј. (трипут) 
 

СЕДАЛЕН, глас 6: 
  

Владико Боже, погледај с неба и види наше 
смирење као Милостив, и умилосрди се, Свеблаги 



Човекољупче; јер се ниодакле другде не надамо 
добити опроштај зала којима згрешисмо. Стога буди 
с нама, и нико не сме на нас. 

 
СЛАВА, И САДА: БОГОРОДИЧАН: 

 
Пречиста Владарко, погледај с неба и види 

болове наших рана, и смилуј се, Свепречиста, и 
исцели пламен савести, орошавајући милошћу 
Твојом, и реци слугама Твојим: Ја сам с вама, и 
нико не сме на вас. 

 
ПЕСМА 4. 

 
Ирмос: Христос Спас је моја сила, Бог и Господ, 

богодолично пева чесна Црква кличући од чиста 
ума, у Господу празнујући. 

Узвишуј нам разум, Јединице Трисветлосна, и 
душу и срце Твојих певача скоро уздигни, и удостој 
нас Твога сјаја и светлости. 

Преобрати и преобрази ме од сваког порока ка 
врлини, Једина неизобразива и непроменљива Тро- 
јице, и Твојим зрацима просветли ме. 

Слава: Замисливши претходно, створила си пре- 
мудро Анђелске чинове, служитеље Твоје доброте, 
Триипостасна Јединице: са њима прими и моју по- 
хвалу. 

и сада: По природи нестворени и вечни Бог, 
узевши на Себе створену људску природу, уобличи 
је у Твојој светој утроби, Богородице Приснодјево. 



 
ПЕСМА 5. 

 
Ирмос: Молим се Благи, Божјом светлошћу Сво- 

јом озари душе оних који Ти с љубављу ране, да 
знају Тебе, Речи Божја, Истинитога Бога, који дози- 
ваш из мрака греховног. 

Замишљајући природу Богоначалну, Трисветло- 
сну и Једину, промишљајућу и спасавајућу све и 
сва, Владико, ка Теби јутрењујемо, молећи опро- 
штај сагрешења. 

Оче Беспочетни Боже, и Савечни Сине, и Душе 
Свети, Јединоначална Тројице, утврди певаче Тво- 
је, и избави од сваке напасти и невоље. 

Слава: Управљај ме боготворном светлошћу и ка 
угађању Твоме Триипостасном Божанству свагда ме 
руководи, Сунце Славе, и учини ме заједничарем 
Божанскога Царства. 

и сада: Логосе Божји неизменљиви, Који све но- 
сиш и одржаваш свемоћном Својом руком, штити и 
чувај оне који Те славе, молитвама Богоматере 
која Те је родила.  

 
ПЕСМА 6. 

 
Ирмос: Гледајући море живота, узбуркано буром 

искушења, ја сам прибегао Твоме тихом пристани- 
шту, и вапијем Ти: изведи из пропасти живот мој, 
Многомилостиви! 



Мудрост и разборитост подари Твојим 
певачима, Трисветлосна Богоначалности, и све 
удостој да буду осветљени зрацима светлотворне 
лепоте Твоје доброте. (двапут) 

Слава: Светлости нераздељива по суштини, Три- 
светла и Сведржитељна и Неприступна, озари срца 
оних који верно славе моћ Твоју, и окрили их за 
Божанску љубав. 

и сада: У Тебе се јасно усели, Приснодјево, Го-
спод који све и сва одржава, и научи људе да се по-
клањају Једној Тросјајној Божанства природи. 

Господе помилуј! (трипут) 
 

СЕДАЛЕН, глас 6: 
 

Оче и Сине са Духом Светим, погледај на нас 
који Ти се с вером клањамо и моћ Твоју, Милоср-
дни, славимо, заједно са огњеним (Анђелима) ми 
земљани; јер другога осим Тебе не познајемо. И 
реци нама који Те певамо: Ја сам с вама, и нико не 
сме на вас. 

 
СЛАВА, И САДА: БОГОРОДИЧАН: 

 
Погледај на нас, Свехвална Богородице, и за-

сијај светлост срцима помраченим, и обасјај стадо 
Твоје, Свепречиста; јер све што хоћеш то и можеш, 
као Мати Творца Твога, и реци нама који Те моли-
мо: Ја сам с вама, и нико не сме на вас. 

 



ПЕСМА 7. 
 

Ирмос: Анђео учини те усијана пећ даде росу 
светим младићима, а пламена заповест Божја убеди 
мучитеље Халдеје да кличу: Благословен си, Боже 
отаца наших!  

Утврди ми снажну и одлучну мисао, Трисветло- 
сна по Ипостасима Јединице, да бих држао и творио 
божанске Ти заповести, и увек Ти са вером певао: 
Благословен си, Боже отаца наших. 

Неизрециво јединствени Боже, слављени исто- 
ветношћу Природе, иако по Лицима носиш број 
Тројице, сачувај све нас од разних искушења и теш- 
ких околности. 

Слава: Саприроднога и савечнога Те славимо 
Једнога по природи Бога, и Тројицу по несливеним 
ипостасним својствима, Која просту разлику Лица 
истиче у јасно непроменљивом Обличју. 

и сада: Бог надсуштаствени, Пречиста, чове-
кољубиво узе из Твоје чисте утробе наш људски 
састав, и све научи да кличу: Благословен си, Боже 
отаца наших. 
 

ПЕСМА 8. 
 

Ирмос: Светима си из пламена росу источио, и 
жртву си праведникову водом спалио, јер све што 
хоћеш, Христе, Ти чиниш; Тебе величамо изнад све- 
га кроза све векове! 

 



Очишћење грехова скоро ми даруј, и избављење 
од разноврсних страсти, Саобразна Тројице и Једи- 
нице Триипостасна, да Те славим у све векове. 

Познат си и објављен као Љубитељ милости, те 
као Бог Милостиви, Трисветла Јединице и Једносу- 
штна Тројице, помилуј све који славе Твоје вели- 
чанство. 

Слава: Од Светлости вечне Светлост савечну, од 
Оца рођенога Логоса, са Духом - Светлошћу исхо-
дећом, са вером прослављамо и преузносимо у све 
векове. 

и сада: Лекара си људима родила, Пречиста, 
Свесилнога Логоса, Христа Господа, Који од праро-
дитељске ране исцељује све који Га преузносе у све 
векове. 
 

ПЕСМА 9. 
 

Ирмос: Људима је немогуће Бога видети, на Ње-
га не смеју ни чинови Анђелски гледати; Тобом пак, 
Свечиста, јари се људима Логос Оваплоћени. Њега 
величајући, ми Те са Небеским војскама славимо 
као блажену. 

Не могући гледати, чинови Херувима лепоту 
славе Твоје, Владико, крилима се покривају, и не- 
престано Ти тројичну песму кличу, славећи Три- 
ипостасну моћ Твојег Богоначалија. 

Обасјања Твоја, Сунце Незалазно, даруј срцима 
слугу Твојих, и просветли душе и грехова многих 
избави, Једини Свемилостиви и Триипостасни, и 



удостој нас Твога бесмртног живота. 
Слава: Божанство које си Светлост Једночастна 

и Тросунчана И Светлотворна, обасјај оне који Ти с 
вером певају, и избави мрачних злодела, и удостој 
нас свесветлосних Ти станова, јер си Преблаг и 
Предобар. 

и сада: Премудро је, Син Твој, Дјево, раније са-
здао човека, а кад је овај потпао под трулеж, Тобом 
га је, Свехвална, пресаздао, и Божанском светлошћу 
невечерњег сјаја испунио све који Те с вером славе 
као истинску Богородицу. 
Затим одмах: 
 

ТРОЈИЧНИ ПРИПЕВИ ГРИГОРИЈА СИНАИТА 
 

Достојно је ваистину у песмама славити Надбо- 
жанску Тројицу: Беспочетног и Светворачког Оца, 
Сабеспочетног Логоса - предвечно од Оца нетруле- 
жно рођенога, и Духа Светога - из Оца надвремено 
исходећега. 

Достојно је ваистину славити Тебе, Бога Лого-
са, од Кога трепте и дрхте Херувими, и Кога славо-
слове Небеске Силе; Који је васкрсао из гроба  Хри-
ста Животодавца, са страхом прославимо. 

Божанским песмама хвалимо сви богодолично 
Оца и Сина и Божанскога Духа, Триипостасну моћ 
и једно Царство и Господство. 

Ону Коју хвале сви земнородни и славослове 
Силе Небеске, Којој се сви верни поклањају – Једи-
ницу по суштини, Триипостасну. 



Господоначалну над Херувимима и неупореди-
во Богоначалну над Серафимима, нераздељиву Тро-
јицу у Јединици, истинско Богоначалство - Тебе 
величамо. 

Оцу Беспочетноме и Богу, Сабеспочетном Ло-
госу са Духом, поклањамо се; песмама почаствујемо 
Једну нераздељиву сједињујућу Суштину и Тробро-
јну Јединицу. 

Твоје лучезарне муње нек ми засијају, Боже мој, 
Триипостасни Светворче, и покажи ме домом свет- 
лим и светлоносним и неизмењивим неприступне 
Славе Твоје. 

Онога од Кога трепте и дрхте Херувими, и Кога 
славослове Анђелске војске, од Дјеве неизрециво 
оваплоћенога - Христа Животодавца, са страхом 
прославимо. 

Видећи Сина Твога богодолично васкрслога из 
мртвих, Пречиста Дјево, сва се твар испуњаваше 
радости неизрециве, Њега славословећи и Тебе по- 
хваљујући. 

Трисвето. Пресвета Тројице: Оче наш. 
 

ИПАКОЈ, глас 1: 
 

Разбојниково покајање задоби рај, а плач Миро- 
носица објави радост: да си васкрсао Христе Боже, 
свету дајући велику милост. 

 
 
 



ИПАКОЈ, глас 2: 
 

Отишавши после Страдања на Гроб, да миром 
помажу тело Твоје, Христе Боже, жене (Мироноси-
це) видеше Анђеле у гробу и уплашише се, јер чуше 
глас од њих: да је васкрсао Господ, дајући свету 
велику милост. 

 
ИПАКОЈ, глас 3: 

 
Задивљујући виђењем а орошавајући речима, 

светлосни Анђео Мироносицама говораше: Што 
тражите Живога у гробу? Васкрсао је, испразнив- 
ши гробове. Познајте трулежи Уништитеља - Не- 
променљивога. Реците Богу: Како су страшна дела 
Твоја! Јер си спасао род човечански. 

 
ИПАКОЈ, глас 4: 

 
Вест о Твом преславном Васкрсењу, прве 

трчећи Мироносице Апостолима проповедаху, 
Христе Спасе: да си васкрсао као Бог, свету дајући 
велику милост. 
 

ИПАКОЈ, глас 5: 
 

Анђелским виђењем збуњене умом, а божан- 
ским Васкрсењем просветљене душом, Мироноси- 
це Апостолима благовестише: Објавите народима 
Васкрсење, а Господ ће вам помагати чудесима и 



давати нам велику милост. 
 

ИПАКОЈ, глас 6: 
 

Твојом добровољном и животворном смрћу, 
Христе, врата адова срушио си као Бог, и отворио 
нам врата Раја; и из мртвих васкрснувши, избавио 
си из трулежи живот наш. 

 
ИПАКОЈ, глас 7: 

 
Ти Који си наше обличје узео на Се, и Крст 

телом претрпео, спаси ме Васкрсењем Твојим, 
Христе Боже, као Човекољубац. 

 
ИПАКОЈ, глас 8: 

 
Мироносице на гроб Животодавца дошавши, 

Владику тражаху - међу мртвима Бесмртнога! И 
добивши од Анђела благовест радости, Апостолима 
јављаху: да је васкрсао Христос Бог, свету дарујући 
велику милост. 

Господе помилуј! (40 пута) Слава и сада: Часнију 
од Херувима. Именом Господњим, благослови... 
Молитвама Светих Отаца... 

 
 
 
 
 
 



МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ ТРОЈИЦИ 
 
вемогућа и Живототворна, Света и Светлона-
чална Тројице, Која си,  једино из доброте, 
сваку светску и надсветску твар из небића у 

биће привела, и Која о свему промишљаш и све одр-
жаваш; Која си, после других неизрецивих доброчи- 
нстава Твојих нашем роду земаљскоме, даровала 
нам, због телесне немоћи наше, покајање све до 
смрти: Не остави нас кукавне да у злим делима сво-
јим умремо, нити да будемо подсмех зачетнику зла 
и завидљивцу и пагубнику нашем. Јер видиш, Ми-
лосрдни Господе, колика је његова на нас напаст и 
непријатељство, и колико је наше странствовање, и 
слабост, и немоћ. Но молимо Те покажи Твоју до-
броту неисцрпну на нама, који Те сваки дан и час 
разгневљујемо преступањем часних и животворних 
заповести Твојих; и оно што смо у досадашњем жи-
воту нашем, и до садашњега часа, сагрешили, било 
речима или мислима, све нам опрости и отпусти. 
Удостој нас да остатак живота свога проведемо у 
покајању и умилењу, и у држању светих наредаба 
Твојих. Ако ли смо сладошћу били заведени, или 
преварени иђасмо за мрским и некорисним и ште-
тним жељама; ако гњевом и неразумном јарошћу 
покренути, увредисмо некога од браће своје; ако ли 
се језиком у примамљиве и лукаве и крепке мреже 
уплетосмо; ако ли којим од наших чула, или чак и 
свима, вољно или невољно, у знању или незнању, од 
заноса или од навике, безумно склизнусмо; ако ли 



злим и сујетним помислима савест своју упрљасмо; 
ако ли којим другим начином сагрешисмо, злом 
навиком и обичајем тиранисани, - Ти нам све то 
опрости и отпусти, Свемилосрдни и Свеблаги и 
Многомилостиви. И даруј нам убудуће бодрост и 
силу да творимо вољу Твоју, добру и благоугодну и 
савршену: да променивши ноћно и мрачно зло 
светлоносним покајањем, као по дану благообразно 
ходимо, и јавимо се Твоме Човекољубљу ми недо-
стојни - чисти и очишћени, певајући Те и велича-
јући у све векове. Амин. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

МОЛИТВЕНО ПРАВИЛО  
ПРЕД СВЕТО ПРИЧЕШЋЕ 

 
олитвама светих Отаца наших, Господе Ису- 
се Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. 
Царе небесни. Трисвето. Пресвета Тројице: 

Оче наш. Господе, помилуј! (12 пута) Ходите, 
поклонимо се! (трипут) Псалам 50. И одмах Канон,  
глас 2: 
 

ПЕСМА 1. 
 
     Ирмос: Ходите људи, певајмо песму Христу Бо-
гу, који је раздвојио море и водио људе које изведе 
из египатског ропства, јер се прослави. 

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

Нека ми свето Твоје тело и часна крв, мило-
срдни Господе, буде хлеб вечнога живота и исцеље-
ње од разноврсних недуга. 

Не одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога 
Светога не одузми од мене. 

Упрљан непристојним делима кукавац, недосто- 



јан сам да се причестим Твојим пречистим телом 
и божанском крвљу, Христе; ипак ме удостој тога. 

Пресвета Богородице, спаси нас. 
 

Благословена Богоневесто, Земљо добра, која си 
произвела Клас неоран и спасоносан свету, удостој 
ме да се спасем једући Га /=Христа/. 
 

ПЕСМА 3. 
 
     Ирмос: Утврдивши ме на камену вере, раширио 
си уста моја на непријатеље моје. Стога се обрадова 
дух мој песми: Нема светог као што је Бог наш, и 
нема праведног осим Тебе, Господе. 

Христе, подај ми капље суза које очишћавају 
прљавштину срца мога, да бих, очишћен добром 
савешћу, са вером и страхом приступио, Господару, 
причешћу Божанских дарова Твојих. 

Нека ми пречисто тело Твоје, Човекољупче, и 
божанска крв буде на отпуштење грехова, на зајед- 
ницу Светога Духа, на живот вечни и одстрањење 
страсти и жалости. 
      Богородичан: Пресвета Трпезо Хлеба живота 
који је из милости сишао одозго и даје нови живот 
свету, удостој сада и мене недостојног да са страхом 
окусим од Њега и будем жив. 
 

ПЕСМА 4. 
 

Ирмос: Дошао си од Дјеве не заступник, не 
анђео, већ Ти Сам, Господе, оваплотивши се, и 



спасао си ме целог човека. Стога ти кличем: слава 
моћи Твојој, Господе. 

Узажелео си, Многомилостиви, да, оваплоти-
вши се нас ради, будеш заклан као овца ради гре-
хова људских. Стога Те молим, очисти и моје грехе. 

Исцели, Господе, ране душе моје и освети ме 
целог; и удостој ме, Господару, да и ја бедни уче-
ствујем у Твојој божанској Вечери Тајној. 
     Богородичан: Умилостиви, Владарко, и према 
мени Онога који је од утробе Твоје, и сачувај ме 
слугу Твог неупрљаним и непорочним, да бих се, 
примивши Духовни бисер, осветио. 
 

ПЕСМА 5. 
 
     Ирмос: Даваоче светлости и Творче векова, Го-
споде, води нас у светлости Твојих заповести, јер 
сем Тебе другога Бога не знамо. 

Као што си предсказао, Христе, нека дакле буде 
и ништавном слузи Твом! И у мени обитавај, као 
што си обећао, јер ево једем Твоје Божанско тело и 
пијем Твоју крв. 

Речи Божја и Боже, жар тела Твога нека мени 
помраченоме буде на просвећење, а крв Твоја на 
очишћење оскврнављене душе моје. 
     Богородичан: Маријо, Мати Божја, часно обита-
лиште миомира, молитвама Твојим начини ме сасу- 
дом изабраним, да се причестим Светињама Сина 
Твога. 
 



ПЕСМА 6. 
 
     Ирмос: Ваљајући се у греховном понору, призи- 
вам неиспитљиви понор милосрђа Твога: Боже, из- 
ведли ме из трулежи 

Ум, душу и срце освети, Спасе, и тело моје, и 
удостој ме, Господару, да неосуђено приступим 
страшним Тајнама. 

О, да бих се помоћу причешћа Светим Тајнама 
Твојим, Христе, удаљио од страсти, умножио Твоју 
благодат и осигурао живот. 
     Богородичан: Свети Божији Логосе Боже Речи, 
молбама свете Мајке Твоје освети мене целог који 
сада прилазим божанским Тајнама Твојим. 
 

КОНДАК, глас 2: 
 

Христе, не презри ме да сада узмем Хлеб, тело 
Твоје и божанску крв Твоју, Господару, и да се бед- 
ник причестим пречистим и страшним Тајнама 
Твојим; нека ми не буде на суд, него нека ми буде 
живот вечни и бесмртни. 
 

ПЕСМА 7. 
 
     Ирмос: Премудра деца не послужише златном 
телету, и сама у огањ уђоше, и богове њихове исме-
јаше, усред пламена закликташе, и ороси их Анђео: 
услишена је већ молитва уста ваших. 



Нека ми, Христе, причешћивање бесмртним 
Тајнама Твојим сада буде извор добара, светлост, и 
живот, и бестрашће, а и на напредак и умножење 
најбожанскије добродетељи, Једини Добри, да бих 
Те славио. 
  Нека се избавим од страсти, и непријатеља, и 
невоље, и сваке беде ја који сада с трепетом и љу- 
бављу, Човекољупче, приступам Твојим бесмртним 
и божанским Тајнама и певам Ти: Благословен си, 
Господе, Боже отаца наших. 
     Богородичан: Тебе, Богоблагодатна, која си на 
надуман начин родила Спаситеља Христа, молим 
сада чисту ја слуга Твој нечисти: од прљавштине 
тела и духа очисти мене целога који сада желим да 
приступим Пречистим Тајнама. 

 
ПЕСМА 8. 

 
     Ирмос: Бога који је сишао јеврејским младићи-
ма у ужарену пећ, и пламен у росу претворио, опе-
вајте дела као Господа, и величајте у све векове. 

Боже Спаситељу мој, удостој сада и мене оча-
јнога да будем, Христе, заједничар небесних, и стра-
шних, и светих Твојих Тајни, и Твоје божанске и 
Тајне Вечере. 

Прибегнувши под Твоје милосрђе, Добри, са 
страхом Ти вапијем: остани у мени, Спасе, и ја, као 
што си рекао, у Теби; јер ево уздајући се у милост 
Твоју, једем тело Твоје и пијем крв Твоју. 



Дрхћем примајући огањ, да не будем опаљен 
као восак или као трава. О страшног тајанства! О 
милосрђа Божјег! Како се ја блато причешћујем 
Божанског тела и крви, и постајем непролазан? 

 
ПЕСМА 9. 

 
    Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, 
оваплотивши се од Дјеве јави се нама, да просвети 
помрачене, да сабере растурене. Стога величамо 
свехвалну Богородицу  

Окусите и видите, Христос је Господ, који, ради 
нас поставши у давнини сличан нама и једном при- 
невши Себе као жртву Оцу Своме, увек приноси 
Себе, освећујући оне који се причешћују. 

Господару, душом и телом да се осветим, да се 
просветим, да се спасем, да постанем дом Твој кроз 
причешће Светим Тајнама, имајући Те у мени жива 
са Оцем и Духом, многомилостиви Добротвору. 
     Слава: Нека ми буде као огањ и као светлост 
тело Твоје и крв Твоја пречасна, Спаситељу мој, 
спаљујући вештаство греха и сажижући трње стра-
сти, и просвећујући ме целог, да бих се клањао Тво-
ме Божанству. 
     и сада: Бог се оваплоти од Твоје чисте крви; 
стога Ти сваки нараштај пева, Владарко, а мношто 
Духовних Бића славе Те, јер јасно угледаше да То-
бом постаде човек Онај који влада над свима. 
      и одмах: Достојно је ваистину да блаженом 
зовемо Тебе...Трисвето. Пресвета Тројице; Оче наш. 



     Тропар дана, ако је празник Христов, или други. Ако 
пак није, онда ове тропаре, глас 6: 
    Помилуј нас, Господе, помилуј нас...  
    Господе, помилуј. (40 пута) 

 
И МОЛИТВА ПОВЕЧЕРЈА 

ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
 

Нескверна, беспрекорна, чедна, пречиста, чиста 
Дјево, Богоневесто Владичице, преславним рође- 
њем Твојим Ти си Бога Логоса са људима сјединила, 
и одбачену природу рода нашег са небесним саста- 
вила; Ти си једина нада безнадежних, и помоћ напа- 
даних, спреман бранич оних који прибегавају к Те- 
би, и прибежиште свих хришћана. Не гнушај се ме-
не грешног, гадног, који гадним помислима, гадним 
речима и гадним делима свега себе учиних непотре- 
бним, и свесном лењошћу постадох роб житејских 
сласти; но Ти, као Мати човекољубивог Бога, чове- 
кољубиво се сажали на мене грешног и развратног, 
те прими молбу коју Ти приносим из гадних уста 
мојих, и користећи Своју материнску слободу, моли 
Твога Сина и нашега Владику и Господа, да и мени 
отвори доброту човекољубивог срца Свог и, преви-
девши безбројна сагрешења моја, обрати ме к пока-
јању и покаже ме вичним вршиоцем заповести Ње-
гових. И као милостива и жалостива, и доброљуби-
ва, буди увек поред мене, усрдна заштитница и по-
моћница у овом животу, одбијајући најезде проти-
вника и упућујући ме ка спасењу; и у време одласка 



мог из овог света чувај душу моју, одгонећи далеко 
од ње мрачна лица злих бесова; а у страшни дан Су-
да избави ме вечних мука, и покажи ме наследни-
ком неисказане славе Сина Твог и Бога нашег, коју 
славу и нека добијем, Владичице моја, Пресвета Бо-
городице, Твојим посредовањем и заузимањем, бла-
годаћу и човекољубљем Јединородног Сина Твог, 
Господа и Бога и Спаса нашега Исуса Христа, коме 
приличи свака слава, част и поклоњење, са беспоче-
тним Оцем Његовим, и пресветим и благим и живо-
творним Духом Његовим, сада и убек и у векове 
векова. Амин. 

 
МОЛИТВА ГОСПОДУ НАШЕМ 

ИСУСУ ХРИСТУ 
 

И дај, Владико, нама, који одлазимо на спавање, 
одмор тела и душе, и сачувај нас од мрачнога сна 
греховног, и од сваког тамног и ноћног сладостраш- 
ћа; укроти насртаје страсти, угаси распаљене стре- 
ле лукавога које на нас подмукло лете; умири тело 
наше, и свако земно и вештаствено умовање наше 
успавај. И даруј нам, Боже, бодар ум, целомудрен 
разум, срце трезвено, сан лак и слободан од сваког 
ђавољег сањарења. И подигни нас у време молитве, 
утврђене у заповестима Твојим, и дубоко свесне за- 
кона Твојих. Даруј нам свеноћно славословље, да 
бисмо певали и хвалили и славили пречасно и вели- 
чанствено Име Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, 
сада и увек и у векове векова. Амин. 



Затим: Преславна Приснодјево, Мајко Христа 
Бога, принеси нашу молитву Сину Твоме и Богу на- 
шем, да спасе Тобом душе наше. 

 
МОЛИТВА СВЕТОГ ЈОАНИКИЈА 

 
Надање је моје Отац, прибежиште је моје Син, 

заштита је моја Дух Свети, Тројице Света, слава Ти. 
 
Ујутру пак, после уобичајених Јутарњих молитава, 
говори: Царе небесни; Трисвето. Пресвета Тројице;                    
Оче наш. Господе, помилуј. (12 пута) 
    Ходите поклонимо се... (3 пута). и ове Псалме: 

 
ПСАЛАМ 22: 

 
оспод ме напаса, и ничега ме неће лишити. На 
зеленој паши пасе ме, на тихој води одгаја ме. 
Душу моју опоравља, води ме стазама правде 

имена Свога ради. Ако пођем и посред сени смрти, 
нећу се бојати зла, јер си Ти са мном. Штап Твој и 
палица Твоја, они ме теше. Поставио си преда мном 
трпезу на видику непријатеља мојих; намазао си 
уљем главу моју, и препуна је чаша Твоја којом ме 
појиш. Да, милост Твоја пратиће ме у све дане 
живота мога, и ја ћу наставати у дому Господњем 
задуго.  
 

ПСАЛАМ 23 
 



Господња је земља и што год је на њој, васеље-
на и све што живи у њој. Јер је Он на морима осно-
ва, и посред река утврди је. Ко ће изаћи на гору Го-
сподњу? и ко ће стати на светом месту Његовом? У 
кога су чисте руке и срце чисто, ко не узима душу 
своју олако, и не куне се лажно своме ближњем. Он 
ће добити благослов од Господа, и милост од Бога 
Спаса свога. Таки је род оних који траже Господа, 
који ишту лица Бога Јаковљева. Врата, узвисите 
врхове своје, узвисите се врата вечна! и ући ће Цар 
славе. Ко је тај Цар славе? Господ крепак и силан, 
Господ силан у боју. Врата, узвисите врхове своје, 
узвисите се врата вечна! и ући ће Цар славе. Ко је 
тај Цар славе? Господ сила, Он је Цар славе. 
 

ПСАЛАМ 115: 
 

Веровах, стога и говорих: у љутој сам невољи. 
Рекох у безумљу свом: сваки је човек лаж. Шта ћу 
узвратити Господу за све што ми је дао? Примићу 
чашу спасења, и призваћу име Господње. Молитве 
моје узнећу Господу пред свима људима Његовим. 
Скупа је пред Господом смрт светаца Његових. О 
Господе, ја сам слуга Твој, ја сам слуга Твој, и син 
слушкиње Твоје; раскинуо си окове моје. Принећу 
Ти жртву захвалности, и име Господње призваћу. 
Молитве моје узнећу Господу пред свима људима 
Његовим, у двору дома Господњега, усред тебе, Је- 
русалиме. 



     Слава, и сада: Алилуја! алилуја! алилуја! слава 
Теби Боже. (трипут) И три поклона. 
     И ови ТРОПАРИ, глас 8: 

Безакоња моја превиди, Господе, који си се од 
Дјеве родио, и срце моје очисти чинећи га храмом 
Твога Пречистог тела и крви; не одгурни ме од Лица 
Твога Ти који имаш безмерно велику милост. 

Слава: Како ћу се ја недостојни усудити да се 
причестим Светињама Твојим? Јер ако се дрзнем да 
Ти са достојнима приступим, одећа ме изобличава, 
јер није свечана, и заслужићу осуду многогрешној 
души својој. Очисти, Господе, прљавштину душе 
моје, и спаси ме, јер си Човекољубац. 

и сада: Многобројна су, Богородице, моја сагре- 
шења; Теби прибегох, Чиста, тражећи спасења: по- 
сети болну душу моју, и моли Сина Свог и Бога на- 
шег, да ми опрости сва зла што учиних, једина Бла- 
гословена. 

У току Свете и Велике Четрдесетнице реци и овај 
тропар: 

Када се славни ученици за време Вечере умива- 
њем просвећиваху, тада се безбожни Јуда, болујући 
од среброљубља, помрачиваше, и Тебе, праведнога 
Судију, предаје неправедним судијама. Љубитељу 
новца, погледај онога који се због тога обесио; бежи 
од ненасите душе која се дрзнула да тако поступи 
са Учитељем. Према свима добри, Господе, слава 
Ти! 

Онда: Господе, помилуј. (40 пута) 
И поклона колико хоћеш. 



И одмах ове стихове: 
Човече, желећи да једеш тело Господње, 

приступи са страхом, да се не опечеш, јер је огањ. 
Пијућипак божанску крв ради заједничарења, најпре 
се помири са онима који су ти што нажао учинили. 
Онда смело једи Тајанствено јело. 

Други стихови: 
Пре причешћа страшном жртвом 
Животворног тела Господњег, 
Помоли се са трепетом на овај начин. 

 
МОЛИТВА 1: 

СВ. ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ 
 
ладару Господе Исусе Христе Боже наш, Изво- 
живота и бесмрћа, Творче целокупне видљиве 
и невидљиве творевине, савечни и сабеспочетни 

Сине беспочетнога Оца, који си се из превелике до-
броте у последње дане обукао у тело, и распео, и по-
гребен био за нас незахвалне и неразборите, и Сво-
јом крвљу обновио природу нашу, иструлелу гре-
хом, - Ти Сам, Бесмртни Царе, прими покајање и 
мене грешнога, и приближи ухо Своје мени, и чуј 
речи моје: сагреших, Господе, сагреших небу и Те-
би, и нисам достојан да погледам на висину славе 
Твоје, јер разгневих Твоју доброту преступивши 
Твоје заповести и не послушавши Твоје наредбе. Но 
Ти Господе, будући незлобив, дуготрпељив и мно-
гомилостив, ниси ме препустио да пропаднем са бе-
закоњима мојима, него си на све могуће начине оче-
кивао моје обраћење. Јер си Ти, Човекољупче, рекао 



преко Свог пророка: нећу смрти грешника, него да 
се обрати и жив буде. Да, Ти не желиш, Господару, 
да створење руку Својих погубиш, нити волиш про-
паст људску, него желиш да се сви спасу и дођу у 
познање истине. Стога и ја, мада сам недостојан не-
ба и земље, па и овог привременог живота, целог 
себе потчинивши греху, и сластима заробивши, и 
Твој оскврнивши лик, ипак, пошто сам Твоје ство-
рење и саздање, не очајавам кукаван за своје спасе-
ње, него, уздајући се у Твоје безмерно милосрђе, 
приступам. Прими дакле и мене, човекољубиви Го-
споде, као блудницу, као разбојника, као цариника, 
и као развратника; и узми моје тешко бреме грехова 
Ти који узимаш грех света и исцељујеш немоћи 
људске; који уморне и натоварене призиваш к Себи, 
и дајеш им одмор; који ниси дошао да зовеш праве-
днике него грешнике на покајање. И очисти ме од 
сваке прљавштине тела и духа; и научи ме да оба-
вљам Светињу у страху Твоме, да бих се, примајући 
мирним сведочанством савести део Светиња Твојих, 
сјединио са Светим телом Твојим и крвљу, и имао у 
себи Тебе живећа и обитавајућа са Оцем и Светим 
Твојим Духом. О, Господе Исусе Христе Боже мој, 
и нека ми не буде на суд причешће пречистим и жи-
вотворним Тајнама Твојим, нити да ослабим душом 
и телом што се недостојно при чешћујем њима, него 
ми дај да све до последњег даха свог неосуђено при-
мам део Светиња Твојих, на заједницу Светога Ду-
ха, на попутнину у вечни живот, и на благопријатан 
одговор на Страшном суду Твом, да бих и ја са сви-



ма изабраницима Твојим постао заједничар непро-
лазних Твојих блага, која си спремио за оне који Те 
љубе, Господе, у којима си свепрослављен занавек. 
Амин. 

 
МОЛИТВА 2: 

СВ. ЈОВАНА ЗЛАТОУСТА 
 
осподе, Боже мој, знам да нисам достојан, ни- 
ти ваљан, да уђеш под кров дома душе моје, 
Јер Је сав пуст и срушен, и немаш у мени до- 

стојно место да би главу склонио. Но као што си с 
висине нас ради понизио себе, спусти се и сада до 
моје ништавности. И као што си пристао да у 
пећини и у јаслима сточним лежиш, тако пристани 
да уђеш и у јасле моје неразумне душе и у оскврнав- 
љено моје тело. И као што ниси одбио да уђеш и 
заједно вечераш са грешницима у дому Симона гу- 
бавог, тако благоволи ући и у дом моје ништавне 
душе, губаве и грешне. И као што ниси одгурнуо 
сличну мени блудницу и грешницу, која је дошла 
и дотакла се Тебе, тако се смилуј и на мене грешног 
који Ти приступам и дотичем Те се. И као што се 
ниси згадио на њена прљава и нечиста уста која су  
Те целивала, немој се узгнушати ни на моја уста 
која су прљавија и нечистија од њених, ни на моје 
одвратне и нечисте усне, и на мој прљави и врло 
нечисти језик. Но нека ми жар Пресветог тела Твог 
и часне крви Твоје буде на освећење и просвећење 
и здравље моје смерне душе и тела, на олакшање 



терета многих сагрешења мојих, на сачување од 
сваког утицаја ђаволског, на уклањање и спутава- 
ње моје рђаве и зле навике, на умртвљење страсти, 
на држање заповести Твојих, на умножење божан- 
ске благодати Твоје и задобијање Царства Твога. 
Јер Ти не приступам, Христе Боже, с ниподаштава- 
њем већ као онај који се узда у Твоју неисказану 
доброту; и да, удаљујући се на дуго време од зајед- 
нице с Тобом, не будем уловљен од духовног вука. 
Стога Ти се молим, пошто си Ти једини Свет, Го-
сподару, освети моју душу и тело, ум и срце, бубре-
ге и унутрашњост, и целог ме обнови; и укорени 
страх Твој у удовима мојим; и освећење Твоје учини 
неодвојивим од мене; и буди ми помоћник и зашти-
тник, крманећи у миру животом мојим, удостојава-
јући ме и да са Светима Твојим станем с десне стра-
не Тебе, молитвама и мољењима Пречисте Матере 
Твоје, Невештаствених служитеља Твојих, и пречи-
стих Сила, и свих Светих, који су Ти одискони 
угодили. Амин. 
 

МОЛИТВА 3: 
СВ. СИМЕОНА МЕТАФРАСТА 

 
едини чисти и непролазни Господе, који си 
по неисказаној милости човекољубља при- 
мио сав наш састав од чисте и девичанске 

крви Оне која Те је натприродно родила, наитијем 
Божанског Духа и благовољењем вечнога Оца, 
Христе Исусе, Мудрости Божја, и Мире, и Сило, 



који си Својим оваплоћењем примио животворна и 
спасоносна страдања, крст, клинце, копље, смрт, 
умртви моје душегубне страсти телесне. Ти који си 
Својим погребом опленио адова царства, погреби 
добрим мислима моје рђаве намере и уништи 
духове зла. Ти који си својим тридневним и 
живоносним васкрсењем подигао палога праоца, 
подигни и мене који сам се грехом оклизнуо, пока-
зујући ми примере покајања. Ти који си Својим пре-
славним вазнесењем обожио примљено тело, и по-
частвовао га седењем с десне стране Оца, удостој ме 
да помоћу причешћа Светим Тајнама Твојим доби-
јем удео спасаваних који су Ти с десне стране. Ти 
који си силаском Утешитеља Твога Духа начинио 
Своје свештене ученике скупоценим сасудима, по-
кажи и мене прималиштем Његова доласка. Ти који 
ћеш опет доћи да судиш васељени по правди, благо-
воли да Те и ја сретнем на облацима, Судију и Тво-
рца мога, са свима Светима Твојим, да бесконачно 
славим и певам Тебе са беспочетним Твојим Оцем, 
и пресветим, и благим, и животворним Твојим 
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 4: 

ИСТОГА СВЕТИТЕЉА 
 
на Страшном и непристрасном суду Твом 
стојим, Христе Боже, и осуду изричући и 
казујући зла која сам починио. Ево данас, 



пре но што дође дан моје осуде, ја стојим крај Твога 
Жртвеника пред Тобом, и пред страшним и Светим 
Анђелима Твојим, потиштен од своје савести, 
приносим моја зла и безакона дела, објављујући их 
и изобличавајући. Види, Господе, смерност моју, и 
отпусти ми све грехе моје. Види, како се умножише 
безакоња моја више од власи на глави мојој. Које ли 
зло не учиних? који ли грех не сатворих? које ли зло 
не замислих у души својој? Јер сам већ и дела 
починио: блуд, прељубу, гордост, разметање, 
укоравање, хулу, празнословље, неприличан смех, 
пијанство, прождрљивост, преједање, мржњу, 
завист, среброљубље, грабеж, неправду, лакомство, 
јарост, клевету, безакоње. Свако моје чувство,и сва-
ки уд оскврнавих, покварих, непотребним учиних, 
поставши потпуно ђавоља радионица. И знам, Го-
споде, да безакоња моја надвисише главу моју, али 
је безмерна величина милосрђа Твога, и неисказана 
милост незлобиве доброте Твоје, и нема греха који 
побеђује човекољубље Твоје. Стога, чудесни Царе, 
Незлобиви Господе, учини чудо милости Твоје и на 
мени грешном, покажи силу доброте Твоје, и обе-
лодани јачину самилосног милосрђа Свог, и прими 
мене грешног који се обраћам. Прими ме, као што 
си примио блуднога сина, разбојника, блудницу! 
Прими ме који сам Ти неизмерно згрешио и речју, и 
делом, и срамном похотом, и неразумном поми- 
шљу! И као што си примио оне што су дошли у је-
данаести час, иако ништа достојно нису били учи-
нили, тако прими и мене грешнога, јер много сагре-



ших и оскврнавих се, и ожалостих Духа Твога Све-
тога, и огорчих човекољубиво срце Твоје и делом, и 
речју, и помишљу, ноћу и дању, јавно и тајно, хо-
тимично и нехотимично. И знам да ћеш изнети гре-
хе моје преда мном онакве какве сам их починио, и 
тражићеш рачуна од мене за све што свесно и на-
мерно сагреших. Али Господе, Господе, немој ме 
праведним судом Твојим, ни јарошћу Твојом кара-
ти, нити гневом Твојим казнити. Помилуј ме, Госпо-
де, јер сам не само немоћан, него сам и Твоје ство-
рење. Ти си, Господе, утврдио на мени страх Твој, а 
ја пред Тобом сатворих зло, и Теби јединоме сагре-
ших. Но молим Те, немој се судити са слугом Сво-
јим; јер ако на безакоња будеш гледао, Господе, Го-
споде, ко ће опстати? Ја сам Ти пучина греха, и ни-
сам достојан нити врстан због мноштва грехова мо-
јих, којима нема броја, да погледам и видим висину 
небеску. Јер сам изобиловао у сваком злочињењу и 
лукавству, и сатанској препредености, и покваре-
ности, и просипању, блуду, кварењу деце, злопамће-
њу, наговарању на грех, раздраживању, и другим 
безбројним страстима. Којим ли то гресима не ра-
звратих себе? Која ли то зла не владаху мноме? Сва-
ки грех учиних, сваку прљавштину унесох у душу 
своју; непотребан постадох Теби, Богу своме, и љу-
дима. Ко ће подићи мене, палог у оваква зла и толи-
ка сагрешења? Господе Боже мој, у Тебе се уздам: 
ако постоји нада на моје спасење, ако човекољубље 
Твоје побеђује мноштво безакоња мојих, буди ми 
Спаситељ, и по милосрђу Свом и милости Својој 



отпусти, остави, прости ми све што ти згреших, јер 
се душа моја испуни многим залима, и у мени нема 
наде на спасење. Помилуј ме, Боже, по великој ми-
лости Својој, и немој ми узвратити по делима мо-
јим, и немој ме осудити по поступцима мојим, него 
обрати, заштити, избави душу моју од зала која ра-
сту заједно са њом, и од злих потхвата. Спаси ме 
ради милости Своје: нека онде где се умножи грех, 
још већма изобилује благодат Твоја (Рм.5,20); и ја ћу Те 
хвалити и прослављати у све дане живота свога. Јер 
си Ти Бог оних што се кају, и Спаситељ оних што 
греше, и Теби славу узносимо, са беспочетним Тво-
јим Оцем, и пресветим, и благим, и животворним 
Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

 
 

МОЛИТВА 5: 
СВ. ЈОВАНА ДАМАСКИНА 

 
ладару, Господе Исусе Христе, Боже наш, 
Који једини имаш власт да људима отпу- 
шташ грехе, као Благ и Човекољубив, преви-

ди све моје свесне и несвесне грехе, и удостој ме да 
се неосуђено причестим Божанским, и преславним, 
и пречистим, и животворним Тајнама Твојим, не на 
казну, ни на муку, ни на умножење грехова, него на 



очишћење, и на разбијање противника, на 
истребљење многих мојих сагрешења. Јер си Ти Бог 
милости, и милосрђа, и човекољубља, и Теби славу 
узносимо, са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 6: 

СВ. ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ 
 

нам, Господе, да се недостојно причешћујем 
пречистим телом Твојим и часном крвљу 
Твојом, и крив сам, и суд себи једем и пијем, 

не разликујући тела и крви Тебе Христа и Бога мог. 
Но уздајући се у Твоје милосрђе, ја приступам Теби 
који си рекао: који једе тело моје и пије крв моју, у 
мени борави и ја у њему. Смилуј се, дакле, Господе, 
и немој ме грешнога карати, него учини са мном по 
милости Својој. И нека ми ова Светиња буде на 
исцељење, и очишћење, и просвећење, и сачување, 
и спасење, и на освећење душе и тела; на прогнање 
сваког сањарења, и рђавог поступања, и ђаволског 
делања које помоћу мисли ради у удима мојим; на 
смелост и љубав према Теби, на исправку живота и 
осигурање; на пораст добродетељи и савршенства; 
на испуњење заповести, на заједницу Светога Духа, 
на попутнину вечнога живота; на благопријатан 
одговор на Страшном суду Твом, не на суд или на 
осуду. 
 

 



МОЛИТВА 7: 
СВ. СИМЕОНА НОВОГ БОГОСЛОВА 

 
д прљавих усана, од гаднога срца, од нечи- 
стога језика, од душе оскврнављене, прими 
молбу, Христе мој, и немој превидети ни мо- 

је речи, ни поређења, ни бестидност. Дај ми, Христе 
мој, да смело говорим оно што желим; и осим тога 
научи ме шта треба да творим и говорим. Сагреших 
већма од блуднице, која, сазнавши где се налазиш и 
купивши миро, дође да смело помаже Твоје ноге, 
Бога мог, Господара и Христа мог. Као што ниси 
одгурнуо њу која Ти је од срца дошла, ни на мене се 
немој згадити, Речи /=Логосе/, него ми допусти да 
Твоје ноге и држим, и целивам, и да их бујицама 
суза, као скупоценим миром, смело помажем. Умиј 
ме сузама мојим, очисти ме њима, Речи /=Логосе/. 
Отпусти и сагрешења моја, и подај ми опроштај. 
Знаш и мноштво зала, знаш и ране моје, и модрице 
моје видиш; али, и веру знаш, и намеру видиш, и 
уздисање чујеш. За Тебе, Боже мој, Творче мој, 
Избавитељу мој, није сакривена ниједна суза, нити 
делић једне сузе. Очи Твоје већ видеше оно што ја 
нисам учинио; а у књизи Твојој записано је и оно 
што још није учењено. Види смерност моју; види 
толики мој труд, и опрости ми све грехе, Боже 
свега, да се чистим срцем, дршћући разумом, и ду-
шом скрушеном, причестим Твојим чистим и пре-
светим Тајнама, помоћу којих се оживљује и обо-
жује сваки који Тебе једе и пије чистим срцем. Јер 



Ти си рекао, Господару мој: сваки који једе моје 
тело и пије моју крв, у мени борави и ја у њему. 
Истинита је зацело реч Господара и Бога мог, јер 
причешћујући се Божанским и боготворећим Даро-
вима, ја већ нисам сам но с Тобом, Христе мој, Све-
тлошћу Тросунчаном која просвећује свет. Нека 
дакле не будем сам без Тебе Животодавца, дисања 
мог, живота мог, радовања мог, спасења свету. Тога 
ради приступих Ти као што видиш, са сузама и ду-
шом скрушеном. Молим да добијем избављење од 
мојих сагрешења, и да се неосуђено причестим Тво-
јим животодавним и непорочним Тајнама, да би Ти, 
као што си рекао, остао са мном свејадним, да ме не 
би саблазнитељ, нашавши ме без Твоје благодати, 
лукаво зграбио, и саблазнивши, удаљио од Твојих 
боготворећих речи. Тога ради падам пред Тобом и 
свесрдно Ти вапијем: као што си блудног сина при-
мио, и блудницу која Ти је пришла, тако прими ме-
не блудног и развратног, Милосрдни. Јер приступа-
јући Ти сада душом скрушеном, знам, Спаситељу, 
да Ти нико не сагреши као ја, нити сатвори дела која 
ја сатворих. Али опет и ово знам, да ни величина са-
грешења, ни мноштво грехова, не могу превазићи 
велику дуготрпељивост и крајње човекољубље Бога 
мог. Но оне који се усрдно кају Ти милошћу сапа-
тње и очишћујеш, и осветљујеш, и чиниш учесници-
ма светлости, великодушно их чинећи заједничари-
ма Твога Божанства. И често пута казујеш им као 
Својим истинским пријатељима чудне ствари и за 
Анђеле и за људски разум. То ме чини смелим, то 



ме окриљује, Христе мој. И уздајући се у Твоје бога-
то према нама доброчинство, радујући се уједно и 
дршћући, причешћујем се огњем ја трава, и - о нео-
бичног чуда! орошаван на неисказан начин, као не-
када купина која је несагориво горела. Сада захва-
лним умом и захвалним срцем, захвалним удовима 
мојим, душе и тела мога, клањам се и величам и 
славим Те, Боже мој, који си благословен сада и 
занавек. 

 
МОЛИТВА 8: 

СВ. ЈОВАНА ЗЛАТОУСТА 
 
оже, отпусти, остави, опрости ми сагреше- 
ња моја, која Ти сагреших, било речју, или 
делом, или помишљу, хотимично или нехо- 

тимично, свесно или несвесно све ми опрости као 
благ и човекољубив. И молитвама Твоје Пречисте 
Матере, Твојих умних Служитеља, и светих Сила, и 
свих Светих који су Ти од памтивека угодили, бла-
говоли да неосуђено примим свето и пречисто Твоје 
тело, и часну крв, на исцељење душе и тела, и на 
очишћење мојих рђавих помисли. Јер је Твоје ца-
рство, и сила и слава, са Оцем и Светим Духом, сада 
и увек и у векове векова. Амин. 
 

 
 
 
 
 



МОЛИТВА 9: 
ИСТОГА СВЕТИТЕЉА 

 
исам заслужан, Владару Господе, да уђеш под 
кров душе моје; али пошто као човекољубив 
желиш да живиш у мени, усуђујући се 

приступам. Наређујеш, ја ћу отворити врата која си 
Ти једини створио, и ући ћеш са човекољубљем 
какав јеси; ући ћеш и просветићеш мој помрачени 
разум. Верујем да ћеш то учинити, јер ниси отерао 
блудницу која Ти је дошла са сузама, нити си 
одбацио цариника који се покајао, нити си одгурнуо 
разбојника који је познао Царство Твоје, нити 
оставио покајаног гонитеља као што је био, него си 
све који су Ти с покајањем пришли уврстио међу 
пријатеље Своје, Ти који си једини Благословен 
свагда, сада и у бесконачне векове. Амин. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



МОЛИТВА 10: 
ИСТОГА СВЕТИТЕЉА 

 
осподе Исусе Христе Боже мој, отпусти, оста- 
ви, очисти, и опрости ми грешном и непотреб- 
ном и недостојном слузи Свом грехе, и сагре- 

шења, и преступе моје, које Ти од младости моје па 
све до овога дана и часа сагреших, било свесно и не-
свесно, било речима или делима, било помислима и 
мислима и настојањима, и свима својим чувствима. 
И молитвама Пречисте и Приснодјеве Марије Мајке 
Твоје, која Те је без семена родила, једине непости-
дне наде и заштите и спасења мога, удостој ме да се 
неосуђено причестим пречистим, бесмртним, живо-
творним и страшним Тајнама Твојим, на отпуштење 
грехова, и на живот вечни; на освећење и просвеће- 
ње, јачину, исцелење и здравље душе и тела, и на 
уништење и потпуно погубљење мојих злих мисли и 
помисли, и потхвата, и ноћних сањарења, мрачних и 
злих духова. Јер је Твоје царство, и сила, и слава, и 
част, и поклоњење, са Оцем и Светим Твојим 
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 

 
МОЛИТВА 11: 

СВ. ЈОВАНА ДАМАСКИНА 
 
ред дверима Храма Твога стојим, и не одсту- 
пам од страшних помисли; но Ти, Христе Бо- 
же, који си цариника оправдао и Хананејку 



помиловао, и разбојнику врата рајска отворио, отво-
ри ми срце човекољубља Твог, и прими мене, који 
Ти прилазим и дотичем Те се, као блудницу и крво-
точиву. Јер ова, додирнувши крај ризе Твоје, лако 
доби исцелење, а она, држећи пречисте ноге Твоје, 
стече опроштај грехова. А ја јадан, који се усуђујем 
да примим све тело Твоје, нека не будем опаљен, 
већ ме прими као њих, и просвети чула душе моје, 
спаљујући кривице греха мог, молитвама оне која 
Те је без семена родила и Небеских Сила, јер си 
благословен кроза све векове. Амин. 

 
МОЛИТВА 12: 

СВ. ЈОВАНА ЗЛАТОУСТА 
  
ерујем, Господе, и исповедам да си Ти заиста 
Христос, Син Бога Живога, Који си дошао у 
свет да грешнике спасеш, од којих сам први ја. 

Још верујем да је ово само пречисто Тело Твоје, и 
ова сама пречасна Крв Твоја. Стога Ти се молим: 
помилуј ме, и опрости ми сагрешења моја, хотими-
чна и нехотимична, учињена речју и делом, свесно и 
несвесно, и удостој ме да се неосуђено причестим 
Пречистим Тајнама Твојим на отпуштење грехова и 
на живот вечни. Амин. 

 
 
 
 
 
 



Приступајући да се причестиш, говори у себи ове стихове 
Метафрастове: 

 
Ево, приступам божанском причешћу. 
Саздатељу, не спали ме причешћем. 
Јер си огањ који спаљује недостојне, 
већ ме очисти од сваке нечистоте. 

 
Затим опет говори: 

 
Прими ме данас, Сине Божји, за причасника 

Тајне Вечере Твоје, јер нећу казати тајну непри-
јатељима Твојим, нити ћу Ти дати целив као Јуда, 
већ као разбојник исповедам Те: помени ме, Госпо-
де, у Царству Твоме. 

 
Онда ове стихове: 

 
Човече, ужасни се, гледајући крв која обоготво- 

рава, јер је жар који недостојне сажиже.  
Божанско тело и обожује и храни. 
Обожује дух, а ум храни чудно. 

 
Онда тропаре: 

 
Занео си ме љубавном чежњом, Христе, и изме- 

нио Твојом божанском љубављу. Спали сада грехе 
моје огњем невештаственим, и удостој ме да се ис- 
пуним радошћу која је у Теби, да ликујући, Благи, 
величам два доласка Твоја. 

Како ћу, недостојан, ући у сјај Светих Твојих? 



Јер ако се усудим да заједно са њима уђем у брачне 
одаје, одећа ме окривљује, јер није брачна, и свезан 
- бићу избачен од Анђела. Очисти, Господе, нечи- 
стоту душе моје, и спаси ме као човекољубив. 

 
Онда молитву: 

 
Човекољубиви Владару, Господе Исусе Христе, 

Боже мој, нека ми Светиње ове не буду на осуду - 
као недостојном, већ на очишћење и освећење и 
душе и тела, и на залог будућег живота и Царства. 
Приљубљивање уз Бога мени је добро, ослањање 
на Господа нада је спасења мога. 

 
И опет: 

 
Прими ме данас, Сине Божји, за причасника 

Тајне Вечере Твоје, јер нећу казати тајну непријате-
љима Твојим; нити ћу Ти дати целив као Јуда, већ 
као разбојник исповедам Те: помени ме, Господе, у 
Царству Твоме. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛИТВЕ ПОСЛЕ 
СВЕТОГ ПРИЧЕШЋA 

 
Слава Теби, Боже. Слава Теби, Боже. Слава 

Теби Боже. 
И затим следеће Захвалне молитве: 

 
лагодарим Ти, Господе, Боже мој, што ме 
грешника ниси одгурнуо, већ си ме удосто- 
јио да будем причасник Светиња Твојих. 

Благодарим Ти што си мене недостојна удостојио да 
се причестим Твојим пречистим и небесним Даро-
вима. Но, човекољубиви Владико, Који си нас ради 
умро и васкрсао и ове нам страшне и животворне 
Тајне Твоје даровао на добро и освећење душа и те-
ла наших, дај да оне буду и мени на исцељење душе 
и тела, на одгнање сваког противника, на просвеће-
ње очију срца мог, на мир душевних сила мојих, на 
веру непостидну, на љубав нелицемерну, на испу-
њење премудрошћу, на држање заповести Твојих, 
на умножење божанске благодати Твоје и на усво-
јење Царства Твога, да њима чуван у светости Тво-



јој увек помињем благодат Твоју, и да више не жи-
вим себи, већ Теби нашему Владару и Добротвору, 
и да тако, отишавши из овог живота с надом на жи-
вот вечни, достигнем у вечно блаженство, тамо где 
је непрестано ликовање оних који празнују, и бе-
скрајна сладост оних који гледају неизрециву красо-
ту Лица Твога, јер си Ти истинита жеља и неизра-
зива радост оних који љубе Тебе, Христе Боже наш, 
и Тебе пева сва твар, вавек. Амин. 

 
МОЛИТВА 2: 

СВ. ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ 
 
ладико Христе Боже, Царе векова и Творче 
свега, благодарим Ти за сва добра која си ми 
дао и за причешће пречистим и животворним 

Тајнама Твојим. Молим Те, Благи и Човекољубиви, 
сачувај ме под кровом Твојим и у сенци крила Тво-
јих, и даруј ми да се чистом савешћу до последњег 
даха свог достојно причешћујем Светињама Твојим 
на отпуштење грехова и на живот вечни. Јер си Ти 
Хлеб живота, Извор освећења, Давалац добара, и 
Теби славу узносимо са Оцем и Светим Духом, сада 
и увек и у векове векова. Амин. 

 
 
 
 
 
 
 



МОЛИТВА 3: 
СВ. СИМЕОНА МЕТАФРАСТА 

 
аздатељу мој, кој и си ми добровољно дао Тело 
Твоје за храну, који си огањ што спаљује не- 
достојне, не спали ме, но још продри у моје у 

удове и саставе, у све зглобове, у унутрашњост, у 
срце. Спали трње свих сагрешења мојих; душу очи-
сти, мисли освети, учврсти саставе с костима, про-
свети пет простих чула, и свега ме прикуј за страх 
Твој. Увек покривај, штити и чувај ме од сваког де-
ла душегубног и речи. Очисти ме, и умиј ме, и укра-
си ме; улепшај ми душу, и уразуми ме, и просвети 
ме. Покажи ме Твојим обитавалиштем јединога Ду-
ха, а никада више обитавалиштем греха, да, уласком 
Причешћа, од мене као од огња бежи сваки злотвор, 
свака страст, као од дома Твог. За заступнике при-
водим Ти све Свете, вође Бестелесних Сила, Прете-
чу Твога, премудре Апостоле, и још Твоју беспреко-
рну, Чисту Матер, чијим молбама прими мене, слу-
гу Твога, милосрдни Христе мој, и учини сином све-
тлости. Јер си Ти, Благи, једини и освећење и све-
тлост душа наших, и Теби, као што приличи, сви 
узносимо славу сваки дан, као Богу и Владару. 

 
 
 
 
 
 
 



МОЛИТВА 4: 
 
воје свето Тело, Господе Исусе Христе Боже 
наш, нека ми буде на живот вечни, и пречасна 
Крв Твоја на отпуштење грехова. Ово Приче- 

шће нека ми буде на радост, здравље и весеље; и на 
Твом страшном Другом доласку удостој ме грешни-
ка да станем с десне стране славе Твоје, молитвама 
Пречисте Мајке Твоје и свих Светих Твојих. Амин. 
 

МОЛИТВА 5: 
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

 
ресвета Владичице Богородице, светлости по- 
мрачене душе моје, надо, заштито, прибежи- 
ште, утехо, радовање моје, благодарим Ти што 

си ме недостојног удостојила да будем причасник 
пречистога Тела и пречасне Крви Сина Твога. Но 
Ти, која си родила истиниту Светлост, просвети 
умне очи срца мога; Ти, која си родила Извор бе-
смрћа, оживи ме умртвљеног гресима; Ти, која си 
самилосна Мајка милостивог Бога, помилуј ме и дај 
ми умилење и скрушеност у срцу, и смиреност у ми-
слима мојим, и повратак из ропства помисли мојих, 
и удостој ме да до последњег даха свог неосуђено 
примам Светињу пречистих Тајни, на исцељење ду-
ше и тела, и подај ми сузе покајања и исповести, да 
бих Те певао и славио у све дане живота свог, јер си 
благословена и прослављена у све векове. Амин. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

КАНОН ЗА УПОКОЈЕНЕ 
 

ПЕСМА 1. глас 6. 
 

Ирмос: Прешавши пешке по дну мора као по 
суву, Израиљ, гледајући гонитеља Фараона где се 
дави, клицаше: Певајмо Богу победничку песму! 
 

Припев: Упокој, Господе, душу уснулог слуге Твог.. 
 

небеским дворима једнако Те моле храбри Му- 
ченици, Христе, удостоји да добије вечна блага 
верни(к) кога си са земље преместио. 
Пошто си створио све, Ти си саздао мене чове-

ка, биће у коме је измешана ништавност са узвише-
ношћу. Стога душу слуге Твога, Спаситељу, упокој. 

Слава: у почетку си ме одредио за житеља и 
обрађивача Раја; а када сам заповест Твоју нарушио, 
Ти си ме истерао. Стога душу слуге Твога, Спасите-
љу, упокој. 

и сада: Онај што је некада од ребра створио на-
шу праматер Еву, облачи се у тело из пречисте 
утробе Твоје, којим, Чиста, Он разори силу смрти. 



ПЕСМА 3. 
 

Ирмос: Нема светога као што си Ти, Господе 
Боже мој, који си прославио верне Твоје, Добри, и 
утврдио их на камену исповедања Твога. 

Законито пострадаше Твоји Мученици, Живото- 
давче, и украсивши се венцем победе, усрдно дају 
(молбама) вечно избављење преминулом вернику. 

Пошто си најпре многим чудесима и знамењима 
поучио мене заблуделог, Ти си, као жалостив, напо- 
слетку понизио Себе и, потраживши, нашао ме и 
спасао. 

Слава: Оправдавши вером и благодаћу, Благи, 
овога Што је из света пролазне трулежности прешао 
к Теби, удостоји да радосно живи у вечним 
насељима. 

и сада: Нема беспрекорне као што си Ти, 
Пречиста Богомајко, јер си једина зачела у утроби 
Вечнога Бога истинога, који разори силу смрти. 

Ђакон: Опет и опет... 
 

СЕДАЛЕН: глас 6: 
 

Ваистину је све и сва таштина, а живот је сенка 
и сан; јер се узалуд мете сваки човек, као што рече 
Свето Писмо: Када цео свет стечемо, онда ћемо се у 
гроб настанити, где су заједно цареви и просјаци. 
Зато Христе Боже, упокој престављеног слугу Твог, 
као Човекољубац. 

 



СЛАВА, И САДА: 
 

Свесвета Богородице, за време живота мога не 
остави ме, људском старању не повери ме, него ме 
Сама заштити, и помилуј ме! 

 
ПЕСМА 4. 

 
Ирмос: Христос Спас је моја сила, Бог и Го-

спод, богодолично пева чесна Црква кличући од 
чиста ума, у Господу празнујући. 

Објављујући велико познање мудрости, и савр- 
шену доброту у даровима, Господару, Ти си хорове 
Мученика сјединио са хоровима Анђела. 

Престављенога Теби, Христе, удостој да добије 
неисказану славу Твоју, где је обиталиште оних што 
се веселе и глас чистога радовања. 

Слава: Онога који пева божанску силу Твоју, 
онога кога си узео са земље, прими, чинећи, га че-
дом светлости, разгонећи маглу греха, Многоми-
лостиви. 

и сада: Тебе Красоту Јаковљеву, пречисти Са-
суд, свебеспрекорни Храм, Ковчег свесвети, де-
вствено место Светиње, изабрао је Господ. 

 
ПЕСМА 5. 

 
Ирмос: Молим се, Благи, Божјом светлошћу 

Својом озари душе оних који Ти с љубављу ране, да 
знају Тебе, Речи Божја, Истинитога Бога, који нас 



дозиваш из мрака греховног. 
Мученици, који прослављеноме Богу принесо-

ше себе као свету жртву паљеницу и као првину љу-
дске природе, непрестано посредују за наше 
спасење. 

Господе, уснулог верног слугу Твог удостој  
боравка на небу и Својих дарова, избављајући га од 
грехова. 

Слава: Милосрдни, Ти си једини Животворац по 
природи и уистини неистражљива пучина Доброте, 
преминулога удостој Царства Твог, једини 
Бесмртни. 

и сада: Владичице, од Тебе се роди Снага и Пе-
сма свету, и поставши спасење пропалих, избавља 
од паклених сила оне што Те са вером славе. 

 
ПЕСМА 6. 

 
Ирмос: Гледајући море живота, узбуркано бу-

ром искушења, ја сам прибегао Твоме тихом при-
станишту, и вапијем Ти: изведи из пропасти живот 
мој, Многомилостиви! 

Прикован на крсту, привукао си Себи хорове 
Мученика који подражавају Твоје страдање, Благи. 
Стога Ти се молимо: упокој сада Теби преставље- 
нога. 

Када са неисказаном славом Својом будеш на 
облацима дошао да извршиш страшни суд над це- 
лим светом, Избавитељу, допусти да Те радосно 
сретне верни слуга Твој кога си са земље примио. 



Слава: Ти си Извор живота, Господе, божа-
нском храброшћу избављаш оковане, уведи у сладо-
сни Рај слугу Твога који са вером отиде к Теби. 

И сада: Преступивши божанску заповест Божју 
ми се у земљу повратисмо, а Тобом, Дјево, са земље 
на небо се узнесосмо, стресавши са себе трулеж 
смрти. 

Ђакон: Опет и опет... 
 

КОНДАК, глас 8: 
 

Са светима упокој Христе, душу слуге Твога, 
где нема болести ни жалости, ни уздисања, но где је 
живот бесконачни. 

 
ИКОС 

 
Ти си, Господе, једини бесмртан; створио си и 

саздао човека. А ми смо земни, од земље саздани, и 
у исту земљу ћемо отићи, као што си Ти, Створи- 
тељу мој, заповедио и рекао ми: „Земља си, и у зем- 
љу ћеш отићи", куда сви ми људи одлазимо, творе- 
ћи надгробно ридање - песму: Алилуја! 
 

ПЕСМА 7. 
 

Ирмос: Анђео учини те усијана пећ даде росу 
светим младићима, а пламена заповест Божја убеди 
мучитеље Халдеје да кличу: благословен си, Боже 
отаца наших! 



Избављени Твојом крвљу од првога греха, а 
окропивши се својом крвљу, Мученици очигледно 
прасликују Твоје заклање: Благословен си, Боже 
отаца наших. 

Свеживотворна Речи /=Логосе/, Ти си умртвио 
дрску смрт, а сада прими у вери уснулог (или:усну-
лу),  Христе, који пева и говори: благословен си, Бо-
же отаца наших. 

Слава: Свебожанствени Владару, Ти си мене чо-
века божанским дахом одушетворио; удостоји пре-
стављенога Царства Твога, Спасе, да би Ти певао: 
благословен си Боже отаца наших. 

и сада: Свебеспрекорна, Ти си постала узвише-
нија од сваке твари зачевши Бога, који разруши вра-
та смрти и сломи преворнице. Стога Те ми верни, 
Чиста, као Богоматер величамо. 

 
ПЕСМА 8. 

 
Ирмос: Светима си из пламена росу источио, и 

жртву си праведникову водом спалио, јер све што 
хоћеш, Христе, Ти чиниш; Тебе величамо изнад све- 
га кроза све векове. 

Показавши силне подвиге, украсисте се венци-
ма победе, Мученици Христови многострадални, 
кличући: Тебе величамо, Христе, вавек. 

Верне који су на свештен начин напустили жи- 
вот и к Теби Господу прешли, прими као милоср-
дан, кротко им дајући покој, јер Те величају Христе 
кроза све векове. 



Слава: Благоизволи, Спасе, да се сада настане у 
земљи кротких сви досад уснули, оправдавши их 
вером у Тебе и благодаћу, да би Те величали кроза 
све векове. 

и сада: Сви Те славимо, Свеблажена, јер си ро-
дила Бога Реч /=Логоса/, уистину Блаженог, који нас 
ради постаде тело; Њега величамо кроза све векове. 

 
ПЕСМА 9. 

 
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети, на Ње-

га не смеју ни чинови Анђелски гледати; Тобом пак, 
Свечиста, јави се људима Логос Оваплоћени. Њега 
величајући, ми Те са Небеским војскама славимо 
као Блажену. 

Хорове Мученика нада окрепи и ка Твојој љуба- 
ви са жаром упути, прасликујући тиме унапред за- 
иста ненарушиви покој будући; удостој Благи, да 
њега добије овај верни што се преставио. 

Благоизволи, Христе, да блиставу Божанску 
светлост добије овај што се у вери преставио, дару-
јући му, као једини Милостив, одмор у наручју Авр-
аамовом, и удостојавајући га вечнога блаженства. 

Слава: Пошто си по природи Добар и Милоср-
дан, и Љубитељ милости; и бездан самилости, Спа-
ситељу, смести где сија Твоја светлост овога кога си 
уклонио из овога места невоље и сенке смрти. 

и сада: Чиста, Тебе знамо као свету Сеницу и 
Ковчег и Таблицу закона и благодати, јер се Тобом 
подари опроштај оправданима крвљу Оваплоћенога 



из утробе Твоје, Свебеспрекорна. 
Затим: Господе помилуј! (12 пута) и 

 
МОЛИТВА 

 
осподе Боже наш, помени слуге Твоје преми-
нуле у вери и нади [васкрсења и] вечнога жи- 
вота, и као Добар и Човекољубив, праштајући 

грехе и бришући неправде, ублажи, отпусти и про-
сти им сва сагрешења вољна и невољна; избави их 
вечних мука и огња пакленога, и даруј им да се на-
слађују вечним добрима Твојим, спремљеним за оне 
који Те љубе; јер иако сагрешише, они не одступи-
ше од Тебе, и чврсто вероваше у Тебе, Оца и Сина и 
Светога Духа, Бога у Тројици слављенога, и све до 
последњег даха свог исповедаху Јединицу у Троји-
ци и Тројицу у Јединству; стога буди милостив пре-
ма њима, и њихову веру у Тебе Ти им урачунај уме-
сто дела, и као милосрдан упокој их са Светима 
Твојим. Јер нема човека који би поживео а не би 
сагрешио; само си Ти једини без икаквог греха, и 
правда је Твоја правда вечна [и Реч је Твоја 
истинита]; и Ти си једини Бог доброте, сажаљења и 
човекољубља; и Теби славу узносимо, Оцу и Сину 
и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 
Амин. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
МОЛИТВЕНО ПРАВИЛО 

О УСКРСУ 
 
(ОД УСКРСА ДО ТОМИНЕ НЕДЕЉЕ) 

ПОЛУНОЋНИЦА, ЈУТАРЊЕ МОЛИТВЕ, ЧАСОВИ, ПО-
ВЕЧЕРЈЕ И МОЛИТВЕ ПРЕД СПАВАЊЕ ВРШЕ СЕ ПО ОВОМ 
ПРАВИЛУ: 

Благословен Бог наш... 
ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт  
уништи, И свима у гробовима живот 
дарова. (трипут) 

Видевши Васкрсење Христово, поклони-
мо се Светоме Господу Исусу, јединоме Безгрешно-
ме. Крсту Твоме клањамо се Христе и свето Васкр-
сење Твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, 
осим Тебе другога не знамо, Име Твоје именујемо. 
Ходите сви верни, поклонимо се светом Васкрсењу 
Христовом. Јер, гле, кроз Крст дође радост целоме 
свету. Увек благосиљајући Господа, певајмо 
Васкрсење Његово; јер ради нас претрпевши Крст, 
смрћу смрт разруши. (трипут)   

Ипакој, глас 4: Претекавши јутро Мироносице с 
Маријом, и нашавши камен одваљен од гроба, слу- 



шаху од Анђела: Што с мртвима као човека тражи- 
те, Онога који је у вечној светлости? Видите погреб- 
не повоје, трчите и свету проповедајте: да је васкр- 
сао Господ, умртвивши смрт, јер је Он Син Бога, 
који спасава род човечански. 

Кондак, глас 8: Ако си и у гроб сишао, Бесмр-
тни, но адову си силу разорио, и васкрсао си као По-
бедитељ, Христе Боже. Женама Мироносицама ре-
кавши: Радујте се! и Твојим Апостолима мир дару-
јући, палима дајући васкрсење. 

У гробу телесно, у аду с душом као Бог, у Рају с 
разбојником, и на Престолу био си, Христе, са Оцем 
и Духом, све испуњујући, Неограничени. 

Слава: Гроб Твој - извор васкрсења нашега, 
Христе, показа се као живоносан, као лепши од Раја, 
ваистину светлији од сваке царске одаје. 

и сада: Вишњега си освећено Божанско насеље, 
радуј се, Богородице, јер се Тобом даде радост они-
ма који кличу: Благословена си Ти међу женама, 
Свебеспрекорна Владичице. 

Господе помилуј! (40 пута) 
Слава и сада: Часнију од Херувима... Именом 

Господњим благослови... 
Христос васкрсе из мртвих. (трипут) 

ОТПУСТ. 



 
 

Свети Архангел Михаило, моли Бога за нас! 
(икона, рад Ћелиских сестара, 1990) 

 



 



 
 
 
 
 
 

       ШЕСТ МОЛИТАВА 
        ОЦА ЈУСТИНА 

 
МОЛИТВА 

СВЕТОМ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ 
 
         ав си огањ и ревност, Свети Архистратиже 
         Михаиле, зато те молимо: учмале душе наше 
         запали огњем ревности твоје, да бисмо будне 
савести увек радосно служили заједничком Господу 
нашем, свесрдно се угледајући на тебе, безгрешног 
и светог брата нашег, и врховног Војсковођу нашег, 
врховног Војсковођу све небеске и земаљске војске 
Христове. Чудесни Господ Христос начинио је је-
дну Цркву од анђела и људи, да бисмо се ми људи, 
који тајанствено представљамо херувиме на земљи 
угледали на свету небеску браћу нашу, на чијем че-
лу стојиш ти, лучезарни и дивни Архистратиже Ми-
хаиле. Ти си на небу победио свезлог Сатану, и зба-
цио га с неба на дно пакла, помажи и нама увек, мо-
лимо те, свемоћни Архангеле да и ми свепобедном 
силом твојом побеђујемо свелукавог Сатану, који 
нас са свих страна напада и искушава кроз безбожне 



људе, кроз нечисте помисли, кроз земаљске сласти, 
кроз опојне страсти.  

Сав си свет, чист и безгрешан, дивни Првоанге-
ле Божји; молимо те свесвети, молимо те свечисти, 
молимо те свебезгрешни, учи нас дан и ноћ како да 
живимо свето, чисто и безгрешно, и даруј нам твоје 
херувимске силе, да бисмо истински и стварно херу-
вимски живели на земљи ми који по неизмерном чо-
векољубљу Божјем представљамо херувиме на зе-
мљи. Не остави нас у отровном блату наших сласто-
љубивих земаљских жеља, него нас подигни у небе-
ске анђелске висине и оспособи нас да анђелски све-
то и чисто поживимо док смо у телу на земљи. Ми-
лостиво погледај на нас, Свепобедни Архангеле, 
снисходљиво се спусти до нас, те нас, заспале у гре-
сима, пробуди на борбу са злом, са грехом, са смр-
ћу, са ђаволом, да бисмо, вођени и сокољени тобом, 
лако савлађивали сваки грех, сваку страст, сваку 
смрт, сваког ђавола. Ми знамо, Богоносни Арханге-
ле, ти имаш власт над нечистим дусима, над боле-
стима, над смрћу, над гресима; испуни душе наше 
божанском силом својом, еда бисмо и ми неустра-
шиво ратовали и херувимски побеђивали све непри-
јатеље спасења нашег, вере наше, душе наше.  

Свепобедни Војводо Небеских Сила, ти си очи-
стио небо од Сатане и црних ангела његових, - очи- 
сти и душе наше од свакога греха, јер греси наши 
отварају врата и прозоре душа наших, те кроз њих 
улазе у нас нечисте силе демонске прљајући и умрт- 
вљујући душе наше, које треба да су анђелски чи- 



сте и анђелски бесмртне. Без твоје свепобедне помо- 
ћи, Небески Војсковођо, ми лако постајемо плен 
нечистих сила; стога те од свег срца молимо: уврсти 
нас у своју непобедиву војску, и ратуј за нас и испр-
ед нас, водећи нас и предводећи нас у свакој борби 
за душу нашу, за спасење наше, за вечност нашу, и 
осигуравајући нам победу над сваким грехом и над 
сваким ђаволом. О, пресвети Архангеле, ми смо 
очајно немоћни пред демонском силом вражјом, ако 
нам ти не притекнеш у помоћ божанском силом 
својом. Са тобом, ми ћемо увек односити победу у 
свима биткама за душу нашу и спасење наше и веч- 
ност нашу; а без тебе - ми беспомоћно посрћемо из 
пораза у пораз, из греха у грех, из пакла у пакао. 
Зато буди увек с нама, и не напуштај нас због гре-
хова наших и смрада нашег, него, љубећи нас божа-
нском љубављу, учини да омрзнемо грех и све гре- 
ховне сласти, и испунимо душе своје миомиром 
еванђелских врлина. Ево, душе своје предајемо те- 
би, пресвети Првоангеле Божји; молимо те и пре- 
клињемо, води нас увек путевима који одводе у Ца-
рство Небеско, да бисмо заједно с тобом, вечито 
славили свемилостивог Спаса нашег - преслатког 
Господа Христа, и Његовог свечовекољубивог Оца, 
и свеблагог Духа Утешитеља, коме слава и хвала 
сада и увек и у векове векова. Амин.1

                                                
1 Ову молитву сачинио свегрешни архимандрит Јустин на Спасовдан 1956. год. у 
Манастиру Св. Ћелије. 



 
 
 
 

МОЛИТВА СВ. ПРВОВРХОВНИМ 
АПОСТОЛИМА ПЕТРУ И ПАВЛУ 

     
         преславни Апостоли Петре и Павле! Ви сте 
         сав еванђелски пут од земље до неба незадр- 
         живо прешли, јер вас на њему не могаше 
зауставити, нити са њега скренути: никаква 
невоља, никаква мука, никаква туга, никаква пат- 
ња, никакво страдање, никакво гоњење, никаква 
претња, никаква опасност, никакав страх, никакав 
мач, никакво мучење, никаква смрт. Помозите и 
нама грешнима да тај свети пут непостиђено пређе- 
мо и у Царство Небеско уђемо. Ради Господа Хри-
ста ви сте све оставили, али сте зато Њега добили, 
Њега- Јединог Истинитог Бога неба и земље, а са 
Њим и сва богатства Његова: Вечну Божанску Исти-
ну, Вечну Божанску Правду, Вечну Божанску Љу-
бав, Вечни Божански Живот. Уделите и нама гре-
шнима коју мрвицу од Његове Божанске Истине, од 
Његове Божанске Правде, од Његове Божанске Љу-
бави, од Његовог Божанског Живота, да би од нас 
безобзирце бежала свака лаж, свака неправда, свака 
мржња, свака злоба, свака пакост, свака охолост, 
свака похота, сваки гњев, свака јарост, свака завист, 
свака лукавост, свака страст, свако зло, сваки грех,  
свака смрт, сваки ђаво, сваки пакао. 



Херувимски неболетни Првоапостоли, ви сте 
нам Еванђељем својим објавили дивну благовест: 
да је живљење наше на небесима. О, погледајте с 
неба на нас: ево, ми се ваљамо у блату грехова на- 
ших, и давимо у муљу страсти наших, - молимо 
вас: пружите нам милостивно свете руке своје, из- 
вадите нас из смрада нашег и поведите од земље 
ка небу; измолите нам од Господа покајање еван- 
ђелско, љубав еванђелску, молитву еванђелску, 
пост еванђелски, смиреност еванђелску, доброту 
еванђелску, милосрђе еванђелско, трпљење еван- 
ђелско, све врлине еванђелске, да би те небочежњи- 
ве врлине еванђелске божанском силом, што је у 
њима, пренеле душе наше са земље на небо, и ми, 
иако телом на земљи, живели душом на небу. Ми 
знамо, и ми осећамо: сваки грех наш је воденични 
камен о врату душе наше, и тежином својом стално 
нас вуче наниже, и одвући ће нас у вечно царство 
греха - пакао, ако нам ви, о Свети Првоапостоли, 
не притекнете у помоћ и не ослободите нас грехова 
наших, воденичних каменова наших, који нас пота-
пају у таму, у мрак, у духовну смрт. 

О, свемилостиви Апостоли Бога љубави: научи-
те нас молити се - на спасење душа наших; научите 
нас постити се - на спасење душа наших; научите 
нас волети - на спасење душа наших; научите нас 
еванђелски живети и еванђелски умирати, те да 
ниједан од нас не живи себи и не умире себи, него 
и да живимо Господу и да умиремо Господу, еда 



бисмо се удостојили вечног живота у Небеском 
Царству Његовом, и тако се и на нама испунила 
ваша еванђелска истина, Свети Првоапостоли: Ако 
живимо, ако умиремо - Господњи смо. 

О, превелики Благовесници Спасови, ви сте нас 
научили еванђелској истини: да је наш људски жи- 
вот на земљи само припрема за вечни живот на не-
бу. Зато вас молимо од све душе: подарите нам све 
божанствене силе које су нам потребне за побожни 
живот на земљи и за вечни живот на небу. Подарите 
нам веру: у њој је сила љубави; подарите нам љу-
бав: у њој је сила наде; подарите нам наду: у њој је 
сила молитве; подарите нам молитву: у њој је сила 
поста; подарите нам пост: у њему је сила трпљења; 
подарите нам трпљење, те нека оно довршује у нама 
дело свете вере и свих светих врлина, како бисмо и 
у овом и у оном свету радосно и свесрдно живели 
Господу Исусу, тој вечној Нади нашој, вечној Љуба-
ви нашој, вечној Радости нашој, вечном Животу 
нашем. 

О, богомудри Првоапостоли, ви свети и непо-
грешиви вођи и руководиоци наши, молимо Вас и 
преклињемо: водите нас и руководите кроз овај свет 
и овај живот, свеосвећујућом и свепросвећујућом 
благодаћу вашом живећи у нама, молећи се у нама, 
љубећи у нама, постећи у нама, мислећи у нама, 
осећајући у нама, делајући у нама, творећи еванђел- 
ске заповести у нама, и тако нас многогрешне, не-
моћне и слабе уведите у Царство Небеско, да бисмо 



и овде и тамо свим срцем, свом душом, свом ми-
шљу, свом снагом својом вечито служили Чуде-
сном и Чудотворном Господу и Спаситељу нашем 
Исусу Христу, Коме нека је и од нас преко вас 
хвала, част и слава, сада и увек и у векове векова. 
Амин.1 

 
 

МОЛИТВА СВЕТОМ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ 

СТЕФАНУ ДЕЧАНСКОМ 
 
         вети царе и христољубиви Великомучениче, 
         од раног детињства волео си Господа Христа 
         и страдања за Њега, — научи и нас многогр-
ешне волети Њега и радосно страдати за Њега, јер 
би нас то обновило, очистило, осветило, и за Цар- 
ство Небеско припремило. Греси наши одбацише 
нас далеко од Бога нашег, но ти нас богопријатним 
молитвама својим приведи Богу, што пре приведи, 
да нам се душе не угуше у гресима и страстима. 
Свега си себе привео незаменљивом Богу и Господу 
нашем Исусу Христу живећи Њега ради и страдају- 
ћи Њега ради, - научи и нас, живети Њега ради и 

                                                
1 Ову молитву сачинио преводилац Акатиста Св. Апостола многогрешни архимандрит 
Јустин (9/21. маја 1959. год.). 



страдати Њега ради. Знамо, Истина Његова ослоба- 
ђа од греха, и од робовања ђаволу кроз робовање 
греху. Ти нас, самилостиви Светитељу, молитвеним 
посредовањем својим ка Господу научи и загреј љу- 
бити Истину Његову и живети њоме, еда бисмо се 
ослободили робовања ђаволу кроз наше ситне и 
крупне грехе. Сваки грех је лажов; обећава мед а 
даје отров и јед, обећава рај а ствара пакао, обећава 
сласти а производи страсти. Кроз сваки грех ми 
лажемо себе. Зато те молимо, Богољубиви царе, 
научи нас мрзети грех, јер се и у најмањем греху 
крије ђаво; и одушеви нас свом душом волети Го- 
спода Христа, јер Он једини спасава људе од греха 
и ђавола. 

Твој живот на земљи, Свети царе, био је – мо-
литвено стајање пред Господом, и свесрдно служе-
ње Господу; научи и нас молитвено стајати пред Го-
сподом и свесрдно Му служити у све дане живота 
нашег. Многа искушења нападају на нас; но ти нас, 
самилосни Праведниче, спасавај од њих, да не поги- 
ну душе наше - од лењости наше, од лакомислено- 
сти наше, од сластољубивости наше, од празнослов- 
ља нашег, од среброљубља нашег, од похотљивости 
наше, од властољубља нашег, од гордости наше, од 
гневљивости наше, од човекоугодништва нашег, од 
неразумног страха нашег, од маловерја нашег, од 
полуверја нашег, од неверја нашег. Спасавај нас од 
свега тога, утврђујући нас благодатном помоћу 
својом: у еванђелској љубави, у еванђелској вери, 
у еванђелској нади, ревности, посту, смирености,  



кротости, трпљењу, исповедништву, у еванђелској 
Истини, Правди, Неустрашивости, и у сваком добру 
еванђелском. 

О, Богочежњиви царе, ревновао си за Истину 
Христову мученички, и пострадао за њу великому-
ченички. Запали и нас светом ревношћу, да и ми 
јуначки страдамо за њу, и кад устреба - мученички 
радосно пострадамо за њу, те да се и у нама грешни- 
ма и недостојнима прослави свесвето и свеспасоно- 
сно Име незаменљивог Бога и Господа нашег Исуса 
Христа - Вечне Светлости наше, Вечног Живота 
нашег, Вечне Радости наше у обадва света. 

Ми многогрешни потомци твоји, Свети царе, 
патимо или од маловерја, или од полуверја, или од 
кривоверја, или од неверја. Молимо те и преклиње- 
мо, док нам савести наше нису сасвим издахнуле, 
притекни нам у помоћ: молитвама и сузама својим 
ка Господу спасавај нас маловерне - од маловерја, 
нас полуверне - од полуверја, нас кривоверне - од 
кривоверја, нас неверне - од неверја, и утврди нас 
у светој и свеспасоносној вери твојој православној: 
да по угледу на тебе и ми њоме и ради ње живимо, 
њу свим срцем љубимо, у њој херувимски стојимо, 
њу свим бићем исповедамо, за њу радосно страда-
мо, жртвујући све за њу, па и саму душу своју. 

Знамо, из твога живота и мученичког страдања 
знамо, богославни Великомучениче и царе, да је 
највиша вредност, и једина свевредност твога зе- 
маљског царства, био Једини Истинити Бог свих 
светова - Господ Исус Христос, и служба Њему и 



љубав к Њему. Свима и свему ти си предпостављао 
љубав к Њему; зато си и великомученички радосно 
пострадао исповедајући Божанску Истину Његову, 
Божанску Правду Његову, Божанску Веру Његову. 
Научи и нас, христочежњиви Исповедниче: да и ми 
Господа Христа претпоставимо свима и свему; да и 
ми Њега љубимо изнад свега; да и ми Њега неустра- 
шиво исповедамо и пред људима, и пред Анђелима, 
и пред ђаволима; да и нас никакво стра дање за Ње-
га, никаква смрт за Њега, не уплаши и не одвоји од 
Њега. О, дај нам свете силе и свете снаге да будемо 
Његови, само Његови у свима световима, у којима 
живи људска душа. Јер знамо, јер осећамо, свим ср-
цем и свом душом знамо и осећамо, да је Он: вечна 
радост наша - Радост изнад свих радости; вечна 
истина наша - Истина изнад свих истина; вечна пра-
вда наша - Правда изнад свих правди; вечна љубав 
наша - Љубав изнад свих љубави; вечни живот наш 
- Живот изнад свих жи вота; вечно блаженство наше 
- Блаженство изнад свих блаженстава. За Њега жи-
вети, за Њега по хиљаду пута на дан умирати, - о! 
дај нам те радости, тог усхићења, тог умилења, хри-
стољубљени царе и христочежњиви Великомучени-
че! Њега моли, Њега умоли, да се и у нама, твојим 
многогрешним потомцима, врши Његова света бо-
жанска воља, сада и увек и у векове векова. Амин.1 

 

                                                
1  Преводећи и прерађујући из Србљака Акатист Св. Краљу (Дечанском), ову молитву 
на крају сачинио – многогрешни архимандрит Јустин (13/26. октобра 1960. год.). 
 



МОЛИТВАСВЕТОМ 
ЈОВАНУ ЗЛАТОУСТУ 

 
ајречитији у роду људском молитвениче Бож- 
ји, Свети оче Јоване Златоусте, ево нас к теби 
са муцавим молитвама нашим. Немој нас 

одбацити, јер у свакој одмуцаној молитви нашој ево 
целог срца нашег, ево уздаха наших, ево вапаја-
наших! Молимо ти се превелики Светитељу: сами- 
лосно се спусти са наднебесних висина својих у от- 
ровне низине наше, и исцели нас од сваке бољке ду- 
шевне, да бисмо здраве душе ревносно служили Го- 
споду твом и нашем. Исцели нас и од сваке бољке 
телесне, ако нам је то на спасење, да бисмо се могли 
душом здравом у телу здравом подвизавати и уз 
твоју свепомоћ за спасење душе наше борити, за 
васкрсење из мртвих савести наше борити, за пре- 
ображење грехољубивог срца нашег борити, за обо-
жење ођавољене воље наше борити, еда би наша 
воља, управљана тобом, хтела и желела само оно 
што је Христово, што је еванђелско, што је небеско, 
што је вечно. 

О, предивни Светитељу Божји, свете мошти 
твоје далеко су од нас, али Христољубљем својим 
ти си сав поред Господа Христа, а човекољубљем 
својим сав поред нас, - зато те од свег срца молимо: 



љубављу својом сиђи к нама, и огњем христољубља 
свог запали душе наше, да вечито горе христољу-
бљем твојим у обадва света, горе и никада не саго-
ре: и дај нам свету љубав твоју према људима, да 
бисмо и ми једино светом љубављу љубили један 
другог, и сву твар земаљску и поднебеску. 

Свети златоусти Еванђелисте, пети Еванђели-
сте, молимо те и преклињемо: светим Еванђељем 
својим води и руководи душе наше, и изведи нас на 
пут који кроз Истину вечну води у Живот вечни. Ум 
наш, болестан и оболешћен, замагљен и помрачен 
нечистим помислима, злим мислима, грехољубивим 
страстима, ти самилосно исцели, просвети и прео-
брази у ум Христов, као што си ти још за живота на 
земљи ум свој светим подвизима својим преобразио 
у ум Христов, и стога нам речитије од свих људи 
објаснио чудесне тајне Христове, посејане и разли-
вене по свима тварима Божјим, видљивим и неви-
дљивим. 

Христочежњиви и Христомоћни оче наш Злато- 
усте, кроз векове и векове ти си безброј душа људ- 
ских васкрсао из мртвих својим светим књигама и 
својим светим молитвама, - васкрсни и душе наше 
твојим светим поукама и твојим светим молитвама, 
јер вођени и руковођени тобом ми ћемо бити у 
стању побеђивати сваку духовну смрт која никне у 
нама из нашег унутрашњег грехољубља, или насрне 
на нас из спољашњег света. О, знамо, знамо, ми, 
пресвети Духовниче небески, да си ти јачи од сваке 
смрти; - молимо ти се, учини нас победитељима 



сваке смрти, учинивши нас најпре победитељима 
свакога греха и сваке страсти, јер су греси и страсти 
једини наносиоци и претече и клицоноше и вино-
вници свих духовних смрти; зато их ти, хтели ми 
или не, по бескрајној самилости својој, увек 
сатири у нама, и тако нам осигуравај победу над 
сваком смрћу, како бисмо још у овом свету с радо- 
шћу поживели васкрсном благодаћу Васкрслог Го- 
спода, која се из тебе обилато излива на све који те 
свим срцем призивају у помоћ. 

Свемилостиви и свепобедни оче Златоусте, сми- 
луј се на мене: сиђи с неба у поноре душе моје, у те 
зверињаке моје, јер је свака страст љута звер; а ду-
ша је моја пуна духовних зверова. О, сиђи међу ди- 
вље лавове моје, и претвори их у јагањце! О, сиђи 
међу крвожедне и душежедне вукове моје, и претво- 
ри их у овце! Похитај ми у помоћ, разнеће ме разја- 
рене звери моје - страсти моје, увек гладне душе 
моје. 

Ненадмашни златоусти Благовесниче, облагове- 
сти ме многогрешног: својим тросунчаним благове- 
стима сиђи у леденице моје, и растопи их, и загреј 
ме небеском топлином. Лењост моја - ето прве ле- 
денице моје; у њој се смрзава све што вуче ка Богу, 
ка небу; - молим те, сиђи у њу, загреј ме васцелог, и 
подигни ме ка небу, ка Господу! Беспосличење моје 
- ето друге леденице моје, пресвети оче мој и бого-
мудри Духовниче мој: спусти се у њу, све се мисли 
заледиле, сва осећања, и ја у нехату и беспосличењу 
умирем на мразу без сунца. Молим те, сунцем 



ревности своје уђи у душу моју, у леденицу моју, и 
загреј ме за веру, за молитву, за љубав, за пост, за 
ревност, за Истину, и за сваку врлину. Уђи и расто-
пи леденице моје огњем вере твоје и љубави твоје и 
самилости твоје. И тако ме подижи све више к небу, 
к небу, к небу, ка Чудесном Господу твоме, и моме! 
Јер иако гресима својим далеко одлутах од Господа, 
и ђаво ме гони по пустињи лудих жеља мојих, ипак 
верујем да ће Свеблаги Господ услишити свете мо-
литве премилог угодника Свог за мене грешног, и 
чудотворном милошћу Својом вратити ме небу, Се-
би, Царству Свом небеском. Јер, иако сам много пу-
та пао, ја нисам од Господа отпао: јер се држим Ње-
га макар уздахом, макар сузом, макар вапајем. 

О свемилостиви оче Јоване Златоусте, сажали 
се на мене свегрешног: прими ме занавек у свете 
молитве своје! опрости и помози мени многогреш- 
ном! подигни ме палог и пропалог! измоли ми опро- 
штај грехова! исцели душу моју од свих страсти! 
исцели ум мој од свих болести! исцели вољу моју 
од свих слабости! огради ме светим молитвама сво- 
јим као огњеним оклопом, да ме ниједна страст не 
рине у духовну смрт! утврди ум мој у Христомисли- 
ју твом! утврди срце моје у Христоосећању твом! 
обестрасти ме свестрасног помоћу светих врлина! 
удостој ме осећати тобом, мислити тобом, хтети то- 
бом, делати тобом, веровати тобом, љубити тобом, 
живети тобом, бесмртовати тобом! охристољуби ме 
твојим христољубљем! дај ми смирење и трпљење! 



моли се у мени за мене и уместо мене! Преобрази 
ме на спасење, на охристовљење, на обожење! охри- 
стови ме ођавољеног! омилостиви ме неосетљивог 
и несаосетљивог! освеврлини ме порочног! управ- 
љај увек срцем мојим! управљај увек душом мојом! 
управљај увек вољом мојом! управљај увек савеш- 
ћу мојом! управљај увек мислима мојим! управљај 
увек осећањима мојим! управљај увек животом мо- 
јим, и у овом, и у оном свету! - да бих и ја свегреш- 
ни, заједно с тобом, Христољубљени оче Златоусте 
неућутно славио Чудесног и незаменљивог Господа 
и Спаса нашег Исуса Христа, коме приличи свака 
слава, част и поклоњење, сада и увек и у векове 
векова. Амин! Амин! Амин1 

 
МОЛИТВА ДРУГА СВЕТОМ 

ЈОВАНУ ЗЛАТОУСТУ2 
 

вежалостиви и васељенски Исцелитељу и До-
бротвору наш, Свети оче Јоване Златоусте, ми 
смо људи болест земље. Постали смо то кроз 

грех и због греха. Но ми смо исто тако и смрт зе-
                                                

1Ову молитву сачинио свегрешии архимандрит Јустин на Св.Јована 
Милостивог, 12/25. новембра 1960. год. у манастиру Св. Ћелије. 

2 Ово је друга Молитва оца Јустина Светом Златоусту, писана после прве, негде 
почетком 70-тих година (20.века), када је Ава већ био добио честице Св. Моштију Зла-
тоустових са острва Патмоса и Метеора, из Грчке, и када се разболео од велике мало-
крвности, па није могао да ради на довршетку Догматике и Тумачења Св.Еванђеља. 



мље, опет кроз грех и због греха. А ти, препун са-
милости Спасове према нама јадним грешницима, 
узми на себе болести наше и понеси смрти наше, од 
којих патимо због грехова наших. И тако нас васкр-
сни из свих гробова наших, еда бисмо као васкрсли 
из мртвих радосно служили Васкрслом Господу 
твом и нашем. 

Због грехова наших све је болесно у нама: и ду-
ша, и савест, и ум, и воља; болесна и вера наша, и 
молитва наша, и љубав наша, и свака врлина наша. 
Чудотворче благи, исцели најпре болесну веру моју; 
и њоме исцељеном исцели болесну љубав моју, и 
молитву моју, и сваку врлину моју; а преко њих 
исцели душу моју, и савест моју, и ум мој, и вољу 
моју. Исцеливши ми душу од греха, ти ћеш дати 
божанске силе телу моме, да трпељиво и радосно 
подносим све болести као сараднике спасења мога. 
Знам, сигурно знам: за сваки грех ти имаш сигуран 
лек. Излечи ме од сваке смртоносне бољке, да кроз 
грехе не издахне душа моја и упадне у чељусти 
пакла. 

Из неизмерног човекољубља свог ти си, пресве-
ти оче Златоусте, са овим светим Моштима твојим и 
видљиво дошао међу нас многогрешне, и боравиш 
међу нама. Знамо, ти си јачи од сваког пакла, и од 
нашег. И ми чујемо твој свепобедни глас који пита: 
________________ 
Иначе је о. Јустин много волео Св. Златоуста, уз остало и зато што му се овај Свети-
тељ лично ј а в и о (чудесно јављање записао је сам о. Јустин својеручно у своме 
Молитвенику - в. На Богочовечанском путу, Бгд. 1980, стр. 25-26). Ова Молитва писа-
на је својеручно оловком, на 3 странице, на слабој хартији каталога књига „Библиотека 
поета" 1958-бО.г., из Русије, што му је неко дао/послао. - Прим.приређивача 



Где ти је, пакле, победа? Где ти је, смрти, жалац?1 
Молимо ти се: избави нас од сваког нашег пакла, и 
од сваке наше смрти, да бисмо, испуњени вечном 
божанском радошћу, бесмртно славили с тобом Је- 
диног Победитеља смрти и пакла, чији си ти најре- 
читији Благовесник. Твоје свете молитве су неуга- 
сиви небески огањ. Молим те, тим светим огњем 
сиђи у душу моју, у срце моје, у савест моју, у тело 
моје; и спали све грехе моје, све смрти моје, све 
ђаволе моје, и од мене ће побећи свака болест која 
ме омета на путу мом ка Господу Сладчајшем и Ње- 
говом Царству Небеском. 

По слабости мојој, Небески Духовниче наш, 
свака телесна болест моја је претеча духовне смрти 
моје: јер од ње малаксава слаба вера моја, и спотиче 
се немоћна молитва моја, и плаши се слабачка нада 
моја. Од све душе те молим: исцели ме од ове теле- 
сне болести моје, и кроз то ојачај веру моју, охрабри 
наду моју, обесмрти молитву моју, укрепи сваку 
врлину моју, и тако ми осигурај неометано идење 
за Господом Христом и свесрдно служење Њему у 
обадва света: у овом земаљском и у оном небеском, 
увек вођен и руковођен тобом. 
Ми знамо: из Светог Еванђеља знамо: и гњев је 
болест, и гордост је болест, и среброљубље је боле-
ст, и похота је болест, и злоба је болест, и завист је 
болест, и мржња је болест. О, сваки грех је болест, и 
свака страст је болест! Молимо ти се, превелики 
                                                
1 Ово су речи Светих Пророка и Апостола (Ис.2,8; Ос.13,14; 1Кор. 15,55) које 
Св.Златоуст изговара у своме Слову на Пасху.- Прим.прир. 



Светитељу Божји, оче Јоване Златоусте, излечи нас 
од свих тих болести, уливајући у моју грешну душу 
против гњева - еванђелску кротост, против гордости 
- еванђелску смиреност, против мржње - еванђелску 
љубав; уопште: против сваког греха - уливајући лек 
од њега, против сваке страсти - лек од ње. 

Свежалостиви Лекару небески, исцели ме и од 
ове телесне болести, ако ми је то на спасење. Ако 
пак није, нека остане болест моја на мени, само ми 
дај снаге да је благодушно подносим, и са њом сигу-
рно и чврсто корачам путем спасења, и тако вођен 
тобом достигнем у Царство Чудесног и незаменљи- 
вог Господа твог и нашег. Амин! Амин! Амин! 
 

МОЛИТВА СВ. СЕРАФИМУ САРОВСКОМ 
        

мили оче Серафиме! опрости што ти се ја 
многогрешни тако присно и смело обраћам. 
Ти ми дајеш храброст за то: јер си свакога 

пригрлио и називао радошћу својом. Пригрли и 
мене многогрешног, о радости моја! Ваистину, ти си 
радост моја због свемилостивости своје према мени 
свегрешном. О, ти радост моја! а ја туга твоја, бол 
твој, патња твоја. Зато: буди молитва моја! сваки 
грех мој одагнај из мене молитвом својом за мене! 
Сваку страст моју спали у мени уздахом својим  
молитвеним ка Господу за мене - свестрасног! Ти 
исцељујеш очи моје; исцели и уши моје; исцели и 
душу моју; исцели и срце моје; исцели и вољу моју; 
јер све се то разболело у мени, и почиње да труне у 



мени, и већ смрди, смрди, смрди. О, - умириши ме 
миомиром благодати своје /=Христове/, чудесне и 
чудотворне и нежне и боготворне!1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                

1) Молитва (нађена на једном лист(ић)у, писана оловком) израз Авине 
захвалности Св. Серафиму за јављање њему, које је негде забележио овако: „24- VIII 
(6-1Х) 1936 год. ноћу, уочи 25- VIII сањах Св. Серафима Саровског: обучен у одежде 
свештеничке иде ка мени; ја сав радостан похитам к њему, са пруженим рукама, али се 
он изгуби. Кад се пробудих: на души радосно и тужно; радост што сам Га видео, тужно 
што је тако брзо ишчезао". - На својем личном примерку (откуцаном у свешчицу) Мо-
литве Св.Јовану Златоусту, Ава је на крају хемијском оловком читко додао ово: 

„Молитве Св.Серафима Саровског: 1. За живе: „Спаси, Господе, и помилуј 
све православне хришћане и оне који на сваком месту владавине Твоје живе правосла-
вно; подај им, Господе, душевни мир и телесно здравље, и прости им сваки грех вољ- 
ни и невољни; и светим молитвама њиховим помилуј и мене јадног". 2. За покојне: 
„Упокој, Господе, душе преминулих слугу Твојих: праотаца, отаца и браће наше који 
овде почивају и свуда преминуле православне хришћане; подај им, Господе, царство и 
учешће у Твом бесконачном и блаженом животу, и прости им, Господе, сваки грех 
вољни и невољни". 
 



 
 
 
 

ПРЕПОДОБНОМ  ОЦУ  ЈУСТИНУ 
ТРОПАР, глас 8: 

 
Православља сладост, нектар премудрости,  
Оче Преподобни, 
излио си у срца верних као богатство; 
животом својим и учењем, 
показао се јеси жива књига Духа, 
Ј у с т и н е   Б о г о м у д р и , 
моли Христа Бога Логоса, 
да ологоси оне који Те поштују. 
 

КОНДАК, глас 8: 
 
Богочовечно живот свој си оврлинио, 
мерило свега имао си Богочовека, 
достигао си Њиме висину богословља; 
сада Њиме на сву вечност наслађујеш се: 
Дај нам благодат Твојим светим молитвама, 
с вером кличућим: 
Радуј с ' О ч е Преподобни!  
 
 
 
 
Oтац Јустин у  
Ћелијама 1956 
 

 



 



 

 
 

РЕЧ УЗ ОВО 3. ИЗДАЊЕ 
 
Још од ране младости Отац Јустин је био велики мо-

литвеник Божји. У својих двадесет година он за себе кара-
ктеристично бележи: „Молитва је просфора умешена од 
суза и срца". Већ у овим речима присутно је код њега са-
знање и осећање личног и литургијског, христоцентричног 
карактера молитве, молитвеног живота. 

Значај личне молитве за свако људско биће, посебно 
за верника хришћанина, стално је наглашавао. Личну мо-
литву свеживотно је практиковао. „Већма се треба Бога у 
молитви сећати, неголи дисати", говорио је Св. Григорије 
Богослов. За њим је и Свети Сава понављао: „Молитва 
Богу свагда је за мене била највеће блаженство на свету". 
За овом двојицом, а и за осталим светим молитвеницима, 
срицао је своје молитвено Еванђеље и Ава Јустин: 
„Молитва је нека врста сагоревања и себекувања: прино-
шење себе на жртву свесоженија... Кандило моје молитве 
неугасиво гори пред чудесним Ликом Господа (Христа) 
само када му непрестано доливам кап по кап крви из срца 
мог". 

Молитва је, за Оца Јустина, израз наше љубави према 
Богу и љубави према човеку. Она је наше богољубље и 
наше човекољубље, једном речју: израз нашег Христољу-
бља. „Молитвољубље непрекидно појачава наше богољу-
бље и наше човекољубље". Молитвени однос према Бо-
гу, човеку и свету - једини је прави и спасоносни однос 



човеков у овом животу. И не само у овом. Јер, „молитва је 
садржај живота, и сав живот, и свих светих Анђела на не-
бу и свих Светитеља и Праведника. Сав њихов живот пре-
ма нама на земљи је молитва; и наш са земље према небу 
и њима такође је молитва". 

Многостран, боље рећи бескрајан је значај живе и де-
латне молитве за Оца Јустина. На речи Апостолове „Све 
се освећује молитвом" (1Тим.4,4-5), он вели: „Молитвом 
се освећује васцело биће човеково, јер молитва низводи и 
уводи све остале свете врлине, које благодаћу својом 
освећују васцелог човека („молитва је хоровођа у хору 
врлина"). Молитва освећује и сав свет око човека". Кроз 
њу се изражава наш молитвени однос према свету и жи-
воту, према свему и свакоме. Најпре према Богу: „О Богу 
се најбоље мисли молитвом, и најдубље и најса-
вршеније". А затим и према човеку и свету: „Свака наша 
мисао да буде окушана молитвом, и рођена из молитве... 
Молитвомислије је најбољи метод интегрално-благове-
штенског (=целосног и радосног) познања". 

Кратко речено: и за Оца Јустина молитва је оно што 
и за Св. Григорија Синаита: „Енергија вере, дејствујућа 
љубав, нада спасења, познање Бога, залог Духа Светога, 
печат Христов, потврда Хришћанства, благодат Божја, 
мудрост Божја, почетак самомудрости наше, Божје ја-
вљање и откривење, посао и занимање истинског хришћа-
нина, особито монаха... И шта би још требало рећи: Мо-
литва је сам Бог који дејствује све у свему и који све чини 
у Христу Исусу, јер је једна енергија и дејство Оца и Сина 
и Светога Духа". 

Све што наведосмо о величини и значају личног 
подвига живе молитве, по Оцу Јустину је само тек поло-
вина њеног благодатног садржаја и карактера. За њега, 
као православног хришћанина и духовног учитеља и све-



штенослужитеља у Цркви, молитва је увек и истовремено 
и лично и саборно-црквено, литургијско дело и доживљај 
у Телу Христовом које је Црква.  

„Молитва је срце Богочовечанског Тела Цркве, вели 
Ава Јустин. А срце свих молитава и служби (богослуже-
ња) јесте Света Литургија... Света Литургија је увек била 
центар и срж сваке уистини православне душе. Загледајте 
у душе православних Светитеља и подвижника и ви ћете 
видети да су изаткане од литургијских осећања. Прежи-
вљавање литургијских Тајни као суштине своје боголике 
личности - и суштине Црквене заједнице „са свима свети-
ма" (Еф.з,б) у Телу Богочовека Христа- једини је начин 
који од обичних људи ствара богољуде, од несветих све-
титеље". На то нас упућују и Спаситељеве речи и речи 
Литургијске молитве: „Ти си нам, Господе, даровао ове 
заједничке и сложне молитве; Ти си и двојици или троји-
ци, који се сложе у Име Твоје, обећао да испуниш све за 
што се узмоле" (Мт.18,19-20). 

Дубоко литургијски карактер православне молитве и 
молитвености, по Оцу Јустину, не само што не умањује, 
него управо повећава и осмишљава и испуњује свима 
богочовечанским благословима и благодатима личну 
молитву. Зато је, вели он, потребно „наше бескрајно и 
крсно умосмиравање у Цркви, наше молитвено стапање са 
литургијским Таинствима. Молитва, нарочито литурги-
јска, најделикатнији је васпитач и изградитељ ума, срца и 
целе личности". Она је истовремено и благодатни изгра-
дитељ, у Духу Светоме, богочовечанског јединства Тела 
Христовог - Цркве, кроз молитвено, литургијско општење 
„са свима Светима", док сви не постану „једно срце и је-
дна душа" (ДАп.2,46-47; 4,31-32). Отуда: „богочовечанска 
саборност (тј. наша истинска црквеност и хришћанскост) 
молитвено се и свестрано доживљује и остварује само на 



Светој Евхаристији, у Светој Литургији... То и јесте свето 
Предање Цркве: молитвено предање, литургијско предање 
- живи благодатни живот Цркве Христове Православне". 

Све напред наведено и речено јасно нам показује и 
открива прави разлог и смисао свег дугогодишњег рада и 
труда Оца Јустина на превођењу и пружању нашем наро-
ду и монаштву молитава и Молитвеника, молитвеног пра-
вила и Служебника на живом српском језику.  

Почео је то апостолско дело Отац Јустин још прево-
ђењем Свете Литургије на српски (најпре 1922. и недавно 
1978. потпуним преводом све три Божанствене 
Литургије). Наставио је - нарочито у тешким годинама 
последњег рата - тај свој светоћириловски и светосавски 
посао превођењем свакодневних јутарњих и вечерњих 
молитава и осталог дневног и седмичног молитвеног 
правила, то јест припремањем на српском језику пуног 
православног Молитвника и монашког Каноника. Највећи 
део овог посла урадио је током 1944. и 1945. године у 
Манастирима Каленићу и Св.Тројици Овчарској, где је и 
припремио први велики Каноник-Молитвеник на 
савременом српском језику, преведен са грчког и 
црквенословенског језика. Тај велики Каноник-
Молитвеник допуњен је затим преводима још неких 
молитава, Канона и Акатиста - у манастирима Девичу, Ра-
чи и Ћелијама, - да би, коначно, током 1958-59. године, 
исти био сав поново прегледан, исправљен и сређен, а 
онда и писаћом машином откуцан, у Ћелијама, око 
Благовести 1959. године. (Преведени Акатисти били су 
већ откуцани у посебну књигу 1957, а Акатист 
Свемогућем Богу накнадно је преведен и додат 1960.г. 
Сви Акатисти издани су као 5. књига САБРАНИХ ДЕЛА 
Авиних, Београд 1999). 



Припремљен још тада за штампу, велики Каноник-
Молитвеник и до данас очекује своје пуно објављивање. 
(Делимично је умножаван писаћом машином и раздаван 
монасима, монахињама и манастирима. Из њега је до да-
нас штампан само део који улази у обични Православни 
молитвеник, онај што га је до сада више пута издавао 
Свети Синод наше Цркве, мада с делимично мењаним 
преводом, што Оцу Јустину, треба признати, није било 
сасвим по вољи, због одступања од језичке лепоте и уну-
трашњег молитвеног ритма тих свештених текстова).  

Молитвеник-Каноник који је пред нама представља 
наш избор из великог Каноника-Молитвеника Оца Јусти-
на. У њега је ушло, у 1. и 2. издању (1982 и 2004), само 
оно што смо сматрали као најнужније за наше вернике и 
монаштво, а у овом 3. издању додали смо, уз претходне 
четири молитве, састављене од самог Оца Јустина, и још 
две новопронађене његове молитве (као и Покајни канон 
Пресветој Богородици). 

Сви текстови овде верни су превод самог Аве Јусти-
на (осим превода Недељне Полуноћнице, стр. 111-120, 
што је додатак уредника овог издања, ради допуне Моли-
твенику), онако како је тај превод затечен у откуцаним 
рукописима. Неке своје преводе он је касније делимично 
поправљао, и то је овде узето у обзир, али треба рећи да 
тек предстоји замашни посао детаљног проучавања ства-
ралачког и преводилачког рада Оца Јустина. 

На крају, да додамо још и ово: макар и само за ово 
своје свето ћирилометодијевско и светосавско дело, Отац 
Јустин несумњиво заслужује да му на крају овог Молит- 
веника додамо тропар и кондак Преподобног Учитеља и 
Исповедника Православља, састављени му и посвећени од 
Светогораца (Манастир Симонопетра), а од нас само 



преведени и све чешће молитвено певани. Његовим све-
тим молитвама нека Господ и нас помилује, омолитви и 
спасе.                                                     Издавач и уредници 

 
 

БОГОСЛУЖЕЊЕ 
Сваки тренутак мога живота је Божији. 
Зашто ми је дато тело? 
Да буде храм Господу. 
А душа? 
Да буде свештенослужитељ, 
молитвеница у том храму. 
А очи? 
Светњаци. 
 
Очи моје, ви нисте моје него Господње, 
зато - служите Господу! 
Уши моје, тело моје, савести моја, 
мисли моје, осећања моја, 
ви нисте моји него Господњи, 
зато — служите Господу! 
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