
МОЛИТВА У БОЛЕСТИ 

 

О, Господе Исусе Христе, Боже наш, Ти си лечио људске болести и слабости само 

Својом речју све време Свога боравка у овоме свету. Погледај сада и нас верне, 

иако је Твоја Света воља да се избавим, излечи болест од које страдам. Подигни ме 

из ове постеље болести и слабости да бих Ти служио у све дане живота свога, 

настојећи да увек извршавам Свету вољу Твоју. 

Дај, Господе, да и ова болест буде време које ћу употребити на слављење Твога 

човекољубља и прилика да се препородим следећи Тебе са чврстом решеношћу. 

Дај ми да стално имам на уму да сам прах и да живим једино по Твојој сили и 

благодати, јер си ме Ти створио и улио ми наду на спасење и живот вечни. Теби, 

Господе Исусе Христе, упућујем своје молитве, уздајући се у Твоју љубав и 

милосрђе и Теби узносим славу са Оцем и Пресветим Духом, сада, свагда и у све 

векове. Амин! 

 

МОЛИТВА ЗА БОЛЕСНО ДЕТЕ 

 

Господе Исусе Христе, Ти си дошао у овај свет као дете, а иако си истинити Бог, 

живео си у послушности својим земаљским родитељима. Дај да Твоје чедо (име) 

бодро поднесе терет који му је наметнут и да буде послушно онима које си Ти 

предвидео да се о њему брину. Молимо Те молистиво: погледај на њега и у Својој 

неизмерној љубави олакшај му патњу. О, Господе Боже наш, пошаљи Свог светог 

анђела да га излечи да би достигао пуноћу живота и служио Ти у вери и 

захвалности у срцу и даруј да постане наследник Твога Небеског Царства. Јер си 

Ти, Христе Господе наш, лекар душе и тела и Теби славу узносимо са Оцем и 

Светим Духом, сада, свагда и у векове векова. Амин! 

 

МОЛИТВА КАДА СЕ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОГОРШАВА 

 

О, Господе Исусе Христе, Спаситељу наш, који си ради нас рођен и ради нас био 

гладан и жедан, ради нас си био исмејаван и шибан и овенчан трновим венцем, 

ради нас си страдао и умро на крсту, жртвовао Свој Божански живот ради нашег 

спасења. Пошто си дозволио да и Твој слуга (име) учествује у Твом страдању, даруј 

му (јој) да учествује у Твојој милости. Нека Твоје ране исцеле ране његовог (њеног) 

страдања. Нека Твоја Света Крв опере мрље његових (њених) грехова. Нека Твоја 

Божанска праведност одагна од њега (ње) сваку неправедност. Погледај моју веру у 



Тебе и веру нас који се молимо и даруј му (јој) по Твојој милости, а не по његовој 

(њеној) заслузи, оно што је за њега (њу) најбоље. 

Са погоршањем његове (њене) болести нека се повећа Твоја сила и Твоја моћ. Нека 

се не поколеба вера његова (њена) и не ослаби нада његова (њена) и не охлади 

љубав његова (њена). 

Не допусти, Господе,  да због страха од мука и смрти, изгуби наду у Тебе или 

изгуби храброст или вољу да се бори против болести и греха. Нека поглед његов 

(њен) буде управљен на Тебе све до самог краја и нека Теби вапије као што си и Ти 

са крста вапијао Оцу: „У руке Твоје, Добри Оче, предајем дух Свој!“ Благослови га 

(је) да уђе у Твоје Вечно Царство где сијају божанском славом сви Твоји свети. Јер 

си Ти страдао да бисмо ми били излечени, ти си умро да бисмо ми живели, стога Ти 

упућујемо хвалу и славу са Оцем, који Те је послао, и Твојим Пресветим Духом, 

који нас ојачава да учествујемо и у Твојим страдањима, сада и свагда и у векове 

векова. Амин! 

 

МОЛИТВА ПРЕ ОПЕРАЦИЈУ 

 

Господе Исусе Христе, Боже наш, Ти си стрпљиво поднео  шибање и рањавање 

Свога Најсветијег Тела и можеш да лечиш духовне и телесне ране својих грешних 

створења. Милостиво погледај на мене (њега, њу), слугу Твога, који очекује да моје 

(његово, њено) тело буде повређено медицинским средствима ради личног добра и 

душевне и телесне користи. Благослови руке оних који ће ме (га, је) оперисати и 

оних који ће им помагати, дајући им Својом Небеском благодаћу и 

покровитељством мудрсот и спретност. Даруј ми (му, јој) снагу да поднесем све 

што Ти, Господе, дозволиш да ми (му, јој) се деси. Теби присносим веру и љубав, 

уздајући се да ће Твоја Света воља увек управљати мојим (његовим, њеним) 

животом. Јер си Ти Бог милости и спасења и Теби славу узносим, о Христе 

Господе, са Твојим Предвечним Оцем и Пресветим, Добрим и Животодавним 

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

 

МОЛИТВА ПРОТИВ НАПАДА ЂАВОЛА 

 

Боже вечни, који си род људски избавио робовања ђаволу, избави и мене, слугу 

Твога, од сваког дејства нечистих духова. Нареди злим и нечистим дусима и 

демонима да одступе од душе моје и да не бораве нити се скривају у мени, него 

нека ради Светог Имена Твог, и Јединородног Сина Твог, и Животворног Духа 

Твог, беже од створења руку Твојих и да будем очишћен од сваког искушења 

ђаволског, да би свето и праведно и побожно поживео, удостојаван Пречистих 



Тајни Јединородног Сина Твог и Бога нашег, са којим си благословен и 

прослављен, са Пресветим и Благим и Животворним Твојим Духом, сада и увек и у 

векове векова. Амин! 

 

МОЛИТВА ЗА ДУХОВНУ ОБНОВУ 

 

Господе, захваљујем Ти што ме волиш и што ми опрашташ грехове моје. Ти ми 

помажеш да постанем добар. Дај ми да кроз Твоју Љубав будем добар и према 

ближњима. Дај ми снаге да у заједници са Тобом живим, да другима помажем и 

ближњима радост причињавам на славу Твоју. Амин! 

 

МОЛИТВА ЗА УМНО ОБОЛЕЛЕОГ ЧОВЕКА 

 

О, Господе Исусе Хрсите, Боже наш, Ти држиш сва створења у Очевој Љубави и не 

дозвољаваш да се онај који верује у Тебе удаљи од присутности Духа Светог. 

Смилуј се на слугу Свога (име) чији је ум помрачен и помућен и који изгледа да је 

далеко од моћи гледања Твоје Истине. Дај живот његовој (њеној) души и одведи га 

(је) на изворе излечења. Дај му (јој) да упозна Тебе на начин који је једино Теби 

познат. Даруј да има поверење у Твој Живот, који расте у њему (њој) заступничким 

молитвама Твоје Мајке, Пречисте и Преблагословене Дјеве Марије и свих Твојих 

светих. 

Јер Ти си сам носио све болести Свога народа, страдао си и умро да би сви били 

излечени. Стога Те ми прослављамо, о Христе Господе, са Твојим милостивим 

Оцем и Твојим Утешитељем и Лекаром Духом Светим, сада и увек и у векове 

векова. Амин! 

 

МОЛИТВА ПРЕД СМРТ 

 

Господе, погледај на мене, створење Твоје и дело руку Твојих. Узми мој страх и 

пошаљи ми Свог анђела да ме теши силом Твоје присутности, као што си и Ти у 

Својој агонији и крвавом зноју у Гетсиманији био утешен пред Своју смрт на крсту 

ради нас и нашега спасења. Покажи ми како да одстраним од себе све оно што није 

део Вечног Живота у Теби.  



Ако је Твоја воља, поднећу и губитак свести о томе да је утеха у Теби, као што си и  

Ти ради мене поднео да будеш од Оца остављен у Својој агонији. 

Све оне које волим препоручујем Твоме промислу и бризи, јер знам да ћеш Ти за 

њих учинити више него што ја могу пожелети. 

О, Господе, Ти знаш све моје грехе. Смилуј се мени и у Свом изобилном 

човекољубљу и милосрђу учини да Небо за мене буде отворено, да бих ја, 

ништавни грешник, могао да видим анђеле који ми се радују када ме примаш у 

Царство Твоје Небеско. Нисам, Господе, достојан Твоје Љубави, али се уздам да ме 

нећеш препустити вечној пакленој муци. Молитвама Твоје Мајке Марије и свих 

светих уврсти ме међу оне који гледају светлост Лица Твога. Јер си Ти мој Живот и 

моје Васкрсење и Твоје руке ће ме примити са љубављу, о Исусе, и ја Те 

прослављам са Твојим Беспочетним Оцем и Твојим Пресветим, Благим и 

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


