
МОЛИТВА ЗА БОЛЕСНИКА 

Благословен си, Господе Боже наш, лекару душа и тела, који и немоћи и болести 

наше на телу свом понесе, чијом се раном ми исцелисмо, пастиру добри, који дође 

да изгубљену овчицу тражиш и који изнемоглима дајеш утеху и живот са 

васкрсењем; Ти си се у последње време учовечио и Бог Реч се са телом на земљи 

јавио и са људима поживео ради људског спасења. 

О, Господе, Ти на висинама живиш и на смирене гледаш; као  што си некада  

примио  Језекијину молитву и сузе, подигао га са болесничког одра, и продужио му 

живот за петнаест година; као што си преко пророка Јелисеја очистио од губе 

Неемана Сирца, и васкрсао Сунамићанкина сина; и као што си Петрову ташту од 

грознице избавио; и заповешћу својом губаве исцељивао; и додиром хаљине своје 

исцелио од болести жену, болесну дванаест година од течења крви; и због вере 

капетановог слугу оздравио; и удовичина јединца сина из мртвих васкрсао и предао 

га мајци његовој жива и здрава; и Хананејкину кћер од свирепог злодуха 

ослободио; и помазавши калом очи слепом од роћења, вид му повратио; и 

четвородневног и љубљеног пријатеља твог Лазара оживео и дао га сестрама 

његовим; као што си некада дао власт Апостолима твојим да болесне исцељују и 

губаве чисте; као што си царинике оправдао, и прикован на крсту, рај си обећао 

разбојнику, Ти који узимаш на себе грехе света; као што си преко врховних 

Апостола твојих Петра и Јована код Красних врата хромога исцелио, и Тавиту из 

мртвих васкрсао, и Евтиха Павлом оживео, и од гујина уједа Павлову руку 

неповређеном сачувао, и преко Павла апостола твога крепком руком својом оца 

Пуплијева од ватре и грознице исцелио, тако и сада, неисказаним човекољубљем 

својим и уобичајеним милосрђем својим исцели слугу твога (или: слушкињу твоју) 

(име) од његових (или њених) душевних патњи. Молимо Ти се и преклињемо Те, 

разреши, опрости слузи твоме (или: слушкињи твојој) сва безакоња за која Те моли, 

и исцели га од страсти, очисти од сваке прљавштине тела и душе, угаси ватру у 

њему (или у њој) росом милости твоје; опрости му ако коју заповест твоју наруши 

као човек који тело носи и телесно живи, ако сагреши пред Тобом дању или ноћу, 

вољно или невољно, свесно или несвесно, или се ум његов повреди погледом очију 

или слухом ушију или мирисањем или нечим другим, те сагреши и телом и духом, 

и отуђи се од воље твоје, но Ти сам, Господе, као благ и човекољубив, подигни га 

од опаке болести и патње.  

О, Владару Господе, услиши нас грешне сада, и кад год Те призовемо; погледај као 

благ и не помени безакоња његова прва, и избави њега (или њу) и нас од вечних 

мука, и очисти њега и нас од сваке рђаве намере, и уста његова (или њена) нека 

величају Тебе, и усне његове нека славе Тебе, и руке његове (или њене) укрепи на 

вршење заповести твојих, и ноге његове поведи путем твојим, и све удове и разум 

његов (или њен) утврђујући молитвама пречисте Мајке Твоје и свих Светих твојих.  

Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, са беспочетним 

Твојим Оцем, и благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове 

векова. Амин. 


