
ЛИТУРГИЈА – МОЛИТВА ЗА СПАСЕЊЕ 

ЧОВЕКА И СВЕТА 

 

Драга дечице, помаже Бог! 

Као што смо увек радили на почетку часа, тако вас и сад молим да 

када приступите читању веронауке, да се сами или са мамама и 

татама, помолите молитвом Оче наш! 

Тема за овај час нам је опет Света Литургија, само овога пута треба 

да научимо због чега је она молитва како за спасење сваког човека, 

тако и за спасење света. Већина вас је до сада бар једном била на 

Светој Литургији. Приметили сте да неколико пута у току 

Литургије ђакон излази из олтара и говори молитве за људе и читав 

свет. Те молитве се зову ЈЕКТЕНИЈЕ. Ми као верни народ на те 

молитве сваки пут одговарамо речима „Господе помилуј“. 

Прва јектенија која се говори на самом почетку Литургије зове се 

ВЕЛИКА ЈЕКТЕНИЈА и ево како гласе те молитве: 

 

ЂАКОН ВЕРНИ НАРОД 

1. У миру Господу се помолимо. 1. Господе, помилуј. 

2. За вишњи мир и спасење 

душа наших, Господу се 

помолимо. 

2. Господе, помилуј. 

3. За мир свега света, за 

непоколебљивост светих 

Божијих Цркава и сједињење 

свих, Господу се помолимо. 

3. Господе, помилуј. 

4. За свети храм овај, и за оне 

који са вером, побожношћу и 

страхом Божијим улазе у њега, 

Господу се помолимо. 

4. Господе, помилуј. 

5. За најсветијег Патријарха 

нашег Иринеја, за часно 

презвитерство (свештенство), 

у Христу ђаконство, за сав 

клир и верни народ, Господу 

се помолимо. 

5. Господе, помилуј. 



6. За благоверни и Христољубиви 

род наш и за све православне 

хришћане, да им Господ Бог 

помогне и да одоле сваком 

непријатељу и противнику, 

Господу се помолимо. 

6. Господе, помилуј. 

7. За град овај, за сваки град, 

крај и оне који вером живе у 

њима, Господу се помолимо. 

7. Господе, помилуј. 

8. За благорастворење 

(очишћење) ваздуха, за 

изобиље плодова земаљских и 

времена мирна, Господу се 

помолимо. 

8. Господе, помилуј. 

9. За оне који плове, за путнике, 

болеснике, патнике и сужње 

(заробљене), и за њихово 

спасење, Господу се помолимо. 

9. Господе, помилуј. 

10.Да нас избави од сваке 

невоље, гнева, опасности и 

нужде, Господу се помолимо. 

 

10. Господе, помилуј. 

11.Заштити, спаси, помилуј и 

сачувај нас, Боже, благодаћу 

твојом. 

11. Господе, помилуј. 

12.Поменувши Пресвету, 

Пречисту, Преблагословену, 

славну Владичицу нашу 

Богородицу и Приснодјеву 

Марију са свима светима, сами 

себе, једни друге и сав живот 

свој Христу Богу предајмо. 

12. Теби, Господе. (Тебје Господи.-на 

црквенословенском) 

Сада погледајте речи које сам у свакој молитвици ђакона подвукла. 

Стварајући овај свет, Господ је желео да све што је створено, читав 

свет, људи и природа живе вечно. Он жели да живимо у заједници 

љубави. На Литургији, овим молитвама ми показујемо љубав за 

читав свет и за све оне који живе у њему.  

ЗАДАТАК: У свеске препишите наслов "Литургија-молитва за 

спасење човека и света", а затим: 



1. На Литургији ми нашим молитвама показујемо љубав према 

читавом свету, како људима, тако и природи. 

2. Посебне молитве на Литургији зову се ЈЕКТЕНИЈЕ и ми се у 

њима молимо за мир у свету, за спасење наших душа, за 

заједницу Цркве, за све православне хришћане, за сваки град и 

крај, за путнике, болеснике, патнике, заробљене... 

3. Литургија је слика онога што је Бог замислио стварајући свет, 

да се волимо и да једни о другима бринемо. 

 

Молитва "Богородице Дјево" (њу само прочитате, не 

преписујете). 


