Молитва светог свештеномученика Кипријана против враџбина
ВЛАДАРУ ГОСПОДЕ ИСУСЕ ХРИСТЕ, БОЖЕ НАШ,
СВЕДРЖИТЕЉУ И УПРАВИТЕЉУ СВЕГА,
СВЕТИ И СВЕПРОСЛАВЉЕНИ,
ЦАРЕ НАД ЦАРЕВИМА И ГОСПОДАРУ НАД ГОСПОДАРИМА,
СЛАВА ТЕБИ!

Ти који обитаваш у безграничној светлости и неприступној
грмљавини, Тебе гледају хиљаде Сила и милијарде Светих
Ангела и Архангела. Сада Ти се, пак, молим и преклињем Те
Боже наш, да моја молитва пред Тобом, Боже и Господе
Милости, буде као жртва благоугодна Теби. Сваки човек
који има духа нечастивог да се сасвим очисти са целим
домом својим. Ако је везан враџбином или злим делима
или магијом или је спутан од седамдесет и две клетве
зависти и омађијан и носи у себи триста шездесет и пет
речи враџбине, које су на штету и пропаст слугу Божијих (....
име ) са свим домовима њиховим. Где год се прочита ова
усрдна молитва моја пред Благодаћу Твојом , одмах да се ослободи сав народ и место од сваког гнева и
болести и сваке свезе враџбина и бајања и магије, сваког урока и злог језика, пакости, немара и лењости,
разузданости, неразборитости, слабости и безнађа, сваке неправде и сваке заблуде или преваре, или
препреке долазеће од ђавола, као и слуге Божије (....име) са свим домовима својим. И да буду разрешени и
избављени у има Оца и Сина и Светога Духа. АМИН.
Било да су те магије и враџбине на небу, било на земљи, било у мору, или на било ком другом месту и пољу,
да се одмах, овога часа, разреше и укину на слугама Божијим (... име), и на свим домовима њиховим, и да се
ослободе слуге Божије (... име) и цели домови њихови од сваког злог дејства магије, или злих очију, или
зависти, или гатања, или злог језика , или враџбине, или проклетства, или анатеме , или клетве и сваке хуле
или силе њене. Нека слуге Божије (... име) одмах напусти сваки утицај нечастивог, призивањем свесветог
Имена Твог, Оца и Јединородног Сина и Благог и Животворног Духа. Молитвом мене смиреног благочестивог
слуге Твог Кипријана, нека демони оду, побегну и нека се разреше лукавства њихова, и сав народ и сва
творевина да се разреши сваке свезе и демона и слуге Божије (... име), са свим домовима својим и стварима
њиховим, и да буду слободни и избављени од сваке слабости и дејства нечастивог и сваког демона и
противничке силе, молимо ти се, да се разреше и да лукава дела нестану призивањем Свесветог Духа Бога
Саваота.
Било да су слуге Божије (... име), на небу свезане или спутане, да се разреше; било да се враџбина на земљи
налази, било у надвратници, да се разреше; било у прагу, или на коњској кожи , или у гвожђу, или у камену,
или закуцана на дрвету, да се разреше и као дим да ишчезну; било запис мастилом, или крвљу људском,
животињском, птичијом или рибљом, или оловом, или цинобером, или лимуновим соком, или нечим
другим исписан и остављен на неком месту у земљи, па су их слуге Божије (... име) ископале на своју штету, у
овом часу нека се разреше и укину и искорене дела враџбине са места и обиталишта где се молитва ова моја
чита и врши ово мољење; било да су у дворишту куће ове враџбине закопане или су по њему расуте, или су
на неком металу направљени чворови, да се разреше; било да су провучене кроз кости, или су у море, или
бунар, или у гроб бачене, да се разреше; било да је ноктима људским животињским, било птица живих и
угинулих, или са земљом од умрлих начињен напитак, нека се разреше; ако су под плочу стављене или под
тарабу, или ексером закуцане, или иглом прободене да се разреше овога часа; било сребром или златом,

или другим неким металом да су учињена нечастива дела, да се разреше овога часа; било вуном, или
памуком, или свилом, или ланом, или сукном, или неком другом биљком да су свезане, овога часа да се
разреше; било да су их у кревет заболи, нека се разреше овога часа; било да су их омчом, или канапом, или
нечим другим везали, овога часа да се разреше; било да су их у води учинили, или у шупљем дрвету или у
кључалој води да су их кували, да се разреше овога часа; било да су учињене у људској крви, или крви
животиња или птица, или риба живих и угинулих, Ти Господе Боже наш знаш места и начине и људе, овога
часа да се разреше и да се растуре дела враџбина ма где се налазила, а Своје слуге (... име) сачувај са свим
домовима њиховим.
Нечастива дела нека се разреше и растуре и као дим да ишчезну пред слугама Божијим (... име) у име Оца и
Сина и Светога Духа, славом великог Бога Живог, да се сатру силом Часног и Животворног Крста све
противничке силе, нека устукну дела враџбине и нека се удаље од слугу Божијих (... име), молитвама
мученика и свих Светих Твојих. АМИН.
Молимо Ти се и преклињемо Те, Господе Исусе Христе Боже наш, да ослободиш и оживотвориш сваку душу
напаћену и слуге Твоје (... име) са свим домовима њиховим, као и оне који пишу молитву моју, и моле се са
њом у дому овом, и који је носе као вечну заштиту. Десница Твоја Господе, да им буде покров и помоћ и
нека и у свему буде у дому овом радости и весеља. Да, Господе, услиши мене који Ти се молим , да се тамо,
где се нађе ова молитва и мољење моје, разреши и ослободи сваки човек и дом његов од злог дејства, сваке
слабости, сваке клетве и анатеме, сваког проклетства, сваког гнева, препреке, несреће, клетви, злих језика,
зависти, урока, немара, разузданости, сладострасног наслађивања храном, слабости, безумности,
неуздржљивости, неразборитости, гордости, немилосрдности, неправедности, распуштености, и сваке
заблуде и преваре, именом Твојим Светим и прослављеним у векове векова. АМИН.
Нека васкрсне Бог и нека се развеју непријатељи Његови, и нека беже од лица Његова сви који га мрзе. Као
што ишчезава дим, да ишчезну, као што се топи восак од лица огња тако да погину грешници од лица
Божијег, а праведници нека се веселе. Ево дана који створи Господ, радујмо се и веселимо се у њему.
ОТПУСТ: Христос , истинити Бог наш, молитвама Пречисте Владичице наше Богородице и Приснодјеве
Марије, силом Часног и Животворног Крста, заштитништвом часних небеских Сила Бестелесних, молитвама
часног славног Пророка Претече и Крститеља Јована, Светих славних и свехвалних Апостола, Светих отаца
наших васељенских учитеља и јерарха: Василија Великог, Григорија Богослова и Јована Златоустог, Атанасија
и Кирила, Јована Милостивог патријарха Александријског, Николаја Мирликијског, Спиридона епископа
Тримитундског Чудотворца, светог апостола првомученика и архиђакона Стефана, Преподобних и
богоносних отаца наших: Антонија, Ефтимија, Саве Освећеног, Теодосија Општежитеља, Онуфрија, Арсенија
и свих преподобних, Светих и целебних Бесребреника Козме и Дамјана, Кира и Јована, Пантелејмона и
Ермолаја, Сампсона и Диомида,Фотија и Аниките, Талалеја и Трифуна и Панкратија архиепископа, Светих
славних и добропобедних мученика, преподобних и богоносних отаца наших, Светих славних
великомученика Георгија Победоносца, Димитрија Мироточивог, Теодора Тирона и Теодора Стратилата,
Мине чудотворца и свештеномученика Харалампија и Елефтерија, Светих и праведних богоотаца Јоакима и
Ане, Светог свештеномученика Кипријана и Свете Мученице Јустине и свих Светих, Молимо Те
Многомилостиви Господе, услиши нас грешне који Ти се молимо и помилуј нас.
Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе Христе , Боже наш, помилуј нас. АМИН.
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