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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"...ТРНОВИОТ ВЕНЕЦ БОЖЕСТВЕН 
СО КРВТА ТВОЈА СЕ НАТОПИ!"

За да се состави "Химната кон Богородица", "за да се 
сплете тој пофален венец, авторот обилно берел 
цвеќе од богатата градина на Светото Писмо, од 

црковната историја и делата на светите отци". (Бес. 
отец Димче Бојковски, Ск. 2004 г.)

Мисијата на Божјата Мајка, "Нејзината мисија, 
драги браќа и сестри, не е завршена, и таа ќе трае 

додека светот векува... Нејзината молитва пред 
Бога и Нејзиниот Син Исус Христос ќе биде сè 

посилна кон крајот на светот. Времето се исполнува, 
страдањата се умножуваат, лажните учители, 

пророци и владетели на темнината како да почнаа 
да маршираат низ светот. Каде му е крајот на светот 

доколку сè поприсно не се доближува до изворот 
на Светлината, да се најде под закрила на 

молитвите на Пресвета Богородица и светиите 
Христови...". (Бес. прота Драги, Ск. 2004 г.)

Божјата Мајка му даде жи-
вот на светот и пре ку 
Неа во светот влезе нов 

живот, нова радост. "На ра-
доста Пристаниште, един стве-
но Тебе секоја радост Ти при-
лега" - се пее во Бла го дар-
ствениот канон.

За време на Акатистот се 
пее и "Благодарствениот ка-
нон кон Пресвета Богоро ди-
ца". Овој канон е Химна со 
која ги воспеваме, ги благо-
словуваме, ги фалиме Бож јата 
Мајка и Бог, Нивните де ла и 
чуда. На Пресвета Дева Која Го 

прекрасен мирис. Создателот 
ја зеде Неа од светските до-
лини, како најчист Крин, се 
всели во Нејзината утроба и 
се роди. Затоа, Таа навистина 
е слаткомирисен Крин "заш то 
блеска со чистотата и со дев-
ството".

Бидејќи Пресвета Дева Ма-
рија е секогаш Дева, Вечна 
Дева, уште се нарекува и Цве ќе 
несвенливо. Светото име на 
Богородица го просла ву ваме 
со песна: "Ќе ја отворам устата 
моја и таа со Дух ќе се ис-
полни, и Слово ќе й прос-

ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС СЕДРЖИТЕЛ НА ПРЕСТОЛОТГОСПОД ИСУС ХРИСТОС СЕДРЖИТЕЛ НА ПРЕСТОЛОТ

роди Благомирисот - Един-
стве  ниот Цар со нежни збо-
рови й повикуваме: "Цве ту не-
свенлив, радувај се; един -
ствена расцветана Ја болк ни-
це благомирисна, ра дувај се; 
Ти, Која благо ми ри сот го роди 
- Царот Един ствен, радувај се; 
Неис ку со брачна, спасение на 
светот! Ризницо на чистотата, 
раду вај се; заради Која од па-
дот наш станавме, радувај се; 
слат комирисен Крину, Влади-
чице, кој на верните им ми-
риса, Ти, Кадило благоухано и 
Миро скапоцено!"

Зборовите "слат комири-
сен Крину" во мислите нè 
враќаат и нè потсетуваат на 
зборовите искажани во кни-
гата на Стариот Завет "Песна 
над песните": "Она што е кри-
нот меѓу трњето, тоа е мојата 
возљубена меѓу момите". Да, 
таква е Пречиста Дева, раз-
лична од сите човечки ќерки 
на светот. Отецот Небесен ја 
одреди Неа за Мајка на Сво јот 
Син, Неа, Која е безбрачна 
Невеста, Која како Крин меѓу 
трњето сјае со својата доб-
рина, како најубаво Цвеќе со 

лавам на Царицата Мајка, сил-
но ќе торжествувам и ќе вос-
пеам радувајќи им се на чу-
десата Нејзини". Ја молиме за 
нашето спасение, за спа се ние-
то на нашите души: "Прес вета 
Богородице, спаси нè!" Затоа 
Светата црква ја на ре кува Ду-
шеспасителка. 

ЧИСТИТЕЛКА НА СВЕТОТ

Во истиот Канон се обра-
ќаме кон Неа како кон Хрис-
това Книга одухотворена, ут-
врдена од Духот, преку Која 

се разреши прамајчинската 
клетва, кон Богоневеста Која 
всушност е Адамово обно ву-
вање, адско усмртување, би-
дејќи го роди Христос, (но-
виот Адам), за спасение на 
стариот Адам и на целиот 
свет. Во оваа Химна, кон Неа 
се обраќаме и како кон Се-
непорочна, Палата на Царот 
на сè, Престол огнен на Се-
држи те лот. Богородица Која е 
жив и неисцрпен извор ја 
молиме да им помогне на 
Нејзините песнословци, да 
ги утврди во духовен собор и 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

со венци на Божествена сла-
ва да ги удостои. Наре чената 
"Нес квер на брачна Ода јо на 
Сло вото", како нај светло Утро, 
како нај светло Сонце, Го но-
сеше Христа во Својата ут ро-
ба и стана жи веалиште на 
Свет лината. Мра кот го снема, 
ги снема и мрачните бесови. 
Бо горо ди ца е како Порта низ 
која Сло вото дојде. Со тоа ад-
ската врата е скршена и Бо-
гоне вестата стана Божес твена 
вра  та на спасените. Таа го ро-
ди вистинскиот Зако но да вец, 
Кој ги исчистува без законијата 
на сите, и Таа ста на Чистителка 
на светот. Пре ку Неа светот се 
обожи и ја воспеваме како 
Длабочина и неизречена Ви-
сочина. 

Затоа, празнувајќи го овој 
Божествен и сечесен праз ник, 
ги повикуваме луѓето да дој-
дат и да ја слават Бого мајката 
зашто "Од Неа роде ниот Бог 
Го славиме!" Пре чистата Вла-
дичица ги повр зува небес-
ниот и земниот свет и затоа 
ја воспеваме како Патека Не-
бесна по Која Бог се симна, 
како Мост по кој минуваат 
луѓето од зем јата на небото. 
Таа ги пре ведува луѓето од 
смрт кон живот. А бидејќи Си-
нот Божји се воплоти од Неа, 
со тоа "се отвори влезот во 
небесното царство за сите 
оние кои веруваат". Значи, си те 
тие влегуваат таму со помош 
и по молитвите на христи јан-
ската Застапница. Таа го над-
минува знаењето на пре муд-
рите и како благодатна роса 
во утринска зора го озарува 
умот на верните. Ги надми ну-
ва небесата, темел е на зем-
јата и крепост на човеш твото. 
Затоа на Неа, на Се воспеаната 
Богородица Де ва, Која нера-
коплетениот Венец го исплете 
за светот, й вос кликнуваме: 
"Радувај се, Пре чиста, Крепост 
и Засолниште човечко, Место 
на слава се света, на адот умрт-
вување, пресветла брачна 
Одајо; ...Радост на анге ли-
те,... Ти преславна и мило-
звучна, за Која торжествено 
се зборува; ...". Поткрепени од 
Нејзината необична сила, ја 
воспеваме како густа и не-
исечлива гора која е богата со 
Дух, како свеќник и стомна 
што е пол на со манна,... украс 
на апос толите. Таа го изгасна 
мно губожечкиот пламен. Вос-
пе вајќи ја како густа и не-
исечлива гора, ќе се сетиме 
на 67-от псалм од Св. пророк 
цар Давид, во кој стои: "Го рата 
Божја е гора богата, гора 

цврста, богата; зошто вие, го-
ри високи, завидливо ја гле-
дате гората, на која Бог бла-
говоли да живее?" Пре света 
Дева всушност е таа гора која 
Му е мила на Бог. Тоа е таа 
гора која Светиот Дух ја ос-
вети, па му омиле на Бог овде 
да живее. Ете, таа е богатата 
гора која е оросена со бла-
годетта на Светиот Дух. Затоа и 
й припаѓа името Бла годатна. 
Таа е непресушен извор на 
животна вода и ја воспеваме 
како продуховена Трпеза, Која 
Лебот животен (Христос) Го 
смести во Себе. Таа Го роди 
непорочниот Ју нец, Го роди 
Агнецот Божји Кој го зеде на 
Себе гревот на светот. Затоа 
на Богородица во "Благо дар-
ствениот канон" й пееме: "Ра-

телите за доброто на сите 
луѓе. На Бо городица Која Го 
роди Да рителот на животот, 
Бого не вестата, "Жезол таин-
ствен", Која несвенливиот 
Цвет Го расцвета, й пееме: 
"Радувај се, Колеснице на 
Сонцето духовно, Лозо вис-
тинита,... Радувај се, Вла ди-
чице, со радоста Твоја се ис-
полнуваме и живот нас ле ду-
ваме!" Бож јата Мајка е над си-
те бес телесни сили. 

МАЈКАТА НА 
НАШИОТ БОГ

Преку песната "Достојно е" 
(која ја пееме пред пее њето 
на Благодарствениот Канон), 
ја величиме Прис ноблажената 
и Пре непо роч на и Мајка на 

пееме: "Благоглаголивиот ја-
зик е немоќен, Владичице, да 
Ти песнослови, зашто по ви-
соко од серафимите си се 
вознела, раѓајќи Го Царот, 
Христос. Него моли Го, од 
секоја бо лест да нè избави 
сега нас, кои верно Ти се 
покло ну ваме". Таа е вос фа лу-
вана во сите краишта на све-
тот. Го исполни светот со до-
бро твор  ство, ги израдува и 
не бесата, и ја спаси земјата. 
Со Неа се надеваме дека ќе го 
достигнеме небесното Царс-
тво. Таа е извор на ми ло срд-
ност. Нè застапува пред Бога и 
го преродува нашиот жи вот. 
Ја молиме да нè спаси од 
бедата во која пропаѓаме, да 
ни помогне во несреќите, да 
нè направи наследници на 
славата и нашите имиња да 
бидат напишани во Книгата 
на животот. Таа е слава на 
луѓето. Светот се обновува и 
соживува преку Неа. Нај си лен 
впечаток во Благо дар стве ни-
от Канон остава онаа песна во 
која се пее: "...Тр новиот венец 
Божествен со крвта Твоја се 
натопи!" Овде доаѓа до израз 
Нејзината не измерна љубов 
кон Бога и човештвото. Иако 
љубовта е скриена во срцата 
на луѓето, сепак таа не може 
да се скрие. Таа најсилна се по-
кажа во срцето на Бога и на 
Божјата Мајка. Нејзиното ср-
це е срце на љубовта во која 
има љубов за луѓето од цел 
свет. Тоа срце е исполнето со 
милост, смиреност, милосрд-
ност, молитва за спасение на 
светот, за спасение дури и на 
оние кои почитувајќи ја сво-
јата морално расипана и ог-
решена волја, на ваквата љу-
бов й одговорија со најго ле-
мо зло и неблагодарност. Го 
осудија Господ, Нејзиниот Син, 
со најтешка смрт, со расп ну-
вање на крст. Онаа, во Која 
престојуваше Владиката на 
сета твар, Онаа Која Го роди 
Патот на животот и спречи 
светот да пропадне во гре во-
вен потоп, со Своите бла-
гословени и невини очи Го 
гледаше Својот Син како кр-
вави и како на Крстот ги 
спростре Своите Пречисти 
невини раце за растурените 
чеда Божји да ги собере во 
едно, сите да ги повика во 
соединение на љубов, вера и 
мир во светот.

нашиот Бог, како почесна од 
херувимите и неспоредливо 
пославна од серафимите, која 
нетлено Го родила Бога Сло-
вото. Преку Неа Го познавме 
Синот Бож ји, Господ Исус 
Христос. Пре ку Неа меѓу нас 
се јави Бож јата сила. Затоа во 
Благо дар ствениот канон й 

дувај се Агнице, Агнецот Бож ји 
што Го роди...". Го воспеваме и 
Создателот: "Превоспеан од 
отците, Гос поди и Боже, бла-
гословен си!" Го славиме Ле-
карот, Спа сителот и Живо то-
давецот Господ Исус Христос. 
Упа ту ваме молитви кон Пре-
света Троица и кон свети-
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