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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И ПРЕПОДОБЕН 
ЈОВАН КУКУЗЕЛ

" Ч Е Д О ,  Ј А  ГЛ Е Д А Ш  Л И  ГО С П О Д А Р К АТА  Н А  

С В Е ТО Т,  К А К О  С Е  М О Л И  З А  Ц Е Л  С В Е Т ? "

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Богомајко, Ти во светиот 
град Ерусалим живееше 
како овца меѓу волци и 

како лилјан меѓу трња. Овде 
ги доживуваше страшните мо-
менти на оние настани кои со 
остар нож го прободуваа твое -
то чисто мајчинско срце, но 
храбра, смела и целосно пре-
дадена на волјата Божја, тие 
настани станаа извор на сла-
ва за Твојот Син, но и извор за 
неискажана слава и за тебе 
самата, за да станеш Покро-
вителка на целиот свет. Овде, 

остри трња, за да ја примите 
круната на вечното царување. 
Овде, во Ерусалим го гледаше 
распнат Својот Син на Крстот, 
за да ги распне на Него гре-
вовите на целото човештво. 
Овде Тој  воскресна и со сво ја-
та смрт ја уништи смртта. Ов-
де стражарите внимаваа ни-
кој од христијаните да не дој-
де на гробот на Исус, а "ако ја 
видат Марија, мајката на Исус 
да дојде таму, веднаш да ја 
убијат". Овде, Ти секој ден доа-
ѓаше на гробот, но стражарите 

не можеа да те видат, бидејќи 
за нив Ти стануваше невид ли-
ва. Овде, преку своите стра-
дања, Ти стана најголема Пок-
ровителка на светот. 

РИЗНИЦА НА 
ЧИСТОТАТА И 

НА ДОБРИНИТЕ
Преславна Богородице, Де-

во Мајко! Мајко на Се вишниот 
Господ! Ние го величаме Тво-

бесата, радост на ангелите, 
умртвување на адот, Трно ви-
тиот Божествен венец со крв-
та Твоја се натопи, но љубовта 
и милоста Твоја останаа бес-
крајни и преку Тебе Бог на све-
тот му подари голема милост. 

Покровителке на светот, 
ние го славиме Твојот Покров, 
го воспеваме Твојот светол 
Омофор: "Твојот Пречесен Омо-
фор навистина е почесен од 
древниот ковчег зашто свети 
повеќе од килибар (не мате-
ријално, туку духовно)". Ние 
силно веруваме дека го сла-

Богородице Дево, Те молиме, со Твојот све-
тол Омофор осветли го и спаси го нас лед ство-
то на Твојот Син, распростри го Твојот спаси те-
лен Покров над Македонија. Богородица стап-
на на македонската земја уште пред околу 
две илјади години и ја благослови. Таа ни ко-
гаш не ја остави нашата библиска земја, иако 
кон неа се насочени сатански искушенија.

во овој свет град, Твојот Един-
ствен Син беше мачен, тепан, 
исмеван и распнат, за да го 
победи злото кое царуваше 
во светот и да го победи ѓа-
волот. Овде, Ти ја почувствува 
болката на главата на Твојот 
Син, прободена од венецот од 

јот Покров. Пресвета Бого ро-
дице, ризницо на чистотата и 
на добрините, спасение на 
све тот, покровителко на све-
тот, "целата земја да Ти се пок-
лони и да Ти воспева Тебе!" 
Царице Мајко, Дево Бого не-
весна, мост кој води до не-

виме празникот заедно со Те-
бе. Затоа Црквата Ти пее. 

"Дева денес претстои во 
Црквата, и со Соборот на све-
тиите невидливо на Бога Му 
се моли: Ангелите со архи је-
рејите се поклонуваат, а апос-
толите со пророците лику ва-
ат, зашто за нас Богородица 
Го моли Превечниот Бог". 

Не само пред илјада го ди-
ни, туку Таа се моли за светот 
со солзи и сега и секогаш и ќе 
се моли до крајот на вековите. 
Над нас блеска спасителниот 
Покров на Богомајката. Со 

свои очи ги гледав солзите на 
Божјата Мајка од Чудотвор-
ната икона на Богородица во 
црквата "Христово Воскре се-
ние" во Ерусалим. 

Настанот кој Светата Црква 
го прославува на овој славен 
празник се случил на први 
октомври 911 година, за вре-
ме на владеењето на царот 
Лав Мудри (или Филозоф). На 
целоноќното бдение, во пре-
полнетата Богородична Црк-
ва во Влахерна, кај Цариград, 
во четири часот по полноќ, 
високо во воздухот издигната 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

над народот се појавила Пре-
света Богородица со распрос-
транет - раширен Омофор 
(Покров) во Нејзините раце, 
како со Него да го покривала, 
заштитувала целиот народ. Со 
тоа јасно покажала и пот вр-
дила дека е покровителка над 
христијанскиот свет. 

"Беше облечена во злато-
красен порфир и целата блес-
каше во неискажлив сјај, оп-
кружена со апостолите, свети-
телите, мачениците и деви-
ците". Во Црквата бил и Свети 
Андреј Јуродиви, кој изне на-
ден од тоа што го гледа, по ка-
жувајќи му со рака кон Прес-
вета Богородица на својот уче-
ник - блажениот Епифаниј, го 
прашал: "Ја гледаш ли, чедо, 
Господарката и Царицата на 
светот, како се моли за целиот 
свет?" Епифаниј му одгово-
рил: "Гледам, свети оче, и се 
ужаснувам!" 

Заради ова се востановило 
тоа празнување, за да нè пот-
сети на тој случај, но и на веч-
ното покровителство на Бож-
јата Мајка низ сите векови, и 
во мирни времиња и во војна. 
Богородица ни е дар од Бога. 
Бог ни ја подари за закрил ни-
ца и за "силен Покров на хрис-
тијанскиот род, зашто е по ви-
сока од сите небесни и земни 
созданија". Таа е наша заш тит-
ничка пред Бога, Го омилос-
тивува Бог и Го моли за наше 
спасение. Тоа најубаво е ис ка-
жано преку Тропарот на праз-
никот. 

"Богомајко, денес ние бла-
го верните луѓе светло праз-
нуваме, осенети со Твоето доа-
ѓање,  и гледајќи во Твојот пре-
чист образ умилно говориме: 
Покриј нè со Твојот Чесен Пок-

ров, Богородице и избави нè 
од секое зло, молејќи Го Тво-
јот Син, Христос, нашиот Бог,  
да ги спаси нашите души". Со 
Нејзиниот Чесен Покров, Црк-
вата Божја се облече како со 
пресветол венец и осве ту вај-
ќи се ликува пеејќи й: "Ра ду-
вај се, Ти си чесна облека и 
венец на Божјата слава".

ЗАШТИТА ПОД 
ПОКРОВОТ НА 
БОГОРОДИЦА 

Празникот Покров на Пре-
света Богородица се празнува 
од XII век (на 1 октомври  по 
стар, или на 14 октомври по 
нов календар). Таа нè пови-
кува да бидеме под Нејзиниот 
Покров и да го обнови на ши-
от живот. Љубовта на Пре све-
та Богородица е совршена, 
бескрајна и несфатлива за чо-
вечкиот ум. Таа неизмерно го 
сака Бога и сите луѓе во све-
тот. Но, луѓето кои таа ги сака-
ла, го распнале Нејзиниот Син 
Единец. И покрај тоа, Таа про-
должува да го сака светот и 
да го заштитува под Својот 
Покров. 

"Онаа Која под Крстот на 
Својот сакан Син ја почув ству-
ва најстрашната болка на чо-
вечките страдања, стана Бож-
ји дар на сите луѓе, дар на мај-
чинска љубов, грижа, сожалу-
вање, мајчинско сострадање". 
Светата православна Црква нè 
учи дека Нејзината бес крај на 
љубов го опфаќа цел свет. Таа 
со Светиот Дух од небото ги 
гледа сите луѓе на земјата и 

како и Нејзиниот Син, Кој е 
Извор на љубовта, сите ги со-
жалува и сите ги сака. Голема 
и недопирлива е за човечкиот 
ум таа тајна која Божјата Мај-
ка, иако живее на небото и 
постојано ја гледа Божјата сла -
ва, никогаш не го заборава и 
земниот свет, и со своето ми-
лосрдие ја заштитува целата 
земја и сите народи. 

Богородице Дево, Те моли-

солзи се и Нејзини... Таа е Мај-
ка на светот преку Која на 
Христовиот Крст било вси но-
вено целото човештво. Во сво-
јата душа ја почувствува неиз-
држливата болка на човеч-
кото земно постоење. 

Истиот ден се прославува 
Преподобен Роман Слатко-
пеец, кој откако примил од 
Мајка Божја дар за пеење, со 
ангелски глас ја испеал "Дева 
днес", а испеал и повеќе од ил-
јада кондаци (црковни пес-
ни). На овој ден се слави и 
македонскиот светител Пре-
подобен Јован Кукузел, визан-
тиски композитор и теоре ти-
чар кој живеел, се подвизувал 
и се упокоил во XII век. По ра-
ди прекрасниот глас и исклу-
чителната музичка дарба, бил 
земен во музичкото училиште 
во Константинопол, кое и го 
завршил. Станал многу попу-
ларен и омилен пејач на цар-
скиот двор, началник на двор-
ските пејачи и миленик на ца-
рот (византискиот цар Алек-
сиј Први Комнен). Напишал и 
многу дела за црковното пее-
ње. Плашејќи се од човечките 
ласкања и пофалби, го напуш-
тил дворот, побегнал во Света 
Гора и се пријавил во Лаврата 
како овчар, а потоа станал 
монах. Тој е особено значаен 
за развојот на македонската 
музичка култура. Се смета за 
еден од најзначајните музич-
ки дејци во православието во 
средниот век. Од визан тис ки-
те теоретичари бил наречен 
втор Јован Дамаскин, ангело-
гласен, извор на музиката, 
учи тел над учителите. За вре-
ме на великиот Акатист, во 
чесниот пост, а по неговото 
пеење, му се јавила Пресвета 
Богородица и целата во не-
бес на светлина, му рекла: "Ра-
дувај се, Јоване! Пеј, и не 
престанувај да пееш, а јас 
поради тоа нема да те ос та-
вам". Во десната рака му оста-
вила златник и станала невид-
лива. Тој се удостоил да го до-
знае денот и часот на него-
виот крај на земниот живот. 
По негова последна желба бил 
закопан во неговата црква 
(посветена на Св. Архангели), 
која самиот ја изградил  на 
Атос.

Овде, во Ерусалим, Ти Богомајко, го 
гледаше распнат Својот Син на Крстот, 

за да ги распне на Него гревовите на 
целото човештво. Овде Тој  воскресна 

и со својата смрт ја уништи смртта.
"Твојот Пречесен Омофор навистина 
е почесен од древниот ковчег зашто 

свети повеќе од ќилибар."
Богородица ни е дар од Бога. Бог ни 
ја подари за закрилница и за "силен 

Покров на христијанскиот род, зашто 
е повисока од сите небесни и земни 

созданија".

ме, со Твојот светол Омофор 
осветли го и спаси го наслед-
ството на Твојот Син, распрос-
три го Твојот спасителен Пок-
ров над Македонија. Богоро-
дица стапна на македонската 
земја уште пред околу две ил-
јади години и ја благослови. 
Таа никогаш не ја остави на-
шата библиска земја, иако кон 
неа се насочени сатански ис-
кушенија. Нашата македонска 
земја ја нарекуваме света и 
библиска не само затоа што 
на повеќе места е спомната во 
Светото Писмо, туку затоа што 
речиси две илјади години таа 
е осветувана преку молитвите 
на Богородица, преку молит-
вите на светителите и на Црк-
вата, но и натопувана со сол-
зите и крвта на верните Хрис-
тови следбеници. И денес Бож-
јата Мајка, се застапува со мо-
литва и со плач за страдањата 
на македонскиот народ и тат-
ковината. Нашите страдања 
се и Нејзина болка, нашите 

МАКЕДОНСКИОТ МАКЕДОНСКИОТ 
СВЕТИТЕЛ СВЕТИТЕЛ 
ПРЕПОДОБЕН ПРЕПОДОБЕН 
ЈОВАН КУКУЗЕЛЈОВАН КУКУЗЕЛ


