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"МА ЈКО БОЖ Ј 

Темнината 
ја снема, 

ги снема и 
мрачните 
бесови. 

Богородица е како 
Порта низ која Словото 

дојде. Со тоа адската 
врата е скршена и 

Богоневестата стана 
Божествена врата 

на спасените. Таа го 
роди вистинскиот 

Законодавец, 
Кој ги исчистува 
беззаконијата на 
сите, и Таа стана 

Чистителка на светот. 
Пречистата Владичица 
ги поврзува небесниот 
и земниот свет и затоа 

ја воспеваме како 
Лествица Небесна по 

Која Бог се симна, како 
Мост по кој минуваат 

луѓето од земјата 
на небото. Таа ги 

преведува луѓето од 
смрт кон живот.

СВЕТОТ СО ВЕК 

"Raduvaj se Agnice, 
Agnecot Bo`ji {to 
Go rodi...".

БЛАГОДАРСТВЕН КАНОН КОН        ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАБЛАГОДАРСТВЕН КАНОН КОН   

На 

р а д о с т а 
При станиш-

те, един с тве-
но Тебе секоја 
радост Ти при-
лега", се пее во 

Благодарс тве-
ниот канон. 
Божјата Мај-

ка му даде жи-
вот на светот и 

преку Неа влезе нов 
живот, нова ра дост 

во светот. 
За време на Ака тис-

тот се пее и "Бла годар-
ствениот Канон кон Пре-

света Богородица". Овој ка-
нон е Химна со која ги воспе-
ваме, ги благословуваме, ги фа-
лиме Божјата Мајка и Бог, Нив-
ните дела и чуда. На Пресвета 
Дева Која Го роди Благоми ри-
сот - Единствениот Цар со неж-
ни зборови й повикуваме: "Цве-
ту несвенлив, радувај се; един-
ствена расцветана Јаболкнице 
благомирисна, радувај се; Ти, 
Која благомирисот го роди - 
Царот Единствен, радувај се; 
Неискусобрачна, спасение на 
светот! Ризницо на чистотата, 
радувај се; заради Која од па-
дот наш станавме, радувај се; 
слаткомирисен Крину, Влади-
чице, кој на верните им мири-
са, Ти, Кадило благоухано и 
Миро скапоцено!"

Зборовите "слаткомирисен 
Крину" во мислите нè враќаат 
и нè потсетуваат на зборовите 
искажани во книгата на Ста ри-
от Завет "Песна над песните": 
"Она што е кринот меѓу тр ње-
то, тоа е мојата возљубена меѓу 
момите". Да, таква е Пречиста 
Дева, различна од сите човеч-
ки ќерки на светот. Отецот Не-
бесен ја одреди Неа за Мајка 
на Својот Син. Создателот ја 
зеде Неа од светските долини, 
како најчист Крин, се всели во 
Нејзината утроба и се роди. 
Затоа, Таа навистина е слатко-
мирисен Крин "зашто блеска 
со чистотата и со девството." А 
бидејќи Пресвета Дева Марија 
е секогаш Дева, Вечна Дева, 
уште се нарекува и Цвеќе не-
свенливо. Светото име на Бо-
городица го прославуваме со 
песна: "Ќе ја отворам устата 
моја и таа со Дух ќе се исполни, 
и Слово ќе й прославам на 
Царицата Мајка, силно ќе тор-
жествувам и ќе воспеам раду-
вајќи им се на чудесата Неј зи-
ни". Ја молиме за нашето спа-
сение, за спасението на на ши-

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

те души: "Пресвета Богоро ди-
це, спаси нè!" Затоа Светата 
Црк ва ја нарекува Душеспаси-
телка. Во истиот Канон се об-
раќаме кон Неа како кон Хрис-
това Книга одухотворена, утвр-
дена од Духот, преку Која се 

да им помогне на Нејзините 
песнословци, да ги утврди во 
духовен собор и со венци на 
Божествена слава да ги удос-
тои. Наречената "Нескверна 
брач на Одајо на Словото", како 
најсветло Утро, како најсветло 
Сонце, Го носеше Христа во 
Својата утроба и стана живеа-
лиште на Светлината. Темни-
ната ја снема, ги снема и мрач-
ните бесови. Богородица е како 
Порта низ која Словото дојде. 
Со тоа адската врата е скршена 
и Богоневестата стана Божес-
твена врата на спасените. Таа 
го роди вистинскиот Законода-
вец, Кој ги исчистува беззако-
нијата на сите, и Таа стана Чис-
тителка на светот. Преку Неа 
светот се обожи и ја воспеваме 
како Длабочина и неизречена 
Височина. Затоа, празнувајќи 
го овој Божествен и сечесен 
празник, ги повикуваме луѓето 
да дојдат и да ја слават Бого-

разреши прамајчинската клет-
ва, кон Богоневеста Која всуш-
ност е Адамово обновување, 
адско усмртување, бидејќи го 
роди Христос (новиот Адам), 
за спасение на стариот Адам и 
на цел свет. Во оваа Химна, кон 
Неа се обраќаме и како кон 
Сенепорочна, Палата на Царот 
на сè, Престол огнен на Седр-
жителот. Богородица Која е жив 
и неисцрпен извор ја молиме 

СВЕТА ТРОИЦАСВЕТА ТРОИЦА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

А ,  СПАСИ НÈ  

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ОТ ДА ВЕК УВА"

БЛАГОДАРСТВЕН КАНОН КОН        ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

мајката зашто "Од Неа роде-
ниот Бог Го славиме!" Пре чис-
тата Владичица ги поврзува не-
бесниот и земниот свет и затоа 
ја воспеваме како Лествица Не-
бесна по Која Бог се симна, 

оние кои веруваат". Значи, сите 
тие влегуваат таму со помош и 
по молитвите на христијан ска та 
Застапница. Таа го надминува 
знаењето на премудрите и како 
благодатна роса во утринска 
зора го озарува умот на вер-
ните. Ги надминува небесата, 
темел е на земјата и крепост 
на човештвото. Затоа на Неа, 
на Севоспеаната Богородица 
Дева, Која неракоплетениот Ве-
нец го исплете за светот, й вос-
кликнуваме: "Радувај се, Пре-
чиста, Крепост и Засолниште 
човечко, Место на слава се-
света, на адот умртвување, пре-
светла брачна Одајо; ...Радост 
на ангелите, ... Ти преславна и 
милозвучна, за Која торжес т-
вено се зборува; ...". Поткре-
пени од Нејзината необична 
сила, ја воспеваме како густа и 
неисечлива гора која е богата 
со Дух, како свеќник и стомна 
што е полна со манна, ... Украс 

на апостолите. Таа го изгасна 
многубожечкиот пламен. Вос-
певајќи ја како густа и неисеч-
лива гора, ќе се сетиме на 67. 
псалм од Свети пророк цар Да-
вид, во кој стои: "Гората Божја 

освети, па му омиле на Бог 
овде да живее. Ете, таа е бо-
гатата гора, која е оросена со 
благодетта на Светиот Дух. За-
тоа и й припаѓа името Благо-
детна. Таа е непресушен извор 
на животна вода и ја воспеваме 
како продуховена Трпеза, Која 

вен си!" Го славиме Лекарот, 
Спасителот и Животодавецот 
Господ Исус Христос. Упа ту ва-
ме молитви кон Пресвета Трои-
ца и кон светителите за доб-
рото на сите луѓе. На Богоро-

како Мост по кој минуваат 
луѓето од земјата на небото. 
Таа ги преведува луѓето од 
смрт кон живот. А бидејќи 
Синот Божји се воплоти од 
Неа, со тоа "се отвори влезот 
во небесното царство за сите 

е гора богата, гора цврста, бо-
гата; зошто вие, гори високи, 
завидливо ја гледате гората, на 
која Бог благоволи да живее?" 
Пресвета Дева всушност е таа 
гора која Му е мила на Бог. Тоа 
е таа гора која Светиот Дух ја 

дица Која Го роди Дарителот 
на животот, Богоневестата, "Же-
зол таинствен", Која несвен ли-
виот Цвет Го расцвета, й пееме: 
"Радувај се, Колеснице на Сон-
цето духовно, Лозо висти ни-
та,... Радувај се, Владичице, со 
радоста Твоја се исполнуваме 
и живот наследуваме!" Божјата 
Мајка е над сите бестелесни 
сили. Преку песната "Достојно 
е" (која ја пееме пред пеењето 
на Благодарствениот Канон), 
ја величиме Присноблажената 
и Пренепорочна и Мајка на на-
шиот Бог, како почесна од хе-
рувимите и неспоредливо по-
славна од серафимите, која не-
тлено Го родила Бога Словото. 
Преку Неа Го познавме Синот 
Божји, Господ Исус Христос. 
Преку Неа меѓу нас се јави 
Божјата сила. Затоа во Благо-
дар ствениот Канон й пееме: 
"Благоглаголивиот јазик е не-
моќен, Владичице, да Ти песно-

"Raduvaj se, Kolesnice na Sonceto duhovno, Lozo 
vistinita,... Raduvaj se, Vladi~ice, so radosta Tvoja 
se ispolnuvame i `ivot nasleduvame!"

Лебот животен (Христос) Го 
смести во Себе. Таа Го роди 
непорочниот Јунец, Го роди 
Агнецот Божји Кој го зеде на 
Себе гревот на светот. Затоа на 
Богородица во "Благодарс тве-
ниот Канон" й пееме: "Радувај 
се Агнице, Агнецот Божји што 
Го роди..." Го воспеваме и Соз-
дателот: "Превоспеан од отци-
те, Господи и Боже, благо сло-

слови, зашто повисоко од се-
рафимите си се вознела, ра-
ѓајќи Го Царот, Христос. Него 
моли Го, од секоја болест да нè 
спаси сега нас, кои верно Ти се 
поклонуваме". Таа е восфалу-
вана во сите краишта на све-
тот. Го исполни светот со до-
бротворство, ги израдува и 
небесата, и ја спаси земјата. Со 
Неа се надеваме дека ќе го 

ХРИСТОС АГНЕЦХРИСТОС АГНЕЦ
БОГОРОДИЦА БОГОРОДИЦА 
ДУШЕСПАСИТЕЛКАДУШЕСПАСИТЕЛКА

достигнеме небесното Царс т-
во. Таа е извор на мило срд-
ност. Нè застапува пред Бога и 
го преродува нашиот живот. Ја 
молиме да нè спаси од бедата 
во која пропаѓаме, да ни по-
могне во несреќите, да нè на-
прави наследници на славата 
и нашите имиња да бидат на-
пишани во Книгата на животот. 
Таа е слава на луѓето. Светот се 
обновува и се соживува преку 
Неа. Најсилен впечаток во Бла-
годарствениот 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 чо-
вештвото. Иако љубовта е скрие-
на во срцата на луѓето, сепак 
таа не може да се скрие. Таа 
најсилна се покажа во срцето 
на Бога и на Божјата Мајка. 
Нејзиното срце е срце на љу-
бовта во која има љубов за 
луѓето од цел свет. Тоа срце е 
исполнето со милост, смире-
ност, милосрдност, молитва за 
спасение на светот, за спа се-
ние дури и на оние кои почи-
тувајќи ја својата морално ра-
си пана и огрешена волја, на 
ваквата љубов й одговорија со 
најголемо зло и неблаго дар-
ност. Го осудија Господ, Неј-
зиниот Син, со најтешка смрт, 
со распнување на крст. Онаа, 
во Која престојуваше Влади ка-
та на целата твар, Онаа Која Го 
роди Патот на животот и спре-
чи светот да пропадне во гре-
вовен потоп, со Своите благо-
словени и невини очи Го гле-
даше Својот Син како крвави и 
како на Крстот ги простре Свои-
те Пречисти невини раце за 
растурените чеда Божји да ги 
собере во едно, сите да ги по-
вика во соединение на љу бов, 
вера и мир во светот.

Мисијата на Божјата Мајка, 
"Нејзината мисија, драги браќа 
и сестри, не е завршена, и ис-
тата ќе трае додека светот ве-
кува... Нејзината молитва пред 
Бога и Нејзиниот Син Исус 
Хрис тос ќе биде сè посилна 
кон крајот на светот. Времето 
се исполнува, страдањата се 
ум ножуваат, лажните учители, 
пророци и владетели на тем-
нината како да почнаа да мар-
шираат низ светот. Каде му е 
крајот на светот доколку сè по-
присно не се доближува до из-
ворот на Светлината, да се нај-
де под закрила на молитвите 
на Пресвета Богородица и све-
тиите Христови...". (Беседа, Про-
та ставрофор м-р Драги Коста-
динов)  


