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Д Е В А  К О Ј А  Н Е Р    А К О П Л Е Т Н И О Т  В Е Н Е ЦД Е В А  К О Ј А  Н Е Р  

БЛАГОДАРСТВЕН КАНОН КОН         ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАБЛАГОДАРСТВЕН КАНОН КОН    

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Ќе ја отворам 
устата моја и таа со Дух 
ќе се исполни, и Слово 

ќе й прославам на 
Царицата Мајка, силно 
ќе торжествувам и ќе 

воспеам радувајќи им 
се на чудата Нејзини".
"Радувај се, Пречиста, 
Крепост и Засолниште 

човечко, Место на 
слава сесвета, на 

адот умртвување, 
пресветла брачна 

Одајо; ...Радост 
на ангелите,...Ти 

преславна и 
милозвучна, за Која 

торжествено се 
зборува;...".

Богородица, избрана од 
сите родови, Застапнич-
ка на родот христи јан-

ски, му даде живот на светот 
и преку Неа влезе нов живот, 
нова радост во светот. Затоа й   
принесуваме благодарствени 
песни на Семилостивата По-
мошничка. 

За време на 
Акатистот се 
пее и "Благо-

 дарствениот 
канон кон 
Пре   света Бо-

го родица". Овој 
ка нон е Химна 

со која ги вос пе-
ваме, ги благосло-

вуваме, ги фалиме 
Божјата Мајка и Бог, 

Нивните дела и чуда. 
На Пресвета Дева Која 

Го роди Благомирисот - Един-
ствениот Цар со нежни збо-
рови й повикуваме: "Цвету 
несвенлив, радувај се; един-
ствена расцветана Јаболкни-
це благомирисна, радувај се; 
Ти, Која благомирисот го роди 
- Царот Единствен, радувај се; 
Неискусобрачна, спасение на 
светот! Ризницо на чистината, 
радувај се; заради Која од па-
дот наш станавме, радувај се; 
слаткомирисен Крину, Влади-
чице, кој на верните им ми-
риса, Ти, Кадило благоухано и 
Миро скапоцено!"

Зборовите "слаткомирисен 
Крину" во мислите нè враќаат 
и нè потсетуваат на зборовите 
искажани во книгата на Ста-
риот Завет "Песна над пес ни-
те": "Она што е кринот меѓу 
трњето, тоа е мојата возљу-
бена меѓу момите". Да, таква е 
Пречиста Дева, различна од 
сите човечки ќерки на светот. 
Отецот Небесен ја одреди 
Неа за Мајка на Својот Син. 
Создателот ја зеде Неа од 
светските долини, како нај-
чист Крин, се всели во Неј-
зината утроба и се роди. Затоа 
Таа навистина е слаткоми ри-
сен Крин "зашто блеска со 
чистината и со девството". А 
бидејќи Пресвета Дева Ма-
рија е секогаш Дева, Вечна 
Дева, уште се нарекува и Цве-
ќе несвенливо. Светото име 
на Богородица го прославу-
ваме со песна: "Ќе ја отворам 
устата моја и таа со Дух ќе се 
исполни, и Слово ќе й про-
славам на Царицата Мајка, 
силно ќе торжествувам и ќе 
воспеам радувајќи им се на 
чудата Нејзини". Ја молиме за 
наше спасение, за спасение 
на нашите души: "Пресвета 
Богородице, спаси нè!" Затоа 

сение на стариот Адам и на 
цел свет. Во оваа Химна, кон 
Неа се обраќаме и како кон 
Сенепорочна, Палата на Ца-
рот на сè, Престол огнен на 
Седржителот. Богородица Која 
е жив и неисцрпен извор ја 
молиме да им помогне на 
Нејзините песнословци, да ги 
утврди во духовен собор и со 
венци на Божествена слава 

Светлината. Темнината ја сне-
ма, ги снема и мрачните бе-
сови. Богородица е како Пор-
та низ која Словото дојде. Со 
тоа адската врата е скршена и 
Богоневестата стана Божес-
твена врата на спасените. Таа 
го роди вистинскиот Законо-
давец, Кој ги чисти безза ко-
нијата на сите, и Таа стана 
Чистителка на светот. Преку 

Г О  И С П Л    Е Т Е  З А  С В Е Т О ТГ О  И С П Л  

"Gorata Bo`ja e gora bogata, gora cvrsta, bogata; 
zo{to vie, gori visoki, zavidlivo ja gledate gorata, 
na koja Bog blagovoli da `ivee?”

Светата црква ја нарекува 
Ду шеспасителка. Во истиот 
Канон се обраќаме кон Неа 
како кон Христова Книга 
одухотворена, утврдена од 
Духот, преку Која се разреши 
прамајчинската клетва, кон 
Богоневеста Која всушност е 
Адамово обновување, адско 
усмртување, бидејќи го роди 
Христос (новиот Адам), за спа-

да ги удостои. Наречената 
"Не скверна брачна Одајо на 
Словото", како најсветло Утро, 
како најсветло Сонце, Го но-
сеше Христа во Својата утро-
ба и стана живеалиште на 

ИКОНА "ДОСТОЈНО Е"ИКОНА "ДОСТОЈНО Е"
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

Д Е В А  К О Ј А  Н Е Р    А К О П Л Е Т Н И О Т  В Е Н Е Ц А К О П Л Е Т Н И О Т  В Е Н Е Ц

БЛАГОДАРСТВЕН КАНОН КОН         ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА  ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

сила ја воспеваме како густа 
и неисечлива гора која е бо-
гата со Дух, како свеќник и 
стомна која е полна со манна, 

нец, Го роди Агнецот Божји 
Кој го зеде на Себе гревот на 
светот. Затоа на Богородица 
во "Благодарствениот канон" 
й пееме: "Радувај се Агнице, 
Агнецот Божји што Го роди..." 
Го воспеваме и Создателот: 
"Превоспеан од отците, Гос-
поди и Боже, благословен си!" 
Го славиме Лекарот, Спасите-
лот и Животодавецот Господ 
Исус Христос. Упатуваме мо-
литви кон Пресвета Троица и 
кон светителите за доброто 
на сите луѓе. На Богородица 
Која Го роди Дарителот на 
животот, Богоневестата, "Же-
зол таинствен", Која несвен-
ливиот Цвет Го расцвета, й 
пееме: "Радувај се, Колеснице 
на Сонцето духовно, Лозо вис-
тинита,... Радувај се, Влади-
чице, со радоста Твоја се ис-
полнуваме и живот насле ду-
ваме!" Божјата Мајка е над сите 

бестелесни сили. Преку пес-
ната "Достојно е" (која ја пее-
ме пред пеењето на Благо-
дарствениот Канон), ја вели-
чаме Присноблажената и Пре-
непорочна и Мајка на нашиот 
Бог, како почесна од херу ви-
мите и неспоредливо по слав-
на од серафимите, која не-
тлено Го родила Бога Словото. 

љубов за луѓето од цел свет. 
Тоа срце е исполнето со ми-
лост, смиреност, милосрдност, 
молитва за спасение на све-
тот, за спасение дури и на оние 
кои  почитувајќи ја својата мо-
рално расипана и огрешена 
волја, на ваквата љубов й од-
говорија со најголемо зло и 
неблагодарност. Го осудија 
Господ, Нејзиниот Син, со 
најтешка смрт, со распнување 
на крст. Онаа, во Која пре-
стојуваше Владиката на сета 
твар, Онаа Која Го роди Патот 
на животот и спречи светот 
да пропадне во гревовен по-
топ, со Своите благо сло вени 
и невини очи Го гледаше Сво-
јот Син како крвави и како на 
Крстот ги спростре Своите 
Пре чисти невини раце за рас-
турените чеда Божји да ги со-
бере во едно, сите да ги по-
вика во соединение на љу-
бов, вера и мир во светот.

"На радоста Пристаниште, 
единствено Тебе секоја ра-
дост Ти прилега", се пее во 
"Благодарствениот канон".

Г О  И С П Л    Е Т Е  З А  С В Е Т О ТЕ Т Е  З А  С В Е Т О Т

Неа светот се обожи и ја вос-
певаме како Длабочина и не-
изречена Височина. Затоа, праз-
нувајќи го овој Божествен и 
сечесен празник, ги пови ку-
ваме луѓето да дојдат и да ја 
слават Богомајката зашто "Од 
Неа родениот Бог Го славиме!" 
Пречистата Владичица ги по-
врзува небесниот и земниот 
свет и затоа ја воспеваме како 
Скалило Небесно по Која Бог 
се симна, како Мост по кој 
поминуваат луѓето од земјата 
на небото. Таа ги пренесува 
луѓето од смрт кон живот. А 
бидејќи Синот Божји се во-
плоти од Неа, со тоа "се отво ри 
влезот во небесното цар ство 
за сите оние кои веру ваат".

Ги надминува небесата, те-
 мел е на земјата и крепост на 
човештвото. Затоа на Неа, на 
Севоспеаната Богородица Дева, 
Која неракоплетениот Венец 
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-
твено се зборува;...". Поткре-
пени од Нејзината необична 

... украс на апостолите. Таа го 
изгасна многубожечкиот пла-
мен. Воспевајќи ја како густа 
и неисечлива гора, ќе се се-
тиме на 67. псалм од Св. про-
рок цар Давид во кој стои: 
"Гората Божја е гора богата, 
гора цврста, богата; зошто 
вие, гори високи, завидливо 
ја гледате гората, на која Бог 

благоволи да живее?" Пре-
света Дева всушност е таа 
гора која Му е мила на Бог. 
Тоа е таа гора која Светиот 
Дух ја освети, па му омиле на 
Бог овде да живее. Ете, таа е 
богатата гора која е оросена 
со благодетта 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-

Преку Неа Го познавме Синот 
Божји, Господ Исус Христос. 
Преку Неа меѓу нас се јави 
Божјата сила. Затоа во Бла-
годарствениот канон й пееме: 
"Благоглаголивиот јазик е не-
моќен, Владичице, да Ти пес-
нослови, зашто повисоко од 
серафимите си се вознела, 
раѓајќи Го Царот, Христос. 
Него моли Го, од секоја болест 
да нè избави сега нас, кои 
верно Ти се поклонуваме". 

Таа е восфалувана во сите 
краишта на светот. Го исполни 

светот со добротворство, го 
израдува и небото и ја спаси 
земјата. Со Неа се надеваме 
дека ќе го достигнеме небес-
ното Царство. Таа е извор на 
милосрдност. Нè застапува 
пред Бога и го преродува на-
шиот живот. Ја молиме да нè 
спаси од бедата во која про-
паѓаме, да ни помогне во не-
среќите, да нè направи на-
следници на славата и нашите 
имиња да бидат напишани во 
Книгата на животот. Таа е сла-
ва на луѓето. Светот се обно-
вува и соживува преку Неа. 
Најсилен впечаток во "Благо-
дар ствениот канон" остава 
онаа песна во која се пее: 
"...Трновиот венец Божествен 
со крвта Твоја се натопи!" 
Овде доаѓа до израз Нејзи-
ната неизмерна љубов кон 
Бога и човештвото. Иако љу-
бовта 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 срце 
е срце на љубовта во која има 

СВЕТА ТРОИЦА СВЕТА ТРОИЦА 
(АНДРЕЈ РУБЉОВ, (АНДРЕЈ РУБЉОВ, 
МОСКВА)МОСКВА)

`

"Blagoglagoliviot jazik e nemo}en, Vladi~ice, da 
Ti pesnoslovi, za{to povisoko od serafimite si se 
voznela, ra|aj}i Go Carot, Hristos. Nego moli Go, od 
sekoja bolest da nåe izbavi sega nas, koi verno Ti se 
poklonuvame". 


