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МОЛИТВА СА УМИЉЕНИЈЕМ ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ
БОГОРОДИЦИ ГОСПОЂИ С МАЛОМ ПОХВАЛОМ,
ДЕЛО ДИМИТРИЈА КАНТАКУЗИНА, У СТИХОВИМА СЛАЂА ОД МЕДА И САЋА
I
Свих цара и Бога мати добра,
свих творца роди једина,
свих живот, светлост и благост,
свих жељених и добрих крај.

Више од блуднога ја блудовах сина,
више од блуднице безакоњен се јавих,
више од митара а и разбојника,
више од Ананија и Сапфире, авај мени.

Одакле да начнем плакати, Дево,
одакле да начнем молити се, добра,
од којих говора или речи, чиста,
од каква срца, од кога језика?

По Каину убих душу као брат онај,
по Исаву нечист и неуздржник,
по Содомљанима чајући огањ и сумпор,
по грешницима свим древним ревнујући.

Сав оскврњен и нечист јесам кукавни,
сав смрадан и у гресима јесам, авај мени,
сав одбачен, будући безакони,
сав свагда греху до данас работавши.

Каква ли зла не створих самовољно,
какве ли грехе не прођох самовласно,
какве ли мрзости не зделах сладострасно,
каква ли стида не учиних љубосласно.

Са исповедањем приступам данас,
са срамом и савешћу смерном,
са сузама, уздасима и стењањима,
са твојом и једином надом.

Шта рећи или шта проговорити не знам,
шта створити најблуднији не знам,
шта одговорити судији немам,
шта пре оплакати од својих зала не знам.

Све у закону и благодати –
све пређох са преумножењем,
свакаквим лукавством злодушним,
свакаквим безакоњима, авај мени.

Да ли оплакати блудно моје живљење,
да ли оплакати зла клетвопреступљења,
да ли оплакати неправде и грабљења,
да ли оплакати клонућа и очајања?
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Да узридам неуздржања мноштво,
да узридам високоумље онолико,
да узридам сујетна помишљења,
да узридам таштину својевремску.

Једини ја отпадох од Бога мојега,
једини од хришћана погубих доброте ја,
једини предан ђаволу с вољом,
једини ада наследићу горко.

Плачи, душо моја кукавна, плачи,
плачи срце, с утробом, плачи,
плачите, очи, непрестано плачите,
плачите, уди сви моји, плачите.

Авај моје погибељи вољне,
авај какве смрти чекам мучне,
авај љутог разлучења душе,
авај без конца мукама ћу бити.

II
Помисли, душо, какав чајеш конац,
помисли горчину разлучења мучна,
помисли страх и боловање тадашње,
помисли, устрепти и ужасни се.
Анђела немилостива чекам приспеће,
анђела по мојему злобну живљењу,
анђела не штедишу но мучитеља ми,
анђела огњена, немилосрдна.
Не знам је ли послан да ме узме данас,
не знам да ли то време приближе се већ,
не знам да ли и с оружјем хита,
не знам да ли то јесте ноћ смртна?
Нема тад помоћи од друга и знанца,
нема ни од браће, сродника и чеда,
нема ни од имања добити какве,
нема помагача нити избављача.
Тада ћеш очи жално оборити,
тада неће језик изненада говорити,
тада ће пламен унутра силно обузети,
тада ће силе телесне онемоћати.
Смрт тек наста љута и конац,
смрт и разлучење скупа,

смрт одавде преводница на тамо,
смрт у тамној ко ухода ноћи.
Таман будући у таму ме одшиље ада,
тамних тако ја чести ђавола,
тамно узљубих стога анђеле,
таму тамно изабрах, таман сав бих.
Ко за мном да не усплаче, о љубљени,
ко за мном да не узрида, о друзи,
ко за мном да не уздахне, слишећи зла ова,
ко за мном да не просузи, очекујући ово.
Пређе смрти мртав ваистину ја,
пређе суда савешћу осуђиван,
пређе мука мислима и шкргуту зуба,
пређе конца мучити се знам без краја.
Тако огњена страшим се распаљења,
тако шкргут тај зуба жестосрди чекам,
тако црвљих бојим се шкакљивих дела,
тако спољна тама у станиште мени.
Мене тартар да оплаче и бездан,
мене ада да жали тамно дно,
мене што у њему живети хоћу,
мене таме љубитеља, а не светлости.

III
Пролазно је ово живљење и сујетно,
пролази брзо и ругање јесте,
пролажења тога не знају мужи,
пролази тако и обличје тог света.

Ако они тако, шта чинити ми грешном,
ако спасењу ти, међу какве ја,
ако њима страхота смрти тајна,
ако ово тако, ја куда да се девам?

Зашто се удостојих рођењем ја,
зашто не погибох угледавши дан,
зашто ми се сретосте колена,
зашто непросвештен и гробу предан.

Не живи ми се ових дела живот,
не живим у добродетељима,
не чекам смрти сношљиве и кротке,
не чекам ни по смрти покој.

Како да стекнем рођењу смрт,
како по постању труљењу се предати,
како не искусити животе злих,
како минути без грехова овдашњих.

Боловање ово ко да не претрпи,
било даје зуб, било око болно,
било глава, било рука, било утроба,
било шта да болујемо од тих малих чести.

Ово мало што посудих од Јова,
овако говоре обично праведни,
овако свој ти окајавам живот,
овако што царства наследници веле.

Будуће свих нас страдање,
будуће разлучење душе и тела,
будући страх тамногрозних лица злодуха,
будуће у аду вечно мучење –
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Како ћу претрпети кукаван и жалан,
како ћу поднети неисказане боле,
како ћу угледати та грозна злодуха лица,
како ћу митарства прећи ваздушна?

O каква места где ме сретоше,
о зле промене и пагубе,
о моје последње ништости,
о страшних ми оних очекујућих мука.

Шта данас јадан смишљам,
шта ће ми све бити непогрешно,
шта себи сам злобно уготових,
шта се зло смушава и устрашује?

Судиште страшно, Данило ме ужасну,
суда се бојим и стрепим осуђења,
судија праведан и грешнима страшан,
суд без милости немилостиву делатељу.

Но од Бога мојега отпаднути,
но и пред анђелима разобличење дела,
но и стида тадашњег безакоња мојих,
но и од светих разлучење сузно.

Данас вас молим за трунку спасења,
данас вас подвижем од света отргле,
данас вас богате и убоге молим,
данас, ако је у гресима ко подобан мени.

Лишен слађаног ми владике и Бога,
лишен гледања красна светих ангела,
лишен сажитељства светих мужева,
лишен добара рајских и царства скупа.

За мене сузе, љубими, источите,
за мене молбе, православни, успошљите,
за мене, сродници и друзи, за мене, молим,
за мене сви, и суд страшни чајући.
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IV
К Деви припадните молећи се,
к Владичици пролијте молитве,
ка уздању и надању грешних,
ка мојему прибежишту и покрову.

Да ли ко од блудних стече милост,
да ли ко од оскврњених помилован би,
да ли и нечист одбачен би,
да ли се мрзан и злобник спаси?

Ништа ти њој немогуће није,
ништа противно, само ако жели,
ништа погрешно од царице роду,
ништа од милости не воли више.

Да сујетно ми не буде мољење,
да одгурнуто не буде ми прилажење,
да надања не недобијем спасење,
да не одвратим се стидом посрамљен.

Коме блудни и оскврњен да прибегнем ја,
коме да уздахнем из дубине срца,
коме да испустим стењања гласе,
коме припасти да сажали мене?

Избави ме мучне смрти, Дево,
избави ме оскврњених грозних лица злодушнога,
избави свакога мучења мене,
избави огња, тартара и ада мене.

Теби јединој грешних прибежишту,
теби валоносних пристаништу,
теби брижних брзом утешењу,
теби болних врачу неплаћену.

Анђела мирна тиха разлучника,
анђела кротка пошљи тад, царице,
анђела у онај ми живот уводника,
анђелу светлости уручи ме, блага.

Да ме не одгурнеш, о Владичице,
да се не гнушаш мене гнуснога,
да ти мрска не буде молитва моја,
да се не одвратиш гневом од мене.

Живљење моје посведочи благоме,
живот непосрамљен сугубо ми подај,
животу у радости од тебе се надам,
животом к вечном преведи ме жићу.

Немам наде осим тебе, чиста,
немам другога уздања,
немам скрушења срца,
немам течења капље сузне –

Почаствуј ме причешћењем тела,
почаствуј ме скупа с причешћењем крви,
почаствуј и удостој неосудно,
почаствуј несагориво и расветљено.

Чиме бих избегао ђавола,
чиме жељах избећи вечна мучна места,
чиме получити жељах милости,
чиме насладити се жељах блаженства.

Свих злих и мучних избави, Пречиста,
свих невоља и жали истргни и не срами,
свих добара удостоји преко надања,
све мрзане залудне посрами.

Опет те са страхом и љубављу зовем,
опет теби гласом вапијем силним,
опет теби говорим без одважења,
опет безнадежни нади верним.

Кукавна ми ума уздигни,
кукавне од жали узвесели,
кукавнима не очајања, једина,
кукавнике кроз надање избави.
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Неизречених твојих насладих се благости,
неизречених удостојих се милости,
неизречена за нас ми доброчинства,
неизречених јој милости и милосрђа.

Ти моје, о Владичице, надање,
ти уздање а и прибежиште,
ти покров, заступљење и помоћ,
ти заштитница и спасење.

Које све речи набројати могу ово,
које од којих да кажу прво ово,
које пређе по дугу да се исповеда,
које похваљење достојно –

Тобом све до данас у благости ја,
тобом у православних чести,
тобом унапредак да је произићи,
тобом хране раја да ми се насладити.

К величаству божанствене славе,
ка висини надходници свега,
ка безмерноj тој пучини хвале,
к радовању свима сугубоме.

Ову светлост омрачена вида знам,
ову радовање мојему срцу,
ову на благост предводницу ми,
ову зла и мука избавитеља ми.

Та лествица коју Јаков виде,
та што по њој Бог на земљу сиђе,
та неопалима купина у Синају,
та прими утроба огањ божанства.

Слободан ми приступ и говорење,
слободно без смелости прилазим теби,
слободног ме милости твоје творе,
слободујући, радосно и страшљиво зовем.

Ова руно што Гедеону би,
ова бешумно прими слово оца,
ова свитак запечаћен се јави,
ова многонаречена, прехвална.

Теби се сва моја царице заложих,
теби себе свега привргох, Дево,
теби да о мени бриговођа будеш,
теби да ми никад посрамљење не дође.

O овој и пророци прорекоше пређе,
о овој и апостоли научише се,
о овој и јерарси споведаше јасно,
о овој и мученици венчаше се.

Сама о мени бригуј, добра,
сама ме спасоносних почаствуј чести,
сама своме сину помоли се за ме,
сама ме вечних избави мука горких.

Тој преподобни радују се свагда,
тој дело девства би чистота,
тој силно би жена немоћна природа,
тој девама и матерама што приђе славна.

Ово ти приносим исповедање,
ове ти приносим молбене гласе,
ово тако малено похваљење,
ово кол'ко је у моћи, радости моја.

Она одушетворени Божји престол,
она несместимог смести,
она Адама избави преслушања,
она Еву ослободи древне клетве.

Прими, свих царице, прими,
прими и не одгурни нити се гнушај,
прими која Бога у утробу прими,
прими као удове цете две.

Ове ради ратници се примирисмо,
ове ради с анђелима ликујемо,
ове ради рајем царство заменисмо,
ове ради и спасењу надамо се.

Даруј дар што хоћеш и волиш,
даруј дар достојан твоје благости,
даруј ми Бога мојега милости,
даруј злих слободу и добрих сладости.

Ову блажити по достојањујесте немогуће,
ову похвалити свим силама дужни јесмо,
ову неућутним усхвалити глашењем,
ову свих људи и моју с тим радост.

Радуј се да те свагда радосно зовем,
радуј се, вишњим и нижњим радости,
радуј се, прерадосна чиста,
радуј се да је с тобом Господ.
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ОПИС

Богородица Брзопомоћница
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Мати Божија преко ове иконе брзо помаже у свакој неприлици,
јер се показала се другом Силоамовом крстионицом: слепима
дарује вид, лечи хроме, непокретне, а нарочито помаже
нероткињама, многе је од утапања у мору избавила,
заробљенике ослободила, штеточине много пута отерала и
уништила, и друга безбројна чуда чини непрестано свим
Православним Хришћанима који јој побожно прибегавају.
Њено призивање указује брзу помоћ за све животне потребе;
помаже и при налажењу несталих ствари, код емотивних
недоумица, као и против блудне страсти, опекотина,
неизлечивих болести. Црква је слави 9. новембра.

ЖИТИЈЕ

МОЛИТВА
Преблагословена Владичице, Приснодјево Богородице, Која
си Бога Реч, Који је изнад сваке речи, родила и благодат
Његову више од свих примила, Која си море Божанствених
дарова и чудесима непресушна река и Која изливаш
благодат на све који са вером прибегавају Теби! Клањајући
се чудотворној икони Твојој, молимо Те, свемилостива Мајко
човекољубивог Владике: излиј пребогату милост Твоју на нас
и пожури да испуниш мољења наша која приносимо Теби,
Брзопомоћнице, јер утеху и спасење свима припремаш.
Посети, Преблага, слуге Твоје благодаћу Твојом, подај болнима исцелење и савршено здравље, мир узнемиренима,
слободу заробљенима и утеху свима који страдају. Избави,
Свемилостива сваки град и сваку земљу од глади, помора,
земљотреса, потопа, огња и мача и сваке казне времене и
вечне, материнском смелошћу Својом одврати гнев Божији.
Од душевне раслабљености, напада страсти и грехопада
ослободи слуге Твоје, да би смо без спотицања у сваком
благочешћу поживели у овом веку а у будућем били
удостојени вечних блага благодаћу и човекољубљем Сина
Твога и Бога, јер Њему доликује свака слава, част и
поклоњење са Беспочетним Оцем Његовим и Пресветим
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

Икона Богородице Брзопомоћнице (рус: Скоропослушница).
Испред манастирске трпезарије, у светом манастиру Дохијару
(Света Гора), била је живописана на зиду једна Богородичина
икона велике старости. Старији оци кажу да је насликана за
време Светог Неофита, ктитора манастира, како се усмено
преноси вековима од старијих на млађе оце. Од тада до данас
протекло је око 850 година, а лик иконе није оштећен како је за
очекивати након толико времена.
Пред овом иконом дакле, био је пролаз којим су оци пролазили
у трпезарију. Трпезарац је туда чешће пролазио како ноћу тако
и дању, да би извршио своје послушање. Ноћу је себи
осветљавао пут упаљеним свећама. 1664. године, пролазећи
по обичају испред иконе са упаљеним свећама, трпезарац отац
Нил чуо је следеће речи: "Више не пролази овуда са свећама и
не чади ми икону." Не схвативши међутим да глас допире из
иконе, него мислећи да се неко од братије шали са њим, он
није придао великог значаја овом догађају и наставио је по
свом обичају да пролази истим пролазом са упаљеним
свећама. Не много дана по првом гласу он поново чује овакав
глас: "Калуђеру-некалуђеру, докле ћеш неблагочестиво и
нечасно да ми чадиш лик?" И истовремено ослепи. Тек тада се
несрећни отац Нил сетио оног првог гласа схвативши да је
праведно кажњен, јер није марио за заповест Пресвете
Богородице, него је због своје непажње пречуо.
Следећег јутра братија су га затекли како лежи слеп испред
иконе у истом пролазу. Чувши шта се десило, сви обузети
страхом и трепетом благочестиво пролажаху онуда и
поставивши неугасиво кандило пред светом иконом, наложе
новом трпезарцу да сваке вечери приноси кад. А ослепели
трпезарац отац Нил не хтеде ни у своју келију отићи, него
остане у једној стасидији преко пута свете иконе, молећи се и
ноћу и дању са сузама и са тугом Пресветој Богородици,
тражећи да му, као састрадавша Мајка Бога Логоса и
посредница за цео људски род, опрости непажњом учињен
грех. И у знак опроштаја да му подари вид, како би гледајући
њену свету икону славио и хвалио са благодарношћу њен
Богом прослављени лик.
И остварише се његова блага надања и не остаде постиђен
због толиких молитава и проливених суза. Извор милосрђа и
милости, најбржа узданица и утеха свих тужних, Владичица
наша Богородица, приклонивши своје човекољубиво ухо, благо
је услишила усрдне молитве скрушеног срца његовог,
откривши му једнога дана следеће: "Услишена је твоја
молитва и нека ти буде опроштено и нека прогледаш као
раније. Објави осталим оцима подвижницима и братији да
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сам ја Мајка Бога Логоса и од Бога покров овом светом
манастиру Архангела и помоћ и моћна заштитница, која о
њему промишља као браниоц и управитељ. И нека ме од
сада монаси призивају за сваку своју потребу, а ја ћу брзо
услишити молитву њихову и свих Православних Хришћана
који ми са побожношћу прибегавају, јер се зовем
Брзопомоћница."
Са овим благодатним гласом и радосним речима поврати се
несрећном трпезарцу вид на начин натприродан и чудесан,
за шта се прочуло по читавој Светој Гори. Мноштво монаха,
у жељи да и сами постану сведоци овог великог чуда које се
десило у њихове дане, стицало се из свих манастира у овај
свети манастир на поклоњење чудотворној икони
Брзопомоћнице. Видевши ослепелог монаха који
Богородичином милошћу на чудесан начин бејаше
прогледао, они се доиста дивљаху. Пошто би откривено
оцима све што Брзопомоћница бејаше заповедила да им
каже, сви се окупише пред њеном светом иконом и
заблагодарише јој једнодушном молитвом, приносећи тамјан
и свеће.
Туда више нико није пролазио према трпезарији, него је
место око свете иконе са великим поштовањем и
достојанством ограђено и пошто гледа према западу – а
простора много није било – са десне стране чудотворне

БОГОРОДИЦА ЧАША КОЈА СЕ НЕ ИСПИЈА

Страна 7

иконе подигнут је свети храм украшен сваким благољепијем,
посвећен Пресветој Богородици – чудотворној Брзопомоћници.
У њему служи један јеромонах, најпобожнији и најревноснији
међу братијом, којег зову Прозмонар (онај који ишчекује, који је
на услузи), и који највише времена проводи у светом храму
Брзопомоћнице. Сваке вечери и сваког јутра Прозмонар пева
молебни канон пред овом светом иконом. А неизоставно сваког
уторка и четвртка увече, по вечерњем отпусту свештеник одмах говори "Благословен Бог наш ..." у великом Саборном храму и сви оци излазе у реду и са смелошћу одлазе пред свету
икону Брзопомоћнице, где изабрани манастирски појци певају
мелодично и са умиљењем заједнички молебни канон, док
свештенослужитељ помиње све благочестиве и Православне
Хришћане, молећи се такође за мир у читавој васељени.
По свршетку заједничке молитве, пошто се оци поклоне
чудотворној икони Брзопомоћнице, Прозмонар уређује и
улепшава што боље може свети параклис. Он се стара да
пред иконом свакодневно горе кандила (њих преко 20), дар
Хришћана за чуда којих су се удостојили. Од 20 кандила њих 6
непрестано гори, а уље за њих шаље сваке године шесто-ро
благочестивих Хришћана, које је Пресвета Богородица
Брзопомоћница избавила од смртне опасности. Сва излечења
и многа друга чуда која је од тада учинила и чини сваког дана
није могуће забележити.

МОЛИТВА
О, премилостива Владичице! Заступништву Твоме сада
прибегавамо, мољења наша не презри, већ милостиво услиши
нас жене, децу и мајке и исцели браћу, сестре и рођаке наше
тешком болешћу пијанства обузете и отпале од Мајке своје,
Цркве Христове и спасења свога. О, милостива Мајко Божијa,
дотакни срца њихова, брзо заустави пад греховни и приведи их
уздржању спасоносном. Умоли Сина Твога, Христа Бога нашега,
да нам опрости сагрешења наша и да не одврати милост Своју
од људи Својих, већ да нас укрепи у трезвењу и целомудрију.
Прими, Пресвета Богородице, молитве мајки, које због чеда
својих сузе проливају; жена, које због мужева својих јецају; деце
сироте и убоге коју су посрнули родитељи напустили, као и свих
нас, који се икони Твојој клањамо. И нека овај вапај наш,
молитвама Твојим, дође до Престола Свевишњег. Заштити нас
и сачувај од лукаве заседе и свих замки ђаволских, и у
страшноме часу кончине наше помози нам да без спотицања
прођемо ваздушна митарства и избави нас вечне осуде
молитвама Твојим, како би нас милост Божија обасјала у
бесконачне векове векова. Амин.

ОПИС
Пред овом иконом се усрдно призива Мајка Божија за помоћ при
лечењу и избављењу од пијанства. Црква је слави 5. маја.

ЖИТИЈЕ

Прво јављање иконе Мајке Божије "Чаша која се не испија" (рус:
Неупиваемая чаша) десило се 1878. године. Један Хришћанин
се одао страсти пијанства, пропио сву своју војну пензију, све
што је имао у своме дому, и дошао до тога да нема баш ништа.
Од прекомерног пијанства, ноге су му се одузеле, али је он наставио да пије. А онда је, једне ноћи имао сновиђење, у коме је
пред њега дошао старац схимник и рекао: "Иди у град Серпухов

МОЛИТВ
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у манастир Владичице Богородице. Тамо је икона Мајке
Божије `Чаша која се не испија`, тражи да за тебе одслу-же
молебан пред иконом и оздравићеш и душом и телом."
Пошто није могао да хода, и не имавши помоћи од других, без
икаквих средстава, Хришћанин не оде на то путовање. Старац
му се онда јави поново, али ни то није помогло да пијаница
послуша. Старац му се јави и по трећи пут, говорећи му какве
га грозоте чекају ако не послуша, и нечастиви пијаница се тек
онда одлучи да крене на пут четвероношке. У једном селу га
затече ноћ, и остаде ту да преноћи. Милосрдна старица код
које је ноћио, да би му олакшала бол, истрља му ноге и добро
подложи пећ. Током ноћи, путнику се у ногама појавио пријатан осећај, и када је пробао да стане на њих, могао је, али су и
даље биле превише слабе да би се могао држати на њима.
До следеће ноћи му је било још боље, и могао је да хода
ослањајући се на један штап. Тако је и стигао до Серпухова.
Дошавши у манастир Ваведења Владичице, испричао је своја
сновиђења и замолио да му одслуже молебан. Али, нико у
манастиру није знао за икону Мајке Божије под називом "Чаша
која се не испија". Тада се неко сетио да би то могла да буде
икона која на себи има осликану чашу, а која је била
постављена у пролазу из Саборног храма ка ризници. Какво
ли је тек одушевљење настало када су на полеђини иконе
пронашли натпис на коме је писало "Чаша која се не испија".
По опису старца из сновиђења, препознали су старца
Варлаама, некадашњег настојника тог манастира. Икону су
пренели у храм, и пред њом је одржан молебан. Пијаница је
потпуно оздравио, и здрав је отишао из Серпухова. Не само да
су му ноге оздравиле, него је потпуно престао да пије.
Вест о овом догађају се брзо прочула и изван манастира.
Мноштво поклоника је почело да долази на поклоњење
чудотворној икони, не само из града Серпухова, него и из целе
околине, па и из удаљених места. Долазили су не само они
који су тражили помоћ у ислобађању од страсти пијанства, него
и они који су хтели да се поклоне и одају почаст Владичици за
указану милост.
У време совјетске власти, многи манастири су били затворени,
и по затварању манастира Ваведења Владичице, икона је
пренешена у Катедрални храм Николе Белога. Између 19281930. године, у Серпухову је столовао Митрополит Мануило
Лемешевски. У списима из тог времена стоји да је он поново
успоставио поштовање светиње те обитељи, иконе Богомајке
"Чаша која се не испија", која је у међувремену пала у заборав.
На молбе верних, а по благослову тог Владике, направљено је
осам копија чудотворне иконе. 1929. године је затворен храм у
коме је била икона, и све светиње су спаљене на обали реке
Наре. Икона Мајке Божије "Чаша која се не испија" нестала је
без трага, и сви молебани су престали.
Поштовање светиње из Серпухова је обновљено осамдесетих
година XX века. На иницијативу управника месне цркве посвећене Пророку Илији, архимандрита Јосифа (после произведен
у Епископа), поново се почело са служењем молебана за
исцелење од пијанства, читањем акатиста Богородици "Чаша
која се не испија". Архимандрит Јосиф је 1990. године започео
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са иницијативом да се поново отвори серпуховски манастир
Висоцког. Као резултат, 10. априла 1990. године је поново
заживело братство тог манастира, које је 1374. године основао
Св. Сергеј Радоњешки. Поставши предстојник братства, архимандрит Јосиф је пренео служење молебана Богородици "Чаша
која се не испија" у Висоцки манастир, и већ следеће године је по
његовом благослову, руски иконописац Александар Соколов
насликао данас свима познату икону. Лик на икони је украшен
сребром, а у доњи леви угао иконе је постављена хранилница за
честицом појаса Пресвете Богородице. Нова икона је убрзо
постала омиљена у верном народу, који је почео да масовно
долази на поклоњење светињи.
У манастиру Висоцки је састављен канон и издат је акатист тој
икони Мајке Божије, који се раније налазио у неколико одвојених и
различитих рукописа. До данашњег дана је било мноштво
случајева благодатне помоћи и исцелења, која су се десила
после молитава пред иконом Богородице "Чаша која се не
испија". Ти случајеви се записују у посебну књигу, која се налази у
манастиру. Помоћ су добијали не само Православни верници,
него и некрштени, и људи других вероисповести. Као што се
ономад у 19. веку старац Варлаам јавио у сну понезионисаном
војнику, подстакнувши га да иде на поклоњење икони
Богородице "Чаша која се не испија", тако је и у наше време било
случајева чудесних јављања угодника Божијих, Пресвете
Богородице, па и самог Господа Исуса Христа, са позивима
страдалницима да иду у Серпухов на поклоњење чудотворној
икони. Утолико је чудесније, што неки од тих људи ништа нису
знали ни о икони, ни о манастиру, ни о граду Серпухову.
Мноштво драгоцених дарова окружује и украшава икону. Те
дарове су оставили захвални избављеници од страдања, којима
је Пресвета Богородица преко своје иконе помогла. У очима
верног народа, чудотворна икона Мајке Божије названа "Чаша
која се не испија", постала је истинском сверуском светињом. По
благослову Свјатјејшег Патријарха, 30. Маја 1997. године, икона је
унешена у Православни Црквени календар, што је било званично
признање сверуског поштовања тог лика Богомајке.
Свакодневно се у храму Висоцког манастира, пред чудотворном
иконом држе молебани, на којима се узносе молитве за све
страдалнике који моле за милост Царицу Небеску. Небројени
ходочасници подећују манастир. Посебно мого богомољаца се
окупља на молебан који се држи по Васкрсу. Најважније
богослужење икони Небесне Заступнице је 5. маја, на дан
празновања иконе. Они који не могу да дођу на поклоњење
чудотворној икони, шаљу писма и телеграме са молбама да се
одслужи молебан за њих, ближње и рођаке.
Видљиви знак Божије благодати која се шири кроз ову икону,
показује се непрекидним мироточењем и крвоточењем неколико
копија иконе које се налазе по домовима верних, као и у
Православним храмовима. Не пресушује извор благодатне
помоћи и исцелења из те иконе. Мајка Божија, подигавши своје
пречисте руке, моли Сина Свога и Бога за све грешнике, да их
спасе и призове ка Непресушном Источнику духовне радости и
утехе, јављајући свима, да је "Чаша која се не испија" милосрђе и
помоћ са Неба, на радост свима којима је помоћ потребна

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...

Богородица
Цвет који не вене
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Икона "Богородица од седам жалости" Саватија Крабулећа из
1697. године, својеврсна је подваријанта Богородице Царице и
"Руже која не вене". Наиме, приказана у тренутку анђелског
крунисања, Богородица придржава Богомладенца Христа са
круном на глави, који стоји мајци у крилу са три стручка
процветалих ружица у својој левој руци.

Молитва
Царице моја Преблага, Надо моја Богородице, Прибежиште
сиротих и путника Заступнице, тужних Радости, повређених
Покровитељко! Ти видиш беду моју, видиш и патње моје, помози мени немоћноме, нахрани мене лутајућег. Ти знаш неправде моје, разреши их ако желиш јер друге помоћи немам, ни
друге посреднице, ни благе утешитељке, сем Тебе, о, Богомати. Сачувај ме и заштити сада и увек и у векове векова. Амин.

Опис
Одувек се у молитвословљима појављује символичко
поређење Пресвете Богородице са мирисним цветом који не
вене. Тако се и на овој икони Пресвета Богородица иконопише
како држи на једној руци Богомладенца Исуса, а у другој цвет.
Тај цвет символише непролазну девственост и непорочност
Пречисте Богомајке. У канону Јосифа Песмописца се
Богородица такође представља као "Цвет који не вене". Пред
овом иконом се молимо Пресветој за избављење од сваке
немоћи, за чедност и чистоту.. Црква је слави 3. априла.

Историјат
БОГОРОДИЦА РУЖА КОЈА НЕ ВЕНЕ (грч: ή Θεοτόκος Ρόδον
το Άμάραντον). Представа Богородице "Ружа која не вене"
омиљена је иконографска тема солунских сликара и грчких
гравера почев од 1700. године. Композиција се развила из
деисисне иконе на којој су Арханђели Михаило и Гаврило,
окруживали Богородицу као Царицу са дететом на крилу.
Владарским атрибутима (царском престолу, круни, орнату и
жезлу) у XVIII веку придружује се и непосредни узрок овим
знацима високе почасти и поштовања - гранчица са
процветалим ружама. У питању је непосредна илустрација
поздравних обраћања Приснодјеви Марији из Богородичиног
акатиста (3. и 7. икос) у којима се Мајка Божија спомиње као
изданак неувеле младице и цвет непропадљивости. Натприродна моћ овог типа Богородичиних икона почивала је на истицању њеног мистичног останка нетакнутим цветом и поред
метафоричног преображаја пупољка у цвет.
Иконе и бакрорези са ликом Богородице "Руже која не вене"
током целог XVIII и XIX века на ширем подручју медитеранског
приобаља израђују се због уздања у спас од безбожних
Агарјана (мухамеданаца), ропства и страдања. У јеку своје
највеће популарности међу Грцима, иконографски тип
Богородице "Руже које не вене" наћи ће се и на две иконе у
самом центру Српске Православне цркве, радовима
непознатих солунских мајстора из 1724. године (данас на
иконостасу и у ризници пећких Светих Апостола). Од почетка
XVIII до средине XIX века мале триптихе (покретне олтариће
или иконарнике) са средишњом иконом типа Богородице
"Руже која не вене" израђују грчки, цинцарски и бугарски
барокни и псеудобарокни зографи (Бенаки музеј у Атини,
манастир Св. Катарине на Синају, Археолошки музеј у Софији,
Градске уметничке галерије у Берковици и Казанлику,
Бугарска, Збирка икона Секулић у Београду).

Икона Мајке Божије - Цвет који не вене

БОГОРОДИЦА ДЕРЖЕВНАЈА
МОЛИТВА
О, целога света Заштитнице, Мајко Свеопевана! Са страхом,
вером и љубављу припадамо икони Твојој "Државној" и усрдно
Те молимо милостива Света Мајко: не одврати лице Своје од
оних који Ти прибегавају, умоли Сина Твог и Бога нашега,
најслађег Господа Исуса Христа да у миру и благостању
сачува државу нашу, да нас избави од међусобних сукоба, да
оснажи нашу Свету Цркву Православну и непоколебивом је
сачува од безверја, раскола и јереси. Немамо друге помоћи,
сем Тебе, Пречиста Дјево. Ти си свесилна Заступница Хришћана пред Богом и праведни гнев Његов ублажаваш. Избави Све
који Те усрдно моле избави од греховног пада, од лукавства
злих људи, од глади, жалости и болести. Даруј нам дух скрушен, срце смирено, помисли чисте, живот исправан и опроштај
сагрешењима нашим, да би смо благодарно величајући Тебе,
били удостојени Царства Небеског и са свима Светима прославили пречасно и величанствено Име у Тројици Слављенога
Бога, Оца и Сина и Светога Духа. Амин

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...

Богородица Держевнаја

ОПИС
Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно
и скрушено помоле у свакој невољи, у опасности од раскола и
јереси, за мир, благодатно уређење и очување државе.. Црква
је слави 2. марта.

ЖИТИЈЕ
Богородица Државна (рус: Державная) се по први пут јавила
Православном руском народу 2. марта 1917. године, истог
дана када је са престола свргнут цар Николај II. Хришћанка
Евдокија Андријановна је 13. фебруара имала сновиђење у
коме јој је глас рекао: "Има у селу Коломенском велика црна
икона. Треба је узети, уредити и молити се." Благочестива
жена се почела молити да јој се разјасни то сновиђење. Након
2 недеље, 26. фебруара, имала је друго сновиђење у коме је
видела белу цркву, у којој је величанствено седела женска
особа. У тој особи, Евдокија Андријановна је препознала
Царицу Небеску, мада јој није видела лице. 2. марта она
одлази у село Коломенско да се исповеди и причести, и
угледавши Вазнесењску цркву, одмах је знала да је то бела
црква из њеног сновиђења.
Настојатељ цркве Вазнесења Господњег био је свештеник
Николај Лихачев. Андријановна му је испричала о својим
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сновиђењима, и упитала за савет како да поступи. Отац Николај
се спремао да иде на вечерњу службу, и повео је са собом
Андријановну у цркву, где јој је показао све старе иконе
Богомајке, које су се налазиле у храму и на иконостасу, али ни у
једној Андријановна није препознала лик који је видела у
сновиђењу. Онда је по савету присутних у храму, отац Николај
почео свуда а тражи икону. Напослетку, у подруму, међу старим
даскама, разним отпадом и пиљевином, нађена је велика уска
стара црна икона. Када су је очистили од дугогодишње
прљавштине, пред њима се појавио лик Мајке Божије као
Царице Небеске, како величанствено седи на трону у црвеној
царској порфири на зеленом подметачу, са круном на глави,
држећи жезло у рукама (одакле је и дошао назив: "Државна",
"Держевнаја"). На коленима је седео Богомладенац Исус.
Андријановна је радосно пала ничице пред ликом Богомајке,
моливши оца Николаја да одслужи молебан, јер је у том лику
видела испуњење њеног сновиђења.
На тај дан проналажења иконе, у Коломенском је пронађен и
лековити извор. Он се појавио из земље на стрмом месту, које је
водило у московску реку. Убрзо после појављивања иконе, у
манастиру у Москви је у књигама пронађен запис у коме је
писало да је та икона припадала том манастиру, али је 1812.
године пред најездом Наполеона, међу многобројним иконама
однешеним при евакуацији манастира из Кремља, предата на
чување у Вазнесењску цркву села Коломенског, и никада није
била враћена назад.
Вест да се на дан свргавања цара Николаја II, чудесно јавила
нова икона, облетела је целу Русију. У село су почели да
пристижу први поклоници. Како би се свима који су то желели
омогућило да се поклоне лику Богомајке, икона је ношена по
околним храмовима, фабрикама и другим местима, појављујући
се у Вазнесењској цркви само на Васкрс и друге празничне дане.
Сасвим је сигурно да је икона стигла и до породице будуће
преподобномученице велике кнегиње Елизабете Федоровне, и
њених сестара. Убрзо је срочена и служба и акатист икони, у
чијем припремању је учествовао и Патријарх Тихон (другу
службу је саставио Владимир Васиљевич Богородицки).
После револуције, у годинама жестоког прогонства Цркве,
новојављена икона није престајала да пројављује разна чудеса,
укрепљујући и утешујући верни народ. У совјетско време,
склоњена је и чувана и државном музеју. Почетком 1990. године,
икона је поново пронађена. 27. јула је пренешена у Коломенско
из Патријаршије где се налазила у олтару. 29. јула је у
Коломенском храму Богородице Казанске одржана прослава
иконе "Держевнаја". Празнује се на дан јављања, 2. марта.

БОГОРОДИЦА ФИЛЕРМСКА
МОЛИТВА
Пречиста и Пресвета Дјево! Прими покајну молитву коју узносим
Теби, Пренепорочна, од прљавих усана мојих и не презри нечисто
срце моје које се у Тебе узда: очисти га, освети и не дај га
помислима нечистим икада више. Сведобра Мајко, скрушено и
смерно Те молим: даруј ми да свагда видим ништавност своју,
научи ме да се никад не узносим, удостој ме да се у подножју Крста
Сина Твога ослободим сваке порочне и острашћене привржености
за свет и себе самога. Погледај како ме демон блуда мучи, душу
моју прелешћујући да чини сваку нечистоту. Даруј ми чврстину ума

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
и истиниту љубав ка Исусу Христу Богу моме и ка Теби Мајко
Божија и научи ме да презрем и омрзнем сваки грех, сузе
скрушене даруј очима мојим, исправи развраћену вољу моју,
истргни жалац смрти из дубине душе моје и васкрсни је пре
Страшнога дана у који ће вечна смрт прогутати све
непокајане. Буди и мени грешноме, као некад давно
Египћанки Марији, Наставница покајања, научи ме трезвењу,
скрушености, љубави према ближњем, неосуђивању,
кротости, тиховању, послушности, усади у срце моје
непрестани трепет побожности и стајања пред Богом, и даруј
ми непрекидно сећање на вечна блаженства и муке, и узведи
ум мој у светле одаје Христа Цара, да не помишљам на
земаљско већ да се радујем једино Богу и Спаситељу моме,
свим срцем кличући Теби, Мајци Његовој: Радуј се, Дјево
Свепречиста, Избавитељко душе моје од мука вечних. Амин.

Опис
Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у
стишавању телесних страсти и напасти.. Црква је слави 12.
октобра.

Житије
Свети јеванђелист и Апостол Лука, лекар по занимању, а
сликар по хобију, био је први хришћански иконописац.
Иконописао је Свете Апостоле Петра и Павла, Пресвету
Богородицу, као и многе догађаје из земаљског живота Исуса
Христа. Икону познату под називом Богородица Филермска,
Апостол Лука је лично однео 46. године у Антиохију Сиријску и
предао назорејима, који беху свој живт посветили монашком
подвигу. У родном граду Апостола Луке, икона се налазила у
старом молитвеном дому преко три века.
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Када се у време владавине Константина Великог почело са
прикупљањем вештаствених доказа о земаљском животу Исуса
Христа и Светих Апостола, икона Богородице Филермске је из
Антиохије враћена у Јерусалим. Ту није остала дуго, и почетком
V века, у време владавине Теодосија Млађег, тј. његове сестре
Пулхерије – ревносне, мудре и енергичне Хришћанке, супруга
цара Теодосија, царица Евдоксија, у свом обиласку храмова
проналази икону и преноси је у Цариград. У Цариграду је била
постављена у храму Влахерна, саграђеном у част Пресвете
Богородице. Ту се налазила неколико векова, прославивши се
својом чудотворном силом.
У време цара Ираклија, 626. године, Византију су напали
Персијанци и Авари. Тада је војсковођа Сирвар окупирао сви
Сирију, дошао до Јерусалима и опседао Цариград и са мора и
са копна. Цар Византије је у то време био у војном походу, и град
је био без заштите. Патријарх Сергије је бодрио и крепио дух
народа, молећи се Богу и Пречистој Богомајци за помоћ. Народ
Цариграда је заједно са Патријархом био на свеноћном бденију
у храму Влахерна, молећи Пресвету Богоодицу да их заштити и
заузме се код Бога за њих и њихово спасење. Следећег дана су
кренули у литију по зидинама града, када су ношени
нерукотворени лик Спаситеља, икона Мајке Божије и Часни крст
Господњи, да би на крају, Патријарх потопио у воде залива ризу
Пресвете Богородице. Њихове молитве су биле услишене,
подигло се велико невреме и потопило бродове непријатеља, и
тиме је град био спашен од разарања.
И у другом приликама, чудесним заступништвом Царице
Небеске, Цариград је био спашен од сарацена, у време
Константина Погоната, Лава Исавријанца и Михајла III. У време
иконоборачке јереси, у храму Влахерна су биле поскидане све
иконе, и уместо њих, храм су осликали са призорима животиња
и птица. Чудотворну икону Богородице Филермске,
Православни Хришћани су сакрили од иконобораца. Када је
поштовање икона поново васпостављено, икона је враћена у
храм Влахерна.
У XI веку за Византију наступају тешка времена. Већ са првим
ратним походом латинских јеретика, постало је јасно да је један
од њихових циљева потчињаваање Православног истока под
власт архијеретика - римског папе. То се и практично показало
када су свој четврти "крсташки рат" претворили у окупацију
Византије.
Вандалским рушењем и масакром становништва Цариграда,
показало су своје право лице. Опљачкане су све Црквене
светиње, однешени су из храмова и манастира небројени
Црквени сасуди, иконе, свештене одежде, иконостаси, свете
мошти, древни рукописи и књиге. Међу опљачканим светињама
се налазила и икона Богородице Филермске. Витезови реда Св.
Јована су је однели са собом у Палестину, будући да су били
стационирани у граду Птолемаиди. Прогласили су је за своју
заштитницу, а по завршетку војничког похода, однели су икону са
собом на острво Родос, тачније на територију древне насеобине
Филермос, недалеко од града Родоса, престонице острва, где су
подигли храм у част иконе коју су са собом донели. По тој
насеобини је икона и добила име.
Када су мухмеданци истерали витезове са Родоса, они се
преселише на Малту, и 1573. године су у главном граду острва Ла Валети, саградили Саборни храм посвећен Св. Јовану
Крститељу. По освећењу храма, икона Богородице Филермске
је украшена сребром и пренешена у тај храм. Ту је остала до
1799. године, када су је малтешки витезови, бежећи од
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Наполеонових освајања, заједно са другим светињама, пренели
у Гатчину, будући да су били примљени од руског цара. Одатле
је, заједно са другим светињама, 1801. године однешена у
Петроград, у Зимски дворац, где се услед великог пожара у
децембру 1837. године, нашла у великој опасности.
6. јануара 1919. године, светиње су из Петрограда довежене у
Гатчину, где су остале неко време на поклоњење народу. Даље
се извештава да је 13. октобра у Гатчину дошао гроф Павел
Иванович Игњатиев, и однео светиње у Естонију у град Ревел.
Ту су остале неко време, а онда су тајно пренешене у
Копенхаген, где је предата царици удовици Марији Федо-ровној.
По њеној смрти, кћерке царице, велике кнегиње Ксе-нија и Олга,
предале су икону Митрополиту Антонију Храпо-вицком,
поглавару Руске заграничне цркве, који је икону однео у
Немачку, у Православни храм у Берлину.
1932. године, Епископ Тихон, превидевши велике проблеме са
Немцима, икону Богородице Филермске заједно са другим

БОГОРОДИЦА
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светињама (десницом Св. Јована Крститеља и честицама дрвета
Часног Крста Господњег) односи у Православну Србију. Краљ
Александар Карађорђевић је икону одмах поставио у краљевском
храму, а потом је пренешена у цркву на Дедињу.
Априла 1941. године, са надолазећом окупацијом Србије, краљ
Петар II и Патријарх Гаврило односе светиње у манастир Светог
Василија Острошког, где су тајно чуване. 1951. године у манастир
долазе официри УДБ-е, узимају светиње и односе их у Подгорицу.
Тако су светиње доспеле у руке безбожника, и они су их однели у
музеј града Подгорице. 1968. године је један припадник полицијске
службе открио цетињском игуману Марку и Епископу Данилу, где
се светиње налазе. 1993. године Црква успева да добије две
светиње назад од музеја, али не и икону Богородице Филермске.
1994. године је објављено свом Православном свету да се две
светиње налазе у манастиру Светог Петра Цетињског. Икона
Богородице Филермске се и дан данас налази у музеју на Цетињу.

Молитва

О, Једина Пречиста, Пресвета Владичице Богородице, Палато
Духа Светога, Свемогућа Заступнице и Помоћнице рода хришћанскога! Не одбаци мене недостојнога који сам душу и тело
гресима укаљао, од сујетних и штетних помисли очисти ум мој
посрнуо у бездан овог варљивог света, умири моје страсти и избави ме од грехова мојих. Здрав разум подај мени помраченоме,
да се покажем као вични делатник у вршењу заповести Божијих.
Огњем љубави Божанске загреј охладнело срце моје, Мајко Блага, да Те усрдно молим: као што си некада Максиму Капсокаливу
помогла, тако сада и мени измоли од Бога дар непрестане
молитве, да би ме она као поток крепила у врелинама пристижућих невоља и страсти, и да би нашавши мир уз срдачну помоћ
Твоју и очистивши сузама и покајањем греховну нечистоту моју,
био удостојен радости и блаженства у будућем веку, и био учесник преподобних отаца Атонских и свих светих, који су Богу
угодили кроз векове. Амин.

Опис

Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у
свакој муци и невољи.. Црква је слави 1. септембра.

Богородица Исцелитељка
Молитва
О, Пресвета Царице Богородице, виша од свих Небеских
Сила и светија од свих Светих, Теби припадамо и Теби се клањамо пред свечасном и целебном иконом Твојом, помињући
чудесно јављање Твоје болесном клирику Викентију: Свесилна Заступнице и Помоћнице рода нашега усрдно Те молимо,
као што си овоме клирику оздрављење даривала, тако и сада
исцели душе и тела наша од рана греховних и страсти многих;
од сваке нас напасти избави, од невоље, патње и осуде
вечне, сачувај нас од учења душегубних, од лажи и безверја,
од прелести и ненаданих напада видљивих и невидљивих
непријатеља. Подари нам крај живота хришћански, без бола,
миран, непостидан, уз попутнину Светих Тајни и удостој нас да
на страшном Христовом Суду станемо са десне стране
Свеправедног Су-дије и блажени глас Његов послушамо:
Приђите благосло-вени Оца Мога, наследите Царство које
вам је припремљено од постања света. Амин.
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Опис
Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно
и скрушено помоле у свакој напасти и болести, жалости и
немоћи, при порођају... Царица Небеска се изображава како
стоји поред постеље болнога. На устима болесника се види
млеко. Црква је слави 18. септембра.

ЖИТИЈЕ
Икона Богородице Исцелитељке (рус: Целительница), која се
налази у Москви у Алексејевском манастиру, копија је првобитног лика из Цилканског храма у Карталини, Грузија. Првобитна икона је изображена још у IV веку, у време Свете равноапостолне Нине. Икона из Москве се прославила, крајем 18.
века бројним чудесима. У књизи Св. Димитрија Ростовског "Руно орошено", налазимо следеће сведочанство о чудотворству
московске иконе:
Један благочестиви клирик, Викентије Булвински који је служио у Наваринској цркви, имао је обичај да сваки пут при
уласку и изласку из храма преклони колена (клекне) пред
иконом Богородице и помоли се: "Радуј се, Благодатна! Господ је с Тобом! Благословена је утроба Твоја која је носила
Христа, и груди, које су дојиле Господа Бога, нашег Спаситеља!" Једном се тај клирик тешко разболео. Почео је да му
трули језик и од силних болова је повремено губио свест.
Дошавши себи он је произнео у мислима уобичајену молитву
и тог истог трена видео је код свог узглавља прекрасног
младића - то је био Анђео Господњи.
Гледао је са сажаљењем на болесника и клицао Богоматери:
"О, Госпођо Премилосрдна! Виновнице благодетствених
подвига свих страдалаца! Овај језик који је навикао да
прославља плод утробе Твоје, сада је сав рањен и произноси
само неразумљиве речи. О, Премилосрдна Госпођо! Обрати
Матерњи свој поглед на овог страдалника и поштеди га!"
Молитва је била услишена, појавила се Богомајка и
сажаливши се на страдалника, источила је спаситељне капи
млека у уста болног и одамх постом нестала. Болесник се
одмах осетио потпуно здравим. Устао је и отишао у цркву где
се у то време обављала служба Господња и стао за певницу
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са онима који су појали. Зачуђеном народу је објавио чудо
Богомајке које се управо десило.
Друго велико чудо се десило током велике епидемије колере. У
Каштакској цркви, налази се писано сведочанство датирано 17.
јуна 1982. године:
Једне ноћи се благоверној старици јавила жена у лику монахиње,
и позвала је по имену: "Бако Матрона, спаваш ли?" Старица се
пробудила и веома уплашила када је видела да је по имену зове
потпуно непозната жена. Онда јој она рече: "Кажи становницима
да потраже стару икону Богородице Исцелитељке." Старица
се питала у себи: "каква ли је то икона Исцелитељка", јер је она
знала само за икону Ублажитељку (Ублажи жалости моје).
Непозната жена је прочитавши њене помисли, рекла: "Не
Ублажитељка, него Исцелитељка. И кажи свима да држе
молебане пред том иконом по улицама и кућама, и Господ ће их
помиловати и спасти од пропасти." Потом је непозната жена
нестала. Старица је од страха целе ноћи остала будна, а ујутру је
цео догађај испричала свештенику. Он је онда покушао да
пронађе икону из сновиђења, али без успеха. Онда је одлучено
да се направи нова копија иконе Богородице Исцелитељке. Од
тог момента је епидемија колере почела да се повлачи, тако да
ускоро није више било ни једног оболелог.
Та чудотворна копија иконе Богородице Исцелитељке се и
данас налази у Каштакском храму. 1897. године је украшена
сребром и позлатом. Небројени су случајеви исцелења
оболелих, који су наступили након усрдних молитава и
молебана пред чудотворном иконом.

Богородица Иверска
МОЛИТВА
О, Пресвета Дјево, Мати Христа Бога, Царице Неба и земље!
Послушај многоболне уздахе душа наших, погледај са висоте
светости Твоје на нас који се вером и љубављу клањамо
пречистој и чудотворној икони Твојој. Јер ево, у гресима
погружени и невољама ношени, гледамо на икону Твоју и као да
си ту, са нама, приносимо Ти смерна мољења наша. Немамо
друге помоћи, ни заштите, ни утехе, сем Тебе, Мајко свих
жалосних и обремењених! Помози нама немоћнима, ублажи
тугу нашу, изведи на прави пут нас залутале, излечи болесна
срца наша и спаси безнадежне. Даруј нам да остало време
живота свога у миру и покајању проведемо, подај нам
хришћански крај и буди нам милосрдна Заступница на
Страшном Суду Сина Твога, да свагда појемо, величамо и
славимо Тебе као благу Заштитницу рода хришћанског, са
свима који Богу угодише. Амин.

ОПИС
Преко ове иконе Мајка Божија помаже свима који јој се усрдно и
скрушено помоле у свакој болести и невољи, за заштиту дома, у
недоумицама.. Црква је слави 12. фебруара и 13. октобра.

ЖИТИЈЕ

Чудотворна икона Богордица Иверска (Вратарка, Портаитиса),
(грч: Πορταϊτισσα; рус: Иверская, Вратарница); Иверска икона
која се данас налази на Светој Гори, у IX веку се налазила код
једне благочестиве удовице, која је живела недалеко од Никеје. У
време цара Теофила (829-842), иконоборци су уништавали свете
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иконе, и дошли су и до дома те Хришћанке. Један од војника
који је био у пратњи, ударио је копљем по образу лик
Богородице Иверске, и истог часа је из удареног места потекла
крв. Видевши то чудо, војник паде на колена у покајању, и после
тога оде на Атос, где проведе остатак живота у строгом
подвижништву. Удовица која се бојала да војници не униште
светињу, обећа им новчану награду и умоли их да до јутра не
дирају икону. Када су отишли, одлучи да спасе икону, и заједно
са својим сином однесе је до обале и пусти у море.
Икона је пливајући на води, стигла до Свете Горе, али скоро два
века после. Монаси Иверског манастира су приметили да се из
мора подиже огњени стуб све до неба, и покушали су да виде о
чему се ради. Међутим, када би прилазили обали, огњени стуб
би се удаљавао од обале према пучини. То се понављало
неколико дана. У то време је у манастиру живео Св. Гаврило
Грузин (родом из Грузије), коме се Мајка Божија јавила у сну,
рекавиши му да он оде и узме икону. Старац је отишао до обале
праћен молебним појањем братства из манастира, и ходајући
по води, узео је свету икону и донео на обалу. Братство је на том
месту направило мали параклис, и три дана и три ноћи провело
у молитви пред иконом. Након тога, Св. Гаврило је узео икону и
поставио је у храму. Међутим, следећег дана су пронашли
икону, не у храму, него на вратима те манастирске обитељи. То
се понављало неколико пута, јер су монаси враћали чудотворну
икону у храм, све док се Пресвета Дјева није поново јавила Св.
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Гаврилу и рекла му да не жели да буде храмовна икона, тј. да
монаси пазе на њу, него да хоће да буде на вратима, и да она пази
на монахе. Након тога икону више нису враћали у храм. По томе је
икона и добила назив Богородица Вратарка (Вратница), а по
називу манастира - Богородица Иверска.
За време царевања руског цара Алексеја Михаиловича и Патријарха Никона, 13. октобра 1648. године, у Москву је довезена копија
чудотворне иконе, која се ни по чему не разликује од оргинала. Ни
по дужини и ширини а ни ликом. Једном речју - копија је идентична
оригиналу.
У документима Иверског манастира чува се подробно казивање о
томе како је ову икону насликао благочестиви старац Атонског
манастира. Када је Архимадрит Пахомије ишао у Москву, и тамо
скупљао помоћ за Атонске обитељи, и вратио се у свој Иверски
манастир, тада је одмах сазвао сву братију, њих 365. Свршили су
они велика молебна пјенија, од вечера до јутра, са светим моштима
су осветили воду, и том светом водом су обливали чудотворну
икону Пресвете Богородице звану Вратарка и скупили су ту воду у
већу чашу и са том водом поливали нову даску од кипарисовог
дрвета и опет скупили ту воду у чашу. Па су са великим усрђем и
вером служили Божанствену Литургију. После Литургије су дали ту
свету воду иконописцу благочестивог живота, преподобном монаху
и духовном оцу Јамвлиху, да је помеша са бојама и наслика свету
икону. Све време док је сликао свету икону, иконописац је само
суботом и недељом узимао храну, а братија су му у помоћ
савршавали свеноћно и Литургије по два у недељу.
По доласку свете иконе у Москву, 13. октобра 1648. године, цар
Алесеј Михаилович са родбином, Патријарх Јосиф са
свештенством и монаштвом, бољари и народ свакога звања и
узраста, са страхопоштовањем су дочекали икону Богомајке код
Васкрсењских врата. Икона је у почетку била постављена у
манастиру који се до тада звао: Никола - Велика Глава. По наговору
Атонских инока, поштованих од цара Алексеја Михаиловича,
манастир се почео звати Николајевским Грчким. Благочестиви цар
је знао да је чудотворна икона у атонској оби-тељи изабрала себи
место код манастирских врата, и зажелео је понети дошавшу са
Атона икону у своју капелицу која је била са-грађена код
Васкрсењских врата. Са молитвеном надом да ће Божанствена
Вратарица бити увек ограда и покров престоног трона.
У капели се чува рукописна књига у којој су записана многобројна
чудеса која су се изливала, од Милосрдне Пресвете Богородице
свима који су Њој притицали са вером и усрдном молитвом.
Московска Иверска икона је прослављена многим чудесима. Сви
Православни Хришћани имају према њој велико страхопоштовање. Године 1812. за време напада Француза, чудотворна
икона је по заповести виших власти била довезена из Москве у
град Владимир, а по изгнању непријатеља опет враћена у Москву
и постављена у капелу, где јој свакодневно притиче мноштво богомољаца. Православни цареви, при постављању на древни трон
Русије, долазили су у капелу, да би се поклонили чудотворној
Иверској икони. Свету икону су често носили у домове болесника.
Њу су возили по улицама у посебно направљеним колима. Сви су
се људи осењивали крсним знамењем и клањали јој се. Да капела
никад не би остала без светиње, насликана је друга икона по
угледу на њу, и она је остајала у капели.
Јула 1929. године је капела разрушена, а 1931. године су уништена и Васкрсењаска врата Црвеног трга у Москви. Чудотворна
икона Богородице Иверске је пренешена у Васкрсењски храм на
Соколническом тргу у Москви, где се налази и данас. 5. новембра
1994. године, Патријарх Алексеј II је освештао камен темељац
капеле, а 1995. године су поново изграђена Васкрсењска врата и
капела.
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БОГОРОДИЦА ЈЕРУСАЛИМСКА
МОЛИТВА
Пресвета Владичице Богородице, Надо свима који се у Тебе
надају, Покровитељко тужних, Прибежиште очајних, Хранитељко удових и сиротих! Услиши и помилуј нас грешне и недостојне слуге Твоје, који умилно припадамо пречистој икони Твојој:
Милосрдна Владичице умоли Сина Свога и Господа нашега
Исуса Христа, да одврати од нас праведни гнев Свој, да опрости
грехе и безакоња наша, да нас добротом Својом удостоји да
живот свој у покајању окончамо и да милост Њего-ву стекнемо са
свима изабраницима Његовим, јер си благосло-вена и
свепрослављена сада и у веки у векове векова. Амин.

Опис
Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у
свакој невољи, тескоби, ратној опасности, братској неслози..
Црква је слави 12. октобра.

ЖИТИЈЕ
Прва Јерусалимска икона Мајке Божије (рус: Иерусалимская), по
Предању, осликана је од стране Светог Луке, Апостола и јеванђелисте, 15. године после Вазнесења Господа Исуса Хри-ста,
у Гетсиманији.
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није дуго остала. Када су Новгородци покрштени у Хришћанску
веру, кнез Владимир им је послао икону на дар. Тамо је икона
остала више од четири века, у храму Свете Софије у Великом
Новгороду.
Иван Грозни 1571. године преноси икону у Успењски храм у
Москви. У време Наполеонових освајања 1812. године, икона је
украдена и однешена у Париз, где се све до почетка XX века
налазила у катедрали Нотр Дам. У Москви, у Успењском храму,
остала је верна копија јерусалимске иконе, која је донета из цркве
Рођења Богородице "на Сјенах". На ободу рама ове иконе
насликани су Апостоли: Петар, Павле, Лука, Симон, Филип, Матеј,
Марко, Јаков, Тома и Вартоломеј.
Друга јерусалимска икона Богородице пред којом се молила
Марија Египћанка, донета је у Цариград и постављена у храм Св.
Софије. Ту се налазила у времену од XII – XV века. По неким
сведочанствима, у Цариграду је постојао посебам храм посвећен
икони Богородице Јерусалимске. У житију Св. Марије Египћанке
које је написао јерусалимски Патријарх Софроније, реч је о
чудотворној икони Богородице која се налазила над улазом у
Јерусалимски храм Вазнесења Христовог. Њој се у цариградској
Св. Софији поклонио руски путешственик старац Зосима, 1429.
године, знајући да је управо то икона пред којом се молила и Св.
Марија Египћанка. Такође, ову икону су видели и ђакон Игњатије и
дијак Александар "у великих вратах Св. Софије", док је
ходочасник Данило у Јерусалиму видео само празно место где се
некада налазила ова икона.
Трећа икона Богородице Јерусалимске се налази у Јерусалиму, у
храму у пећини код Гетсиманског врта, на обронцима Маслинске
Горе. Смештена је иза гроба у који је било положено тело
Богомајке по Њеном уснућу. Реке поклоника се вековима сливају
како на Голготу, тако и у храм мајке Божије, на место њеног уснућа.
Многа исцељења су се догађала путем заступништва Богородице
након молитава пред Њеном иконом.
У новије време, 1992. године, први пут је изнета из Јерусалима на
свенародно поклоњење, у Солун и Атину. 2000 године донесена је
прво у Софију, Бугарска, а по жељи и благослову Патријарха
Павла, стигла је и у престони град Београд.

Прва икона Мајке Божије - Јерусалимска
463. године је пренешена у Цариград у време цара Лава Ве-ликог
(457-474) и постављена у храму посвећеном Богородици. У
време цара Ираклија (575-641), на Цариград су напали Скити, и
тада се свенароном молитвом пред иконом Богородице
Јерусалимске, десило чудесно избавељење града. После тог
чуда иконе Богомајке, преносе је у храм Влахерна, где остаје око
три века, све до владавине Лава VI Философа, у X веку.
Тада, 988. године је пренешена у Херсон, где је поклоњена
Светом равноапостолном кнезу Владимиру, који је покорио тај
град и крстио се у њему. Он је односи са собом у Кијев, али тамо

Трећа икона Мајке Божије - Јерусалимска
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БОГОРОДИЦА КАЗАНСКА
МОЛИТВА
О, Пресвета Владичице, Богородице! Са страхом, вером и
љубављу припадамо часној икони Твојој и молимо Те: не
одврати лице своје од оних који Теби прибегавају. Умоли,
милосрдна Мати, Сина Твога и Бога Нашег, Господа Исуса
Христа, да сачува мир у земљи нашој, да Своју Свету Цркву
одржи непоколебивом од сваке безбожности, јереси и
раскола. Немамо друге помоћи, немамо друге наде сем Тебе,
Пречиста Дјево, Ти си свесилна Помоћница и Заступница
Хришћана. Нас који Те верно молимо избави од греховног
пада, од замки злих људи, од сваког искушења, од муке,
невоље и од изненадне смрти; даруј нам дух скрушен, срце
смирено, помисли чисте, живот исправан и опроштење
грехова, да сви захвално певајући величанству Твоме будемо
удостојени Небеског Царства и са свима Светима да
прославимо пречасно и величанствено Име Оца и Сина и
Светога Духа. Амин.

ОПИС
Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у
свакој болести и напасти, у опасности од раскола и јереси, за
повратак вида, код очних болести, при ступању у брак.. Црква
је слави 8. јула и 22. октобра.

ЖИТИЈЕ
Празновање иконе познате под називом Богородица Казанска (рус: Казанская), успостављено је у знак захвалности за
спасење Москве у све Русије од инвазије Пољака 1612. године. Установљено је 1649. године, и све до данас, та икона је у
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нарочитом поштовању у цеколикој Православној Русији. Свети
Димитрије Ростовски, у својој беседи познатој под насловом
„Беседа на дан јављања иконе Мајке Божије Казанске“ каже да
Мајка Божија Казанска избавља од великих мука и зла, не само
преведнике, него и грешнике.

Прво јављање Пресвете Богородице у граду Казану
1 октобра 1552. године, на навечерје празника Покрова
Пресвете Богородице, цар руски Јован IV, припремајући руску
војску за одлучујући и свеопшти напад на татарски Казан,
изненада је чуо благословену звоњаву московских црквених
звона. Било му је јасно да је то знак милости Божије, која је
пристигла по његовим молитвама, и да је Господ одлучио да
обрати ка себи народ казански. Покоравањем Казана на Покров
Пресвете Богородице, био је завршен план започет 1164. године
под Светим кнезом Андрејем Богољубинским (†1174). Волга,
главни водени пут државе, постала је у целости руска река. Из
татарског ропства је ослобођено 60,000 људи, и почело је
проповедање Светог Јеванђеља татарима. Новооснована
Казанска Епархија ушла је у састав Руске Православне цркве, и
ускоро се прославила својим Архиепископима: Светим Гуријем
(†1563) и Светим Германом (†1567).
Оно што је посебно допринело успеху покрштавања народа у
пределу Волге, било је јављање чудотворне иконе у самом
граду Казану 8. јула 1579. године. Проповедање Јеванђеља
међу окорелим незнабошцима и мухамеданцима, ишло је
тешко. Покровитељка проповедника Речи Божије, Пресвета
Богородица, која је још за свога земаљског живота, крепила и
благосиљала напоре Светих Апостола, побринула се и за руске
мисионаре, пославши им небеску помоћ, преко јављања Своје
чудотворне иконе.
28. јуна 1579. године, велики пожар је избио око храма Светог
Николаја Тулског, сажевши део града и претворивши у пепео
половину Казанског кремља. Том злу су се радовали
незнабошци, мислећи да се Бог разгневио на Хришћане. „Вера
Христова“, писао је летописац, „постала је предметом исмевања
и поруге“. Међутим, пожар у Казану је заправо био предзнак
пада мухамеданства и утврђивања Православља у целом том
округу, који се протезао на истоку Русије.
Град је убрзо почео поново да ниче из рушевина. Заједно са
другим страдалницима, недалеко од места где је започео пожар,
свој дом је саградио стрелац Данило Онучин. Његовој кћери
Матрони, јавила се у сну Мајка Божија, откривши јој место где је у
земљи закопана Њена икона, коју су на том месту сакрили
потајни Хришћани још у време владавине мухамеданаца.
Међутим, на девојчине речи нико није обратио пажњу. Три пута
се Мајка Божија јављала откривајући место где је икона
закопана. На крају је Матрона заједно са својом мајком ископала
икону управо на месту из сновиђења. На место пронађене
иконе, дошао је Архиепископ Јеремија, и пренео свети лик у
оближњи храм, посвећен Светом Николају. После молебана,
пренешена је литијом у храм Благовести – први Православни
храм града Казана, који је подигао Иван Грозни. Убрзо су почела
да се дешавају многобројна чуда, међу којима су била и чудесна
исцелења двојице слепих – Јосифа и Никите.
Списак чуда заједно са сведочанствима оних који су
учествовали у проналажење иконе, послати су 1579. године у
Москву, цару Ивану Грозном, који је наредио да се на месту
јављања подигне храм у част иконе Богордице Казанске. По
изградњи храма, икона је пренешена у њега, и ту је основан и
женски манастир. Матрона и њена мајка које су најзаслужније за
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проналажење иконе, примиле су монашки постриг у тој
новооснованој обитељи. У храму Светог Николаја, у коме је
обављен први молебан пред иконом Богородице Казанске, у
то време је службовао свештеник, а потоњи Патријарх
Јермоген, светитељ московски. Након петнаест година, 1594.
године, када је већ био Митрополит Казански, сакупио је и
записао чудеса иконе, која су позната под називом: „Приче и
чуда Пречисте Богородице, часног и славног Њеног лика у
Казану“. Са много детаља описани су многобројни случајеви
исцелења пред чудотворном иконом.
Невелика икона коју је пронашла девојка Матрона у тек
присаједињеној покрајини Руског царства, постала је свенародна светиња и знамење небеске заштите Мајке Божије,
пројављена целој Руској цркви. Много пута је „Мајка Казанска“
указивала на пут победе руске Православне војске на
испуњењу светог послушања пред Богом и отаџбином. У
години јављања иконе у Казану, започео је и познати поход „за
Казан“ блаженог Германа и козачког атамана Ермака
Тимофаевича Повоског (†1584), окончавши се присаједињењем Сибира руском царству. Благодат коју је чудотворни
лик Богомајке излио, била је толика да су за неколико деценија, руски мисионари стигли скроз на исток, до места изласка
сунца, прешавши много хиљада километара, и на празник
Покрова 1639. године започели прву пловидбу по Тихом
океану, носећи благовест спасења тамошњим народима

Смутна времена
Док су Православни мисионари ишли на исток, издајници су
стигли са запада. Почетком ХVII века, Русију су покушали да
преплаве језуити. Крај ХVI и почетак ХVII века су у историји
Русије познати под називом „смутна времена“. Земља је
трпела од напада пољске војске, који су се нарочито окомили
на Православну веру: рушили су и спаљивали храмове,
градове и села. Путем преваре, успели су да овладају чак и
Москвом. На позив руског Патријарха Јермогена, руски народ
је устао у заштиту отаџбине. По поруци коју је одаслао кнез
Димитриј Михаилович Пожарски, из града Казана, донешена
је чудотворна икона Пресвете Богородице. Знајући да је
Господ пустио зло на народ због греха њихових, одређен је
тродневни пост, током ког се цео народ молио Господу и
Његовој Пречистој Мајци за помоћ. И молитва им би
услишена. Стигла је вест од Светог Арсенија Јеладског
(касније Суздаљског, †1626), који се налазио у пољском
заробљеништву, да му је у виђењу откривено да је суд Божији
окренут на милост, по заступништву Пресвете Дјеве. Те ноћи
се његова затворска ћелија осветлила необичном светлошћу,
и он је видео Светог Сергија Радоњешког, који му је рекао:
„Арсеније, услшене су ваше молитве. Заступништвом
Богородице, суд Божији отаџбини је претворен у милост.
Сутра ће Москва бити у рукама ослободилаца и Русија ће
бити спасена.“ Као потврду истинитости пророчанства,
Архиепископ, који је иначе био јако болестан, био је у
потпуности исцељен.
Одушевљена том вешћу, руска војска је 22. октобра 1612.
године однела велику победу, заузела град Китај, а за два
дана и Кремљ, потпуно ослободивши Москву од пољских
окупатора. 25. октобра је одржана литија на којој је ношена
икона, а која је ишла ка Кремљу. Тој литији у сусрет је изашао
Архиепископ Арсеније, носећи икону Богородице Владимирске. По ослобођењу Русије, кнез Димитрије Пожарски је поста-
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вио Казанску икону у придворској цркви Ваведења у Москви.
1636. године је пренешена у новоизграђени Казански храм на
Црвеном тргу. Данас се она налази у патријаршијском богојављенском храму и у Москви.
У спомен ослобођења Москве од пољских окупатора, установљен је празник иконе 22. октобра. Испочетка је то био празник
само Москве, а од 1649. године, постао је сверуски празник.
1709. године се пред иконом молила сва руска војска на челу са
Петром Великим, пред познату Полтавску битку. 1721. године је
Петар Велики однео копију иконе у Петроград, где је била
постављена у Александро-Невској лаври, а 1737. године у храм
Рођења Богородице. 1811. године, пред рат је пренешена у
новоизграђени Казански храм. 1812. године је лик Мајке Божије
осенио руске војнике, који су зауставили напредовање Наполеонове војске. На празник Казанске иконе, 22. октобра 1812.
године, руска војска је нанела први велики пораз француској
војсци. То је био почетак пораза освајача целе Европе.

Јављања иконе током II светског рата
У зиму 1941. године, ситуација у Русији је била безнадежна.
Немци су се приближавали Москви, земља је била на ивици
пропасти. Међутим, промислом Божијим, опет је спасење Русији
стигло посредством молитава из братске цркве, овај пут Митрополита Ливанских гора Илије, из Антиохијскe
Патријаршије. Митрополит се спустио у камено подземље, где је
владала потпуна тишина од вањског света, имавши пред собом
само икону Мајке Божије и кандило. Није ни јео ни пио, ни
спавао, него се непрестано коленопореклоно молио пред
иконом Мајке Божије. Сваког јутра су му доносили извештај са
фронтова о броју погинулих и о томе докле је напредовао
непријатељ. Након три дана молитве и бденија, јавила му се у
огњеном стубу Мајка Божија, објавивши му заповест за целу
Русију.
Спасење Русије зависило је од испуњења те заповести.
Заповест је гласила: "У целој земљи морају бити отворене
цркве, манастири, духовне академије и богословије.
Свештеници морају бити враћени са фронтова и из затвора,
треба да почну да служе. Сада се припремају да предају
Лењинград; он се не сме предати. Нека изнесу чудотворну
икону Богородице Казанске и нека је пронесу у литији око
града, и тада непријатељ неће ступити на његову свету
земљу. То је изабрани град. Испред Казанске иконе треба
отслужити молебан у Москви; затим она треба да буде у
Стаљинграду, који се не сме предати непријатељу. Казанска
икона треба да иде са војском до граница Русије. Кад се рат
заврши, Митрополит Илија треба да дође у Русију и да
исприча о томе како је она била спасена".
Благочестиви Митрополит је пренео представницима Руске
цркве и совјетске владе заповест коју је добио од Богомајке.
Писма и телеграми које је Митрополит слао и данас се налазе у
архивама. Стаљин је позвао Митрополита Лењинграда Алексија
Симанског, чувара патријаршијског престола Митрополита
Сергија Старогородског, и обећао да ће испунити све што је
пренео Митрополит Илија. Све се догодило онако како је било и
проречено. Из Владимирске саборне цркве изнели су Казанску
икону Мајке Божије и обишли са њом у литији око Лењинграда град је био спасен. Неверницима је и до дан данас несхватљиво
како се одржао Лењинград, јер му земаљске помоћи није било.
Опсада Лењинграда је престала на дан празновања Свете
равноапостолне Нине, просветитељке Грузије.

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
После Лењинграда Казанска икона је почела свој поход по
Русији. Пораз Немаца код Москве, то истинско чудо, јављено
је молитвама и заузимањем Мајке Божије. Немци су панично
бежали, гоњени ужасом, путем су остављали технику и нико
од немачких и руских генерала није могао да схвати зашто се
то догодило. Волоколамски пут је био небрањен и ништа
видљиво није спречавало Немце да уђу у Москву. Затим су
Казанску икону превезли у Стаљинград. Тамо су пред иконом
држане непрестане службе - молебани и помени погинулим
војницима. Икона је стајала усред руске војске, на десној
обали Волге, и Немци нису могли да пређу реку какве год
напоре улагали. Било је тренутака када су браниоци града
остајали на само малом комаду земље уз Волгу, али Немци
нису могли да их сатру, јер се тамо налазила Казанска икона
Мајке Божије. Стаљинградска битка почела је молебаном
испред иконе и тек после тога био је дат сигнал за напад.
Икону су довозили на најтеже делове фронта, тамо где су
биле критичне ситуације, на места где су биле припремане
офанзиве. Свештенство је служило молебане, војнике су
шкропили светом водицом. И Мајка Божија је њиховим
молитвама терала непријатеље.
Приче о чудесним случајевима чуле су се и од многих бораца
на фронту, чак и оних који до тада нису веровали у Бога. Један
случај се догодио за време напада на Калининград 1944.
године: "Наша војска је већ била потпуно преморена, а
Немци су још увек били јаки, губици су били огромни и
тасови на ваги су се колебали, могли смо тамо да доживимо
страшан пораз. Наједном видимо: дошао је командант
фронта, са њим много официра, а са њима свештеници са
иконом. Многи су почели да се шале: Ево довезоше попове,
сад ће они да нам помогну. Али командант је брзо прекинуо
све шале, наредио је свима да се построје и да скину капе.
Свештеници су одслужили молебан и пошли са иконом на
линију фронта. Ми смо са недоумицом гледали: куда они иду
овако? Све ће их побити! Немци су тако страшно пуцали да
је то био прави ватрени зид! Али они су спокојно ишли у
ватру. И наједном је пуцњава са немачке стране у једном
тренутку прекинута. Тада је био дат сигнал - и наша војска
је почела општи напад са копна и са мора. Догодило се
нешто невероватно: хиљаде Немаца је гинуло, а хиљаде
њих се предавало! Како су затим сви заробљеници причали:
пред сам руски напад - 'на небу се појавила Мадона' (Богородица), коју је видела цела немачка армија, и свима
је оружје потпуно отказало послушност - нису могли да
испале ниједан метак. Онда је наша војска, пробивши жичане
препреке, лако сломила отпор и заузела град који је до тада
био неприступачан, а ми трпели велике губитке. За време
овог јављања, Немци су падали на колена јер су многи
схватили о чему се ради и ко помаже Русима".
Кијев је ослобођен 22. октобра, на дан празновања Казанске
иконе Мајке Божије. Двадесет хиљада храмова Руске
Православне цркве је било отворено у то време. Тада се за
спас молила сва Русија.
Октобра месеца 1947. године, Стаљин је позвао Митрополита
Илију да посети Русију. Бојао се да не испуни и последњи део
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заповести Богородице, јер се све пре тога збило онако као што је
Она и прорекла. По доласку у Москву, приређен му је
величанствен дочек. Са собом је донео новчани прилог за ратну
сирочад Русије, а одбио је да прими поклоне који су му били
припремљени, рекавши да богатство не приличи монасима.
После Москве, Митрополит Илија је посетио и Лењинград. Тамо
је у Владимирском саборном храму одржана величанствена
служба на којој су сви присутни плакали. После говора
Митрополита, сви су запевали тропар: "Заступнице усрдна.."
Песма се пренела и на трг и околне улице. Десет хиљада људи
је певало истинској Спаситељки Русије.

Јављања других икона Богородице Казанске
Тоболска (рус: Тобольская), чудотворна икона која се данас
налази у катедралном храму у Тоболску. Први пут се јавила 8.
јула 1661. године, на дан празновања Богородице Казанске.
Каплуновска Казанска (рус: Каплуновская Казанская), налази
се у селу Каплиновки у области Харкова. Први пут се јавила
1689. године.
Нижеломовска Казанска (рус: Нижнеломовская Казанская),
јавила се 1643. године на једном извору удаљеном два дана
хода од града Нижелома у Пензенској гувернији. На месту
јављања је прво подигнута капела, а после храм и манастир.
Карповска Казанска (рус: Карповская Казанская), налази се у
Курско-Зибиченском манастиру, где је донешена 1725. године из
карповске пустиње.
Каташинска Казанска (рус: Каташинская Казанская), јавила се
1622. године недалеко од села Бели Колодеж у Черниговској
гувернији.
Вазнесењска Казанска (рус: Вознесенская Казанская), налази
се у Вазнесењском манастиру у Москви. Први пут се јавила
1689. године.
Павловска Казанска (рус: Павловская Казанская), налази се у
селу Павловско у московској гувернији.
Иркутска Казанска (рус: Иркутская Казанская), налази се у
Иркустску у Богојављенском саборном храму.
Каргопољска Казанска (рус: Каргопольская Казанская), налази
се у Вазнесењском храму у граду Каргопољу у Олонецкој
Епархији.
Јарославска Казанска (рус: Ярославская Казанская), налази се
у граду Јарославу у Казанском манастиру.
Казанска (рус: Казанская), налази се у Симоновом манастиру у
Москви.
Казанска (рус: Казанская), налази се у Вишенској пустињи.
Казанска (рус: Казанская), налази се у Височинском казанском
манастиру у селу Височини. Први пут се јавила почетком XVIII
века, у време цара Петра I.
Казанска (рус: Казанская), налази се у Тамбовском катедралном
храму. Прво јављање је било 6. децембра 1695. године.
Казанска (рус: Казанская), налази се у Темниковском
Преображењском саборном храму.
Казанска (рус: Казанская), налази се у граду Вјазнику. Први пут
се јавила почетком XVII века.
Казанска (рус: Казанская), налази се у граду Суздалу, у
Васкрсењском храму.

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
ЖИТИЈЕ

БОГОРОДИЦА ЛЕПАВИНСКА
МОЛИТВА

Дјево Владичице Богородице, сигурно спасење рода хришћанскога! Као мајка, непрестано се стараш ο нама и доброчинствима нас обасипаш Жалостива, спасавајући и чувајући,
избављајући од опасности и штитећи од искушења и ослобађајући од грехова. Благодаримо Ти на томе, и не тајећи Твоја

доброчинства, певамо ο чудесним делима Твојим, прослављамо самилост, величамо промисао Твоју, славословимо
посредовање и опомињући се великих дарова Твојих и од
каквих си нас опасности избавила заузимањем својим, ми ти
као дужници приносимо песму захвалну.
Иако недостојни великих доброчинстава Твојих преклињемо Те:
сажали се на служитеље Твоје и принеси молбу рођеном од
Тебе Сину Твоме а Богу нашем, Господу Исусу Христу, да нас
избави од вечне муке да бисмо прославили свесвето Име, Оца
и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.

ОПИС
Пресвета Богородица помаже у свакој муци и невољи онима
који јој се усрдно и у покајању обрате пред овом иконом..
Црква је слави 15. августа.
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Настанак ове иконе датира с почетка 16. века и дело је
непознатог аутора, а по стилу припада итало-критској школи. О
томе где је осликана и како је доспела у манастир Лепавину,
нема података. Оно што је познато су дешавања око иконе, која
потичу из времена II светског рата, када је 1943. године, у
немачком бомбардовању, готово потпуно уништен манастир
Лепавина. Тешко су оштећени, торањ и сама црква, на коју су
пале две авионске гранате. Том приликом, уништен је скоро
комплетан иконостас са иконама. Икона Пресвете Богородице
Лепавинске је чудом Божијим остала неоштећена - нашли су је
затрпану под дебелим наслагама малтера и цигле неоштећену
без и једне огеботине, иако је једна од граната пала на место где
де она налазила.
Због тешког оштећења храма, икона је пренесена са осталом
заоставштином манастира у складиште Православног музеја
Митрополије у Загреб. По милости Божијој, 1967. године је икону
на тавану музеја пронашао отац Симеон Сакуљ, у то време
настојатељ манастира Лепавине, и она је по благослову
Митрополита Дамаскина, на Велику Госпојину 1969. године,
враћена у манастир. Управо је тог дана, на тај велики
Богородични празник, први пут служена Света Литургија у
обновљеном храму, и том приликом је Царица Небеска на
најлепши и најрадоснији начин пројавила Своје присуство међу
верним народом који је дошао да се поклони Њеном пречистом
лику. О великом чуду које се тада догодило сведочи отац
Симеон: „План је био да икону и Митрополита Дамаскина, који
је из Загреба требао доћи око 9:30 сачека литија на
раскрсници код крста. Литија је чекала, али се десио
саобраћајни застој, због чега је Митрополит са иконом и
пратњом каснио. Литургија је почела. Много народа је било
присутно. Када је Митрополит око 11 часова стигао, изашли
су из аута пре уласка у манастир, да би икона свечано била
унешена у храм. Изнели су је из аута и спустили у трње испод
багрема, чекајући литију из цркве. И онда су три јеромонаха, у
литији, дошли по икону и свечано је допратили до храма и
поставили на место на коме се налази и данас. На Литургији
је једно дете за време нафоре лежало на амвону. Био је то
дечак око шест година, спавао је.. Ја сам после отишао у
конак, а кад је завршила молитва, моја је снаха прва изашла из
цркве, дошла сва у плачу и казала: 'Шта сам доживела, дете је
глувонемо рођено, а проговорило је после молитве!' Јеромонах
који је читао молитве, у једном је тренутку положио омофор
од владике на дете. И после, када је читање било завршено,
дечак је устао, ухватио мајку за сукњу и изговорио: 'Мама,
мама'. У цркви су сви плакали.. После сам рекао Митрополиту
да се осим овог чуда десило још једно. Јер, по летопису је
стари манастир грађен горе на брду, али су икону Ваведења
сваког јутра налазили у трњу, на месту на којем је данашњи
манастир. Казао сам: 'Ми смо икону из трња узели и вратили
је у цркву. Поновила се историја.'“ За икону је израђен прелепи
трон, задужбина Мије Цветковића, дуборесца из Београда.
За исцелења пред чудотворном иконом Пресвете Богородице
Лепавинске везани су многи чудесни догађаји, бројна
сведочанства и изворни записи. У манастирском летопису
записано је следеће:
Година 1773. Неки човек из Маринковаца, Иванићка крајина,
доведе у манастир Лепавину сина свога, који је биловао и патио
од духа нечистог да је и разум изгубио; био је везан и чуван, но
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благодаћу Божијом исцељен је пред иконом Пресвете
Богородице Лепавинске.
Година 1774. Војник Игњатије из села Мали Грабичани изгуби
разум да је и одећу своју цепао: био је свезан у ланце. Његови
да одведоше у манастир и овде доби исцелење пред иконом
Пресвете Богородице.
Година 1776. Дете Георгије, син Јакова из Кукавица, донешен
је у манастир. Имао је падавицу и пена му је ишла на уста; и
он доби исцелење пред иконом Пресвете Богородице
Лепавинске.
Година 1777. Две жене из Баната биле су болесне од духова
нечистих.. Из њих су викали нечисти духови и откривали
људске тајне и изобличавали људска дела, и оне су се много
грчиле. Благодаћу Божијом, обадве су примиле исцелење
пред иконом Пресвете Богородице.

Страна

И у данашње време, као и у прошлости, Пресвета Богородица
преко своје чудотворне иконе Лепавинске, милостиво сеје љубав,
духовну радост и мир. Многе су се сузе жалоснице претвориле у
сузе радоснице после молитве Њој, упућене у манастиру Лепавини. Године после II светског рата нису биле лаке за Цркву, и
манастир је тада увелико пао у заборав. Али, промисао Божија није
дозволила да то духовно лечилиште остане дуго запо-стављено.
Манастир Лепавина поново постаје место свакодневних ходочашћа
оних који пате од разних болести, невоља и проблема. Милост
Божија и чудотворна исцелитељска моћ лика Богородице на икони
Лепавиској, опет од манастира чине духовну бању у којој многи
налазе утеху, олакшање и избављење од својих недаћа.
Сведочанства о чудесима која су се дешавала посредством иконе
Богородица Лепавинска, могу се прочитати на званичној
презентацији манастира Лепавина

налази се велика литица са разним келијама. У једној од тих
келија, посвећеној Успењу Владичице Богородице, живео је
врлински старац јеромонах са својим послушником. Пошто по
обичају сваке недеље у поменутом Протатском скиту служаху
ОЛИТВА
бденије, желећи да оде на службу, једне суботње вечери тај
Ο, Пресвета и Премилостива Владичице Богородице! Клања- старац рече свом ученику: „Чедо, ја одох на уобичајено бденије,
мо се светој икони Твојој и смерно Те молимо: послушај глас а ти остани у келији и читај колико можеш своје правило.“ И
мољења нашег, погледај жалости и недаће наше! Љубављу изашавши упути се према скиту.
пребогата Мајко, притекни у помоћ нама беспомоћнима и
умоли Сина Твога и Бога нашег да нас по човекољубивој
милости Својој не погуби због безакоња наших. Од љубави и
доброте Његове испроси нам, Владичице, телесно здравље,
спасење душа, живот миран, земљу плодоносну, ваздух чист
и благослов са висине за сва добра дела и подухвате наше. И
као што си некада погледала на смерно славословље и
појање послушника атонског пред пречистом иконом Твојом и
послала му Ангела да га поучи песми којом Те Ангели
славослове, тако и сада прими усрдно молитвословље наше
које Ти приносимо, Царице Свеопевана!
Пружи ка Богу богоносне руке Своје на којима си
Богомладенца Христа носила и умоли Га да нас избави од
свакога зла. Покажи нам, Богородице, милост Своју: болесне
исцели, жалосне утеши, невољне помози и удостој нас да
живот свој побожно окончамо, да непостидан крај хришћански
задобијемо, да Небеско Царство наследимо материнским
заступништвом Твојим пред Тобом Рођеним, Христом Богом
нашим, Коме приличи свака слава, част и поклоњење са
Беспочетним Оцем и Пресветим Духом сада и увек и у векове
векова. Амин.

БОГОРОДИЦА ДОСТОЈНО ЈЕСТ
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Пред овом иконом призива се Мајка Божија за умилостивљење Бога према нама грешнима.. Црква је слави 11. јуна.

ЖИТИЈЕ

Икона Богородица Достојно јест (грч: Άξιον Εστί; рус: Достойно
есть); Аксион Естин - Достојно Јест је главна иконазаштитиница целе светогорске монашке заједнице. Налази се
у Кареји. На њој је приказана Пресвета Богородица која држи
Богомладенца Исуса Христа, у стилу који се зове Елеуса
(Ελεούσα), тј. Милосрдна.
Близу светогорске престонице, Кареје (Καρυές) у области која
припада светом манастиру Пантократору (Παντοκράτορος)
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Касно увече неко закуца на врата келије. Ученик похита и
отворивши угледа пред собом чудног монаха, њему сасвим
непознатог. Монах је замолио да уђе и преноћи.
Уставши за јутрење, домаћин и гост стану заједно појати
службу. Дошавши до „Честњејшеје“, домаћин отпева само
„Честњејшују херувим“ и тако све до краја, уобичајену дакле
стару химну Светог Козме Мајумског. А монах странац начини
другачији почетак песме, појући овакo: „Достојно јест
ваистину блажити тја Богородицу, присноблаженују и
пренепорочнују и Матер Бога нашего“, наставивши потом
„Честњејшују“ до краја. Чувши ове речи, домаћин се веома
задиви па рече странцу: „Ми појемо само Честњејшују, а
Достојно јест нисмо никада чули, ни ми ни старији оци. Али
молим те, учини ми те забележи и мени ту химну, да је и ја
појем Богородици.“ Овај се сагласи, тражећи да му донесе
мастила и хартије да забележи химну. Домаћин му онда каже:
„На жалост, немам ни мастила ни хартије.“ А странац ће:
„Дај ми онда неку плочу.“ Послушник похита, нађе једну плочу
и донесе је госту. Узевши плочу у руке, он стане прстом
бележити поменуту химну „Достојно јест“. И слова се чудом
толико дубоко урезиваху на тврдој плочи, као да бејеху
исписивана по најмекшој глини. Онда се гост окрене према
домаћину рекавши: „Од данас па на даље овако да појете и
ви и сви Православни.“ И ово рекавши ишчезне.
Кад је старац дошао са бденија и ушао у келију, млади монах
запоје „Достојно јест“, онако како га сами Анђео беше научио, и
покаже старцу плочу са анђеоским прстом урезаним словима.
Чувши ту химну и видевши плочу, старац се веома зачуди.
Онда је узму и заједно оду у Протат (Πρωτάτο) у намери да је
покажу Проту Свете Горе и осталим старцима заједничког
Сабора, и испричају све што се збило.
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Прославивши једногласно Бога и заблагодаривши Владичици
нашој Богородици за ово чудо, они сместа пошаљу плочу у
Цариград Патријарху Николају Хрисовергу и цару, са писаним
објашњењем овог чудесног догађаја. Тако ова ангелска химна
би објављена читавој васељени, да се поје од свих
Православних преславној Мајци Божијој. А Богородичину свету
икону која се налазила у цркви келије у којој се догодило чудо,
светогорски оци пренесу у Протатску цркву, у којој она до данас
стоји устоличена на светом трону у светом олтару, јер је пред
њом први пут Анђео отпевао ову химну. Саму келију назову
„Достојно јест“, а литицу на којој се она налази сви до данас зову
„Адин“ (Певање) или „Псалин“ (Појање), јер jе у њој први пут
зазвучала ова анђеоска, Богомајци подобна химна.
Анђео који се јавио и исписао речи химне, био је Арханђел
Гаврило, а о томе сведочи и запис из Минеја за 11. јун, који каже:
„На данашњи дан слави се Сабор Арханђела Гаврила у
‘Певању’.“ Пошто се чудо догодило 11. јуна 980. године,
ондашњи оци у знак сећања на чудо, установили су овај празник
и служили једном годишње Божанствену Литургију на месту
званом ‘Певање’, поштујући и славећи Арханђела Гаврила, који
оставши од почетка до краја Богородичин хвалитељ и
хранитељ, служитељ и радосни благовесник, послужи да се
објави ова химна Богоматери, јер само њему доличаше једна
таква служба.
У древна времена Владика свију, Бог, даде Јеврејима Десет
заповести написаних прстом Његовим на две камене плоче, а
сада господар Анђела Божијих даде свима Православнима најслађу и најпријатнију химну Мајке Божије, урезану арханђелским
прстом на каменој плочи

Речи химне
Достојно јест
Јако во истину
Блажити Тја, Богородицу
Присноблаженују и Пренепорочнују
И Матер Бога нашего
Честњејшују Херувим и славњејшују
Без сравњенија Серафим
Безистљенија Бога Слова рождшују
Сушчују Богородици
Тја, величајем

Достојно је
Уистину
Да Блаженом зовемо Тебе, Богородицу
Увек Блажену и Свебеспрекорну
И Матер Бога нашега
Часнију од Херувима и неупоредиво
славнију
Од Серафима
Тебе што Бога Реч непорочно роди
Уистину Богородицу
Величамо

БОГОРОДИЦА МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦА
МОЛИТВА

МОЛИТВА ПРВА
Прими Богородитељко сузна мољења нас који Теби припадамо и гледамо како на светој икони рукама носиш и млеком
храниш Сина Твога и Бога нашега Исуса Христа. Јер, иако си
Њега безболно родила, мајчинска туга Теби је позната, Ти
видиш немоћи синова и кћери човечијих. Зато, умилно
припадамо и целивамо чудотворну икону Твоју и молимо Те
Свемилосрдна Владичице: милостиво помилуј нас грешне

Άξιον εστίν
Ως αληθώς
Μακαρίζειν σε την Θεοτόκον
Την αειμακάριστον και παναμώμητον
Και μητέρα του Θεού ημών
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και
Ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
Την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν
Την όντως Θεοτόκον
Σε μεγαλύνομεν

осуђене да у боловима рађамо и у бригама подижемо чеда
наша, и жалостиво заштити младенце наше и нас који их
изродисмо, и од сваке болести и горке невоље избави. Даруј им
здравље и благовремену помоћ, да снагом храњени у снази
узрасту, да родитеље своје радошћу и утехом испуне, тако да се
и сада, посредништвом Твојим, из уста мале деце прослави име
Твоје.
О, Мајко Божија, буди милосрдна мајкама синова човечијих и
немоћним људима Твојим: похитај, исцели болести наше,
утишај надошле муке и жалости и не презри сузе и уздахе слугу
Твојих. Чуј нас који у дан невоље припадамо икони Твојој, и у дан
радости и избављења прими благодарне похвале срца наших.
Узнеси молитве наше ка Престолу Сина Твога и Бога нашега, да
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милостив буде нама грешнима и немоћнима, да пошаље
милост Своју на оне који славе Име Његово, да бисмо са
чедима нашим прославили Тебе, милостиву Заступницу и
верну наду рода нашега, у векове векова. Амин.
МОЛИТВА ДРУГА
О Пресвета Владичице наша Богородице, Небеска Царице,
Млекопитатељнице Господа нашег, Спаса свих људи и свега
света, Обиталиште Свете Тројице, Која нас озараваш
благодаћу Духа Светога, и храниш Светим телом и Крвљу
Христовом, не остави нас многогрешне без Твоје небеске
помоћи и заштите, но избави нас недостојне од свакога греха,
сваке напасти и искушења, од сваке беде и изненадне смрти,
од напада туђинаца и међусобних борби, и сваке злобе
духова поднебесних.
Умоли Сина Твога и Бога нашег: да нас у свако време дана и
ноћи разбуди и ободри на свако добро дело и подвиг
богоугодан; да нас учини вредним делатељима Његових
светих заповести, не само слушаоцима него и творцима
Његовог Јеванђеља, да на свим животним путевима нашим
творимо свету Вољу Оца нашег Небеског, и тако достигнемо с
Тобом бити у Цркви свих Светих, записаних на Небесима.
Даруј нам милостиво Твоју Богоматеринску помоћ: да, молећи
се пред Твојом Светом Иконом, Млекопитатељнице, ходимо у
светлости Лица Господњег, Тобом штићени од сваког
видљивог и невидљивог зла, и избављени од свих напада
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ђавољих споља и изнутра. Буди са нама у свако време и на
сваки час, као Мати Преблага и Сведобра, као Стена
неразорива и Заштита неодољива, као Мати и Богоневјеста
Цара Небескога, Христа Бога нашега, Коме нека је слава са
Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

ОПИС
Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија
помаже код порођаја, при недостатку мајчинског млека, за
здравље, одржање и васпитање деце.. Црква је слави 12.
јануара.

ЖИТИЈЕ

Чудотворна икона Пресвете Богородице Млекопитатељница
(грч: Γαλακτοτροφούσα; рус: Млекопитательница) позната је од
давнина на хришћанском истоку. Сликана је на основу
Јеванђеља: да је Пресвета Богомајка дојила оваплоћеног
Господа Христа као Сина Свог, што је она жена у Јеванђељу
исповедила речима упућеним Христу: Блажена утроба која те
је носила и дојке које си сисао (Лк 11,27).
О тој истини су такође говорили и писали и Свети Оци Источне
Цркве. Тако Свети Јефрем Сиријски каже у песмама на Рођење
Христово: "Из утробе Дјевине изашао је Младенац, и млеком се
хранио, и растао је поред деце – Син Господара свега. Света
Дјева-Мајка давала је Христу млеко, и Он се као човек хранио
њезиним млеком. Када се Господ хранио млеком Маријиним,
тада је точио живот свему свету."
За Светим Јефремом певао је о Богородичином дојењу Господа
млеком и Свети Роман Мелод, а његове и других црквених
песника химне о томе ушле су у Богослужење наше Цркве и
налазе се у Црквеним књигама из којих певамо службе Христу и
Богоматери. Једна од тих Црквених песама исписана је на
хиландарској Икони Млекопитатењници у Карејској испосници
Светог Саве: "Златоплетени Стубе, и дванаестозидни Граде,
сунцеточни Престоле, Столицо Цара, несхватњиво је чуди:
како млеком храниш Господа!?" – Егзапостилар на Успеније
Богородице.
Сходно овом Светом Предању Цркве, настале су иконе
Богородице Млекопитатељнице, познате још из старина у
Светој Земљи, Сирији, Египту и уопште у Православној
Византији, затим и код Православних Словена, најпре код нас
Срба а онда и код Руса. У Српској цркви, позната је фреска
Богородице Млекопитатењнице у Пећкој Патријаршији из
времена Архиепископа Светог Данила (почетак XIV века) и у
Науму код Охридског Језера (такође из XIV века) али су оне
настале највероватније по угледу на Икону Млекопитатељницу
коју је Свети Сава донео у Хиландар из Свете Земље.
Наиме, по усменом предању сачуваном у манастиру Хиландару,
данашња Хиландарска икона Богомајке Млекопитатељнице
налазила се у Лаври Светог Саве Освећеног, која се налази
двадесетак километара јужно од Јерусалима. Свети оснивач
ове највеће Лавре на Истоку, Свети Сава Освећени, по коме је
Свети Сава Српски добио име, пред своју блажену смрт је
пророчки говорио окупљеној братији монасима, који су
окруживали његов одар, да ће после много времена Лавру
походити један монах племићког рода са запада, по имену Сава,
коме они треба као благослов да дају икону Мајке Божије
Млекопитатељнице и такође његов игумански жезал, тј. штап.
Свети Сава Освећени упокојио се (†532) у миру и радости
четрвте године владавине великог цара Јустинијана.

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
Од тада прође много времена, готово седам векова, и братија
памтијаше заповест свог духовног оца, преносећи завештање
великог Светитеља. И заиста, почетком XIII века, на свом
ходочашћу у Свету Земљу, дође из Србије (1217) Свети Сава,
први Српски Архиепископ и Чудотворац, да посети манастир
Светог Саве Освећеног код Јерусалима.
Кад је Свети Архиепископ Сава прилазио кивоту у коме су
почивале мошти Светог Саве Освећеног, игумански жезал
паде са зида пред ноге Светог Саве Српског и поклони му се,
а икона Богородице Млекопитатељнице покрену се на свом
постољу. Манастирска братија најпре ћуташе, а потом казаше
пророчанство Саве Освећенога, у неверици да се оно сада
остварује пред њима. Кад год је, током тих дана боравка у
Лаври, Сава Српски улазио у манастирски храм, ова се сцена
понављала. Тек после љеговог трећег уласка у храм, братија
му саопште завештање свог духовног Праоца. Пророчанство
се, дакле, остварило! Тада су, из љубави и милоште према
Св. Сави Српском, а по завештању Преподобног Саве
Освећеног, икона Млекопитатељица и игумански жезал
поклоњени Архиепископу Српском, а уз њих још и позната
чудотворна икона Богородице названа Тројеручица (која се
налази у Хиландарској Саборној цркви на месту Игумана, а
која је припадала Св. Јовану Дамаскину).
На свом повратном путу из Палестине у Србију, Свети
Архиепископ Сава отиде прво у Свету Гору Атонску, где свом
манастиру Хиландару, кога је подигао са Светим му оцем
Симеоном Мироточивим, остави у неотуђиво наслеђе као
најлепши украс чудотворну икону Пресвете Богородице
Тројеручицу. Игумански пак жезал остави у келији званој
Моливдоклисја у Кареји. Касније је жезал пренет у келију
Патерица, названу тако по жезлу-штапу, који се грчки зове
патерица (πατερίτσα), и он је ту чуван до скоро, а однедавно је
пренет у Испосницу типикарницу Светог Саве у Кареји, која је
названа тако по типику који је Свети Сава још као монах
написао за ову испосницу, а који се типик састоји у завештању
свакодневног читања читавог Псалтира у тој Испосници.
Чудотворну икону Богородице Млекопитатељнице Свети
Архиепископ Сава је поставио на иконостас келије ИспосницеТипикарнице у Кареју, коју је посветио Преподобном Сави
Освећеном. Јединствена у Православном свету, икона
Пресвете Богородице Млекопитатељница представља
Младенца Христа како, држан на рукама Богородице, сиса
дојку на грудима Свете Богомајке. Друга знаменитост, везана
за ову чудотворну Икону, јесте њено место на иконостасу, крај
Царских Двери. Мимо обичаја наше Цркве, из велике љубави
према Мајци Божијој, Свети Сава је на иконостасу поставио
Млекопитатељницу, као престолну икону на десну страну, где
се према канону Православне Цркве поставља икона
Спаситеља Христа, коју је зато поставио на леву страну од
Царских Двери. Он је, другим речима, заменио места икона
Богородице и Христа, што је, због велике светости и
уважавања Светога Саве Српског, Васељенска Саборнокатоличанска Црква Православна дозволила, јер таквих
случајева има још у Православљу.
Овој светој икони Богородице Млекопитатељнице многи
благочестиви Православни Хришћани обраћају се са вером и
молитвом, а преко ње од Богомајке и Господа добијају
благодатну помоћ за спасење. Нарочито то чине побожни
поклоници кад дођу у Типикарницу-Испосницу Светог Саве у
Кареји.

Страна

БОГОРОДИЦА

НЕОЧЕКИВАНА РАДОСТ
МОЛИТВА
О Пресвета Дјево, Мати свеблага свеблагога Сина, нашега
града Заштито, свима у греху и патњи, у беди и болести, верна
Покровитељко и Заступнице! Прими молебно појање наше које
Теби узносимо, ми недостојне слуге Твоје и као што грешника,
који се сваки дан силно молио пред часном иконом Твојом,
ниси презрела, већ си му неочекивану радост покајања
даривала и усрдно умолила Сина Твога да опрости сагрешења
његова, тако и сада не презри молбе нас недостојних слугу
Твојих, но умоли Сина Твога и Бога нашег да буде милостив и
нама који се усрдно и са вером клањамо Икони Твојој, која
исцељује и неочекивану радост грешнима дарује, да би сви на
земљи као и на небу признали Тебе као постојану и непостидну
Заштиту рода хришћанскога, и прославили Тебе и Тобом Сина
Твога, са беспочетним Оцем и Једносуштним Духом, сада и
увек и у векове векова. Амин.

ОПИС

Мајка Божија преко ове иконе подстиче на покајање оне који јој
вапију, избавља од блудне страсти, болести, обраћа заблуделе, чува децу.. Црква је прославља 1. маја

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
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Богородица
Несаломива стена
Молитва
Царице моја Преблага, надо моја Богородице, Ти сироте
прихваташ и бескућне штитиш, Радости напаћених и
немоћних Покровитељко! Предивна Владичице, прими нас
који притичемо светој икони Твојој, погледај на грехом рањене
душе наше и умоли Онога чије срце бди над нама, Сина
Твога, Христа Бога нашега, да нас човекољубиво избави од
свих замки вражијих и спаси душе наше. Амин.

Опис
Пред овом иконом се уздижу молитве Мајци Божијој у свакој напасти и невољи, за одржање вере и јачање у њој. Црква је слави у Недељу свих светих (недеља пред почетак Петровског
поста).

БОГОРОДИЦА
ОМЕКШАЊЕ ЗЛИХ СРЦА
МОЛИТВА
Икона Мајке Божије - Несаломива стена

О, Многострадална Мајко Божија, Узвишенија од свих кћери
земаљских по чистоти Својој и по мноштву страдања која си
на земљи поднела, прими многоболне уздахе наше и сачувај
нас под кровом милости Твоје. Јер другог уточишта и топлог
заступништва сем Тебе немамо, Ти имаш смелости пред
Оним од Тебе рођеним, помози нам и спаси нас молитвама
Твојим, да бисмо неометано стигли до Царства Небеског и
тамо са свима Светима певали у Тројици Јединоме Богу, сада
и увек и у векове векова. Амин.

ОПИС

Усрдном молитвом пред овом иконом, Мајка Божија умирује
наше непријатеље и измирује завађене. Црква је слави 13.
августа.

БОГОРОДИЦА ОЗАРЕЊЕ УМА
МОЛИТВА

Икона Мајке Божије - Омекшање злих срца (Седмострелна)

О, Пресвета Дјево, Невесто Бога Оца и Мајко Божанственог
Сина Његовог Исуса Христа, Царице Ангела и Спаситељко
људи! Ти, Која грешнике разобличаваш и богоодступнике
кажњаваш, помилуј нас који смо много згрешили и заповести
Божије нисмо испунили и Завет Крштења, и многа друга
обећања, прекршили. Када Дух Свети одступи од цара Саула,
тада га бојазан обузе, чамотиња нападе, и тама очајања и туге
намучи душу његову, тако се и ми због грехова наших
лишисмо благодати Духа Светога: осујетисмо ум сујетним

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
помислима и заборавом помрачисмо душе наше, те нам је
срце притешњено плачем, тугом, болешћу, мржњом,
осветољубљем, гневом, злурадошћу и другим гресима.
Немајући друге радости и друге утехе, вапијемо Теби, Мајко
Бога нашега Исуса Христа, да умолиш Сина Твога да нам
опрости сва сагрешења наша и пошаље нам Духа
Утешитеља, као што Га је послао на Апостоле да теши и
просвећује оне који благодарну песму Теби певају: радуј се,
Пресвета Богородице, Која ум наш спасењу управљаш. Амин.

ОПИС

Страна

Свеблага, поштеди мене искупљеног крвљу Сина Твога, ублажи
болести многонапаћене душе моје, укроти јарост оних што ме
ненавиде и окривљују, оснажи пресахлу снагу моју, као у орла
обнови младост моју и не допусти да ослабим у вршењу
заповести Божијих. Огњем небесним дотакни пометену душу
моју и испуни је вером непостидном, љубављу нелицемерном и
надом поузданом. Да увек прослављам Тебе преблагословену
Заступницу света, Покровитељку и Посредницу нама грешнима,
и да се клањам Сину Твоме и Спасу нашем Господу Исусу
Христу, са беспочетним Оцем Његовим и животворним Духом
Светим, сада и увек и у векове векова. Амин.

Пред овом иконом се чита усрдна молитва за стицање Благодати, за оље разумевање Светог Писма, пре учења, за исцелење од умних болести, за развој интелекта код деце, за оза- Пред овом иконом се обраћамо Мајци Божијој као посредници
рење ума и срца.. Црква је слави 15. августа.
да би нам Њеним молитвама Бог опростио сагрешења. Помаже
и у избављењу од епидемије, парализе.. Црква је слави 7. марта
и 29. маја.

Опис

Икона Мајке Божије - Озарење ума

Икона Мајке Божије - Посредница грешнима

БОГОРОДИЦА ПОСРЕДНИЦА ГРЕШНИМА БОГОРОДИЦА ПУТЕВОДИТЕЉКА
Молитва
Царице моја Преблага, Пресвета Надо и Заштито! Ево, ја
бедни грешник стојим пред Тобом! Не остави мене који сам од
свих остављен, не заборави мене који сам од свих
заборављен, дај радости мени који радости нисам осетио! О,
тешке невоље и жалости моје! О, безбројни грехопади моји!
Живот је мој као ноћна тама, и нема никога од синова
човечијих који би могао мени помоћи! Ти си једина нада и
заштита, једино уточиште и утврђење моје. Теби смело
пружам немоћне руке своје и молим Те: буди милостива мени,

МОЛИТВА
Чудеснија и виша од свих твари, Царице Богородице, Мајко
Небескога Цара Христа Бога нашега, Пресвета Путеводитељко
Маријо! Услиши нас грешне и недостојне који Те у овај час
молимо и пред пречистом иконом Твојом са уздахом и сузама
припадамо и умилно Те призивамо: из јаме страсти избави нас,
Блага Путеводитељко, од сваке жалости и муке сачувај нас, од
напасти, зле клевете и лукавства вражијих огради нас. Јер Ти
можеш, о, Благодатна, не само од свакога зла људе Твоје
сачувати, већ можеш и сваку добродетељ испунити и спасти.
Јер сем Тебе, у беди и невољи, друге заштите и топле

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
посреднице пред Сином Твојим Христом Богом нашим
немамо. Умоли Њега Владичице да нас спасе и Царства
Небеског удостоји, да спасени Тобом, славимо Тебе и у
будућем веку као узро-чницу спасења нашега и прославимо
Свесвето Име Оца и Сина и Светога Духа, у Тројици
слављенога и свепоштованог Бога, у векове векова. Амин.

ОПИС

Страна

Твојим, будемо усељени у небеске обитељи, где сви непрестано
празнују и радосно прослављају Пресвету Тројицу, Оца и Сина и
Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.

ОПИС
Пред овом иконом се обраћамо Мајци Божијој у тренуцима
тешке невоље, за децу.. Црква је слави 5. фебруара.

Ова молитва се усрдно чита у разним невољама, за заштиту
у путовањима.. Црква је слави 28. јула.

Богородица Спаситељка
Богородица Путеводитељка

БОГОРОДИЦА СПАСИТЕЉКА
МОЛИТВА

О, Пресвета и Преблагословена Владичице, Дјево
Богородице! Погледај светим оком својим на нас који стојимо
пред светом иконом Твојом и умилно Те молимо: подигни нас
из дубина греховних, просветли ум наш помрачен страстима и
исцели ране душа и тела наших. Друге помоћи и друге наде
немамо сем Тебе, Владичице, Ти знаш све слабости и сва
сагрешења наша, Теби притичемо и Теби вапијемо: не лиши
нас небеске заштите Твоје, води нас неисказаном милошћу
Твојом, спаси и помилуј нас који пропадамо и исправи многогрешне животе наше, избави нас од опасности, несреће,
болести, изненадне смрти, пакла и вечних мука, јер си Ти, Царице и Владичице, брза Помоћница и Заступница свима који
Ти притичу и сигурно уточиште грешнима који се кају! Подари
нам, Свеблага и Пренепорочна Дјево, крај живота нашега хришћански, непостидан, миран и удостој нас да, заступништвом

БОГОРОДИЦА СТРАДАЛНА
МОЛИТВА
О, Пресвета Владичице, Дјево Богородице! Прими усрдну молитву нас који се клањамо чудотворној икони Твојој "Страдалној",
милостиво посети смерне и грешне слуге Своје, не остави нас
да пропаднемо у безакоњима својим, буди Помоћница и
Заштитница свим Православним Хришћанима, и у часу кончине
живота нашег буди Заступница наша, о, Пренепорочна! Помилуј
нас милошћу Сина Твога, Господа нашег Исуса Христа и Својим
материнским заступништвом избави нас вечних мука. Амин.

Опис
Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и
скрушено помоле у свакој невољи и тескоби. Нарочито избавља
од страха.. Црква је слави 13. августа.

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...

Страна

посрамљен. Зато, услиши и нас који у овај дан туге, икони Твојој
припадамо и у сузама Те молимо: одагнај од нас све жалости
овога привременог живота и не лиши нас свемоћне заштите
Твоје и бескрајне радости вечне у Царству Сина Твога и Бога
нашег. Амин.

ОПИС
Ко се пред овом иконом усрдно и покајно моли Мајци Божијој,
добија од Ње брзу утеху и помоћ у свакој жалости, болести, у
проналажењу несталих.. Црква је слави 24. октобра.

Богородица Страдална

БОГОРОДИЦА СВЕЦАРИЦА
МОЛИТВА
О, Свеблага, чудесна Богородице, Свецарице! Нисам достојан да уђеш под кров мој! Али као милостивог Бога љубоблагоутробна Мајко, кажи реч, да буде исцељена душа моја и да
буде оснажено немоћно тело моје. Јер Ти имаш моћ непобедиву и ни једна молба Теби није узалудна, о, Свецарице! Зато
се помоли и заузми за мене да бих прославио преславно име
Твоје свагда, сада и увек и у векове векова. Амин.

ОПИС
Помаже у свакој невољи, нарочито код малигних обољења,
учвршћује у вери.. Црква је слави 15. августа.

БОГОРОДИЦА

СВИХ ЖАЛОСНИХ РАДОСТ
МОЛИТВА
О, Пресвета Владичице Богородице, часнија од Херувима и
славнија од Серафима, Богом изабрана Невесто, свих
жалосних Радости, утеши нас јер друге заштите и помоћи до
Тебе немамо. Једина Заступнице радости наше, и Мајко
Божија и Мати милосрђа, Која стојиш пред престолом
Пресвете Тројице, помози нам јер ко Теби притиче не одлази

Богородица Свецарица

БОГОРОДИЦА ТЕОДОРОВСКА
МОЛИТВА
Кога да призивам Владичице, коме да прибегнем у жалости
мојој, коме да принесем сузе и уздахе моје, ако не Теби, Царице
Неба и земље. Ко ће ме отргнути из живога блата грехова и
безакоња мојих, ако не Ти, Мати Живота, Заступнице и
Прибежиште рода људскога. Услиши јецаје моје, утеши ме и
помилуј у невољи мојој, заштити од беде и напасти, избави од
патње и озлобљености, од свих недуга и болести, од врага
видљивих и невидљивих, умири злобу оних који нападају на ме,
да избављен будем од клевете и пакости људске и од прљавих
телесних навика мојих. Закрили ме под сеном милости Твоје, да
мир и радост добијем и од грехова избављење. Твоме
материнском заступништву предајем себе, буди ми Мајка и
надање, покров и помоћ, Заступница, радост и утеха, и у свему
брза Помоћница. О, чудесна Владичице! Свако ко Ти се обрати,

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
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не одлази без свесилне помоћи Твоје; зато и ја недостојни
Теби прибегавам, да избављен будем од изненадне љуте
смрти, шкргута зуба и вечних мука и да, удостојен Царства
небеског, из дубине срца ускликнем: Радуј се Мати Божија,
Покрове и Заступнице наша усрдна, сада и увек и у векове
векова. Амин.

ОПИС
Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно
и скрушено помоле у свакој опасности и тескоби, при најезди
туђинаца, за успешан порођај.. Црква је слави 14. марта.

Богородица Теодоровска

Икона Мајке Божије - Свих жалосних радост

БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА
МОЛИТВА
О, Пресвета Владичице Богородице, Ти која си се чудесно
Јовану Дамаскину јавила, а он веру истиниту и наду
неколебљиву показао, услиши нас грешне који се пред
чудотворном иконом Твојом усрдно молимо и тражимо помоћ
Твоју: не одбаци молитву ову ради многих сагрешења наших,
већ као Мајка милостива и дуготрпељива, избави нас од
болести, патње и туге, опрости нам грехе које починисмо и
испуни радошћу и весељем све који поштују свету икону Твоју
Тројеручицу, да бисмо радосно певали и љубављу
прославили име Твоје, јер си од свих поколења изабрана и
благословена у векове векова. Амин.

ОПИС
Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у
свакој муци и невољи, код болоа и уганућа руку.. Црква је
слави 12. јула.

Богородица Тројеручица

Страна

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...

БОГОРОДИЦА

УБЛАЖИ ЖАЛОСТИ МОЈЕ
МОЛИТВА
Пресвета Богородице, одагнај болести многоуздишуће душе
моје и уклони сваку сузу са лица земље, јер Ти болести
одгониш и жалости утишаваш и свима си нада и утврђење и
моћ је Твоја непобедива! Зато ме ослободи свих беда да Те
призивам: Радуј се Радости моја! Избави ме од свакога зла и
одагнај тугу моју, олакшај болести и утишај буру злих напасти,
Владичице Пречиста и Преблага, скини тешко бреме грехова
мојих и ублажи жалости срца мога. Амин.

ОПИС

Страна

слов градовима, насељима и њивама нашим и свакоме ко се у
Тебе нада. Са побожним трепетом и скрушеним срцем Те молимо: буди и нама грешним и недостојним слугама Твојим мудра
Домостројитељка која животе наше добро управља. Сваку
заједницу, сваки дом и породицу у побожности, Православљу,
јединомислију, послушности и изобиљу сачувај. Прехрани
сироте и оскудне, старе окрепи, младенце однегуј и све нас
уразуми да Господа призивамо: "Хлеб наш насушни дај нам
данас..." Сачувај, Пречиста Мајко, људе Твоје од сваке невоље,
болести, глади, пропасти, огња, од сваке зле прилике и сваке
неслоге. Граду нашем (или селу, обитељи...), и сваком дому и
породици, и свакој души хришћанској и читавој земљи нашој
измоли мир и велику милост, да славимо Тебе, Премилостиву
Хранитељку нашу, сада и увек и векове векова. Амин.

ОПИС

Пред овом иконом Мајци Божијој се усрдно обраћамо
Покајничку молитву пред овом иконом Мајка Божија услишава за избављење од сваке опасности, од суше и глади..
Црква је прославља 15. октобра.
у свакој муци, болести и жалости.. Црква је слави 25. јануара.

Богородица - Ублажи жалости моје

Богородица - Умножитељка хлеба

Богородица - Умножитељка хлеба БОГОРОДИЦА - УТЕШИТЕЉКА
МОЛИТВА

О, Пресвета Дјево Богородице, Премилостива Владичице,
Царице неба и земље, сваког хришћанског дома и породице
Благоустројитељко, невољним благослове, потребитим изворе непресушни, сиротим и удовим и свим људима Хранитељко! Ти, Владичице, Која си родила Хранитеља васељене и
Умножитељко хлеба нашега, пошаљи свој мајчински благо-

МОЛИТВА
Целоме свету надање, Пречиста Дјево, Пресвета Богородице,
утехо наша! Не одбаци нас грешне који се у милост Твоју
уздамо: угаси пламен греховни и покајањем ороси усахла срца
наша, очисти ум наш од помисли греховних, прими молбе што
ти са уздахом из душе и срца приносимо. Буди заступница наша
пред Сином Твојим и мајчинским молитвама умири праведни

МОЛИТВ
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Страна 30

гнев Његов. Исцели душевне и телесне ране, Владичице,
болести наше излечи, умири буру злих напада вражјих, уклони
бреме грехова наших, не дај да сасвим пострадамо и утеши
тугу скрушених срца наших, да те славимо до последњег
уздаха нашег. Амин.

ОПИС
Преко ове иконе Пресвета Богородица даје мир и утеху свима
који јој се искрено обраћају у великој жалости.. Црква је слави
21. јануара.

Богородица Васпитање

БОГОРОДИЦА ВЛАДИМИРСКА

Богородица Утешитељка

Богородица Васпитање
МОЛИТВА
О, Пресвета Владичице, Дјево Богородице, спаси и сачувај
под окриљем Својим чеда моја (имена), као и сву децу,
девојчице и дечаке, крштене и некрштене и оне у мајчинској
утроби ношене. Закрили их материнским Покровом Твојим,
сачувај их у страху Божијем и у родитељској послушности.
Умоли Господа мог и Сина Твог да им дарује оно што користи
њиховом спасењу. Поверавам их материнском старању
Твоме, јер си Ти Божанствена Заштита слугама Твојим. Амин.

ОПИС
Мајка Божија преко ове иконе помаже забринутим родитељима који јој се усрдно обраћају за помоћ у благочестивом
васпитању и одгајању деце.. Црква је слави 5. марта.

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...

Страна

се и помози, сажали се и избави, приклони ухо Твоје и прими наше
сузне и жалосне молитве, и ако хоћеш успокој нас и обрадуј, нас
Коме да завапимо, Владичице? Коме да прибегнемо у немоћи који имамо љубав према Твоме беспочетном Сину и Богу нашем.
нашој ако не Теби Царице Небеска? Ко ће примити плач и Амин.
уздахе наше ако не Ти Пренепорочна, надо Хришћана и
прибежиште нама грешнима? Ко је од Тебе већи у милости?
Приклони ухо Твоје κ нама Владичице и Мати Бога нашега и Усрдна молитва из срца са дубоком вером нас избавља од свих
не презри нас који тражимо помоћ Твоју: чуј јецаје наше, мука душевних и телесних. Црква је слави 17. октобра.
Царице Небеска, окрепи, уразуми и научи нас грешне. Не
ИТИЈЕ
одступи од слугу Твојих Владичице због роптања нашег, но
буди нам Мати и Заступница и предај нас милостивој заштити Богородица Избавитељка (рус: Избавительница); Почетком 19.
Сина Твога. Учини са нама како је угодно светој вољи Твојој и века на Атону је проводио иночки живот знаменити подвижник
приведи нас грешне тихом и безметежном животу, да Константин Теодул. Код њега се налазила чудотворна икона
оплакујемо грехе наше и да се радујемо са Тобом свагда, сада Богородице, на коме је она насликана млађа од средњих година.
После смрти тог подвижника, икона је прешла у власништво
и увек и увекове векова. Амин.
Константиновог ученика старца Мартинијана, који је дошао на
ПИС
Атон из Грчке 1821. године. У почетку те године, Мартинијан је
Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и отишао са Атоса у Грчку у место Мавровони, које се налазили у
скрушено помоле у сваком духовном болу и невољи, при на- епархији Спарти. Житељи тих места су имали страшну невољу.
језди туђинаца, у ратној опасности.Црква је прославља 21. маја Њихова поља и шуме и све растиње било је опустошено
скакавцима.
Подигавши се, скакавци су истребили све што им је било на
путу. Месна управа је истерала народ у поља да их зауставља и
скупља и уништава, односи у јаме и пали. Но све те мере су
биле немоћне у борби са ужасним непријатељем, и показало се
што су више скакавце уништавали, све их бивало више. Најзад
су у ужасу, дошли у лавру Алексија Човека Божијег, која је била
близу несрећног округа. Почели су, у част светих моштију
угодника Божијих, вршити крсни вход на своја поља, са
молебаном. Но скакавци као да су се раздражили тим
молебаном, па су почели нападати и на људе, првенствено
кидишући на очи. Тако да су се житељи тог места и свештеници
у ужасу разбежали и посакривали по кућама. О тој невољи
сазнао је старац Мартинијан. Онима који су му били послани
после неуспелог молебана, рекао је: "Зар је могуће да је тако
слаба ваша вера, пошто нисте умолили Господа. Удружимо
наше молитве. Саберите старце који желе доћи, да
прибегнемо ка моћном и свесилном заступништву Владарке
неба и земље; и да изнесемо њену свету икону, и да се заједно
помолимо, и верујем да Господ неће презрети наше смирене и
усрдне молитве упућене Њему, посредништвом своје
Матере, и избавиће овај крај од сваке невоље."
Надајући се у милостиво заступништво Богомајке, нису се само
скупили старци него и жене, па чак и деца. Дошла су и четири
свештеника. По савету старца, опет је организован крсни вход.
Носећи свету икону пошли су на поља. Ту је Мартинијан
поставио ношену икону на земљу, и пред њом су се, са усрдном
молитвом сви поклонили. Небеска Владарка није одбацила
молитве верних слугу Сина Свога, и Бога нашег. Дивним
знамењем своје моћи она је уништила скакавце. Одједном је
налетело велико мноштво птица које су се устремиле на
скакавце. Скакавци су се подигли са поља и полетели тако
збијени да су засенили сунчану светлост.
У том селу Мавровани лежао је један тешко болестан дечак.
Болест
га је много мучила, и родитељи су решили да причесте
Богородица Избавитељка
свог сина. Позвани свештеник је то сметнуо с ума и није дошао.
А старац Мартинијан је чуо да су тражили да му се донесу Свети
ОЛИТВА
дарови, и позвао је свештеника. Кад су дошли кући дечака,
О Мајко Божија, помоћи и заштито наша, буди Избавитељка чекала их је тужна вест, јер је дечак већ био умро. Јереј је
наша, у Тебе се надам и увек из све душе те призивам: Смилуј замолио Мартинијана да донесе своју икону, да се ту помоле
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Царици небеској за дете. Старац је видео дубоку веру његову
и дубоку веру смирених родитеља умрлог. Отишао је и донео
свету икону и положи су је на дечаков одар. После молитве
старац је, три пута закрстио иконом умрлог, и дечак је
неочекивано отворио очи. Њега су, по савету Мартинијана
причестили, и дечак је одмах устао као потпуно здрав. По
оздрављењу, дечак је био пострижен у монашки чин, са
именом Алексије. Узео је име монаха, који се дуго пре њега
подвизавао на Атону.
Вест о овом чуду се веома брзо разгласила. Мноштво немоћних и страдалника од душевних и телесних болести,
долазило је икони Богомајке, и сви који су јој са вером
прилазили, добијали су милостиво заступништво. Од иконе су
се непрестано изливала чудотворства, број богомољаца је
веома порастао, тако да је келија где је пребивао старац увек
била препуна. Бежећи од мирске сујете, и желећи себи добро,
смирени старац реши да се удаљи у такво место, где га нико
не би могао наћи. Са том мишљу он је дошао до морског
брега и ускоро пронашао над морем окомиту стену са
пећином која је била погодна за подвизавање. Мартинијан се
обрадовао што ће моћи да се потпуно одвоји од људи. Но
Пресвета Дјева је другачије благоизволела. Једне ноћи док се
подвижник молио у пештери, у време молитве он је чуо неки
глас који му је говорио да не скрива код себе чудотворну икону
и да служи добру и невољама ближњих. Мартинијан се
изговарао да је немоћан и стар. Глас је настојао да учини како
му је заповеђено говорећи да то све испуни ради славе
Матере Божије. Када је старац завршио своју молитву, предао
се кратком одмору. У то време друга необична светлост је
засијала у пештери. Старац је видео сијајући стуб од неба до
земље, и при том је поново чуо члас који му заповеда да
остави затворништво и иде да послужи ближњима.
Околним житељима би откривено место пребивања
подвижника. Једна Јелена запоседнута демоном, све је време
викала где се налази место где се крије старац, и да се код
њега налази икона Мајке Божије која је може исцелити. Демон
који је обитавао у тој жени био је веома жесток и љут. Свима
који су прилазили ка Јелени он је говорио скривене грехе.

Један благочестиви јереј реши да дође у дом Јеленин и да
очита над поседнутом молитве заклињања. Но болест је била
напала на свештеника, и почела грозно мучити служитеља
Божијег. Не обазирући се на сву вику демонску, свештеник је
продужио читати молитве у којима се молио да се изгна демон
из жене. И нечестиви дух веома натеран од стараца и јерејским
заклињањем, и силом Божијом, показао је место где се скрива
Мартинијан.
Сутрадан ујутру старац чу жамор мноштва народа који се окупио
под стеном, умољавајући га да сиђе, јер им је потребна помоћ
јер страдају. Схвативши да је то воља Божија, повинова се и
пође у дом опседнуте демоном, где су га звали да пође. Како се
приближио њеном дому, болесница је пала у транс и почела
беснети и викати. Када је старац ушао у дом, и поставио икону
Богоматере, и положио пред икону неколико поклона од
приложника, демон је са великим стењањем неповратно изишао
из жене. Болесница је дошла к себи и са усрдном молитвом
заблагодарила Богородици.
Много је било и других исцељења ђавоиманих пред овом
иконом Богоматере. Пошто су се непрестано дешавала чуда, то
је народ непрестано долазио Мартинијану. Старцу су постала
терет та сабрања, и на крају, реши да оде у своју обитељ. Када
је народ сазнао о његовој намери, у великом мноштву је пратио
подвижника на далеком растојању. Са великим плачем су се
растали од старца. Како су и у које место улазили, икона
Богоматере је стално изливала милост на то место. После
доласка на Атон, у манастир великомученика Пантелејмона,
Мартинијан се убрзо преставио у Господу. Света икона
Богоматере је постала драгоцено наслеђе обитељи. Ту је часни
Њен лик остао до 1889. године. Настојатељ Пантелејмо-нске
обитељи, Архимадрит Макарије завештао је икону Избавитељку
на благослов тада новоустројеној Новоатонској обитељи
Симона Кананитског на Кавказу, где се налази и данас.
Посредством иконе, чудотворан лик Богородице, избавио је од
погибије Господара Императора Александра III са породицом,
при судару возова на станици Борки, а такође и наследника
престола, великог кнеза Николаја Александровича у граду Отсу
(Лапонија) од руку убица.

ЧАЈНИЧКА КРАСНИЦА

Небеска славо и Чајничка похвало, радуј се! Из твога девичанског тела засијала је радост свему свету; нека и из твоје чудесне
иконе сија радост свима нама, који се теби вазда радујемо и из
дубине душе кличемо: Радуј се, Зоро нашега спасења, радуј се,
Дародарилице, обрадуј нас сваким добрим даром. Амин.

МОЛИТВА
Пресвета Богородице, Дародарилице, спаси нас. Тебе
славимо, Дародарилицу, која си чудесима многим прославила
Сина својега и себе, Дјево Богомати; освети нас славом твојом
неизреченом, Дародарилице, и спаси душе наше.
Чајниче се радује теби, Богорадована, као драгоценој ризници
небеских дарова; обдари и нас милошћу својом, Дародарилице, и испроси нам благодат Духа Светога што истином просвећује и освећује душе наше.
Дарове дарујеш свакоме ко име твоје са вером и надом
спомиње, и свакоме ко се пред ликом твојим чудотворним моли: слепима вид, раслабљенима снагу, бездетнима потомство, тужнима утеху, покајницима очишћење. Стога те у љубави прослављамо, Дародарилице, и под твоју заштиту душе
наше стављамо.

ОПИС
Усрдне и искрене молитве из срца пред овом иконом помажу
свима онима који су невољни, ожалошћени, болесни, исцрпљени душом и телом, грешници и покајници, осамљени и напуштени у тешким данима..

ЖИТИЈЕ

По Предању, икону је насликао је Свети Апостол Лука у Јерусалиму. На предњој страни ове иконе је Богородица са богомладенцем Христом, а на задњој страни Свети Јован Крститељ који
десном руком благосиља. У Србију је икону донео Свети краљ
Милутин (1282-1321). Икона је чувана у манастиру Бања код
Прибоја на Лиму. Ту је била до 1594. године, када је безумни Синан паша узео мошти Светог Саве из манастира Милешева и
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спалио их на Врачару. Том приликом опљачкан је спаљен и
манастир Бања. Побожан Србин из Рудог успио је да спасе из
ватре икону и да је преко Лима однесе у Стару чајничку цркву.
Икона је у тој цркви била око 370 година, па је пренета у нову
Чајничку цркву.
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повремено вршио службу, а народ се на кољенима провлачио
кроз уски улаз и присуствовао богослужењу. 1946. године,
обновљена је стара црква и икона је пренешена и постављена у
њу, а 1959. године обновљен је и на Малу Госпојину освећен
нови чајнички храм и икона је пренета у њега. Храм је осветио
блаженопочивши Патријарх српски Герман. Данас се налази на
украшеном престолу, уз северозападни зид средњег дела
храма, близу олтара.
Већ вековима народ приступа овој светињи у нади и вери да ће
им Богородица помоћи. Као и много штошта друго везано за ову
икону, остало је незаписано попут великог броја чуда која су се
дешавала искреним верницима уз помоћ Богомајке и чудотворне
иконе њој посвећене. Мештани причају да су се чуда дешавала
још док је икона била у манастиру Бања. Једно од чуда које се
десило забележено је у Житијима светих за август, пре Првог
светског рата. У запису стоји да је један дечак римокатоличке
вероисповести, родом из Зенице, кога су овде родитељи довели
зато што је престао говорити - проговорио. Отац Јован прочитао
је, тада, молитву. Након завршене молитве несвесно је питао
дечака: "Када си престао говорити?" Дечак му је одговорио: "Од
кад сам се уплашио" и описао чега се и кад уплашио. Он је
проговорио, а његови родитељи пали су ничице пред светињом.
Икона помаже и онима који нису Православне вере, али долазе
пред икону са вером да ће им Богородица кроз своју икону
помоћи. Због сталних долазака ходочасника, у непосредној
близини цркве постоји и конак, у коме верници могу преноћити.

БОГОРОДИЦА - ПОГЛЕДАЈ НА СМИРЕЊЕ

Икона Мајке Божије - Чајничка Красница
Побожни народ овог краја толико је поштовао ову икону
Красну, да кад је обновљен манастир Бања није дозволио да
се икона однесе из Чајнича. 1868. године на икону је стављен
сребрно-златни оков који је радио мајстор Ристо Андрић из
Сарајева. 1943. године за време Другог светског рата,
Италијани су активирали експлозив и стара чајничка црква је
потпуно уништена, а нова црква веома оштећена. Чајничка
Красница је на чудесан начин остала нетакнута, као и раније
приликом турског палења. После ове експлозије, дошле су
усташе у Чајниче и почели са убијањем невиних Срба и
безазлене дечице. Напали су и цркву, опљачкали је и са
Чајничке Краснице скинули драго камење. Побожни Срби
спасили су икону. Најпре је пренета у кућу Милке Спремо, а по
одласку усташа осам људи пренели су је у цркву села
Стречане у Рашкој.
Из Стречана је пренета у једну пећину ради веће сигурности. У
пећини је чувана под стражом. Из пећине је пренета у село
Слатину код Србиња, одакле су је Чајничани опет вратили у
Чајниче у село Трпиње, и сакрили је опет у пећину где је
остала до краја рата. У премаленој пећини свештеник је
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нашу, за очување заповести Христових, омекшај окамењена
срца наша за љубав према Богу и ближњима, даруј нам
скрушено срце и истинско покајање, да очистивши се од
скрнавних грехова, задобијемо живот хришћански миран и да
добар одговор дамо на Страшном Суду Господа нашега Исуса
Христа, Једнога са Беспочетним Оцем, и Пресветим, Благим и
Животворним Духом, којима припада свака слава, част и
поклоњење, сада и увек и у векове векова. Амин.

О, Пресвета Госпођо, Богородице Дјево, виша од Херувима
и часнија од Серафима, од рођења Богоизабранице!
Погледај са небеских висина оком Твојим милостивим, на
нас, Недостојне слуге Твоје, који се са умиљењем и сузама
молимо пред Пречистим ликом Твојим; не ускрати нам
заступништво Твоје и покров којим нас одржаваш у лутању
овоземаљском, преболном и преметежном. Спаси нас од
погибељи и јада наслеђених, уздигни из дубине греха,
ПИС
просветли ум наш помрачен страстима, и исцели ране душа
Усрдна молитва Мајци Божијој пред Њеним чудотворним
и тела наших!
О, Премилосрдна Мајко Човекољубивог Владике! Задиви ликом на овој икони помаже у свим тешким ситуацијама у
нас пребогатом милошћу Твојом, оснажи немоћну вољу животу. Црква је слави 16. септембра

О

Богородица
БОГОРОДИЦА (грч. Θεοτόκος), у свим јеванђелским
предањима мајка Господа Исуса Христа, а тиме је одређена
и њена улога у домостроју спасења; Дјева Марија, која на
јединствен начин пројављује Светог Духа у Цркви; символ
духовности и побожности. Апостол Лука приказује Марију као
побожну жену, која се верно покорава Закону (Лк 2,22), а
њене одговоре на Божију поруку изражава правим
старозаветним изразима (Лк 1,38). Она прима наговештај
спасења (Лк 1,28), прихвата га и тако омогућава његово
испуњење. Она тако постаје прва епифанија Духа Светога ο
реалности Царства небеског. Богородица је прва икона, први
дар, прво показање Духа Светога. Богородица је Мати
Божија (а то име је исписано на иконама, иницијалима
ΜΡΘΟΥ, или потпуно μήτηρ Θεοΰ), која је родила Сина
Божијег, а који је од ње узео савршену људску природу.
Поводом тога, Хришћанство је током своје историје, одавало
дужно поштовање Богородици. Одмах после слабљења
многобоштва, цар Константин Велики подигао је пресветој
Богородици три цркве у Цариграду. Трећи васељенски сабор
(Ефес, 431) одржан је у цркви посвећеној њој. Поред тога,
Црква је посветила Богородици неколико празника током
године: Рођење (Мала Госпојина), Ваведење, Благовести и
Успење (Велика Госпојина).
Достојанство и име Богородица припало је Дјеви Марији из
Назарета као Божијој изабраници у икономији спасења
људског рода. Ο томе како је она послужила као живи
посредник Божанског плана у оваплоћењу Сина Божијег,
предвечног Емануила, кога је родила пре две хиљаде
година, сведоче разни извори: а) ономастика; б) епитети; в)
Стари и Нови Завет; г) светоотачки списи; д) омилитика; ђ)
литургија; е) црквена поезија; ж) акта Црквених Сабора; з)
предања; и) иконографија.
На арамејском, име Мариам значи Јахве Богу одана,
вољена од Бога. Ничије име, каже Св. Дамаскин, не може се
поредити са њеним, и стога је поздравља као Мајку Божију с
најлепшим именом међу створењима. Као Мајка непролазне
Светлости, она је предсказана у старозаветним књигама (4
Мој 24,17; Јез 7,14), а у Откровењу Јовановом (Отк 12,13)
најављена је у светлећем ореолу, окружена са 12 звезда.

Рођење
Рођење Богородице, Дјеве Марије, није било уобичајено. Она
је унапред проречена, најпре од Бога: јер ћe "семе женино
сатрти главу змије" (1 Moj 3,15), а онда и од старозаветних
пророка, у многим пророштвима. Рођена је од Богом изабраних
родитеља, Јоакима и Ане (они у почетку брака нису имали
деце, па су много туговали, јер се неплодност код Јудеја
сматрала као срамота), који су се одликовали чистим, светим и
праведним животом, и који су потекли из два, Богом издељена
рода јеврејског народа: царског Давидовог и првосвештеничког
Ароновог. Богородица је рођена у Назарету, у Галилеји (Лк
1,26-27), а њено име Марија, које је некад носила и Аронова
сестра (2 Moj 15,20), било је сасвим уобичајено и бројно у
време рођења Господа Исуса Христа.

Детињство и живот у храму
Када је Богородица навршила шест месеци, мајка је поставила
на земљу (да види може ли да стоји), а том приликом је
Богородица направила седам корака. Одушевљена Ана је
рекла: "Жив Господ Бог мој, ти нећеш ходити по земљи, док
ја не принесем тебе у храм Господњи", а када је напунила три
године, дошло је време да малу Марију принесу Богу на дар,
као трогодишње чисто јагње. И дошао је дан свечаног уласка у
Јерусалимски храм (Ваведење). Пред свечаним ходом ишле
су младе чисте девојке, а за њима света кћер праведних
родитеља. Код врата Јерусалимског храма, у сусрет мајци
великог првосвештеника изашли су многи свештеници, на челу
са првосвештеником Захаријем. Према Предању, овде се
догодило чудо: "Око храма било је 15 степеница, на свакој од
њих певали су један псалм свештеници и левити, узлазећи на
служење. На први степеник од ових, поставили су родитељи
младу Марију. Дјева Господња сама, не подржавана и не
олакшавана ничијом руком, узишла је по свим степеницима
тако, као да је у пуном узрасту."
Када јој је било 7 година, родитељи су је одвели у храм где је
живела у атмосфери богослужења, а време је проводила у
молитви, ручном раду и читању Светог Писма. Ту је остала до
навршених 12 година, када је дошло време (по тадашњем
обичају) да, сходно другим девојкама, ступи у брак.
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у кућу на Сиону коју је купио. Лечила је болесне и опседнуте
Заруке са старцем Јосифом
злим духом, удељивала сиротињи и удовицама. По Вазнесењу

Међутим, уважавајући њену жељу, заручили су је ради
чувања девичанства са старцем Јосифом, који је био Богом
означен да је чува и да буде хранитељ Господа Исуса
Христа, све до потпуне појаве Богочовечанства.
Православно учење ο Богородици посебно наглашава
чињеницу њеног девичанства. Грчки термин αίπαρβενία (увек
дјева; цсл: приснодјева) јавља се први пут код Св. Игњатија
Богоносца (†106), од кога ћe бити преузет од стране
целокупне патристичке традиције, да би се њиме означило
зачеће Исуса Христа без човековог посредништва, већ
силом Духа Светога.

Господњем, проживе још 24 године, када се и престави са 72
године. Када је положена у гроб, свима који су је посматрали,
постала је невидљива.

Наговештаји Старог Завета
Пророк Исаија је Богородицу наговестио речима: "Гле,
девојка ћe затруднети и родити сина и наденуће му име
Емануил, које ћe рећи: с нама Бог." (Ис 7,14; Мт 1,23) Такође:
"Јер нам се роди дете, син нам се даде којему је власт на
рамену и име ћe му бити: дивни, саветник, Бог силни, отац
вечни, кнез мирни." (Ис 9,6) И даље: "Али ћe изаћи шибљика из
стабла Јесејева и изданак из корена његова изникнуће. И на
њему ћe почивати дух Господњи, дух мудрости и разума, дух
савета и силе, дух знања и страха Господњег." (Ис 11,1-2)
Пророк Мојсије у (1 Мој 28,10-11) каже да ћe се родити Син
Божији који ћe измирити Небо и земљу, Бога и људе. У истој
књизи (28,12) Јаков је уснио лествицу која спаја небо и земљу,
по којој се Анђели пењу горе и силазе доле.
Пророк Михеј (5,2) пореди је са Витлејемом који иако је
најмањи међу тисућама Јудиним, "из њега ћe изаћи онај који
ћe бити господар у Израиљу којему су изласци од почетка, од
вечних времена." И још додаје: "Зато ће их оставити докле
не роди она која ћe родити." (5,3)
Пророк Давид је видео као Цркву (Пс 132,14) што је постало
омиљена тема у патристици и Црквеној поезији. У Песми над
песмама, невеста се пореди с Богомајком; она наступа као
светлећа зора (6,9).

Нови Завет

Богородица са Исусом Христом, икона XIV век
Непорочна Дјева Марија је неизрециво родила Бога Логоса,
при чему је остала девичанством сачувана, а на Сабору у
Ефесу (431) њено богоматеринство било је признато заједно
са њеном девственошћу. Са 15 година је примила благу вест
од Арханђела Гаврила, да ће родити Сина.

Остатак живота
После чудесног рођења Христовог у витлејемској пећини,
одлази са Јосифом у Египат, склањајући се од Ирода, где
бораве пет година. По повратку, настањују се у Назарету, где
проводи временски период од око 30 година које описују
Јеванђеља. После Христовог Вазнесења Св. Јован је одводи

Ο Богородици сазнајемо у Јеванђељу по Матеју. У родослову
Господа Исуса Христа каже се: "А Јаков роди Јосифа, мужа
Марије која роди Исуса прозванога Христа." (Мт 1,16)
"А рођење Исуса Христа било је овако: кад је Марија, мати
његова, била испрошена за Јосифа, а још док се нису били
састали, нађе се да је она трудна од Духа Светога. Α Јосиф
муж њен, будући побожан, и не хотећи је јавно срамотити,
намисли је тајно пустити. Но, кад он тако помисли, а то му
се јави у сну анђео Господњи, говорећи: Јосифе, сине Давидов,
не бој се узети Марије жене своје; јер оно што се у њој зачело
од Духа је Светога. Па ћe родити сина и надени му име Исус;
јер ћe он избавити свој народ од греха њихових. Α ово је све
било да се изврши што је Господ казао преко пророка који
говори: Ето, дјевојка ћe затруднети и родиће сина и
наденуће му име Емануило, које ћe рећи: с нама је Бог. Кад се
Јосиф пробуди из сна, учини као што му је заповедио анђео
Господњи и узме жену своју. И не знађаше за њу док не роди
сина својега првенца и надене му име Исус" (Мт 1,18-25).
"А кад се роди Исус у Витлејему Јудејском за време цара
Ирода, у то дођу мудраци од истока у Јерусалим." (Мт 2,1)
Њих звезда води у Витлејем: "И ушавши у кућу, видеше дете с
Маријом матером његовом, и падоше и поклонише му се; па
отворише даре своје и дариваше га: златом и тамјаном и
смирном. Α пошто они оду, а то анђео Господњи јави се
Јосифу у сну и каза му: устани, узми дете и матер његову па
бежи у Мисир и буди онамо док ти не кажем; јер ћe Ирод
тражити дете да га погуби. И он, уставши, узе дете и
матер његову ноћу и отиде у Мисир."(Мт 2,11-14)

МОЛИТВ
МОЛИТВЕ
Е ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ...
У писању Апостола и јеванђелисте Луке казује се: "А у
шести месец посла Бог Арханђела Гаврила у град
галилејски по имену Назарет κ девојци испрошеној за мужа,
по имену Јосифа, из дома Давидова; и девојци беше име
Марија. И ушавши κ њој, анђео рече: Радуј се, благодатна!
Господ је стобом, благословена си ти међу женама. Α она,
видевши га, поплаши се од речи његове и помисли: какав би
ово био поздрав? И рече јој Анђео: не бој се, Марија! Јер си
нашла милост (χάριν) у Бога. И, ево затруднећеш, и
родићеш сина и надени му име Исус. Он ћe бити велики
(μέγας) и назваће се син највишега (Υψίστου) и даће му
Господ Бог престо Давида оца његова. Α Марија рече
Анђелу: Како ћe то бити кад ја не знам за мужа? И
одговарајући Анђео рече јој: Дух Свети доћи ћe на тебе и
сила највишега осениће те; зато и оно што ћe се родити
биће свето и назваће се Син Божији." (Лк 1,26-35).
У сусрету Марије и Јелисавете карактеристичне су речи које
изговара Јелисавета: "И откуд мени ово да дође Мати
Господа мојега κ мени?" (ή μήτηρ τοΰ Κυρίου μου) (Лк 1,43)
"Јер вам се данас роди спас који је Христос Господ у граду
Давидову. И ето вам знака: наћи ћете дете повијено где
лежи у јаслама." (Лк 2,11-12)
У посланицама Св. Павла говори се ο Божијем Сину: "А кад
се наврши време, посла бог Сина својега
јединороднога који је рођен од жене и покорен

Богородица са Богомладенцом, икона XV век
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закону." (Гал 4,4) "За уредбу извршетка времена да се
све састави у Христу што је на небесима и на
земљи; у њему." (Еф 1,10) "О Сину Својему који је по
телу рођен од семена Давидова, а посведочен силно
за Сина Божијега Духом светиње по васкрсењу из
мртвих." (Рм 1,34) "Као што је написано и у другом
Псалму: ти си мој син, ја те данас родих." (Дап 13,13)
"Казаћу наредбу Господњу, он рече мени: ти си мој
син, ја те сад родих." (Пс 2,7) "Јер коме од анђела
рече икад: син мој ти си, ја те данас родих? И опет:
ја ћу му бити отац и он ћe ми бити син." (Јев 1,5)
"Тако и Христос не прослави сам себе да буде
поглавар свештенички него онај који му рече: ти си
мој син, ја те данас родих." (Јев 5,5)

Патристика
Св. Игњатије Богоносац, вeћ у II веку , антиохијски
Епископ (†106), бори се против докета који су негирали
реалност људскога у Христу и против гностика који су
реалност божанског у Христу свели на еоне као
посреднике између Бога и људи. Он истовремено
верује и у девичанство и у материнство Марије и
помиње антитезу Марија-Ева.
Св. Иринеј (140), Епископ лионски (178), заступа све
три кључне идеје: божанско материнство, девичанство
и антитезу Марија-Ева. Као први теолог Богородице,
он божанско материнство доказује аргументима из
Светог Писма и апостолске традиције. Вечно
девичанство потврђује пре, за време и после рођења.
Широко развија тип Нове Еве и Саискупитељке. Ο
Богородици говори као ο адвокату Нове Еве и оне која
ћe обновити људе у Богу.
Ориген у свом делу Говори на Јеванђеље по Луки
спомиње Богородицу. Према Сократу, Ориген је први
употребио реч Θεοτόκος истичући њено девство пре, у
току рађања, и после порода. Он дискретно указује на
духовно материнство Богородице. Енергично се
залаже за дјевство пре и после рођења. Он први
Богородицу назива и Панагиа, јер је само Пресвета и
Чиста Дјева могла постати Мајка Божија победивши
законе природе. Говори ο њеном моралном лику,
интерпретира "мач бола" који јој је предвидео старац
Симеон.
Св. Атанасије Велики у три говора против Арија
спомиње: "γενννμένης της σαρκός έκτήξ Θεοτόκου
Μαρίας" или "δι` ημάς σάρκα λαβών έκ παρθένου της
Θεοτόκου Μαρίας".
Св. Александар Александријски (325) у писму
Александру Цариградском, каже да је Син Божији
мудрост пре свих ствари и да носи истинско тело од
Богородице Марије, док његов суграђанин Петар
Александријски (311) употребљава израз света Дјева.
Јевсевије Кесаријски, пријатељ цара Константина,
једно време склон аријанству и искључен из Цркве па
враћен у њу на Сабору у Никеји (325), каже: "Θεοτόκον
της Σωτήρος Μητέρα", и "Христос је обукао смртну
одећу али не као човек већ као Бог од Дјеве врло
чисте без брака".
Св. Григорије Богослов такође употребљава реч
Θεοτόκος (Богородица) схватајући свету Дјеву као храм
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Христа, а Христа као храм Логоса. Објашњавајући
јединство отеловљеног Божијег Сина завршава:
"тако да исти цео човек који је Бог може да искупи
сав људски род који је пао у грех, а ако неко не
верује да је света Марија Богородица, он је
богохулник. Исто је, ако неко може да каже да је
Христос само прошао кроз Дјеву као кроз канал, а
није у њој настао заједно на божански и људски
начин." У своме Говору (43,62) директно каже:
"Христос се родио од Дјеве да би нас извео из овог
света или, боље рећи, да преда садашњи свет
будућем". Григоријево учење ο Богородици значило
је одбијање Аполинаријевих ставова и антиципацију
ороса Ефеског сабора (431).

Ваведење, икона XIV век
Св. Григорије Ниски у Кападокији такође брани
целовитост људске природе у Христу против
јеретика Аполинарија, и каже: "Син Божији има
људску природу из тела свете Дјеве, стога се она
назива Богородица (Θεοτόκος)".
Св. Атанасије Велики у Спису О отелотворењу
Слова, каже да је узрок појаве Очевог Слова у телу
божанска филантропија, Божија доброта ради
људског спасења (263). У Никејском Символу Вере
зато и пише: "Који је ради нашег спасења сишао с
небеса и оваплотио се од Духа Светога и Марије
Дјеве и постао човек." Овај текст је ушао у Литургију
Св. Јована Златоустог и Св. Василија Великог као
Верујем. У истим литургијама, после молитве другог
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антифона иде: "Јединородни Сине и Слово Божије,
бесмртан си, а изволео си да се ради нашег спасења
оваплотиш од свете Богородице и Приснодјеве
Марије и непроменљиво си постао човек."
Св. Јевстатије Антиохијски у коментару на (Приче
8,22), више пута спомиње Дјеву Марију као Храм
Логоса.
Св. Јустин Мученик у (Апологији 33), схватајући
отеловљење као насељавање Логоса у човеку, каже:
"Покушаћемо да објаснимо како је Дјева зачела без
икаквог телесног односа јер да га је било, она више
не би била Дјева." Јустин рационално прави разлику
између хришћанског девичанског зачећа (Θεονύμφη) од
античког (Θεογαμία).
Св. Василије Велики у Литургији, у молитви Ти који
јеси, Владико, наводи: "Па ипак, као предвечан Бог
јави се на земљи и проживе међу људима и
оваплотивши се од Свете Дјеве понизи себе узевши
облик слуге... да насучини једнакима слици славе
његове. Јер, пошто кроз човека грех уђе у свет, и
кроз грех смрт, то јединородни Син који је у наручју
Тебе Бога, и Оца, благоизволе се родити од жене,
Свете Богородице и Приснодјеве Марије, подвргнути
се закону и осудити грех телом својим да би они који
умиру у Адаму оживели у самом Христу Твом."
Св. Кипријан први јасно и експлицитно тумачи у
христолошко теотоколошком смислу Протојеванђеље.
Св. Епифаније Кипарски (403), Епископ Саламине,
први пише на Кипру два апологетска списа ο
Богородици: догматско дело Άγκύρωτος (Усидрени) и
Πανάριον (Панарион) где побија 80 јереси. У 78. јереси,
ради се ο антидикомаријанитима који су сматрали да
је после рођења Христовог Богородица живела као
жена у браку са Јосифом. Сумњајући да је Богородица
умрла, већ верујући да је директно прешла са земље
на Небо, Епифаније први поставља питање на који је
начин Богородица окончала свој земаљски живот.
Богородицу назива Теотокос и Мајком живих.
Св. Јован Златоусти у својим Омилијама и
егзегетским
коментарима
учи
ο
божанском
материнству, вечном дјевству и мисији саискупитељке.
Св. Прокло, Патријарх цариградски, један је од
највећих византијских оратора, секретар Атика,
Патријарха цариградског, а од 420. године Епископ
Кизика. Његов говор ο Богородици пред Несторијем
био је највећи тренутак у конфликту пре Ефеског
сабора.
Св. Кирило Александријски у Првом писму Несторију
каже да свету Дјеву треба назвати Богородицом
(Теотокос) како бисмо имали истинску веру и
обављали Литургију у миру. У Другом писму Несторију
(фебруар 430) предлаже се здрава реч вере онима
који траже истину: једино правилно биће да се
обратимо речима светих отаца за главно рукоупутство,
испитујући по речима Светог Писма сами себе. Дужни
смо да размишљамо ο саборском догмату, што значи:
Логос се оваплоти и очовечи. Он који постоји од
вечности и који је рођен од Оца, "родио се у телу од
жене, Он, савечан Оцу, Логос ради нас и нашег
спасења, сјединивши се у утроби свете Дјеве, добија
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рађањем сопствено тело." Кирилово Изложење
вере (Томос сједињења, 433. година, писмо Павла
Александријског укључено у посланицу "О томе како
ми мислимо и говоримо ο Богородици Дјеви",
77,172): "Сва наша борба за веру коју смо водили
састоји се у тврђењу да је света Дјева
Богородица." Потврду за то дају речи Исаије (7,14),
Матеја (1,25), Луке (1,31) и Јована (3,13): "Јер се
нико не попе на небо нити сиђе с неба до Син
човечји." У Трећем писму, Св. Кирило понавља: "Који
је ради нашег спасења сишао и, понизивши се,
оваплотио се, тј. узео тело од свете Дјеве и сам
га створио у утроби и претрпео рођење као и ми и
произишао као човек од жене, при том не губећи
оно што је био, заиста Бог по природи и истини."
Прва анатема Св. Кирила против Несторија упућена
је ономе ко не исповеда да је Емануило заиста Бог и
да је Св. Дјева - Богородица зато што је родила
телесно тело Логоса рођеног од Бога оца ("Логос
постаде тело" - Јн 1,14).
Ефески сабор (431) у својим оросима догме, уз
велико одушевљење народа, утврдио је божанско
материнство и назив Теотокос против Несторија.
Слава Богородице види се и по заснивању празника
њеног Успења у Јерусалиму (15. августа).
Девичанско и божанско материнство инспирише
оријенталне писце у њиховим омилијама узвишеној
мајци Бога, какав је Теодот из Анкире, садашња
Анкара (око 446). Био је пријатељ Несторија, али
његов опонент у Ефесу. У свом излагању Никејског
Символа, Теодот кратко казује ο девичанском
материнству. Он износи: "Мајка ни једног човека
после порођаја није више девојка. Α видите ли како
ово истинско рођење показује двоструко значење
Јединороднога. Јер, да је рођен на наш начин, био
би само човек. Но, ако је истински оставио
нетакнуту своју мајку, за онога који мисли тачно,
онај који је рођен је Бог." Насупрот Васкрсу где се
отвара празан гроб, рођење није отворило утробу, а
Јосиф је постао чувар Богородичиног девичанства.
Релацију Марија-Ева схвата као антипод живота и
смрти. Евину тугу искупљује Богородица која је:
"Дјева невина, без мрље, слободна од било каквог
греха, нетакнута, неукаљана, света у души и
телу, љиљан који клија међу трњем."
Св. Сава, први Архиепископ српски, у проповеди коју
је одржао у Жичи, у нашој апологији Православља,
највише напада оне невернике који поричу стварност
отелотворења и истинско присуство Божјег Сина у
Евхаристији. Савин ватрени говор био је упућен и
против јеретика који не поштују Пречисту мајку
Божију и доносе много ружних казивања ο њој
(Доментијан, 127).
У Символу Вере
Никејски Символ Вере говори посредно ο
Богородици преко Христа који је ради нас људи и
ради нашег спасења сишао са неба и оваплотио се и
постао човек... У оросу Другог васељенског
саборастоји: "оваплотио се од Духа Светога и
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Марије Дјеве и постао човек." Човек Христос је
произашао из жене и није престао да буде Бог и рођен
од Бога Оца. Свети оци су храбро говорили да је Св.
Дјева Богородица, али не зато што је природа Логоса
или његово божанство добило почетак постојања од
ње, већ због тога што је од ње рођено свето тело,
разумна душа које је Логос ипостасно сјединио, те
кажемо да се родио по телу.

Успење Пресвете Богорoдице,икона XVI век
Ми, дакле, не говоримо да се тело променило у
божанску природу, јер она не подлеже промени, већ је
то Онај који пребива вечно (Јев 13,8). Био је видљив и
као Младенац у пеленама, Он као Бог у утроби Дјеве
која Га је родила, испуњавајући сву творевину као Бог,
и пребивао је у части с оним ко га је родио јер
божанство нема ни количину ни величину и не трпи
ограничење. Исповедајући да је Логос био ипостасно
лично сједињен с телом, ми се клањамо једном Сину и
Господу Исусу Христу и у том случају ми не делимо
човека и Бога и не раздвајамо их. Ми говоримо да је
Св. Дјева Богородица пошто је она по телу родила
Бога који се ипостасно сјединио с телом, али не као да
је природа Логоса имала почетак бића од тела, "јер у
почетку беше Логос и Логос беше у Бога и Бог беше
Логос." (Јн 1,1) Његовим рођењем и телесним
сједињењем од жене, било је укинуто проклетство над
целим родом које је (проклетство) предавало наша
земаљска тела на смрт.
Извор - Wikipedia
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МОЛИТВА ВЛАДИЧИЦИ ЗА СПАС ОД НЕПРИЈАТЕЉА
Жита наша пре српа сатрвши поже,
винограда наше пре каче изгњечи,
и узалуд нам трудови наши ...
Сада није нама отворити усне наше.
Стид и поруга међу народима
и одмахивање главама њиховим
јесмо данас и јесмо понижен
по свој земљи грехова ради наших.
Покажи, Владичице,
и сада као пре чудеса твоја,
да видевши непријатељи тебе,
надежу нашу, за нас која се бори,
врате се натраг и разиђу се
и погину.
Лукова њихве скруши,
стрела њихове натраг поварти,
после у помоћ нашу
над војницима начелника великог Гаврила ...
да сруши свегубително тих сведрску силу.

Богородица “Њежна” - 16. век
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Христос - цар царева и Велики Архијереј, 17. век

О Пресвета, Пречиста и Преблагословена Богородице,
закрили нас молитвама Твојим.
Теби и Сину Твом и Господу нашем слава и хвала вавек.
Амин.
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