Молбени канон Пресветој Богородици
пред Њеном чудотворном иконом
„Лепавинском“

Песма 1.
Ирмос: Прешавши воду као копно, и побегавши од египатског зла,*
Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо!*
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Ходите сви христоименити људи* и припаднимо Пречистој Дјеви
Богородици,* Царици све твари,* Која је осветила земљу хрватску*
„Лепавинском“ Својом иконом.*
Чудотворну икону Твоју „Лепавинску“* нам Син Твој дарова* као
нову бању Витезду,* Која не једном годишње,* већ, увек исцељује
душевне и телесне немоћи свима,* који јој са вером прилазе.*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Сабеспочетни и сапрестолни* са Оцем Бог Логос* се у Твоје, Дјево,
уселио тело* Духом предочишћено.* Надвременог си у времену родила.*
Њега умилостиви према нама,* огњени Престоле Господњи.*
И сада и увек и у векове векова. Амин.

Ти си, Мати Вишњега, Радост целог света,* најсветлије Освећење,*
богомначињени Двор*, златни Кивот, Који прими Законодавца* и духовни
Град Цара векова – Христа.* Зато сачувај сваки град и место.*
Песма 3.
Ирмос: Небеског свода врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* Ти
ме утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верника,* једини
Човекољупче.*
Поклањамо се Твом образу „Лепавинском“* и црпимо дарове
исцељења* као од извора увектекућег,* а Ти не престај да надгледаш слуге
Твоје* и спасаваш нас, наслеђе Твоје,* јер си Ти Бездан штедрости и
чудеса.*
Невесто неневестна,* Узвишенија од свих светих*, златна Кадионице
божанственога Жара,* Трпезо Речи живота* и Носиљко Онога, Који све
носи,* Твоје светло заспупање смо заувек стекли.*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Јавила си се као земно Небо* и Двери Светлости,* јер је из Тебе
Владика свих – Христос Бог* као Сунце правде* неизрециво телесно
заблистао* онима у тами и сенци смрти,* просвећујући разум свих
богопознањем.*
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Палато Свецара и Стану божанске Славе,* ко ће опевати силу Твоју?*
Твојим молитвама се невоља избављамо,* а Крстом Сина Твога свуда
чувамо.* Зато Те сви како доликује побожно величамо.*
Онда:
Спаси од беда слуге Твоје, Богородице,* јер сви по Богу к Теби
прибегавамо* као неразрушивој Тврђави и Заштити.*
Свехвална Богородице, погледај самилошћу* на љуто злопаћење тела
мога* и исцели патњу душе моје.*
Тропар, глас 2:
Топло мољење, и тврђаво неосвојива,* Изворе милости, свету
Прибежиште,* усрдно Ти вапијемо:* Богородице Владичице,* похитај и
избави нас од невоља,* Ти једина брза Заштитнице.*
Песма 4.
Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех
дела Твоја и прославих Твоје Божанство.*
~2~

Као што некад на Синају купина* гораше а не сагореваше,* тако и Ти
као Дјева роди Бога* и Дјева остаде.* То беше Твој праобраз,* јер Ти у
Себе прими Огањ божанства - Христа.* Њега моли да очисти* и просвети
душе наше.*
Свецарице, Увекдјево,* додиром молитава Твојих* даруј нам мир
душевних сила* и учини осећања наша неприступачним улазом* за свако
богопротивно дејство непријатеља,* јер Теби Јединој прибегавамо.*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Духовни Храме Божји* и Свећњаче невештаствене Светлости,* Ти си
родила Пучину мира,* безлетнога Бога.* Молитвама Твојим к Њему*
избави све нас од болести и жалости.*
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Ти си наше Избављење од невоља* и Пристаниште спасења.* Зато
погледај снисходљиво одозго,* сажали се на нас многосагрешивше* и
разреши наше патње* да би Те стално величали.*
Песма 5.
Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом
Твојом узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.*
Лик Твој „Лепавински“ славом дивних знамења засија.* Зато Те пред
њим молимо:* намере наших противника разори* да бисмо крунисани
светлом радошћу* Твоје благодати* као дар вере приносили Ти песму.*
Заступи нас, многослављена Богородице,* пред Христом Богом,*
лакоумољивим Човекољупцем,* да нас избави од заплетених саблазни,*
одагна муку и смири болове наше.*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Теби притичемо, необориви Бедеме* и Облаче Светлости,* а Ти
обасјај умове наше* и начини их, Пречасна Дјево,* радосним
обитавалиштем Свебожанствене Тројице.*
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Горо пресветла и Станиште чистоте,* заклони нас од жеге греха.*
Прими наше молитве* и принеси их Сину Твоме,* Коме се сва твар
клања,* јер је Он неистраживи Бездан доброте.*
Песма 6.
Ирмос: Излићу молитву ка Господу,* и Њему ћу казати туге моје,*
јер се душа моја испуни зала и живот се мој приближи аду,* и молим се
као Јона: Боже, изведи ме из трулежи.*
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Нико ко се у Тебе поуздао, Богородице,* није се постидео,* јер си Ти
Тишина онима у бури* и сваку сузу са лица земље бришеш.* Окриље Твоје
је лек духовни.* Зато ублажи наше жалости.*
Очи срдаца наших подижемо к Теби,* јер си Ти, Дјево, Нада
безнадежних.* Подигни нас са болесничкога одра* и целосне нас даруј
Цркви Божјој* да бисмо творили вољу Његову.*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
О, Венче Божје славе,* Твојим часним покровом* Црква Божја се
заогрнула* као пресветлим венцем* и свет је ограђен.* Стога нас помилуј*
и утишај сваку нашу прикривену немоћ.*
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Твоју брзу милост покажи слугама Твојим* и изли исцелитељну
сладост,* јер си Ти родила Логоса Очевог,* Који је Бог сваке утехе* и
једини Лекар душа и тела наших,* Који чини велике и дивне,* славне и
изврсне ствари.*
Кондак, глас 6.
Непостидна Заштитнице хришћана,* незаменљива пред Творцем
Посреднице,* не презри гласе мољења нас грешних* него као Блага
притекни у помоћ нама који Те са вером призивамо;* пожури на молитву и
похитај на умољавање,* Богородице, свагдашња Заштитнице оних који Те
поштују.*
Песма 7.
Ирмос: Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје,*
вером тројичном угасише пламен пећни, појући:* благословен си Боже
отаца наших.*
Поштујемо Твоју икону „Лепавинску“,* јер у нама горе срца наша.*
Именом Твојим се демони прогоне.* Похитај на молбу оних, који кличу:*
Радуј се, нескверна Скинијо Сведржитеља.*
Природа као преславну круну* прими Твога Сина,* а каква је
величина Његова* таква је милост Његова.* Зато га моли да одозго брзо
посети нас,* напаћене слуге Његове,* јер знамо да Ти можеш све што
хоћеш.*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Изворе Живота нашега, Свесвета Дјево,* не презри глас мољења нас
грешних,* који с вером целивамо лик Твој* и просимо здравља као некад
Крвоточива,* која се исцели од болести* дотакавши се одеће Сина Твога.*
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И сада и увек и у векове векова. Амин.
Заступнице жалосних, Цвете девства* и Чудо целога света,* покри нас
омофором милости Твоје* од сваке нечистоте.* Отклони жестоке нападе
на нас* и укроти валове сујетних и срамних помисли.*
Песма 8.
Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и
преузносите у све векове.*
Чуда од иконе Твоје „Лепавинске“* лебде изнад силе речи.* Ми
немајући слободу пред Господом* пред њом к Теби пружамо руке* и
вапимо Ти, Богомајко:* смилуј се, Владарко, јер снага наша изнеможе у
нама.*
Као божанско Жилиште, Дјево,* постала си већа од небеса* и светлија
од свих твари.* Владичице света, молимо Тебе,* Која извор разума точиш
непресушни:* тим капима ороси и нас.*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Похитај и помози нашој убогости* и не остави нас празне у нади,
Богородице,* већ нас помажи духовним јелејем* Твојих богопријатних
молитава,* јер Ти имаш власт да исцељујеш болесне.*
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Верујући јеванђељској речи* тражимо обећање Син Твога,* Који је
рекао: „Иштите, и даће вам се.“* И ми сада иштемо преко Тебе, Дјево:*
Господе, ради молитава Мајке Твоје* услиши и помилуј нас.*
Песма 9.
Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као
истинску Богородицу,* величајући те са бестелесним Хоровима.*
О, надразумних чудеса Твојих, Чедна Дјево!* Од неплодног корена Ти
си, Свехвална,* као живоносни Врт богозасађена.* Спаси и нас од сухота
страсти* и засади у нама цвеће добродетељи.*
Из Тебе нам засија Пролеће радости,* Христос Бог наш.* Зато пружи к
Њему Твоје исцелитељске руке* и подигни нас из дубине греховне* да
неверници не би рекли: где је Бог њихов?*
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Син Твој је једини брз на помоћ,* а Ти знаш време и час, Дјево,* кад
да замолиш Њега* да подари здравље нама* речју божанске благодати
Своје* као некада Раслабљеном,* јер је Он Извор исцељења.*
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И сада и увек и у векове векова. Амин.
Не повери нас људској заштити,* Преблагословена Богородице,* јер
друге утехе немамо осим Тебе.* Немој одступити од нас,* Брзопомоћнице
наша непобедива.* Слава Теби.*
Канон химнотворио Вукосав Илић
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