Молбени канон Пресветој Богородици
пред Њеном чудотворном иконом „Млекопитатељницом“.
(празнује се 12. јануара.)

Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Прешавши воду као копно, и побегавши од египатског зла,*
Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо!
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
О, Палато Цара векова,* Ти си обамрлу творевину позвала* ка
божанственој нетљености,* јер богорођењем од Тебе, Дјево,* Син
сабеспочетан Оцу светова,* сишавши са свесјајних дубина небеса,* обручи
Себи људску природу* као невесту и присаједини.
Царице тишине карејске поснице,* светлошћу девства украшена,*
буру житејских брига укроти* и к свештеном пристаништу* Твог надумног
мира* открмани душу моју* и дај ми погодновремену благодат* да Те
чисто славословим* ограђиван Тројицом.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Дођох
до
запада
свог
живота,*
али
завапих
Теби,
Хитропослушнице:* спаси ме;* јер си Ти богопроходна Врата* Истока с
висине, Христа.* Он, Који од недара Оца Првосветлоснога* није
одступио,* ипостасна Бесмртност и Свехранитељ,* недрима Твојим је био
храњен.
И сада и увек и у векове векова. Амин.

Као Мајка Речи Ти си и Дарилица речи.* Зато небомисаони
химнописци* обргљени надлепотним лучама* трисунчане Светлости*
украсише Цркву одеждом хвале Теби* с више изатканом,* јер си Ти
родила Христа,* Ризничара Духа премудрости.
Песма 3.
Ирмос: Небеског свода врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,*
Ти ме утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верника,* једини
Човекољупче.
Предвечни Бог Логос,* верни Одраз прволике Лепоте,* Слика
истоветна,* Очев Сјај и Логика,* Кроз Тебе се, Дјево, као Надвремени
увременио* и као Пуни испразнио Неумањиво се умањио* за кратко од
Своје славе* да бисмо се ми причестили Његовом пуноћом.
Како да ја обложен немоћју* познам силу тајне о Теби, Дјево,* од
Чије се крви изатка порфира Цару Христу?* Помози и мени, свеубогом,*
да пре краја покајањем* духовну одежду крштења убелим,* јер је оно знак
господства и мога,* просвећење и помазање* свештено и царско.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Бог силни, Кнез мира,* Отац и Началник будућега века* и Анђео
Великог Савета* Свесвете Тројице,* Који узе пречистих Сила држи* и
плетенице прегрешења наших разрешава,* од Тебе, Дјево, у пелене би
повијен* и даде се вернима.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Не грешити припада једино Богу,* Првој, несложеној Природи,* док
се ми из небића и од праха створени људи* обукосмо у одећу преступа и
смртности,* али нас је Син Твој, Богородице,* пресаздао у добробиће*
саздањем божанскијим и од првога узвишенијим.
Онда ово само после 3. и 6. песме:
Богоблагодатна, Ти си Храм Божји,* Кога Христос као духовни
Соломон начини* и у Њега се настани,* а уместо злата блиста Духом.*
Зато је и сам Твој образ* украшен Његовим нествореним сјајем,* док част,
која се указује Твом лику* преноси се на Прволик.
Тропар, глас 2:
Изабрана Славо човечанства,* недоумева сваки језик* како да Те
опева,* јер надбескрајна љубав Божја* нам дарова Тебе, Дјево,* као
сигурни Залог нашег спасења,* али Ти нам дај благорадосну реч* и
помажи нас јелејем милосрђа Свога.
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Песма 4.
Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех
дела Твоја и прославих Твоје Божанство.
Појави у мени мислена Ева,* страсна помисао у телу,* која указује
на сладости,* а храни ме увек горчином,* ранивши ме љуто,* док је плата
за грех смрт,* али Ти ме исцели,* јер си Ти новоизрасли Рај бесмртности*
у Коме се насади богоначално Дрво Живота,* Спаситељ наш.
Дјево, моли Сина Свога* да и мој разум ологоси,* јер си Ти Двери
доброте* кроз Коју прође Он, Логос живота,* Прворођени пре сваке
твари,* Који заблуделу људску природу преведе* са пустих хумова на
цветну пашу* и разори силу човекоубице ђавола.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Онај, Који Јесте и свагда Јесте од Свагдасуштнога,* у образу Божјем
свесавршеном* Адамов изглед поне* да га у древну лепоту* лика Божјег
узведе.* Учини, Дјево, да и ми Њему, Христу,* из ризница срца својих*
као злато, тамјан и смирну,* веру, наду и љубав принесемо.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Дух Свети и Новотворећи* дође на Тебе, Дјево,* и Сила Вишњег Оца
Светлости,* Њему сабеспочетни, истоприродни* и равночасни Син, Те
осени* и од Тебе се роди* да би људима објавио* тросијатељно
Божанство* и узвисио рог снаге наше.* Њему кроз Тебе слава.
Песма 5.
Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом
Твојом узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.
Од Тебе Оваплоћени безлетни Син Божји,* кроз Кога је све
створено,* сијањем Свога богоделатног озарења* научи нас да
љубомудрујемо* о Свесветој Тројици* у три лица несечено сеченој,* а
неразделној по суштини,* Којој се поклањамо.
Венце од словесних цветова песме* плетемо Теби, Богопријемнице,*
јер си Ти Корен ненапајан* што Христом као Опроштајем процвета* и
наша тајноводитељка к Сину Твоме.* Насити нас Његове слатке,*
радостотворне* и светлоподатељне славе.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Христос, Архијереј будућих блага,* желећи да немуштост* људскога
духа ослободи,* роди се из Тебе, Свецарице,* у стану немуште стоке,* која
Му у пећини беше* као херувимско предстојање.* Пред богоузрочним
Сином Твојим нас заступи* да спасе душе наше.
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И сада и увек и у векове векова. Амин.
Онога Који је Одсјај славе Бога Оца* Ти си у телу родила, Дјево.*
Зато Те и именујемо светлоносним Домом* безмерне Мудрости, Христа.*
Њега моли да просветли таму и моју* и учини богогласном лиром Духа
разума* да бих Те химнохвалио.
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.
Како си, Дјево, родила Оностраног свему,* Наднеспознајнога?* Он
нечујно као Роса Доброте* сиђе на Тебе као на Руно,* Које Гедеон унапред
виде,* а сада Својом светлошћу као Даницу* украшава спомен* Твоје
чудотворне иконе „Млекопитатељнице“.
Син Твој је Земља живих,* а Ти Сместиште Несместивог,*
Надсуштног и Несазданог.* Њему пева Сунце, Њега слави Месец,* извори
Му служе, бездани стрепе.* Њега умоли да озари мисао нашу* Духом
страха Божјег* и учини нас достојанственицима Царства светлости.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Праотац Твој и псалмопевац Давид* је о Теби богодивно провидео:*
„Речни токови веселе Град Божји“,* а то јесу дарови Духа Светога,* Чији
Те валови запљускују.* Зато је, Дјево, и Првенац Твој* виши од сваке
чистоте,* Христос Бог и Архидевственик.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Као Шкољка у светском мору* Ти си надприродно од Муње
Божанства* родила бисер многоцени Христа.* Њему највиши чинови
небеске јерархије,* Серафими, слуголепно поју богословећи,* а Твоја је,
Дјево, слава надсерафимска.
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.
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Твоја непорочност побеђује* сваки похвални закон.* Зато из Тебе,
Богородице,* као из светловидног Дворца* произиђе Христос, Женик
Цркве* и Једино ново под сунцем.* Твојим предстатељством пред Њим*
мене стешњеног гресима* упути ка ширини покајања.
Мајко Виновника тишине,* Ковчеже часне Светиње* и Источе
Сунца славе,* и по кончини Те обретосмо као Покров.* Подај нам светлу
одежду спасења Твога* да би насладивши се неизрециве лепоте*
химнословили Те у све векове* у сабору са свима светима.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Првосаздани легиони бесплотних Сила* као друга светлост* се
обожени наслађују Богом,* Светлошћу непролазном.* Тебе, Богорадована,
као Царицу Анђела молимо* да и ми њихово сијање получимо,* јер си
Огањ огњених службених духова,* Христа Сведржитеља,* у наручју
држала.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Закони природе се у Теби обнављају,* јер Ти Законодавца мимо
закона плотских роди.* Он, Који све из небића у биће приведе* Тебе нам
дарова* као једину Посету болнима,* једину к Њему Путеводитељницу и
Вход.* Помилуј ме, Блага, више од свих сагрешившег.
Песма 8.
Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и
преузносите у све векове.
Преславне ствари говораху се о Теби,* Богородице.* Као духовни
седмокраки Свећњак* виде Те пророк, * јављајући дејство Духа,* Које
блиста у Теби.* Њиме избриши ожиљке наших душа* и недоумице срца*
да би Ти као расцветане дарове* чисте песме приносили.
Каква је то тајна ради нас?* Ти си као Детенце родила Емануила,*
Који има две воље, а једну личност.* Њему се поклањамо, Логосу
необухватљивом,* Печату Великога Ума, Оца,* али и Човеку виђеном,* јер
Он све држи сабрано речју силе Своје.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Дух Свети је Бог Савршен,* а не усавршаван,* Самовластан,
Храмотворац Себи,* Живот и Животодавац,* Извор доброте,* Раздељујући
харизме,* Дух усиновљења, истине и мудрости,* а Ти си, Дјево, и душом и
телом* Њиме предочишћена за рођење Сина Божјег.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
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О, Родитељко суште Доброте,* Син Твој као Бог узе сиромаштво*
човековог тела* да би се човек обогатио* Његовим Божанством.* Он као
Истина из Тебе* као из Земље засија* и као Правда са небеса приниче.*
Зато си Ти, Дјево, постала* духовно Начело новога Израиља.
Песма 9.
Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као
истинску Богородицу,* величајући те са бестелесним Хоровима.
Ниједна песма не може исказати* Твоју богоблиставу лепоту,* јер си
Ти, Дјево, тајанствена Миродржилица,* Која натприродно прими* Миро
живота* с неба изливено на земљу.* Он, Христос, дахом благодати
испуњава* помисли наше благоухањем чистоте.
О, помози нам, Богородице Маријо,* да се и ми у Духу Божјем,*
Најпремудријем и Најчовекољубивијем,* просветлимо Светлошћу*
Троструком и Нераздељивом,* како бисмо примивши свецелог Сина
Божјег* сва Његова исцељења* сабрали на своје душе.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Сав духовни и чулни свет у себи носи* велелепност творачког
Логоса* и све је створено ради Тебе,* да би Ти родила Христа Бога,*
истинити Празник.* Ти нам Њега даде* као Радост спасаваних,* неувелу и
снажнију и од свеуништавајућег времена.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Ти си Ризница најузвишенијег* савршенства тајни Духа* и Чудо над
чудима* са свих страна обасјано лепотом* и озарујеш небеска светила и
умове,* јер Ти поста Мајка Христова.* У Њему милост и истина сретоше
се,* а правда и мир целиваше се.* Њему и Теби слава вавек. Амин.
(Затим: Достојно је уистину ... и све потом.)

Канон химнотворио Вукосав Илић
2021. лета Господњег
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