
Молбени (стиховни) канон Пресветој Богородици 

пред Њеном чудотворном иконом  

„Чајничком Красницом“ 

     
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. 

 

Чајничка Краснице, Цвете што не венеш* и лепотом девства изнад 

сунца блисташ,* Ти од Своје крви пречисте, румене,* царску си порфиру 

саткала за Христа.* Република Српска торжествено слави* лик Твој, Мајко 

Божја, златогрли, смерни.* Стари, чудотворни Кладенче љубави,* не 

престај да појиш народ благоверни.* 

 

Ко ће Теби венац похвале исплести,* јер надсерафимска Твоја је 

чистота?* Ти си Земља Која Несместивог смести,* а и Хранитељка нашега 

живота.* Орежи нам срца од свега што трује* да нам вино мисли само 

добрих тече.* Јеванђеље Твоје нек' род српски чује:* „Учините све што 

год вам Син Мој рече“!*  

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 
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Отвори нам, Дјево, милосрђа двери,* к'о кошута жедна душа к Теби 

грца,* па док све пред тајном о Теби трепери,* чуј, жртвену љубав изли 

нам срца.* Урно светозарна, жива и свезлатна* што си Хлеб небески у 

Себе примила,* нахрани нас Њиме, Мати Благодатна,* неућутна Песмо 

бестелесних Сила.* 

 

И сада и увек и у векова векова. Амин. 

 

Прими песмодарје, Царице тишине.* У Теби праслика сија 

васкрсења.* Ниспошљи нам Божју благодат с висине* и отвори двери 

нашега спасења.*   Сабери нас, Дјево, у Твом загрљају,* прими на уздарје 

благодарни наш глас,* док нам Твоје речи седефне блистају:* „Ја сам с 

вама, нико не може против вас!“* 

 

Песма 3. 

 

Ирмос: Небеског свода врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* 

Ти ме утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верника,* једини 

Човекољупче.* 

 

Тобом нам се тајна превечна открила:* да човек бог буде Бог постаде 

човек.* Родивши нам Њега Цркву си родила* и Ти, Дјево, сама Црква оста 

довек.* Ти Породом Својим оца лажи згази,* јер Син Твој је Мудрост и 

Сила Вишњега,* што к'о Пастир добри Своје овце пази* од јеретичкога 

уједа вучјега.* 

 

Доме Премудрости, Светлопрвочиста,* само Син Твој чудни и 

надбожанствени* као Град на гори мојих жеља блиста* изнад свих хумова 

људских премалених.* Он, Христос, је Песма моја, Снага моја,* 

Смислодавац из Ког буја мир и радост,* а Ти златнозрачна Плаштаница, 

Која* пови Њега као недоступну Светлост.* 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

 

У Књигу живота вечног, Богомати,* запиши нас, Дјево Света без 

равенства,* док знања ће проћи, а љубав остати.* Њу нам даруј као свезу 

савршенства.* Монасима Ти си Промислитељница,* Која међу њима 

невидљиво живи.* Њима Твоја уста к'о царска ризница* шапћу: „Саборац 

сам ваш непобедиви.“* 

 

И сада и увек и у векова векова. Амин. 
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Теби певам, Мајко блажене Лепоте,* ка Твојој царственој притичем 

тишини.* Дародарилице божанске доброте,* златнодушног, Дјево, и мене 

учини.* Дај и мени гордом, Облаче светлости,* спасоносну с више кишу 

покајања.* Нека ми у сувој души крин смерности* никне из корена светог 

послушања.*  

 

Онда ово само после 3. и 6. песме: 

 

Царице све земне и надземне твари,* Којој се сваки чин горњих 

војски клања,* Ти присуством Својим Чајниче озари* и још си му Роса 

милосног гледања.* Ти Богочовека родила си - Христа,* сухом свету живи 

Извор бестрасности.* Венац свих дарова Божјих сабра, Чиста.* Од њих дај 

и мени бар цвет Ти милости.* 

 

Тропар, глас 2. 

 

У срцу ми сруши страсти к'о кумире,* Венче Божје славе, предака 

Радости,* јер нам роди Оног што држи свемире,* Сјај Очев и Одраз 

Његове вечности.* О, најлепша Песмо светог Православља* и умне 

светлости свечудна Царице,* тишина Ти стопе међу нама јавља,* дома 

Немањића дична Заштитнице.* 

 

Песма 4. 

 

Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех дела 

Твоја и прославих Твоје Божанство.* 

 

Чајничка Краснице, о Утешитељко,* Штите свију верних, Рано 

демонима,* наша недремана, блага Старатељко,* и ја Те к'о Наду 

непостидну имам.* Све нас сад од греха ругобног закрили,* јер си изнад 

свега богомулепшана.* Чуј, благодат Духа кроз лик Твој нам изли,* тај 

милодар нежни безвечерњег Дана.* 

 

Дар расуђивања подај нам насушни,* валове сујетних помисли 

укроти,* јер извор разума точиш непресушни.* Умири наш живот, чувај у 

чистоти.* Двери ка истоку, Светлопријемнице,* ка добру окрени и све 

наше душе,* да чезнемо само за њим нетремице,* а који га граде самим 

тим зло руше.* 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 
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О, несхватљиве су тајне Твоје, Дјево,* чуда Твоја лебде изнад силе 

слова,* природу и време Ти обнављаш, ево,* безобално Море божанских 

дарова.* Сви светови око Твог Сина се роје,* о Њем' пева Сунце, Њега 

Месец слави,* к'о жедан Га јелен тражи срце моје.* Он небеса због нас 

приклони и сави.* 

 

И сада и увек и у векова векова. Амин. 

 

Виша од небеса, Венче сваке твари,* Изворе Светлости, Царице 

Спасења,* дођи и лепоту душе нам подари,* јер постаде, Дјево, Ковчег 

освећења.* Ти си проречени Свећњак седмосветли* што богопознања 

Огањ свима носи.* Њим таму незнања свачијег просвети* да Ти на уздарје 

вечнопој узноси.* 

 

Песма 5.        

 

Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом 

Твојом узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.* 

 

Царице што душе китиш нам радошћу,* пред Којом хорови Анђела 

румене,* дубином појмова и вишњом мудрошћу* и нас сад ојачај, слуге Ти 

смирене.* К'о златна нам крила дај сјај Духа Света* и одагнај маглу 

многобрижја притом.* Свето Одмориште Господара света,* мучене 

мислима одмори молитвом.* 

 

Предсказа Аронов жезал, Свеблажена,* да ћеш Цвет превечни, 

неувели дати,* а То јесте Христос - Љубав савршена,* док жив бити значи 

Јединог Га знати.* Пред иконом Твојом наша срца горе,* Врх и 

Савршенство си свега доброга.* Вини и нас, Дјево, у небеске дворе,* 

огњенообразна Колеснице Бога.* 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

 

Уме што сијањем божанственим блисташ,* просвети нас сужње у 

тами греховној* и брзо обдари преумљењем, Чиста,* да Те у слободи 

певамо духовној.* Виноград си била тајанствени Божји,* јер Христа к'о 

Чокот Ти нежно одгоји.* Да му здраве лозе будемо помози,* јер плод 

многи даје ко у Њему стоји.*  

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 
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Докле ћу кајање још обећавати* док навике своје не остављам 

сласне?* Ко ли ће икада моћи избројати* безумних ми мисли олујне 

таласе?* Божји Град си Цара над свим царевима* у Ком благоволе сам 

Вишњи да живи,* зато буди свагда Окриље вернима,* од грехова Бедем 

наш непобедиви.*        
 

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.* 

 

Богомладенца си безболно родила,* па зато и наше све патње 

ублажи.* Виша од природе, Одо горњих Сила,* сваког залуталог к'о Мајка 

потражи.* Гле, од зрака већа је Твоја чистота,* а утроба попут стога часног 

гумна,* јер свету донесе Пшеницу живота,* Која нас још храни благодати 

пуна.*   
 

Ти к'о клешта поне небески Жар, Бога,* од Твоје близине Њему нема 

веће.* Њим спали и суве страсти срца мога,* место њих одгаји благочешћа 

цвеће.* Зло ме тугоносно остари свецелог,* ал' Ти нам Весеље божанско 

исцвета.* У Теби обручи сам Бог Логос тело,* Кога у пророштву чекаше 

сва лета.* 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

 

Владичице света, свемоћна Царице,* Која роди Бога, Шира од 

небеса,* спаси нас од беда, Брзопомоћнице,* Славо човечанства, Ризницо 

чудеса.* Неизрециве сам славе Божје слика,* иако греховне ране носим и 

ја.* Ти нам роди Христа, Свеблаговесника* из Чијег нам гроба опроштај 

засија.* 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

 

Божанскога Жара златна Кадилнице,* сажежи нам Њиме свих 

страсти сухоте.* Чуј, сабора светих Украситељнице,* помажи нам душе 

јелејем чистоте.* Приведи нас Христу, Цару бесмртности,* да нам 

умирише мисли као цвеће.* Он је нашој тами Светлост од Светлости,* 

Чијем бују славе краја бити неће.*  
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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.* 

 

Слушкињо Господња, Чедна, Богомати,* Царице и Кћери Цара 

Небескога,* о, који ће језик, Блага, исказати* свезлатне дубине милосрђа 

Твога?* Ти си Христа нашег Душеспасца Мати,* Кадило Које Жар 

светлоносни носи,* Двери посвећења, Ковчег благодати,* широк Облак 

Који Опроштајем роси.* 

 

Божанствени Жезле Цвета тајанственог,* од самог детињства беше 

озарена* лепотом будућег Сина Ти чаробног.* К'о Храм си Му Духом 

унапред верена.* Пресвета Госпођо, Мати доброг Бога* што печатом 

девства блисташ у вечности,* чуј, просвети умне очи срца мога,* 
Ти Светиљко сваке врлинске светлости.*        

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

 

Огледало девства Ти си истинито,* нерукотворена Скинија 

Свецара,* Дрво што нас храни светлоплодовито,* херувимски Престо и 

Украс олтара.* Ти не потребујеш од нас, Дјево млада,* хвалу него ми од 

Тебе, живи Рају.* Због Твоје чистоте ни Анђели свагда* не могу без стида 

да Те погледају.* 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

 

Царице радости, чуј, Тебе зовемо:* о, Ризницо савршенства тајни 

Духа,* даруј нам врлине да се не нађемо* у Царству Божијем без свадбеног 

руха.* Наше свете земље храбра Бранитељко* што Победиоца смрти 

родила си, *праотачке клетве Ти Уништитељко,* сложи нас, умножи, 

обожи и спаси.* 
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Песма 8. 

 

Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и 

преузносите у све векове.* 

 

О, Ти си Палата превечне Светлости,* светлија од јутра и икона 

Твоја* разгони нам таму греховне жалости,* а чудима од ње више нема 

броја.* Очисти и душу затрњену моју,* јер из Тебе Вртлар дође нам 

живота.* Теби земнородни сви хвалебно поју* због неизрецивог богатства 

доброта.* 

 

Од Свете Тројице Ти нам Једног роди,* Христа Смислодавца и Рај 

милосјајни.* Изнад међе сваке хвале си и оди.* И небо се чуди дубини Ти 

тајни.* Наднебески Тобом земаљски постаде* и Беспочетни је почетак 

добио.* Недодирљивог нам к'о Младенца даде.* Авај, Бестелесни се 

оваплотио.* 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

 

Ти се за нас бориш Војвоткињо славна,* освешта се земља сва од 

Твога лика* Ти си Православља најлепша Застава* и неразрушива Тврђава 

верника.* Родивши нам Христа, о наше радости,* откри нам се Мајдан 

свих небеских блага.* Наше безобално си Море милости* што к'о фараона 

потапаш злог врага.* 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

 

Све чиме посебно Господ све украси* у Теби сједини стваралачким 

сјајем.* Сад богатства Божјег Управитељка си* небеским и земним да од 

њега дајеш.* Свевладарко, Светла назаходног Сјају,* Доме несместиве 

божанске Природе,* речима од Духа у мисленом рају* и ми Ти плетемо 

цветни венац оде.* 

 

Песма 9. 

 

Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као 

истинску Богородицу,* величајући те са бестелесним Хоровима.* 

 

Царице небеска, чудотворко славна,* Похвало хришћана, Дародавко 

мира,* и данас нас као у времена давна* под покровом Твојим расуте 

сабираш.* Ти чиниш да свети кринови врлина* још у вртовима душа 

наших ничу.* Брзопослушнице, Мајко Бога Сина,* бања си Витезда свих 

што Ти притичу.* 
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Царице што уста химнама нам красиш,* жива Колеснице Сунца 

славе, Христа,* Ког, о благовести, Дјево, родила си,* јер Твоју доброту 

зажеле, Свечиста.* Ти превечног Бога заче, ал' без мужа.* Њиво несејана 

где пшеница ниче,* Која Хлеб разума целом свету пружаш.* Насити нас 

Њиме, сво српство Ти кличе.* 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

 

Гле, божански знаци Твог уневешћења* Богу Духом Светим 

исписани беху.* Кроз Тебе нас Син Твој, Слико избављења,* обручи док 

бесмо још прељубни греху.* Он нам вечно људско достојанство врати.* 

Неизмерни поста мера свега наша,* а Ти, к'о Логоса небескога Мати,* 

Посредница пред Њим и Спасења Чаша.* 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

 

Чајничка Краснице, Мајко Вишњег Бога* и Тајно скривена пре 

векова мила,* Ти постаде Гнездо Орла небескога,* у сенци Његових 

сачувај нас крила.* Ти си чудесима непресушна Река,* светосавске Цркве 

Бедем непостидни* и нас што заклања светлоносна Сенка* од непријатеља 

видних и невидних.* 

 

Канон Богородици химнотворио  

Вукосав Илић 


