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Предговор 
Првиот проповедник на Господовата радосна вест на овие 

простори, неуморниот апостол Павле, чуствувајќи се повикан во 
своето дело да ги спомне сите сегменти од животот на човекот, 
вели: „Секоја власт е од Господа“. Како дополнување на 
смислата на неговиот исказ доаѓа едно друго место од Светото 
Писмо кое кажува: „Господова е земјата и сè што ја исполнува“. 
Сето ова значи дека да се владее е дар од Бога, Господарот на 
небото и на земјата. Господ, по својата длабока промисла, им ја 
дава власта на народите што го почитуваат Неговиот Закон. 
Целата библиска историја е исполнета со примери за тоа како 
различни народи се издигнувале или паѓале, според тоа колку ги 
почитувале Божјите заповеди. Често и на безбожниците им се 
допуштало да господарат над верните, но не заради нивната 
достојност, туку затоа што верните го занемариле Законот Божји, 
кој по достоинство им бил даден за верно да го чуваат. Целата 
историја на човештвото покажува дека причините за губењето на 
власта, достоинството и државата на еден народ се наоѓаат во 
неговата морална ерозија и газењето на Законот Божји. Поради 
тоа многу големи и славни народи засекогаш ја загубиле својата 
слава и својата држава и потполно исчезнале, а други пак, 
разбирајќи го гневот Божји како опомена, прибегнале кон 
покајание и, враќајќи се кон моралните вредности, успеале да го 
вратат загубеното. 

Премногу скапоцен дар е нашата татковина зашто е дарувана 
од Бога поради љубовта, надежта и пожртвуваноста на нашите 



предци. Бог неа ја утврдил и закрепнал на каменот на силната 
вера на нашите татковци и дедовци, кои ни ја оставиле во 
наследство со завештание да ја чуваме. Колку само молитви, 
колку подвизи издигнати кон Бога, колку жртви и колку крв се 
принесени на олтарот за слободата на оваа земја, исполнета со 
светињи, како небото со ѕвезди. Оваа земја е земја распната, но 
украсена со многу светии: со преподобни, праведни, маченици, 
новомаченици, учители, преродбеници, кои силно озарени од 
светлината на Христовото Воскресение, се покажале како 
вистински проповедници и поттикнувачи на слободољубивиот 
национален дух на овој народ. 

Ќе Му бидеме благодарни на Бога ако ова прекрасно, 
боговдахновено и родољубиво слово на светиот епископ Николај 
Охридски разбуди вистинско покајание и љубов кон нашата мила 
татковина во многу срца. Татковината е заеднички дом кој треба 
сите да го градиме, целосно и несебично вложувајќи се во 
неговиот сестран просперитет, и за кој треба да принесуваме 
постојани молитви кон Господа. Оттаму, во прилог на словото на 
светиот владика Николај го поместуваме молебниот акатист кон 
чудотворната икона на Мајката Божја наречена „Державнаја“, 
која се јавува како зажтитничка на православните држави и на 
која се молиме за благодатното уредување на односите во 
државата. 

 

 

Со љубов, 

Архимандрит Партениј,  

Игумен на светиот Бигорски манастир 

 



 

 

 

 

 

Не ја кради државата 
Не ја кради државата, бидејќи скапо е платена. Твоите браќа загинаа во 
војна бранејки ја државата. Тие ги положија своите животи за државата – а 
ти, како се осмелуваш да ја крадеш и подкраднуваш таа прескапа 
татковина. Оваа држава е нивна колку што е и твоја. И повеќе нивна, 
бидејќи ја платиле повеќе од тебе, повеќе вложиле во неа од тебе. Јас 
велам, државата е сопственост на оние што лежат во гробовите исто колку 
и на оние што играат по салоните – и уште повеќе. Значи, оној што ја 
краде државата, мародер (крадец) е, исто како и оној што краде од 
мртвите. Бидејќи и едниот и другиот удираат по сопственоста на мртвите. 
Твоите дедовци, прадедовци и чукундедовци се бореа за оваа држава, се 
мачеа за неа, воздивнуваа, плачеа, се потеа, крвареа, умираа. Безумнику! 
Кого го крадеш? Ги крадеш своите роднини – своите најблиски, кои те 
проколнуваат од гробовите. Се отсекуваш од нив и тие од тебе. Твоите 
претци не ти признаваат право на граѓанство во оваа нивна држава, тие се 
откажуваат од тебе и те вбројуваат во родот на глувците. Кога ја крадеш 
својата држава, ја крадеш својата татковина, земјата на твоите татковци, и 
ги крадеш своите браќа, синовите и ќерките на твоите татковци. Замисли 
си што би се случило сите да одат по твојот пример; сите да почнат да ја 
крадат својата држава? Земјата на витезите и мачениците би се претвориле 
во јама на глувци! И праведниот БОГ, кој гледа по земјата и бара луѓе, ќе 
ја одземе земјата од глувците и ќе им ја даде на луѓе, на странци од блиску 
и од далеку. 



Гледај, сè уште плачат вдовиците од војните. Сè уште се мачат 
недораснатите сирачиња, кои ги прашуваат своите мајки каде им се 
татковците. Мајките им одговараат: Загинаа за оваа држава. Потонаа во 
морето и рибите ги изеле. Ова не е разговор само на една мајка со своите 
сирачиња, туку на илјадници мајки вдовици со своите деца. 

Зар ти не се ежиш од ваквите разговори, кои го исполнуваат 
воздухот што го дишеш од Големата војна до денес? Како се осмелуваш да 
ја пружиш раката (во државната каса), да украдеш, да заграбиш? Во неа е 
и крвта на загинатите војници и данокот на нивните вдовици и сирачиња. 
Крв и солзи крадеш кога ја крадеш државата. Тоа ќе им го дадеш на своите 
деца да јадат – таа крв тие солзи. Отров ќе им дадеш и ќе ги отруеш. Така 
достоинството на родителот ќе го претвориш во подлост на убиец. 

Ова ти не го знаеш и не веруваш, бидејќи не веруваш во живиот Бог 
кој сè гледа, страшниот ревнител за правда. Но, ќе дојде часот кога ќе 
дознаеш и поверуваш, но тој час може да биде тринаесетиот. 

 

 

2. 

 

Гробови и олтари, тоа е твојата земја Македонецу, тоа е твојата 
држава. Орачот, било да орапо долината или по планината, изорува 
човечки коски. Тоа се, повеќето, коските на творците и бранителите на 
државата. И многу често плугот ги зафаќа и ѕидовите на погребаните 
цркви. Тоа е наследството, тоа се светилиштата на твоите татковци. 
Целата земја ти е покриена со гробови и олтари, повеќе од било друга 
земја на овој европски континент. Што претставуваат тие олтари? Човечка 
ѓртва за правда. Што претставуваат тие олтари? Жртва на Синот Божји за 
спасение на луѓето. Жртвеник е, значи, земјата твоја, во должина и во 
широчина. Сакаш ли да крадеш од тој жртвеник? Кражбата на гробовите 
се нарекува мародерство; кражбата во храмот – светотатство. Сакаш ли со 
овие титули на себе да ги замениш титулите на твоите претци, кои се 
нарекувале светци, јунаци, родољуби, маченици? Сакаш ли со кражбата на 
гробовите и олтарите да го понижиш и морално да го извалкаш најсјајното 
наследство твое и на твојот народ? Твојата земја не е некоја безчовечка 



прашума, во која се само коските на ѕверовите. Твојата земја е прастара 
човечка населба, прастаро боиште за царството небесно, „за чесниот крст 
и златната слобода“ , прастари човечки гробови и Божјо светилиште.  

Величината на гревот се цени и по местото каде што гревот се прави. 
Истиот грев кога се прави во прашума и во храм, различно се цени и 
различно се осудува. Кражбата на гробовите и на храмот многу потешко 
се казнува, отколку кражбата во прашума. 

Дали мислеше за ова? Дали го почуствува ова? Дали мислеше на тоа 
зошто БОГ спушта и допушта толкави удари на тебе? Дали некогаш си се 
запрашал зошто се ударите на судбината многу потешки во оваа земја 
отколку во други земји? Затоа што оваа земја е покриена со маченички 
гробови и свети храмови повеќе од другите земји и што тежината на 
гревот се цени и по местото каде што е направен. Тоа е законот на вечната 
етика, чие осило ти го чуствуваш толку често и толку болно на својата 
света земја.  

Не кради. Не кради ја својата земја и државата своја, ако сакаш 
вечната Етика да го вовлече назад своето осило и да почне да лее мед на 
усните твои и на усните на твоите деца. 

 

3. 

 

Секој што краде ќе се истреби, рекол Севишниот преку пророкот 
свој ( Зах.5,3 ). Така и оној што на неправда се колне. Бидејќи – вели – и 
едното и другото е проклетство. 

Не кради воопшто; а особено не ја кради државата твоја; ни 
државните пари; ни државната земја; ни државната шума; ни државниот 
материјал, ниту каков било државен имот. Бидејќи ако крадеш, го 
навлекуваш проклетството на себе, на својот дом, и на самата држава. 
Каде што има кражба, таму нема благослов, а каде што нема благослов, 
таму има проклетство. Тоа ни го сведочи Светото Писмо, во кое на првите 
страници е запишана Божјата заповед: Не кради. Светото Писмо, како 
основна книга на нашата вера и Божјиот закон, не ги објавува само голите 
заповеди, туку наведува и примери и настани од животот, кои сведочат 



какви последици неминовно настапуваат кога луѓето ги газат заповедите 
Господови. Да наведеме овде еден стрешен пример: кога Исус Навин го 
преведи Израелскиот народ преку Јордан и го воведе во ветената земја, тој 
почнада ја зазема таа земја, село по село, град по град. Така ја зазеде 
Јорданската долина, а потоа и градот Јерихон. При заземањето на Јерихон, 
Навин издаде заповед, сите предмети од сребро и злато, бронза и железо, 
што ќе се запленат во Јерихон, да се соберат на куп и, како општо добро, 
да влезат во ризницата Господова, а никој да не се осмели што било да 
земе за себе, за да не го навлече на себе проклетството. Целиот народ 
постапи така, освен еден единствен човек – крадец. Тој се викал Ахан, син 
Харамијин. Од запленетите предмети тој украл по нешто сребро и злато и 
закопал во својот шатор. И се разгневил Бог поради таа кражба на целиот 
народ Израилев. И целиот народ страдал поради гревот  на еден кредец, 
бидејќи веднаш потоа Навин испратил 3000 војници за малиот град Гај, 
којшто имал слаба одбрана, но се случило Гајаните да ги одбијат и да ги 
убијат сите 3000 Израилци. И целиот народ Израилев, а и народниот 
водач, падна со лицето во правта пред Господа, со молба повикувајќи и 
барајќи објаснување на овој пораз. И му дојде одговор, дека е тоа поради 
кражбата на оние предмети. Затоа, нема да бидам повеќе со вас, рече 
Господ. Слушајќи го ова, појде Исус Навин да го бара виновникот и го 
најде во лицето на Ахан, синот Харамијин. Поради тоа беше посипан со 
камења од целиот народ и Ахан и целиот народ негов. ( Ису. 6, 7 ) 

Значи, не кради ништо што е државно и не навлекувај зло на себе, на 
децата свои и на народот свој. Бидејќи кој со крадење ги храни децата 
свои, ги храни со стрихнин ( многу силен отров ). 

 

4. 

 

Навредата е казнива. Кој ќе навреди човек, се казнува за навреда на 
еден; кој ќе навреди многу луѓе, се казнува за навреда на многу. Кој ќе ја 
навреди државата, се казнува за навреда на милиони луѓе. 

Така и кој ќе му нанесе штета на поединецот или на многуминаили 
на цела држава. Кој ќ и направи штета на државата, им направил штета на 
милиони граѓани на таа држава. Оттаму, кражбата од државата е далеку 



поголем престап од ограбувањето на поедини луѓе. И уште: кој краде од 
државата, краде од сите кои плаќаат данок на државата, т.е. не само од 
богатите, туку и од сиромашните, бидејќи данок на државата и плаќаат и 
сиромашните, слугите и слугинките, аргатите и надничарите, перачките и 
служителите, печалбарите по туѓите земји и бедните трудбеници по 
рудниците под земја, и селанецот кој ора со кравите, и самохраните старци 
и старици, и чистачите на улиците. За данок се продаваат куќите на 
сиромашните, и овците и сета покуќнина. Човекот кој нема ништо мора да 
се позајми и да плати данок. Државното богатство е залеано со потоци од 
пот и солзи на сиромашните. Патот по кој тоа богатство тече во државната 
благајна исполнет е со воздишки и ридање. Навистина е тешко да се 
замисли поголема нечесност од пружањето рака и крадењето од тоа 
општо, државно богатство. И тешко е да замислите.  

Јас велам, кражбата од државата е голема глупост! Не само голема 
нечесност, туку и голема глупост. Голема нечесност, бидејќи оној, кој 
краде од државата, краде од оној кој нема, т.е. од оној, кому му е продаден 
и последниот имот за данок или позајмил да и се оддолжи на државата. Но 
и голема глупост, а еве како и зошто: Кој ќе украде од државата, влегува 
во непријателство со државата. Тој и државата стануваат како воени 
непријатели. Тој почнува да ја мрази државата и државата него. Никој 
толку не зборува против државата, колку оној, кој ја краде државата. Тоа 
навистина е за чудење и раскажување. Но тоа е факт и искуство. Чесниот 
занаетчија, на кога му е продаден бакрач за данок на државата, не зборува 
толку против државата, колку крадецот, кој го краде државното богатство 
или каков било државен имот.  Бидејќи секој што краде го замразува оној 
од кого краде. Кој краде од државата, ја замразува државата, и наскоро ќе 
почуствува дека и државата го мрази него, т.е. дека го мразат сите граѓани 
во државата. Тој не знае зошто вика, но нешто го тера да вика по државата. 
Всушност, тој со викањето по државата се брани од државата, од 
државната омраза, од омразата на милиони граѓани кон него како кон 
државен крадец. Среде таа омраза тој е како давеник среде море. Иако 
никој во државата не знае дека тој е крадец, освен него и БОГ, сепак, сите 
граѓани во државата гледаат на него попреку и чувствуваат омраза спрема 
него, не знаејќи ни самите зошто. И тој, наспроти таа омраза ја става 
својата омраза. Тој вика по државата затоа што и е виновен на државата. 
Со тоа викање тој се објавува себе си како државен крадец. Но тоа е тајна 
за чуварите на законот и редот во државата. Тоа е невидлива внатрешна 



психолошка војна. Тоа секој не го разбира; но тоа е јасно за богословот. 
Државата сè повеќе станува пекол за оној што ја краде. Зар не е глупост да 
се краде државата? И мачката се чува од кражба во куќа кога домаќинот е 
присутен, освен ако е слепа. За човекот слепилото е глупоста. Само тој 
што е глупав краде во присуство на севидниот БОГ, не мислејќи на 
ударите што не може да ги избегне. 

 

5. 

 

Некои луѓе од морската длабочина извадиле едно потонато бродче. 
Притоа се намачиле, некои се осакатиле, а некои и со живот платиле. Но 
кога веќе го спасиле бродчето, сите се радувале и почнале да го поправаат 
и средуваат. Но се нашле лоши луѓе, кои почнале да крадат од бродот 
даски и клинци, тркала и јажиња; некои украле скали, некои дури ја 
продупчиле страната на бродот за да земат што било од долните магацини; 
други пак краделе електрични ламби и жици. Зар нема таквиот брод пак да 
потоне? Чесните патници на бродот воопшто не претпоставуваат дека се 
во опасност. Но кога водата ќе навлезе во бродот, светлоста се гасне, 
капетанот ќе затруби и ќе ги повика сите патници да помогнат за 
спасување на бродот – но можеби ќе биде доцна. И кога ќе биде доцна, 
бродот повторно ќе потоне во длабочината на морето. Примени ја твојата 
слика и на историјата на твојата држава и стравот ќе ти ги вкочани рацете 
да не крадеш. Не беше ли твојата државна лаѓа 500 години под вода? Сега 
бродот е извлечен од длабочината, а јас претходно ти кажав по каква и 
колкава цена. Да не зборувам за поднесениот труд и потта и маките на 
неколку поколенија за спасување на бродот – војски и војски нашле смрт 
во длабочината додека државниот брод не се спасил и повторно излегол на 
светлината на сонцето. А кој би можел да го собере бројот на осакатените, 
ослепените, унакажаните, претепаните, па бројот на вдовиците, 
сирачињата, кој може сите тие бројки да ги собере за последниве стотина 
години? И како да не биде проклет од БОГА и од народот оној кој работи 
државниот брод повторно да падне во пропаст? 

Значи, престани да крадеш, престани да крадеш, престани да 
крадеш, и врати и го на државата тоа што си го украл од неа. Слушни ја 



заповедта на Божјиот апостол: Кој крадел, повеќе нека не краде, туку уште 
повеќе нека се труди и прави добро со рацете свои. ( Ефес. 4, 28 ) 

 

6. 

 

Биди и корисен на својата држава. Не само да не ја крадеш државата, 
туку биди и од корист. Подај, додај помогни и. Ако досега ја 
поткраднуваше својата држава, врати и двојно, ако несакаш четворно, како 
што направи нечесниот Закхеј кога го почувствува страшното присуство 
на БОГА и се обрати на чесноста. Врати барем двојно и врати веднаш; 
врати никој да не знае. Ќе знае Оној кој знае сè, народот ќе почувствува и 
сите граѓани ќе го променат непријателскиот став кон тебе. И децата ќе 
бидат здрави и напредни. 

Ако примаш некаква плата од државата сметај дека повеќе примаш 
одошто заслужуваш и биди и благодарен на државата. Ако и позајмуваш 
или продаваш нешто на државата, не преценувај го тоа и не уценувај, туку 
барај помала добивка, одколку што би барал од поединец. Ако лиферуваш 
( испорачуваш ) на државата, лиферувај според спогодбата и подај и 
нешто повеќе и подобро, а никогаш помалку и полошо отколку што е во 
спогодбата. Ако купуваш за државата материјал во странство, не примај за 
себе личен процент, кој ти го нудат странските фабриканти и трговци. Тоа 
што ти го даваат тебе божем за дар, го ставаат под некој вид на сметка на 
твојата држава. Биди задоволен со патните трошоци и дневниците кои 
државата ти ги дава, па дури од тоа нешто заштеди и врати и на државата. 
Направи за државата секогаш повеќе одколку што државата те плаќа. Само 
со тој вишок се мери родољубието. И само со помош на тие вишоци може 
да се одржи и унапредува. 

Не изнесувај ги своите пари од својата држава во туѓа држава. Со 
тоа и правиш чест на другата држава, а на својата понижување и штета. И 
ова е кражба и проклетство. Најсигурна држава, без оглед на нејзината 
величина, е онаа држава во која владее најголема чесност. Ти со својата 
нечесност ја правиш твојата држава несигурна. Знај дека, ако пропадне 
твојата држава, и ти ќе пропаднеш заедно со неа, пред да ја преминеш 
границата и ги земеш своите пари од туѓата земја. Твојот живот ќе 



пропадне во твојата земја, а твоите пари во туѓата. Тоа е вообичаена 
одмазда на Вечната Правда која сè гледа. Безумникот чува, а незнае за 
кого чува, вели безгрешната книга.  

Не го преценувај тоа што и го даваш на државата; не го потценувај 
тоа што го добиваш од државата. Не и наплатувај на државата две плати за 
една услуга, кражба е и проклетство. Не сечи тајно ниту едно дрво од 
државната шума, кражба е и проклетство. Не заземај ја и не ја преорувај 
државната земја, кражба е и проклетство. Не земај ниту еден предмет од 
државното складиште и ниедна пара од државната благајна, кражба е и 
проклетство. Ако државата не те фати како крадеш, ќе те фати Оној кој за 
себе рекол: Јас сум цар над царевите и господар над господарите; моја е 
земјата и јас ја давам на кого сакам. Поради мноштвото на чесни Бог ја 
дава државата на еден народ, а поради мноштво на нечесни, ја одзема. Ако 
ти ја крадеш, па државата пропадне, никој нема да биде виновен освен 
тебе. Кој ќе украде еден денар од приватно лице одговара за една кражба, 
бидејќи украл од еден човек. Кој ќе украде еден денар од државата, да 
речеме од Македонија, тој украл од два милиони луѓе на таа држава. Тој е 
одговорен за два милиони кражби. Ако човечките судови се некоќни тоа 
да го сфатат и казнат, тогаш го казнува Оној кој сè гледа, сè знае, кој 
државите ги дава и одзема, кој суди и според вечната правда и кој, кога ќе 
осуди на вечна робија, тогаш робијата навистина е вечна. 

Значи, нека ја слушаат и запаметат оваа реч оние кои се лакомат пo 
државното богатство: Кој и да изврши една кражба од државниот имот, 
автоматски е одговорен во Македонија за два милиони кражби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



   

 

 

 

  Чудотворната  икона  на  Мајката  Божја  наречена 
„Державнаја“  му  се  јавила  на  рускиот  православен  народ  на 
02.III.1917  год.,  на  денот  кога  царот‐маченик,  Николај 
Александровиќ  бил  присилен  да  се  откаже  од  престолот. 
Иконата била пронајдена во  селото Коломенско,  близу Москва, 
по  видението  на  една  побожна  старица  на  која  ѝ  се  јавила 
Мајката  Божја.  На  иконата  Богомајката  е  претставена  како 
Царица седната на трон, со круна и царски скиптар, облечена во 
царска порфира. Преку оваа икона Мајката Божја се  јавува како 
заштитничка и поткрепа на православните држави. 

 

Пресвата Богородица „Державнаја“ се призива на помош за 
благодатно уредување на односите во државата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

АКАТИСТ 

кон Пресветата Владичица наша  

Богородица  

во чест на нејзината чудотворна икона  

ДЕРЖАВНАЈА 

 

Кондак 1 

 

На Тебе избраната од сите родови, Заштитничка на родот 
христијански, Која со покровот на својата благост нашата 
православна земја ја покриваш, Владичице, Ти принесуваме 
благодарствени песни поради јавувањето на Твојата 
чудотворна икона „Державнаја“. Ти пак семилостива 
Заштитничка на сите кои со вера Ти притекуваат, од кекаква 
неволја ослободи нè, за да Ти воскликнуваме: 

Радувај се, семоќна Мајко Божија, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

Икос 1 

Примајќи радосен поздрав од ангелот, Ти, Владичице, си 
благоизволела побожната старица да ја известиш за појавата 
на Твојата чудесна икона „Державнаја“, која според Твоето 
ветување ја добивме како знак на милоста Божја кон нас 
грешните, кои благодарно вака Ти воскликнуваме: 



Радувај се, тајните на Божјата волја ни ги откриваш! 

Радувај се, Неговиот праведен гнев, кон нас упатен, го 
ублажуваш! 

Радувај се, прекору на безбожничкото зловерие! 

Радувај се, на гордите понижување! 

Радувај се, на почитта кон светите икони осветување! 

Радувај се, тивко пристаниште на спасение на нашите 
души! 

Радувај се, семилостива Заштитничке наша пред 
Престолот на Света Троица!  

Радувај се, од неволјите и жалостите наше избавување! 

Радувај се, тврдино на Црквата Православна! 

Радувај се, ѕвездо со незалезна светлина која нè озаруваш! 

Радувај се, Мајко на Светлината, зашто сите нè 
просветлуваш! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 2 

Кога од висините на Своето небеско обиталиште, каде со 
Синот Свој во слава пребиваш, ја виде, Сенепорочна, жалоста 
на верните свои слуги, зашто заради посета на гневот Божји, 
верата Христова беше понизена од безбожното зловерие, Ти 
благоизволи да ни ја јавиш Својата икона „Державнаја“, за да 
сите христољубиви луѓе усрдно пред неа се молат, верно 
воскликнувајќи кон Бога: Алилуја ! 



 

Икос 2 

Ти, Пресвета Богородице посредувај да здобиеме возвишено 
просветлување на нашиот разум, за да така ја познаеме волјата 
Божја, блага, угодна и совршена. Срцата наши управи ги 
Неговата волја со усрдност да ја творат, а Тебе, семилостива 
Заштитничке, непрестајно да Те фалиме: 

Радувај се, со појавата на чесната икона Своја, мракот на 
страшните страдања од нас си го одгонила! 

Радувај се, правиш ослепените и со телесни и со духовни 
очи да прогледаат! 

Радувај се, на помрачениот разум просветлување! 

Радувај се, Твојата помош сите христијани од срце ја 
посакуваат! 

Радувај се, непосрамена надеж на сите што на Тебе се 
надеваат! 

Радувај се, покрову на надежта за вдовиците и сираците!  

Радувај се, на гладните хранителке! 

Радувај се, на духовните ризници дарителке! 

Радувај се, премудра убавино на богомудрите! 

Радувај се, божествен пресветол украсу! 

Радувај се, на Христовото благоухание мирису! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 



Кондак 3 

Силата на божествената благодат, дарувај ни ја, 
Пресвета Богородице, за цврсто и непречено да чекориме по 
спасоносниот пат на Христовите заповеди, со срцето и усните 
непрестајно пеејќи Му на Семоќниот Бог: Алилуја!  

 

Икос 3 

Имајќи Те Тебе, богоизбрана заштитничке на родот 
христијански, како блескава светлина која ја осветлува 
темнината на душите наши и го одгонува мракот на 
незнаењето од срцата наши, се поклонуваме на чесната икона 
Твоја „Державнаја“ и со умиление вака Ти воскликнуваме: 

Радувај се, си ветила дека ќе ги спасиш сите кои те 
призиваат! 

Радувај се, ги прославуваш оние што Тебе Те прославуваат! 

Радувај се, кон Синот Твој и Бог наш молитвите на 
верните ги принесуваш! 

Радувај се, својата благодат преку Твоите чесни икони ни 
ја даруваш! 

Радувај се, со зраците на Својата благодат целата вселена 
ја озаруваш! 

Радувај се, на Божјата премудрост обиталиште! 

Радувај се, на божествената благодат дарителке! 

Радувај се, со Тебе од вечната смрт се ослободивме! 

Радувај се, со Тебе за бескраен живот се удостоивме! 



Радувај се, Почесна од Херувимите и Пославан од 
Серафимите! 

Радувај се, Мајко на Светлината и Небесна Царице! 

Радувај се, Владичице, семилостива наша пред Бога 
Заштитничке! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 4 

Бурата на житејското море со бранови од грижи овоземни 
нашата духовна лаѓа ја потопува и мирот на нашите бедни 
души го поматува. И каде да најдеме тивко пристаниште на 
спасението? Само на Тебе полагаме надеж, Владичице: Имајќи 
моќ непобедлива, од секаква неволја, глад, болест, и жалост 
избави нè, нас кои искрено воскликнуваме лон Бога:  Алилуја! 

 

Икос 4 

Православните луѓе, кои ја послушаа заповедта Твоја, пред 
иконата Твоја „Державнаја“ да се молат, со умиление во 
срцето притекуваат кон Твојата семоќна заштита пред 
Престолот на семоќниот Бог и со побожност вака Ти 
воскликнуваат:  

Радувај се, на вишниот свет украсу! 

Радувај се,на земниот свет Заштитничке! 

Радувај се, Благословена Ќерко на Отецот Небесен! 

Радувај се, безмажна Родителко на Предвечниот Син! 



Радувај се, демонските војски ги победуваш! 

Радувај се, непријателите на родот човечки ги 
посрамуваш! 

Радувај се, со волјата Твоја поглаварите еретички ги 
посрамуваш! 

Радувај се, со Тебе верните достојни за слава стануваат! 

Радувај се, нашите тела без лекови ги исцелуваш! 

Радувај се, нашите души во Царството небесно ги водиш! 

Радувај се, зашто Силниот Ти направи големо дело! 

Радувај се, зашто Господ погледна на смирението Твое! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 5 

Како ѕвезда од Бога испратена, ни се јави нам иконата 
Твоја, семоќна Владичице и целата руска земја ја обиколи. 
Заблудените во морето на страсниот живот со зраци на чуда 
си ги озарила, мракот на жалоста и маглата на секакви 
болести и таги си ги одгонила и на патот на спасението си ги 
управила оние што со вера Ти притекуваат и кон Бога 
воскликнуваат: Алилуја!  

 

Икос 5 

Во деновите на голема жалост и тешки прилики, си ни 
јавила голема милост, Владичице, со наоѓањето на чесната 
икона Твоја, за сите кои пред неа со вера се молат да здобијат 



телесно здравје и спасение на душите. Заради тоа и ние, 
прославувајќи го Твоето неискажано милосрдие, вака усрдно Ти 
повикуваме: 

Радувај се, светлино незалезна,со светлината на 
вистинското богопознание нè просветлуваш! 

Радувај се,Вратарке,на верните рајските двери им ги 
отвораш! 

Радувај се,обилна реко на Божјата благодат! 

Радувај се,неисцрпен извору на светост! 

Радувај се,наша Воспитувачке во побожноста! 

радувај се,на душите наши осветување! 

Радувај се,на грешниците кои се каат со Бога помирување! 

Радувај се,добрите ветувања си ги примила! 

Радувај се,на добрите намери си помогнала! 

Радувај се, злобните обиди ги спречуваш! 

Радувај се,ѓаволските лукавства ги уништуваш! 

Радувај се,на луѓето брза Помошничке! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 6 

Пееме за Твоето,достојно за восхит,милосрдие и голема 
снисходливост,Пресвета Богородице,зошто не престануваш да 
се молиш за нас грешните пред Синот Твој и Бог наш,да го 



одврати гревот Свој праведен,што кон нас е упатен, и да ги 
помилува сите кои искрено кон Бога воскликнуваат:Алилуја! 

 

Икос 6 

Заблеска светлоста на утехата благодатна во душите 
наши,помрачени од тага и униние заради многуте согрешенија и 
срцата со веселба и радост ни се исполнија; зашто Ти 
постојано нè подучуваш Владичице,да повикуваме кон 
милосрдниот бог за да биде милостив и прегрешенијата да ни ги 
прости. Затоа не престанувај,Владичице,да нè водиш и 
подучуваш,нас кои Ти пееме: 

Радувај се,во жалостите и болестите на долготрпение нè 
подучуваш! 

Радувај се,сите мисли наши кон Спасителот за гревовите 
наши Распнат,ги управуваш! 

Радувај се, Неговите страдања и крсната смрт на 
сеќавањата наши ги обновуваш! 

Радубај се,не опоменуваш со праведниот суд Божји за 
непокајаните и тврдите по срце! 

Радувај се,со очекуванњето на идните небесни блага нè 
насладуваш! 

Радувај се,кон наследство вечно и нетрулежно нè водиш! 

Радувај се,наследници на Царството Божјо нè правиш! 

Радувај се,трпезо света,со Лебот на животот нè храниш! 

Радувај се,маслино благородна,со елеј на милоста нашите 
срца ги омекнуваш! 



Радувај се, со молитвата пред Твојата икона утеха за 
душата стекнуваме! 

Радувај се, срцата наши со благодатна скрушеност ги 
даруваш! 

Радувај се,со благоста Своја огнот на безбожништвото во 
нас го гасиш! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 7 

Создателот наш и Господ, Семилостива,во деновите на 
Божјиот гнев го испрати Својот Ангел во облик на иконата 
Твоја, Семоќна,за сите кои пред неа со вера се молат,да ја 
стекнат Твојата помош и заштита и радосно да воскликнуваат 
кон Семоќниот Бог: Алилуја! 

 

Икос 7 

Творецот на сè и Владика наш, Господ, повторно покажа 
милост кога во гневот Свој реши човечкиот род да го казни со 
оган, меч, глад и болести и да ја изврши оваа казна за многу луѓе 
да се вразумат и душите свои да ги спасат. Заради тоа и ние, 
Владичице, поклонувајќи се на Твојата Пречиста икона 
„Державнаја“, усрдно Ти се молиме: Не допуштај до крај да 
пропаднеме, туку дверите на милосрдието Твое отвори им ги на 
оние кои вака Ти извикуваат: 

Радувај се, на невместивото Божество Живеалиште! 

Радувај се, на Ангелите непрестано восхитување! 



Радувај се, на слугите Божји тајно поучување! 

Радувај се, на ожалостените и болните Помошничке! 

Радувај се, благодатно бестрасние им даруваш на тие што 
го посакуваат! 

Радувај се, ги сакаш оние кои целомудрено живеат! 

Радувај се, мирно пристаниште на побожните 
подвижници! 

Радувај се, со гневот Божји синовите на безбожноста ги 
вразумуваш! 

Радувај се, слатка собеседничке на тихувателите! 

Радувај се, на отшелниците заради Христа крепко 
надевање! 

Радувај се, на испосниците божествено радување! 

Радувај се, на пустиниците тиво веселие! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 8 

Тугинци сме и придојдени на оваа земја, животот наш 
ништожен е и краткотраен! За смртта никогаш не мислиме и 
не ни помислуваме на Страшниот Суд Христов, кога ќе 
застанеме пред Праведниот Судија и ќе дадеме одговор за секое 
сторено дело и секој збор изговорен. Заради тоа Те молиме, 
Владичице: Разбуди нè веднаш од гревовниот сон, за да со 
Твоето посредништво стекнеме прошка за безаконијата наши и 
со радосен глас да му пееме на Христа: Алилуја! 



 

Икос 8 

Ти си едно со небеските, кон нив си и прибројна, но ни 
земните не си ги оставила, Пресвета Богородице, зашто со 
свештената Своја заштита смело стоиш пред Синот Твој и Бог 
наш. Затоа утврди ја во мир земјата наша православна, 
Владичице и подари им на Твоите слуги сè што им е на корист, 
за да, величајќи Те, воскликнуваат вака: 

Радувај се, на наште очи духовни страшниот и горчлив час 
смртен им го покажуваш! 

Радувај се, секој ден од својот живот како последен да го 
гледаме нè учиш! 

Радувај се, да го засакаме овој свет и сè што е од него нè 
спречуваш! 

Радувај се, страста кон трулежното од срцата наши ја 
искоренуваш! 

Радувај се, дека сите богатства се привремени и минливи 
ни покажуваш! 

Радувај се, да ја бараме славата човечка, што е како сенка, 
нè спречуваш! 

Радувај се, најслаткото име на Господа Исуса Христа во 
умот секогаш да го имаме и со усните непрестано да го 
изговараме нè поттикнуваш! 

Радувај се, од празнословие, многуглаголивост и богохулење 
нè воздржуваш! 

Радувај се, се грижиш на воздржние во јадењето и 
пиењето да не научиш! 



Радувај се, големо е Твоето посредување пред Бога во 
крајниот мрак да не бидеме фрлени! 

Радувај се, со солзи на покајание гревовите наши да ги 
миеме и од адот пеколен да се избавиме постојано нè 
поттикнуваш! 

Радувај се, деноноќно да се молиме за да не паднеме во 
рацете на демоните нè побудуваш! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 9 

Сите чинови ангелски се восхитија од делото на 
милосрдието твое, Господи, кога ни ја дарува силната и топла 
Заштитничка на родот христијански, за да во деновите нса 
Твојот гнев невидливо меѓу нас пребива, слушајќи ги оние кои Ти 
извикуваат: Алилуја! 

 

Икос 9 

Многуглаголивите говорници, непросветлени со светлината 
на вистинското богопознание, на златното теле се поклонија. 
Според зборовите на Апостолот, секој скржавец е 
иделопоклоник. Заради тоа, гневот Божји на сиот свет се 
заканува, а ние, грешните, смирено Те молиме, Владичице: 
Семилостиви го Создателот гневот Свој праведен во милосрдие 
да го претвори и да нè помилува, нас кои вака ти воскликнуваме: 

Радувај се, од Својата помош и заштита никогаш не нè 
лишуваш! 



Радувај се, нашиот ум од немарност помрачен, со 
светлиот покров Свој го озаруваш! 

Радувај се, со Тебе од страстите телесни се избавуваме! 

Радувај се, со Тебе до духовно сладости се исполнуваме! 

Радувај се, цврста тврдино на Православието! 

Радувај се, чесна пофалбо на Пресветат Троица! 

Радувај се, и во овој привремен живот користното за нас 
ни го даруваш! 

Радувај се,нашите душевни рани со спасоносен елеј ги 
помазуваш! 

Радувај се, со раката на Својата помош од бездната на 
безаконијата наши нè избавуваш! 

Радувај се, од гревовниот сон на нашата духовна 
мрзливост нè будиш! 

Радувај се, духовно умиление и скрушеност на срцето во 
нас предизвикуваш! 

Радувај се, правиш да се спасат сите кои под Твојата 
моќна закрила прибегнуваат! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 10 

Сакајќи да спасиш многу луѓе од жалости и болести 
обземени и во нив да ја утврдиш верата во семоќната заштита 
Своја, Ти ни ја дарува својата икона „Державнаја“, Владичице 



за да сите, гледајќи ја милоста што си ни ја јавила, со умиление 
Му воскликнуваат на Бога: Алилуја! 

 

Икос 10 

Цврта Карпа си, Богородице Дево, и на земјата руска преку 
чесните икони си и се јавила, излевајќи чуда во битките и со 
благодатна помош осенувајќи ги Твоите христољубиви војници. 
Под моќната закрила на Твојата благост се создаде руската 
држава и вратите на адот неможеа да ја надвладеат 
православната Црква Христова. Заради тоа на чесната икона 
Твоја „Державнаја“ и се поклонуваме и вака радосно Ти 
извикуваме: 

Радувај се, прибежиште и тврдино на земјата руска! 

Радувај се, од нападите на иноверните нè избавуваш! 

Радувај се, оние што се во окови ги ослободуваш! 

Радувај се, спасение наше од глад и болест! 

Радувај се, градино на ветената земја! 

Радувај се, цвету кој Господ го засади! 

Радувај се, лозо на добрини во лозјето Христово! 

Радувај се, дрво чудотворно на рајот Исусов! 

Радувај се, живеалиште и дому на Христа Бога нашиот ! 

Радувај се,обиталиште на Неговата неискажлива слава! 

Радувај се, Владичице на богатсва семилостива Дарителке! 

Радувај се, многу може да помогне молитвата Твоја пред 
Синот Твој и Бог наш! 



Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 11 

Ти принесуваме пофални и благодарствени песни на Тебе 
Владичице; под моќната закрила на Твојата благост живееме, 
во непосрамена надеж за Твоето семоќно застапништво за нас 
грешните и сета своја надеж во Тебе полагајќи ја, радосно 
воскликнуваме кон Бога: Алилуја! 

 

Икос 11 

Светилките наши изгаснаа и елеј на добри дела немаме со 
кои би можеле благодатта на Светиот Дух да ја разгориме. И 
каде ние несреќните, да се обратиме ако ненадејно среде ноќта, 
часот смртен нас нè стигне? Ќе го чуеме ли и ние како 
безумните девици, страшниот глас на Женихот: „Не ве 
познавам!“ Владичице,помогни ни и исполни ги садовите на 
душите наши со елеј на добри дела, а анјмногу со милосрдие и 
смирение, благодарно да Ти извикуваме: 

Радувај се, со опомената за идниот Суд Божји од гревови 
нè одвраќаш! 

Радувај се, душата своја како невеста за средба со Христа 
Женихот да ја припремиме нè поучуваш! 

Радувај се, заедно со мудрите девици и душите на 
праведните во брачната одаја на Синот Твој и Бог наш да 
влеземе ни помагаш! 

Радувај се, помагаш во риза на непорочност и чистота да 
се облечеме! 



Радувај се, посредуваш на Страшниот Суд Христов 
оддесно Нему да застанеме! 

Радувај се, милосрдието Божјо го смилостуваш за нас 
избраните да не прибере! 

Радувај се, умот наш од немарност помрачен со светлоста 
Своја го озаруваш! 

Радувај се, како јагнето да стекнеме незлобливост и 
кроткост искрнео посакуваш! 

Радувај се, на самопожртвуванст и одрекување од нашата 
зала волја се трудиш да не научиш! 

Радувај се, да стекнеме детска незлобливост ни помагаш! 

Радувај се, нашите ладни срца со молитва се трудиш да ги 
разгориш! 

Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

 

Кондак 12 

Си примила благодат од Семоќниот Господ Бог, да се 
сожалиш на побожните чеда на Црквата Христова, Владичице 
и да ги опоменуваш недостојните синови нејзини! Заради тоа 
прибегнувајќи под моќната закрила на Твојата благост, усрдно 
Те молиме, Владичице, да нè избавиш од стапиците на мрачните 
духови на злобата, кои со мрзливост ги раслабуваат душите и 
телата наши и да нè разбудиш од гревовниот сон, па благодарно 
да извикуваме кон Бога: Алилуја! 

 



Икос 12 

Пеејќи за чудесата Твои кои во древни времиња и во 
сегашноста се случија, Те фалиме како извир на благодат 
животворна и неисцрпна река на чуда, Владичице, зашто 
бескрајна милост и сожалување си му дарувала на родот 
христијански преку јавувањето на Твоите чудотворни икони. 
Заради тоа и ние, кои на чесната Твоја икона „Державнаја“ се 
поклонуваме, со умиление Тебе вака Ти воскликнуваме: 

Радувај се, украсу на небеснат и земната Црква! 

Радувај се, чесно засолниште и одбрано на девственоста! 

Радувај се, светло пророчко исполнение! 

Радувај се, на сефалните апостоли пофалбо! 

Радувај се, чесна пофалбо на побожните јереи! 

Радувај се, молњо од која неверниците се плашат! 

Радувај се, со славните Свои чуда разумот на верните го 
озаруваш! 

Радувај се, нашата болка и жалост во радост ја 
претвараш! 

Радувај се, Синот Свој и Бог наш го молиш сите спасени да 
бидеме! 

Радувај се, милостива си кон сите кои под Твојата моќна 
закрила притекнуваат! 

Радувај се, на сите ожалостени и болни заштитничке! 

Радувај се, на сите кои со вера Ти се молат полезното им 
го даруваш! 



Радувај се, семоќна Мајко Божја, усрдна Заштитничке 
на родот христијански! 

 

Кондак 13 

О, многовоспеана Мајко, Семоќна Владичице! Прими  ја 
сега оваа скромна молитва наша и заради големата Своја 
благост и неискажана милост, не спомнувај си за мноштвото 
наши гревови, туку услиши ги молитвите наши. Подари ни сè 
што во животот и побожноста ни е потребно, избави нè од 
глад, болести и жалост и наследниците на Царството Небесно 
направи нè, нас кои искрено воскликнуваме: Алилуја! 

(овој кондак се чита три пати) 

Повторно се чита икос 1: Примајќи радосен поздрав...и 
кондак 1: Тебе избраната од сите родови... 

 

 



 

Молитва кон Мајката Божја 

пред нејзината икона наречена  

„Державнаја“ 

 

О, Заштитничке на светот, многувоспеана Мајко! 
Поклонувајќи се со вера, надеж и љубов пред иконата Твоја 
„Державнаја“, усрдно Ти се молиме: Не одвраќај го лицето Свое 
од оние кои Ти притекуваат; смилостиви Го, милосрдна Мајко 
на Светлината, Синот Твој и Бог наш, најслаткиот Исус 
Христос, во мир да ја сочува земјата наша, да ја утврди 
државата наша во благосостојба и да нè избави од меѓусебни 
судири; да ја утврди светата Црква наша Православна и да ја 
сочува непоколеблива од безверие, ереси и раскол. Ние немаме 
друга помош освен Тебе, Пречиста дево; Ти си семоќна 
Заштитничка на христијаните пред Бога и гневот Негов 
праведен го ублажуваш. Избави ги сите кои со вера Ти се молат 
од падови гревовни, од лукавства на злобни луѓе, од глад, жалост 
и болест. Подари ни скрушен дух, смирено срце, чисти мисли, 
очистување од грешниот живот и прошка на прегрешенијата 
наши, за да сите, благодарно, во песни величајќи Те, се 
удостоиме за Царството Небесно и таму со сите светии да Го 
прославуваме Пречесното и Величествено Име на во Троица 
Славениот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух. АМИН!  
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