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Во текот на февруари 
2005 година, Скопската 
митрополија, со бла го-

слов на Митрополитот Бре-
галнички г. Агатангел, ги из-
даде книгите "Поклонение 
на Гробот на Свети Лазар" и 
"Благодарствена химна кон 
Пресвета Богородица - Ака-
тист". Автор на овие книги е 
аџика Живанка Филиповска. 
Родена е во Струмица. Таа е 
дипломиран инженер. Уште 
за време на средношколското 
образо вание, а и подоцна, 
била наградувана за својот 
прозен опус. Отсекогаш ја 
привлекувале теологијата 
(сту дирала во Скопје) и кни-
жевноста, кои постојано ги 
негува во срцето, со голема 
љубов. Творе њето во овие 
об ласти во печатени из да-
нија се појавиле во форма на 
стихо збирка во 1999 година, 
а се јавува со песни и написи 
во повеќе списанија во текот 
на 1996, 1999, 2002 година. 
Паралелно, работејќи на Тех-
нолошкиот факултет на рако-
водно работно место, сорабо-
тува во три списанија (како 
соработник-новинар), а од 
1996 година почнува да об-

Книгата "Поклонение на Гробот на Свети Лазар" е 
издадена за слава и чест на чудата на Господ 
Исус Христос за време на Неговиот земен жи-
вот, пред околу 2000 години. Разработен е 
фе  номенот на чудото и неговите бескрајни 
перспективи. 

јавува најпрво поезија со 
религиозна тематика, а по-
тоа и проза (За верата наша 
христијанска) во Редакцијата 
"Македонско сонце", каде 
што и денес пишува. Повеќе 
од десет години е активен 
учесник во црко вниот хор и 
на певница, на духовните 
академии во Светата Пра во-
славна Црква со свои лични 
творби, поради што повеќе 
пати е наградувана. Во 1999 
година го објави поетското 
послание, збирката песни 
"Бож  јата љубов зборува", ко-
ја наиде на забележителен 
прием кај читателите во на-
шата татковина и во дија спо-
рата. Книгата е издадена за 
слава и чест на 2000-го диш-
нината од воплоту ва ње то на 
Синот Божји, Спаси те лот на 
светот Господ Исус Христос 
(издавач Скопска Ми тро по-
ли  ја, со благослов на Епископ  
Агатангел). 

Книгата "Поклонение на 
Гробот на Свети Лазар" е из-
дадена за слава и чест на чу-
дата на Господ Исус Христос 
за време на Неговиот земен 
живот, пред околу 2000 годи-
ни. Разработен е феноменот 
на чудото и неговите бес крај-
ни перспективи. Името и де-
лата на Свети Лазар Четири-
дневниот се длабоко вре жа-
ни во срцата и во душите на 
луѓето од целиот христи јан-
ски свет. Тој е нераскинлив 
дел од дваесетвековната ис-
торија на Светата Право слав-
на Црква. Затоа оваа книга е 
неопходна потреба и многу 
значајна за христијаните, и 
им се препорачува на сите 
генерации, да ја почув ству-
ваат нејзината топлина и ду-
ховно да се препородат, без 
страв, следејќи го патот на 

верниот Христов пријател Све-
ти Лазар Четиридневниот. 
Кни  гата е збогатена со икони, 
репродукции и фотографии 
од Светата Земја, од Света 
Гора и од други земји. До а-
ѓаат до израз религиозните 
драгоцености и уметничките 
богатства на Македонија. 

Освен теолошкиот аспект, 
тука е присутна историската, 
географската и современата 
димензија на фактите. Стилот 
е разбирлив, лесно читлив, 
со потребен број инфор ма-
ции. Новината која ја пре зен-
тира авторката е доне су ва-
ње  то на моштите на Свети 
Лазар во Македонија во ма-
настирот "Свети Јован Би гор-
ски". Во 2000 година во овој 
манастир се подарени две 
честици од Христовиот крст, 
од страна на авторката Фи ли-
повска.

За да се доживеат и по твр-
дат настаните од "Благо дар-
ствената химна кон Пресвета 
Богородица - Акатист", за нив-
но поголемо почитување и 
слава, сфаќајќи ја животвор-
ната улога на фреските и на 
иконите и гледајќи го во нив 
изворот на религиозната вдах -
новеност, авторката илу стри-
ра голем број од нив на соод-
ветни места од содр жината 
на обработениот Ака тист, од 
разни страни на све тот: Све-
та Земја, Света Гора, Србија, 
Грција, Цариград, Ру сија, Бу-
га  рија, Синај, Маке донија и 
др. Најголем број од нив се 
од Света Земја и од Ма ке до-
нија. Преку слико ви то претс-
тавената "Благо дар ствена хим -
на кон Пресвета Богородица 
- Акатист" се до бива појасна 
претстава за оваа сложена 
поетска форма, која им ста-
нува достапна и на широката 
читателска пуб лика. Во оваа 
книга доаѓаат до израз фрес-
ките и иконите од Охрид и од 
неговата око лина, центарот 
и жариштето на религијата, 
просветата и културата, не 
само за Маке донија, туку и за 
другите сло венски народи, а 
поврзувајќи ја содржината 

на темата на оваа Химна која 
ја обра бо тува, во согласност 
со илу стрираните икони и 
фрески на едно место, со др-
жината на обработената Хим-
на кон Богородица, станува 
сли ка на, оживувана. 

Во неа, на едно место, на 
македонски јазик е собрана 
целата потребна литература 
за "Благодарствената химна 
кон Пресвета Богородица - 
Акатист", и таа може да по-
служи како Прирачник за 
оваа прекрасна, но сложена 
Богослужба. Овој труд е бла-
годарност кон Божјата ми-
лост и дела, кон Милосрдната 
Богородица со непобедлива 
сила и кон светителите, но и 
спомен и благодарност кон 
зографите кои со своите де-
ла му давале поддршка на 
верникот и во најтешките 
моменти во неговиот живот, 
барајќи го излезот во веч ни-
от живот и покажувајќи света 
и должна почит кон Бога и 
Богородица. Остануваме вос-
хитени од делата на зо гра фи-
те од Македонија, чии имиња 
се забележени во оваа книга, 
од нивната го ле ма љубов 
кон Бога, од дла боко ре ли-
гиозните мисли и чувства кои 
ги инспирирале да создадат 
такви уметнички дела.Со оваа 
книга се збо га тува фондот на 
егзегеза на Бо городичниот 
Акатист и сред новековната 
хим но гра фија воопшто. 


