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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

БЛАГОСЛОВ ОД МАЈКАТА БОЖЈА ЗА 
МАКЕДОНСКАТА ЗЕМЈА-МАТИЦАТА 
НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО ЕВРОПА 

БЛАГОДАРСТВЕНАТА ХИМНА КОН ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Благодарствената химна 
кон Пресвета Богоро-
дица" - Акатист е пот ре-

ба на целиот христијански 
свет за добивање морална 
си ла и поддршка од пос-
редничката меѓу небото и 
зем  јата, заштитничката на 
све     тот, патеводителката во 
вечниот живот, Пресвета Бо-
городица. Богоневестата пре-
ку која ни дојде поми лува-
њето со Бога, со молитвите 
упатени кон Бога, е закрил-
ница не само на поединци 
кои ја бараат Нејзината по-
мош, туку и бранителка на 
православните држави, а тоа 
најдобро се гледа преку Ака-
тистот на Богородица, кој е 
составен по повод осло бо-
дувањето на Цариград со Неј-
зина помош. Всушност, от тука 
потекнува и изворната смис ла 
на овој голем Бого родичен 
празник, на кој се воспеваат 
чудесните настани во Светата 

"Мајката Божја, Пресвета Богородица со 
стапнувањето (присуството) свое, на 

македонската земја, ја благослови и таа 
стана света земја, матица на 

христијанството за Европа". Затоа "не 
постои христијанска земја и Христова 

црква во светот да не знае за 
Македонија", чие име е овековечено 

како во Стариот, така и во Новиот Завет.
Благодарствената химна кон Богородица 

- Акатист е составена од четири дела и 
секогаш се одржува во петок. Се 

богослужи во првите пет петоци во 
Велигденскиот пост, во попладневните 

часови. Химната содржи 25 стихови и тоа 
12 песни (т.н. икоси) и 13 песни (т.н. 

кондаци).

Земја. За Нејзи ната слава, за 
Нејзината све тост низ сите 
векови, овие денови во Ма-
кедонската пра вославна црк-
ва се одржува Акатистот на 
Пресвета Бо городица и овој 
празник е радост за Хрис-
товата црква на небото и на 
земјата. Се радува Мајката на 
нашиот Спасител Господ Исус 
Хрис тос, Мајката на нашиот 
жи вот, Мајката на сите нас. 
Бо городица ни е дар од Се-
виш ниот и со Неа светот е 
богат со најскапото што чо-
веш тво то може да го има, 
богати сме со една Божја 
близина, зашто таа е наша 

посредничка пред Бога.
"Мајката Божја, Пресвета 

Богородица со стапнувањето 
(присуството) свое, на маке-
донската земја, ја благослови 
и таа стана света земја, мати-
ца на христијанството за Ев-
ропа". Затоа "не постои хрис-
тијанска земја и Христова 
црква во светот да не знае за 
Македонија", чие име е ове-
ковечено како во Стариот, 
така и во Новиот Завет (МПЦ, 
Американско-канадска епар-
хија, 25-ти јубилеен црковно- 
на роден собир, 3-6 сеп тем-
ври 1999 година, Краун-Поинт, 
САД).
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

АКАТИСТОТ И 
СПОМЕНОТ НА ЧУДОТО

Зборот "акатист" произ ле-
гува од грчкиот збор "а" - не; 
"kathízô" - седи (што значи не 
седи). Значи, името Акатист 
го добил затоа што за време 
на неговото богослужение 
на верниците не им е доз-
волено да седат. "Акро стих-
ни" - химна во чест на Бого-
родица испеана на почетокот 
на VII век, во времето на цар 
Ираклиј, по повод осло боду-
вањето на Цариград, пос тиг-
нато со Нејзина помош. 

Во времето на царот Ира-
клиј (кој царувал од 610 до 
641 година), Грчкото царство 
истовремено го нападнале 
Персијците и Скитите. Војс-
ките на персискиот цар Хоз-
рој и скитскиот Хаган го на-
паднале Константинопол (Ца-
риград). Сарвар, војвода на 
персискиот цар Хозрој и 
скитскиот кнез, со огромна 
војска пристигнале до Ца ри-
град, го опколиле и долго 
време го мачеле, отцепувајќи 
го од преостанатиот свет. То-
гаш патријархот Сергеј (пат-
ријарх на Константинопол), 
земајќи ги чесните крстови 
(од Чесното и од Живот вор-
ното дрво) и светите икони 
(особено Неракотворната 
Хрис това икона и Чудо твор-
ната икона Одигитрија - Па-
теводителка), како и Ризата 
на Пречистата Богомајка, поч -
нал да ги обиколува град-
ските ѕидини, со солзи вр-
шејќи литии и молепствии. И 
по милоста Божја, со пос ред-
ство на Пресвета Бого роди-
ца, на чудесен начин прес-
толнината била спасена од 
Варварите и на Грците им 
била дадена славна победа 
над Персијците и Скитите". 
Значи, Пресвета Богородица 
ги спасила Христијаните од 
нехристијаните. "Зашто кога 
патријархот и духовништвото 
по усрдните молепствија пред 
иконата на Пречистата Бо го-
мајка ја спуштија Нејзината 
риза во водата, морето се 
раздвижи (се разбранува) и 
ги потопи непријателските 
ко раби; во исто време се 
збркаа и непријателите кои 
беа на копно, па грчката вој-
ска без големи маки ги раз-
би". И оттогаш, за спомен на 
ова прекрасно чудо на Пре-
света Богородица бил вос-

тановен овој празник.
Акатистот е прославување 

на Божјата Мајка, возвишена 
пофалба, карактеристична 
творба од песни во Ис точ-
ната црква. Таквата творба 
од песни е забележителна ка-
ко по необичната форма, та-
ка и по содржината. И ете, 
јазикот на поезијата го по-
будува човечкиот ум да се 
издигне над пределите на се-
којдневниот говор. Затоа тој 
учествува во повозвишени 

личности. Постои и: Ака тист 
на Исус Христос, како и 
Акатист на светителите. 

БЛАГОДАРСТВЕНА 
ХИМНА

Во многу манастири и црк-
ви во нашата татковина, како и 
во цел свет, на ѕидовите се 
насликани и се прикажани 25-
те претстави од пофалната 
химна, Благодарствената хим-
на кон Пресвета Богородица - 

тво, како и во пое динечни спо-
меници во Ро ма нија, Бугарија, 
Црна Гора, Ср бија, Грција, нас-
ли ка ни во XVI и во XVII век. А во 
периодот на турското вла-
деење, особено во XVII век 
претставувањето на "Благо-
дарствената химна кон Бо-
городица" - Акатист, го нао-
ѓаме во повеќе споменици на 
ѕидното сликарство во Ма ке-
донија. Затоа можеме да ка-
жеме дека оваа химна е бла-
годарност кон Божјата ми лост 
и дела, благодарност кон Ми-
лосрдната Богородица со не-
победлива сила и кон све ти-
телите, но и спомен и бла го-
дарност кон зографите, кои со 
своите уметнички дела во ма-
настирите и во црквите во Ма-
кедонија и во цел свет ги ове-
ковечиле настаните од Ака-
тистот. Нивните дела се од ис-
клучително значење, не само 
за поддршка на духот на на-
шиот народ, туку и за на цио-
налното препоз нава ње и иден-
титетот низ вековите. 

Оваа "Благодарствена хим-
на кон Богородица" - Акатист е 
составена од четири дела и 
секогаш се одржува во петок. 
Се богослужи во првите пет 
петоци во Велигденскиот пост, 
во попладневните ча сови (го-
динава ќе се одржи на 10 март, 
17 март, 24 март, 31 март и 7 
април). Химната содржи 25 
стихови и тоа 12 песни (т.н. 
икоси) и 13 песни (т.н. кондаци). 
Во нив, основ ната тема е "Бла-
говештение". Сите икоси за-
вршуваат со збо ровите: "Ра-
дувај се, Не весто Неневестна!" 
Сите кон даци (со исклучок на 
првиот) завршуваат со зборот 
"Али луја". На почетокот на Бого-
родичната химна, гласно и со 
восхитување, се пее по  веќе 
пати прекрасната песна "Воз-
браној воеводје", сите при сут-
ни на Богослужбата: Тебе, Бо-
городице, Побор ни це - Вој вот-
ко, ние, слугите Твои, отка ко од 
зло се из бавивме, песна по-
фална Ти воспеваме. Како Онаа, 
Која има сила непо бед лива, од 
се која опасност осло боди нè, 
за да Ти повикуваме: "Радувај 
се, Невесто Неневест на!"

Семилостивата Божја Мај ка, 
која е Милост пред Тво рецот, ја 
молиме да го воз дигне чо-
вештвото од зем ни от до не-
бесниот свет. 

логосни форми. Значи, Ака-
тистот претставува една поет-
ско-ликовна целина, долга 
поетска благодарствена и по-
фална композиција, не се деч-
ка песна (при чие пеење не 
се седи), посветена на Бого-
родица. Тој како најком плекс-
на и најобемна поетска фор-
ма во црковната химно гра-
фија, станува инспирација за 
неговото ликовно прикажу-
вање во уметноста. Првиот 
Акатист е составен во слава 
и чест на Пресвета Бого ро-
дица. Негови можни автори 
се: Јоан Дамаскин, Роман 
Слат  копеец, Патријархот Сер-
геј, Патријархот Фотиј и дру ги 

Акатистот, и некои од нив це-
лосно, а други делумно се за-
чувани. Ќе се потсетиме на 
најстарите претстави на оваа 
Химна кон Богородица во Ма-
кедонија, Романија, Грција и 
Србија, кои датираат од пе ри-
одот од XIV до XV век. Нив ги 
наоѓаме како во ѕидното сли-
карство, така и во илуми ни-
раните ракописи. Во свет ска та 
и во христијанската ис торија е 
познато дека по па ѓањето на 
Византија и на зем јите под 
нејзино културно вла деење 
под турска власт, овој циклус 
ќе стане дел од задолжителната 
програма во трпезариите во 
свето горс кото ѕидно сли карс-
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