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БЛАГОДАРСТВЕНА ХИМНА КОН         ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАБЛАГОДАРСТВЕНА ХИМНА КОН   

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

За 
Нејзината 
слава, за 

Нејзината 
светост низ 

сите векови, 
овие денови 

во Македонската 
православна црква се 

одржува Благодарствената 
химна кон Пресвета 

Богородица - Акатист. Овој 
празник е потреба на целиот 

христијански свет за добивање 
морална сила и поддршка од 

посредничката меѓу небото и земјата, 
заштитничката на светот, патеводителката 

во вечниот живот, Пресвета Богородица. 
Богоневестата преку која ни дојде 

помилувањето со Бога, со молитвите 
упатени кон Бога, е закрилница не само на 
поединци кои ја бараат Нејзината помош, 

туку и бранителка на православните 
држави, а тоа најдобро се гледа преку 

Акатистот на Богородица, кој е составен 
по повод ослободувањето на Цариград со 

Нејзина помош. ЗАОЃА, СЕЈАЧО  
Мајката Божја, Пресвета 

Богородица со стапну-
вањето (присуството) 

свое на македонската земја, ја 
благослови и таа стана света 
земја, матица на христијан ство-
то за Европа". Затоа "не постои 
христијанска земја и Христова 
црква во светот да не знае за 
Македонија", чие име е ове ко-
вечено како во Стариот, така и 
во Новиот Завет. (МПЦ, Аме ри-
канско-канадска епархија, 25. 
јубилеен Црковно народен со-
бир, 3-6 септември 1999 го ди-
на, Краун-Поинт, САД).

Богородица ни е дар од Се-

вишниот и со Неа светот е бо-
гат со најскапото што човеш-
тво   то може да го има, богати 
сме со една Божја близина, 
зашто таа е наша посредничка 
пред Бога. За Нејзината слава, 
за Нејзината светост низ сите 
векови, овие денови во Маке-
донската православна црква 
се одржува Благодарствената 
химна кон Пресвета Богоро ди-
ца - Акатист. Овој празник е 
потреба на целиот христијан-
ски свет за добивање морална 
сила и поддршка од посред-
ничката меѓу небото и земјата, 
заштитничката на светот, пате-

ставен по повод ослободу ва-
њето на Цариград со Нејзина 
помош. Оттука всушност по-
тек нува и изворната смисла на 
овој голем Богородичен праз-
ник, на кој се воспеваат чудес-
ните настани во Светата Земја. 

"Оној Кој симнувајќи се Не-
бесата ги приклони, целиот во 
Тебе незаменливо се сместува: 
Гледајќи како во утробата Тво-
ја лик на слуга Он примил...". 
(Тропар на Акатистот) 

Од сите девојки на светот, 
од сите родови и племиња, Бог 
ја избра Светата со тело и дух 
Пречиста Дева Марија да Го 
роди Божјиот Син. Затоа во 
првиот дел на "Благодар стве-

Марија, и откривајќи го пред-
вечниот Божји план, воскли кну-
вајќи й рекол: "Радувај се, бла-
годетна! Господ е со тебе! Бла-
гословена си ти меѓу жените!... 
И ете, ти ќе зачнеш во утробата и 
ќе родиш Син, и ќе Го наречеш 
со името Исус". (Лука 1, 28, 31) 
Значи, архангелот Гавриил ја 
отворил историјата на Новиот 
Завет со зборовите: "Радувај 
се!", за со тоа да му објави на 
светот дека Новиот Завет ќе 
биде радост за луѓето и за сè 
создадено на светот. Затоа пре-
ку оваа Химна Светата Црква 
воспева дека Таа ќе биде по-
четок и Началница на Хрис то-
вите чуда, основа на Неговите 

водителката во вечниот жи-
вот, Пресвета Богородица. Бо-
гоневестата преку која ни дој -
де помилувањето со Бога, со 
молитвите упатени кон Бога, е 
закрилница не само на пое-
динци кои ја бараат Нејзината 
помош, туку и бранителка на 
православните држави, а тоа 
најдобро се гледа преку Ака-
тис  тот на Богородица кој е со-

ната химна кон Пресвета Бо-
городица" - Акатист, Таа е наре-
чена "Утроба на Божественото 
овоплотување". Се воспева неш-
то што се случило во гали леј-
скиот град Назарет, нешто бес-
крајно важно за Неа и за све-
тот. Испратен од Бога, од не-
бесните сфери, слетал ангелот 
Божји Гавриил во светлост ар-
хангелска, застанал пред Дева 

"

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕСВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОСБЛАГОДАРСТВЕНА ХИМНА КОН         ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА   ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Т НА НАШИОТ ЖИВОТ!"

"Raduvaj se, niz Tebe radosta zableska;... niz Tebe 
kletvata is~ezna! Raduvaj se, na padnatiot Adam 
ispravuvawe;... Na Eva od solzite spasuvawe!... 
Raduvaj se, za{to carski prestol si;... Za{to Go 
nosi{ Nositelot na se!... Raduvaj se, niz Tebe 
tvarta se obnovuva;... Niz Tebe na Tvorecot, Mu se 
poklonuvame! Raduvaj se, Nevesto Nenevestna!"

вистини, Тајница на неис кажли-
вата Светлина, Ѕвезда Која Сон-
цето Го објавува. Ангелот, на-
рекувајќи ја Богородица Висо-
чина која е недостижна за чо-
вечките помисли, но и Длабо-
чина која и за ангелските очи е 
несогледлива и во која и со 
ангелски очи тешко се про ник-
нува, стоејќи пред Неа й вос-
кликнувал: "Радувај се, низ Тебе 
радоста заблеска;... Низ Тебе 
клетвата исчезна! Радувај се, 
на паднатиот Адам испра вува-
ње;... На Ева од солзите спа су-
вање!... Радувај се, зашто цар-
ски престол си;... Зашто Го но-
сиш Носителот на сè!... Радувај 
се, низ Тебе тварта се обно ву-
ва;... Низ Тебе на Творецот, Му 
се поклонуваме! Радувај се, 
Невесто Неневестна!" Слушај-
ќи ги зборовите на ангелот, 
знаејќи дека е Пречиста, пре-
света Дева смело му рекла дека 
неговите чудни зборови тешко 
може да ги прими Нејзината 
душа. Премудрата Дева сакала 
да го разбере недостижното за 
човечкиот разум и извикнала: 
"Како ќе биде тоа, кога јас не 
знам за маж?" Архангелот й об-
јаснил дека Светиот Дух ќе се 
симне на Неа и силата на Се-
вишниот ќе ја осени, "па затоа 
и роденото ќе биде свето и ќе 
се нарече Син Божји". Таа Не-
веста Неневестна, Која со Сво-
јот разум ги надминувала муд-
рите, сфатила дека зборовите 
кои ги слуша од ангелот не се 
обични, туку тие се порака од 
Бога. Затоа со длабоко смире-
ние и со своја целосна сог лас-
ност му одговорила: "Еве ја 

слугинката Господова; нека ми 
биде според зборовите Твои!" 
(Лука 1, 38) Овие кротки, по-
слушни и покорни зборови - 
нека ми биде според зборо-
вите твои, го свиткаа небото. 
Овој Нејзин одговор, кој е во 
согласност со Божјата волја, го 
симна на земјата Синот Божји 
и вечното Слово стана плот. 
Таа го прими во Својата утро-
ба, бессемено зачна и го роди 
Синот Божји Кој стана Син чо-
вечки (Бого - Човек). Богоро-
дица ги поврза небесниот и 
земниот свет. Светата Црква се 
восхитува на Нејзината врска 
со небото и со човештвото: 
"Радувај се, Лествицо небесна, 

по Која Бог се симна; радувај 
се, Ти си мост по кој минуваат 
луѓето од земјата на небото!... 
Чудо преславно за ангелите; 
радувај се, Ти си најстрашен 
пораз на демоните".

Откога го примила во Сво-
јата утроба Бога, Дева отишла 
кај нејзината роднина Елиса-
вета (мајката на Свети Јован 
Крстител). Само што го слуш-
нала нејзиниот поздрав, Мла-
денецот Јован заиграл во неј-
зината утроба. Сеќавајќи се на 
таа незаборавна средба, кога 
Елисавета исполнета со Свет 
Дух рекла дека кај неа дошла 
Мајката на Господ, со песни ја 
величиме Богородица како 

пријатно молитвено кадило, 
Очистителка на целиот свет, 
Божјо благоволение кон смрт-
ните, смелост на смртните кон 
Бога, подготвителка на прис та-
ништето за душите, која прави 
да цути рајот на убавините: 
"Радувај се, Ти си плод бес-
мртен!...Ти Го роди Човеко љу-
бецот; ...Ти Го роди Сејачот на 
нашиот живот! Радувај се, Ниво 
изобилна и плодородна;... Тр-
пезо на изобилно исчис ту ва-
ње!" За време на Богослужбата 
се спомнува и стариот пра ве-
ден Јосиф, кого Ангел Господов 
го известил дека зачнатото во 
Дева Марија е од Светиот Дух. 

Во вториот дел на Благо дар-

ствената Химна (на оваа долга 
поетска и пофална компо зи ција), 
на оваа творба од песни, се во-
спеваат и пастирите кои слушај-
ќи од ангелите за Хрис товото ра-
ѓање, отишле кај Него, Го виделе 
и со радост го вос певале Хрис-
товото доаѓање во тело на зем-
јата, Христовото ра ѓање од утро-
бата на Пре чис тата и Пресвета 
Дева Марија, Вечната Дева преку 
Која све тот се облече во слава. 
Радувај се, Мајко на Јагнето и Пас-
ти рот;...Трло на духовните овци! 
...Заштитнице од невидливите не-
пријатели;... Преку Тебе се отво-
рија рајските врати!... Сè небесно 
со земното се ра ду ва;... Сè земно 
со небесното ли кува! Радувај се, 
на апостолите Усто непремол чи-
ва;... Непо бед на Смелост на ма-
чениците!...Ти си тврда поткре па 
на верата;... На благодетта светло 
позна ва ње! Во Химната се го во-
ри и за мудреците кои ја ви деле 
Бо гоиспратената Ѕвезда, и во де-
ни од нејзиниот блесок, при стиг-
нале кај Младенецот Хрис тос - 
Небесниот Цар, Му се поклониле, 
Го дарувале и ста нале пропо вед-
ници на Бога. Тие Го виделе во 
рацете на Дева "Оној што со ра-
цете лу ѓето ги создаде", иако при-
ми образ на слуга, во Него Го по-
знале Господа и славејќи ја Бож-
јата Мајка се вратиле во Вавилон: 
"Радувај се, Мајко на Ѕвездата која 
не заоѓа;... Зоро на Божјиот ден!... 
Ти го изгасна огнот на страстите;... 
Ти ги про светуваш тајниците на 
Света Троица!... Ти му ја одзеде 
влас та на нечовечкиот мачител;... 
Ти го покажа Човекољубецот, Гос-
под Христос!... Ти спасуваш од 
вар  варско идолослу жение,... Ти ни 
помагаш да се осло бо диме од 
лоши дела!... Ти нè ос лободуваш 
од пламенот на страстите!... Ти ги 
учиш вер ните на целомудрие;... 
Ти си радост за сите народи! Ра-
дувај се, Невесто, Неневестна!" 

Мудреците го изиграле цар 
Ирод, се вратиле по друг пат во 
својата земја. Тие го оста ви ле 
празнословецот Ирод како во 
агонија, кој не знае да Го слави 
Бога, а насекаде го про поведале 
Христос и Бого ро дица.

Во вториот дел на Химната кон 
Богородица се слави и набож-
ниот Св. Симеон Бого примецот, 
кој го држел в раце 40-дневното 
Богодете Христос и сознал дека 
е Тој Совршениот Бог: "Кога на-
ближуваше денот Симеон да се 
пресели од овој лажен век, Те 
дадоа нему в раце како детенце, 
но тој Тебе Те позна и како со-
вршен Бог се чудеше на Твојата 
неискажлива премудрост и пее-
ше: Алилуја! (Славете Го Господа)".

РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ХРИСТОВО
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