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ВОЈВОТКО НЕПО 

Акатистот 
претставува 

една поетско-
ликовна 

целина, поетска 
благодарствена и 

пофална композиција, 
неседечка песна 

(при чие пеење не 
се седи), посветена 
на Богородица. Во 

оваа химна сите 
песни оставаат 

силен впечаток, 
но најтрогателна и 

незаборавна е песната 
во која се воспева 

"Трновитиот венец" кој 
човекот му го сплете 

на Господа.

ГИ С ЛУГИТЕ ТВ 
"Za{to koga patrijarhot i duhovni{tvoto po 

usrdnite molepstvija pred ikonata na Pre~istata 
Bogomajka ja spu{tija Nejzinata riza vo vodata, 
moreto se razdvi`i i gi potopi neprijatelskite 
korabi; vo isto vreme se zbrkaa i neprijatelite koi bea 
na kopno, pa gr~kata vojska bez golemi maki gi razbi".

БЛАГОДАРСТВЕНА ХИМНА КОН        ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА БЛАГОДАРСТВЕНА ХИМНА КОН  
- АКАТИСТ И ПРАЗНИКОТ СВ. 40        МАЧЕНИЦИ - МЛАДЕНЦИ- АКАТИСТ И ПРАЗНИКОТ СВ. 40   

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Зборот "Акатист" про из-
ле гува од грчкиот збор 
"а" - не; "kathízô" - седи 

(што значи не седи). Значи, 
име  то Акатист го добил по ра-
ди тоа што за време на не го-
вото богослужение на верни-
ците не им е дозволено да се-
дат. "Акростихни" - химна во 
чест на Бо горо ди ца ис пеа на на 

поче то-
кот на сед -

ми от век, 
во вре мето 

на цар Ира-
клиј, по по-

вод ос лободу-
ва ње то на Ца-
ри град, пос-
 тиг    нато со Неј-
зина по мош. 

Во вре ме-
то на царот 

Ираклиј (кој ца-
рувал од 610 до 

641 година), Грч ко-
то царство исто вре-

мено го нападнале 
Пер сијците и Скитите. 

Вој ските на персискиот 
цар Хозрој и скитскиот 

Хаган, го нападнале Конс тан-
тинопол (Цариград). Сарвар, 
војвода на персискиот цар 
Хозрој и скитскиот кнез, со 
огромна војска дошле до Ца-
риград, го опколиле и долго 
време го ма челе отцепувајќи 
го од пре останатиот свет. То-
гаш пат ри јархот Сергеј (пат ри-
јарх на Константинопол), зе-
мајќи ги чесните крстови (од 
Чесното и Животворно дрво) 
и све ти те икони (особено Не-
рако твор  ната Христова икона 
и Чудо творната икона Одигит-
рија - Патеводителка), како и 
Ризата на Пречистата Бого мај-
ка, поч нал да ги обиколува град -
ските ѕидини, со солзи вр шеј-
ќи ли тии и молепствии. И по 
ми лоста Божја, со посредство 
на Пресвета Богородица, на 
чу десен начин престол ни на та 
била спасена од Варварите и 
на Грците им била дадена слав-
на победа над Персијците и 
Скитите". Значи, Пресвета Бо-
городица ги спасила христи-
јаните од нехристијаните. 

"Зашто кога патријархот и 
духовништвото по усрдните 
молепствија пред иконата на 
Пречистата Богомајка ја спуш-
тија Нејзината риза во водата, 
морето се раздвижи (се раз-
брани) и ги потопи непри ја-
телските кораби; во исто вре-
ме се збркаа и непријателите 
кои беа на копно, па грчката 
војска без големи маки ги 
разби". 

И оттогаш, за спомен на ова 
прекрасно чудо на Пресвета 
Богородица бил востановен 
овој празник.

Акатистот е прославување 
на Божјата Мајка, возвишена 
пофалба, карактеристична 
творба од песни во Источната 
Црква. Таквата творба од пес-

ни е забележителна како по 
својата необична форма, така 
и по својата содржина. И ете, 
јазикот на поезијата го по бу-
дува човечкиот ум да се из-
дигне над пределите на секој-
дневниот говор. Затоа тој учес-
твува во повозвишени ло гос-
ни форми. Значи, Акатистот 
претставува една поетско-ли-
ковна целина, поетска благо-
дарствена и пофална компо-
зиција, неседечка песна (при 
чие пеење не се седи), по-
светена на Богородица. Во оваа 

химна сите песни оставаат си-
лен впечаток, но најтро га тел-
на и незаборавна е песната 
во која се воспева "Трно ви-
тиот венец", кој човекот му го 
сплете на Господа. Учеству вај-
ќи во тоа со чувство на љубов 
кон Бога и Богородица, не 
може а да не се сетиме на 
Крстот, најсрамниот подарок 
кој човештвото му го дару ва-
ше на Оној Кој ни подари ве-
чен живот и слава. Се воспева 
"Трновитиот венец" кога на 
Велики Петок човештвото Го 
осуди Господ Исус Христос на 

смрт. Тоа е најголемиот бунт 
во историјата на човештвото, 
и најголемиот грев на небото 
и на земјата. Оваа химна е нај-
комплексна и најобемна поет-
ска форма во црковната хим-
нографија, станува инспи ра-
ција за нејзиното ликовно при-
кажување во уметноста. Пр-
виот Акатист е составен во 
слава и чест на Пресвета Бо-
городица. Негови можни ав-
тори се: Јоан Дамаскин, Ро-
ман Слаткопеец, Патријархот 
Сергеј, Патријархот Фотиј и 

други личности. Постои и: 
Акатист на Исус Христос, и 
Акатист на светителите. 

Во многу манастири и црк-
ви во нашата татковина, како 
и во цел свет, на ѕидовите се 
насликани и прикажани 25 
претстави од пофалната хим-
на, Благодарствената химна 
кон Пресвета Богородица - 
Акатистот, и некои од нив се 
целосно, а некои делумно за-
чувани. Ќе се потсетиме на 
нај старите претстави на оваа 
Химна кон Богородица во Ма-
кедонија, Романија, Грција и 

СВЕТАТА КРПА СО НЕРАКОТВОРНИОТ СВЕТАТА КРПА СО НЕРАКОТВОРНИОТ 
ЛИК - ОБРАЗ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОСЛИК - ОБРАЗ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

БЕД ЛИВА, ОС ЛОБОДИ

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ОИ ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ!

БЛАГОДАРСТВЕНА ХИМНА КОН        ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА   ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 
- АКАТИСТ И ПРАЗНИКОТ СВ. 40        МАЧЕНИЦИ - МЛАДЕНЦИ  МАЧЕНИЦИ - МЛАДЕНЦИ

христијанската историја дека 
по паѓањето на Византија и на 
земјите под нејзино културно 
владеење под османлиска 
власт, овој циклус ќе стане 
дел од задолжителната про-
грама во трпезариите во све-
тогорското ѕидно сликарство, 
како и во поединечни споме-
ници во Романија, Бугарија, 
Црна Гора, Србија, Грција, на-
сликани во XVI и во XVII век. 
А, во периодот на осман лис-
кото владеење, особено во 
XVII век, претставувањето на 
"Благодарствената химна кон 
Богородица" - Акатист, го нао-
ѓаме во повеќе споменици на 
ѕидното сликарство во Маке-
донија. Затоа можеме да ка-
жеме дека оваа химна е бла-
годарност кон Божјата ми-
лост и дела, благодарност кон 
Милосрдната Богородица со 
непобедлива сила и кон све-
тителите, но и спомен и бла-
годарност кон зографите, кои 

со своите уметнички дела во 
манастирите и во црквите во 
Македонија и во цел свет ги 
овековечиле настаните од Ака-
тистот. Нивните дела се од ис-
клучително значење, не само 
само за поддршка на духот на 
нашиот народ, туку и за на-
ционалното препознавање и 
на идентитетот низ вековите. 

Акатистот е составен од че-
тири дела и секогаш се одр-
жува во петок. Се богослужи 
во првите пет петоци во Ве-
лигденскиот пост, во поплад-
невните часови. Химната со-
држи 25 стихови и тоа 12 пес-
ни (т.н. икоси) и 13 песни (т.н. 
кондаци). Во нив, основна тема 
е "Благовештение". Сите ико-
си завршуваат со зборовите: 
"Радувај се, Невесто Не не вест-
на!" Сите кондаци (со исклу-
чок на првиот) завршуваат со 
зборот "Алилуја". На поче то-
кот на Богородичната химна, 
гласно и со восхитување, сите 
присутни на Богослужбата по-
веќе пати ја пеат прекрасната 
песна "Возбраној воеводје": 
Тебе, Богородице, Поборнице - 
Војвотко, ние, слугите Твои, 
откако од зло се избавивме, 
песна пофална Ти воспеваме. 
Како Онаа, Која има сила не-
победлива, од секоја опас ност 

ослободи нè, за да Ти пови ку-
ваме: "Радувај се, Невесто Не-
невестна!" Семилостивата Бож   -
ја Мајка, која е Милост пред 
Творецот, ја молиме да го воз-
дигне човештвото од земниот 
до небесниот свет. 

За да се состави "Химната 
кон Богородица", "за да се 
сплете тој пофален венец, 
авторот обилно берел цвеќе 
од богатата градина на Све-
тото Писмо, од црковната ис-
торија и делата на светите отци". 
(Бес. отец Димче Бојковски)

На 22 март, се прославува 
празникот Свети Четириесет 
Великомаченици - Младенци. 
Тропарот на овој празник гла-
си: "Со страдањата на светите, 
кои за Тебе пострадаа, биди 
умолен, Господи, и сите наши 
болести, Ти се молиме, исце-
ли ги, Човекољупче". Светата 
Црква ги знае имињата на 
овие Свети Четириесет Вели-
комаченици, а тие се: Кирион, 

Кандид, Домн, Исихиј, Ирак-
лиј, Смарагд, Евноик, Валент, 
Вивијан, Клаудиј, Приск, Тео-
дул, Ефтихиј, Јован, Ксантиј, 
Илијан, Сисиниј, Агиј, Аециј, 
Флавиј, Акакиј, Екдит, Лиси-
мах, Александар, Илија, Горго-
ниј, Теофил, Дометијан, Гај, 
Леонтиј, Атанасиј, Кирил, Са-
кердон, Николај, Валериј, Фи-
локтимон, Северијан, Худион, 
Мелитон, Аглај. Светите Чети-
риесет Маченици почнале да 
ги мачат на 26 февруари, а 
тие своите души ги предале 
на 9 март - по стар календар, 
или на 22 март - по нов ка-
лендар, во 320 година, за вре-
ме на императорот Ликиниј. 

Св. 40 Маченици биле мла-
ди, убави јунаци во битките, 
со ист чин, мудри и набожни 
христијани. По наредба на вој-
водата Агриколиј и кнезот 
Лисиј, мачителите ги врзале 
светите маченици и ги фр ли-
ле во студеното езеро. Само 
еден од нив не можел да из-
држи, излегол од езерото и 
влегол во бањата со топла 
вода, која мачителите ја поста-
виле покрај езерото и веднаш 
"се растопи како восок... и 
падна мртов". Стражарот Аглај 
видел како светлост од не-
бото ги осветлува мачениците 
и пресјајни венци се спуштаат 
врз нивните глави. Се фрлил 
во езерото извикувајќи: "И јас 
сум христијанин!" И "на не го-
вата глава се симнал послед-
ниот - четириесеттиот венец".

Утредента мачителите се 
из  ненадиле кога ги виделе 
мачениците, живи и непре-
мрз  нати. Наредиле да ги од-
несат на мачилиште, каде што 
им ги искршиле колената на 
ситни парчиња. Светите Маче-
ници му ги предале своите 
души на Господа, само нај мла-
диот Мелитон сè уште бил 
жив. Носен на грбот на сво-
јата мајка, која трчала по ко-
лата со мртвите тела на ма-
чениците, младиот маченик, 
со насмевка на усните, го ис-
пуштил својот дух и мајка му 
го ставила неговото тело над 
телата на неговите свети дру-
гари. Телата на мачениците ги 
изгореле, а коските кои ос та-
нале ги фрлиле в река. Епис-
копот Петар, заедно со својот 
клир, во темната ноќ, на повр-
шината на водата, ги виделе 
коските кои светеле како ѕвез-
ди, ги собрале и чесно ги по-
гребале.

Србија, кои датираат од XIV-
XV век. Нив ги наоѓаме како 
во ѕидното сликарство, така и 
во илуминираните ракописи. 
Познато е во светската и во 
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