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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

RO@DESTVO NA PRE  

По молитвите упат ени кон 
Бога, со безброј солзи од 
очите, на веќе остарените 

Светите праведни Јоаким и Ана, 
по 50 години брак, Бог ги бла-
гослови да имаат рожба. “Онаму 
каде што сака Бог, се менуваат 
законите на природата”. Света 
Ана зачна во својата стара ут-
роба и на 8.9. - по стариот ка-
лендар или на 21.9. - по новиот 
кале ндар, таа роди ќерка, Дева 
Марија, “Ќерка пре благо сло-
вена, со која ќе се благо словат 
сите народи на земј ата и преку 
која ќе дојде спас ението на 
светот”. 

Бог ги озари Светите правед-
ни Јоаким и Ана, не само со 
времената радост, туку и со 
вечната, зашто им дарува, не 
само ќерка, туку и Богомајка, 
ед ин ствена до ст ојна на Созда-
тел от на светот.

Блажени и праведни соп-
рузи, Јоакиме и Ано! Вам целото 
создание ви е дол жно. Вашиот 
богоугоден жив от беше достоен 
за да се роди од вас Најдос тоин-
стве ната Дева на светот, Онаа 
Која во својата пречиста ут ро ба 
го прими Бога и во Која се 
соединија Божественото и 
човечкото, страдањето и рад-
оста, смртта и животот. Благо-
словени сопрузи, Јоакиме и 
Ано, вие го исполнивте зако нот 
на природата -цело муд рието и 

“Твоето раѓање, Богородице Дево, радост му 
јави на целиот свет, зашто од Тебе  изгреа 
Сонцето на правдата - Христос, Бог наш; уривајќи 
ја клетвата, ни даде благослов; уништувајќи ја 
смртта, ни дарува живот вечен”.

заслуживте натпри роден дар: ја 
родивте на светот Мајката 
Божја, Веч на та Дева, поголема 
од анге лите. 

Во Светата Земја се роди 
Царицата небесна, Пресвета 
Богородица, се роди Дева, про-
тивничката на прароди телскиот 
блуд и “се дава Таа за Невеста на 
Самиот Бог”. Се роди Божјата 
Мајка, Изворот на Животот, Која 
ќе го уништи проклетството кое 
почиваше врз светот. Се отвори 
вратата на светлината. Се роди 
Мајката на Светлината, Мај ката 
на Спасителот на светот. Се 
роди Мајката на Сецарот Бог! 
Таа ќе има живот кој ја победува 
природата. Нејзин ото име е 
Марија. “Името ти е како раз-
леано миро”. Се радува Бог 
Творецот. Марија! - Име над 
имињата, име мило на Бога, нај-
возвишено, нај божествено, бес-
мртно, веч но и по одразот на 
Боже ствената вистина и по 
пови к от на човештвото кон 
спас ение. 

Во градот Назарет, се роди 
најчистиот Извор на неизмерна 
љубов, милост, одзив кон Бога и 
послушност. Во Нејзиниот ро-
ден град, Таа, Дева со најголема 
вера и најсовршена духовна и 
телесна чистина, на Божјиот 
Архангел Гаврил, кој ја изве стил 
дека ќе стане Мајка на вопло-
тениот Божји Син Исус Христос, 

послушно и со своја согласност 
одговара: “Еве ја слугинката 
Господова; нека ми биде според 
зборовите твои!”

Зборовите на Самата Пре-
чиста Дева Марија: “И ете, 
отсега ќе ме ублажуваат сите 
родови”; станаа реалност, затоа 
што Таа “прифати да ги даде 
своето тело и крв т.е. целиот 
свој живот, за да стане тело и 
крв на Синот Божји. Прифати да 
биде Мај ка во најпотполната и 

нај длабоката смисла на овие 
зборови, давајќи му живот на 
Другиот и својот сопствен жи-
вот, исполнувајќи го и осми-
слувајќи го во Него”. 

Пречиста Дево Маријо, 
благороден и царски Дави дов 
корен, Ти изврши измена на 
законот. Како роза израс ната од 
трњето на јудејството, го ис-
полни светот со бого угоден 
мирис. Богодостојна Дево, Ти си 
Красота на чове чката природа, 
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SVETA BOGORODICA

Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство Ми-
тр ополит Европски г. Горазд

ти си Украс на светот. Ќерко 
Пресвета на Јоаким и Ана, ти ги 
уништи вжештените стрели на 
сата ната. Првата Ева й  стана 
слугинка на змијата и преку неа 
влезе смртта во светот, бидејќи 
беше виновна за гревот. Но, Ти 
Божја Мајко й  стана вечна слу-
гинка на Божествената волја. Ти 
ја измами лукавата змија, го 
уништи проклетството кое по-
чивало врз жената, ја побе ди 
смртта и засекогаш ја воведе 

бесмртноста во светот.  
Навистина Ти си највели чес -

твена, најдостоинствена, нај-
милостива и најпочи тув ана 
Дева на светот. “Навис тина Ти си 
подрагоцена од сите твари, 
зашто од Тебе Самата Творецот 
ги доби првите плодови на наш-
ата човечка природа. Неговата 
плот настана од Твојата плот, 
Неговата крв - од Твојата крв. 
Бог се хранеше од Твоето млеко 
и Твоите усни ги допираа усните 

Божји”. Колку се неискажливи 
Божјите чуда! Богородица е 
свет храм Која на светот му го 
донесе најценетиот и најдраго-
цен иот Бисер, Источникот, 
Спаси телот на светот Господ 
Исус Христос. 

Православната Црква ја 
поставува над сите светители и 
Божји угодници, над арахан-
гелите и ангелите Божји, како 
“почесна од херувимите и 
пославна од серафимите”. 

Во зборовите на Никола 
Кавасил, еден од најголемите 
теолози, го гледаме одго ворот 
на тоа зошто велиме “се роди 
најпочитуваната Дева на свет-
от”. Затоа што “Овоплотувањето 
(Бог стан ал човек во личноста 
Христ ова) не беше дело само на 
Отецот, преку Неговата Боже-
ствена сила и Неговиот Дух, 
туку тоа, исто така, беше дело 
на волјата и на верата на Свет-
ата Дева. Без Нејзина согласност 
за безгрешно зач ну вање, план-
от би бил неостварлив, како 
што би бил и без интервенцијата 
на Самите Три Божествени 
Лица”.

Да, Божја Мајко “Благо-
словена Ти си меѓу жените и 
благословен е плодот на Твојата 
утроба”. Во Твојата девојчинска 
утроба со пречиста Божествена 
чист ина и величина, Ти Го 
носеше Божјиот Син. Ти ја 
донесе Светлината во светот, го 
разо бличи злото, Го роди 
Божјиот Син, Кој ја победи 
смртта. Се роди Божја Мајко, 
дојде во светот и преку Христа 
на светот му донесе нов живот, 
зашто “Тој им даде достоин ство 
на синовите Божји; ги воведе во 
вечниот живот; ги ослободи од 
старото ропс тво на гревот и им 
дарува слобода”. 

Затоа, празникот Рожде ство 
на Пресвета Богородица е наше 
духовно раѓање, ново раѓање 
во духот на христиј анското 

евангелско живе ење. Таа Го 
роди Христа, Бого човекот, а без 
Господ Исус Христос “нема љуб-
ов и мир на земјата и човечкиот 
живот сè повеќе ја губи својата 
вредност”. 

Да го воспеваме Господ Исус 
Христос заедно со Отецот и 
Светиот Дух. 

Светата Црква нè поучува 
дека Ти зачна бессемено, нат-
при родно. “Зашто Оној Кого Ти 
Го зачна, има вечен Отец. Ќерко 
на човечкиот род, Која Го пон-
есе Творецот во Твојата бого-
родна прег ратка! Вековите се 
натпрев аруваа за да дознаат кој 
од нив ќе биде почестен да го 
види Твоето раѓање”. Затоа со 
радост да го испееме троп арот - 
Божествената химна на Рож де-
ството на Бого род ица: “Твоето 
раѓ ање, Богород ице Дево, рад-
ост му јави на целиот свет, 
зашто од Тебе изгреа Сонцето 
на правдата - Христос, Бог наш; 
уривајќи ја клетвата, ни даде 
благослов;  уништувајќи ја смрт-
та, ни дарува живот вечен”.

На овој пресветол праз-
ничен ден, македонскиот народ 
собран во своето национално 
единство, заед но каде и да се 
наоѓа во светот, ја прослави 
Божјата Мајка, во дух на мир и 
љубов. На овој пресветол 
празничен ден ( 21 септември), 
луѓето од целиот христијански 
свет се собраа за да го прос-
лават разрешувањето на човеч-
ката неплодност. Сите народи 
го прославија роденденот на 
Пресвета Богородица преку 
Која смртниот човечки род 
стана бесмртен. Секогаш, со 
неизмерна радост да го 
празнуваме роденденот на 
Радоста на целиот свет. 


