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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Откако Господ Исус Хр и-
стос Воскресна, се Воз-
несе на небото и го ис-

прати Светиот Дух, Не говата 
божественост це лос но се об-
јави и цел свет почна да Му 
се поклонува на Рас пнатиот 
Христос, на Синот Бож ји Кој 
е Син на Дева Ма рија. Првата 
Црква веќе се утврдила и се 
уредила. Хрис тијанството поч -
на да се ши ри по цел свет. 
Тогаш почнаа да ја слават 
Пресветата Бо гомајка. Вер-
ните покажуваа најголемо 
почитување кон Неа, ја сла-
веа и й се по кло нуваа како 
на Мајка на Спа сителот на 
целото човештво. Но, оваа 
голема слава не й давала 
мир на Божјата Мајка. Заради 
чувството на Неј зи ната дла-
бока скромност таа слава й  
тежела. Често пати таа  доа ѓа-
ла на сите места кои ја пот-
сетувале на Неј зи ниот Син, 
на местата кои Тој ги освети 
со Своето чеко ре ње, со нау-
ката, со стра да ња та, со кр ва-
вата пот, со смртта на Крстот, 
со Своето Пре чисто тело и 
Пресвета крв.

Й го соопштил и смртниот час (три часот 
попладне): "Твојот Син и Бог наш, 

зборуваше Архангелот, чека со 
архангелите и ангелите, со херувимите и 
со серафимите, и со сите небесни духови 

и со душите на праведниците, да те 
прими Тебе, Својата Мајка, во небесното 
царство, за да живееш и царуваш со нив 

во бесконечните векови".
Во знак на триумфот на Богородица над 
смртта, во знак на тоа дека е победена 

телесната смрт која над Неа нема да има 
власт, како што немала ни душевната 
смрт, ќе го здогледа при светлоста на 

лицето Господово, бесмртниот живот и 
слава, каде што ќе премине, ликувајќи во 

духовната радост.
Тој ја погледнал Својата Мајка и со 

неизмерна божествена љубов й рекол: 
"Дојди, Блиска моја, дојди Голубице моја, 

дојди најскап мој Бисеру, и влези во 
семејството на вечниот живот".

ПОВИКУВАЊЕ

На Маслиновата Гора, ги 
подигнала своите благосло-
вени очи, полни со солзи, 
кон небесниот свет, кој й  бе-
ше најголемата надеж и од ка-
де очекуваше што побрзо да 
биде повикана. Во Нејзиното 
срце гореше огромна желба 
што побрзо да се пресели од 
земјата на небото. Таа тажи и 
жали што не го гледа лицето 
на Својот Син. Таа сака што 
побрзо да застане пред пре-
столот на Неговата слава. То-
гаш й се јавил Архангелот Га в -
риил со блескаво лице. Тој со 
радост й ја соопштил вол јата 

Божја, дека за три дена ќе се 
исполни Нејзината жел ба. И 
го соопштил и смртниот час 
(три часот попладне): Тво  јот 
Син и Бог наш, зборуваше Ар-
хангелот, чека со архан ге ли-
те и ангелите, со херуви мите 
и серафимите, и со сите не-
бесни духови и со душите на 
праведниците, да те при ми 
Тебе, Својата Мајка, во не бес-
ното царство, за да жи вееш и 
да царуваш со нив во бес ко-
нечните векови".

Во знак на триумфот на Бо-
городица над смртта, во знак 
на тоа дека е победена те-
лесната смрт која над Неа не-
ма да има власт, како што 
немала ниту душевната смрт, 
ќе го здогледа при светлоста 
на лицето Господово, бес-
мртниот живот и слава, каде 
што ќе премине, ликувајќи 
во духовната радост - во знак 
на сè тоа, Архангелот бла-
говесник й предал на Прес-
ветата Дева рајско гранче 
кое блескало со небесни зра-
ци. Тој й рекол ова гранче да 
се носи пред ковчегот на 
денот на погребението на 

стелата, да ја покадат со бата 
со темјан, да запалат све ќи и 
да подготват сè што е по-
требно за Нејзиниот по греб. 
Веста за Нејзината смрт на-
брзо се проширила. Апо сто-
лот Јован веднаш го из вес-
тил Јаков, наречениот брат 
Господов. Јован ги из вестил 
роднините и позна ниците 
дека Богомајката на скоро ќе 
умре. Го кажал и де нот кога 
ќе се случи тоа. А Свети Јаков 
ги известил за ова сите вер-
ни во Ерусалим и неговата 
околина.

УПОКОЕНИЕТО

Богородица Му заблаго-
дарила на Бога што ја ис-
полнил Нејзината желба да 
ги види сите апостоли пред 
Своето Успение. Духот Божји 
ги зел од местата од каде што 
проповедале, па по воздух, 
на облаците, ги донел при 
Богородица. Пред апосто ли-
те таа ја искажала прет смрт-
ната порака (која всушност е 
извршена), Нејзиното тело 
да биде погребано во Еру са-

PRESVETA DEVA -
USPENIE NA NEBE 

Нејзиното свето тело. Откако 
го добила тоа известување 
од Архангелот Гавриил, Бож-
јата Мајка се вратила во 
куќата каде што живеела со 
светиот апостол и евангелист 
Јован. Веднаш почнала да се 
подготвува за небесниот св-
ет. Прво му кажала на светиот 
апостол Јован за извес ту ва-
њето од ангелот. Му го по-
кажала гранчето кое й  го дал 
Архангелот и му заповедала 
на денот на нејзиното по-
гребување, да го носат пред 
Нејзиниот ковчег. Ги извес-
тила и сите свои блиски дека 
наскоро ќе умре. Заповедала 
да й  ја подготват собата и по-

лим, во Гетсиманската Гра-
дина, таму каде што била 
гробницата на Нејзините ро-
дители, Св. праведни Јоаким 
и Ана и гробницата на ста ри-
от праведен Јосиф.

Дошол благословениот 
трети час од денот 15 август 
(по стар календар), кога Бо-
городица требала да се прет-
стави. Наеднаш заблескала 
чудна божествена светлина 
на славата, пред која згас-
нале сите свеќи кои биле во 
собата. Сите луѓе кои биле во 
собата се исплашиле. Тогаш 
стигнал Синот Божји, стигнал 
Самиот Господ, Самиот Цар 
на славата Христос, заедно 



                    

55  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 582 / 26.8.2005

Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

со безброј архангели, ангели, 
и со сите Небесни Сили и 
праведни души на праотците 
и пророците. Богородица го 
видела Синот како й се при-
ближува. Исус ја пресретнал 
Својата Мајка на овие порти 
на упокоението. Но, тие пор-
ти стануваат порти на Ус пе-
нието. И тие порти  стануваат 
светли, и ете, "смртта станува 
радосна средба и, ете, жи-
вотот победува, и ете, над сè 
се зацарува радоста и љу-
бовта". Исус се приближил до 
Својата Пресвета Мајка. Таа 
радосно го здогледала Сво-
јот Син и ги изговорила збо-
ровите на познатата силна 

боговдахновена своја песна: 
"Мојата душа Го велича Гос-
пода, и мојот дух се зарадува 
во Бога, Спасителот мој, оти 
ја погледа смиреноста на слу-
гинката Своја..." (Лука 1, 46-
48). Се подигнала од својата 
постела како да оди во пре-
срет на Господа и Му се по-
клонила. Тој ја погледнал Сво    -
јата Мајка и со неизмерна 
божествена љубов й рекол: 
"Дојди, Блиска моја, дојди Го-
лубице моја, дојди најскап 
мој Бисеру, и влези во се меј-
ството на вечниот живот". Бо-
городица Му се поклонила 
на Својот Син и Бог и Му рек-
ла: "Нека е благословено име-

то Твое, Господ на славата и 
Боже Мој! Ти благоизволи да 
ме избереш мене, смирената 
слугинка Твоја, за да по слу-
жам за Твојата тајна; затоа 
спомни ме, Цару на славата, 
во вечното царство Твое; Те-
бе ти е познато дека со сето 
срце те засакав Тебе и го за-
чував од Тебе довереното 
богатство, и сега прими го во 
мир духот мој, и заштити ме 
од власта на темнината, ни-
каква сатанска сила да не ме 
сретне". Милостивиот Бог ја 
утешил Својата Мајка, да не 
се плаши од сатанската сила 
која Он веќе ја сотре. Тој ја 
повикал со љубов, без ни ка-

ков страв да премине од 
земјата на небото, а таа ра-
досно извикала: "Под гот вено 
е срцето мое, Боже, под гот-
вено е срцето мое; ќе пеам и 
ќе воспевам во славата сво-
ја" (Псал. 107, 1). Потоа, из го-
варајќи ги повторно неко-
гашните зборови: "Еве ја слу-
гинката Господова; нека ми 
биде според зборовите  Тв-
ои!", легнала на одарот, про-
должила да го гледа Пре-
светлото лице на Својот Син 
Христос, и без да почувствува 
никаква болка, ја предала 
Својата душа во Неговите ра-
це, како слатко да заспала. 
Кра јот на видливиот живот 
на земјата на Божјата Мајка 
се вика Успение, а не смрт. 

BOGORODICA VO 
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