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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Седми јануари, нулта го-
дина. Ноќ меѓу сабота 
и недела. Христос се ра-

ѓа! "Дева денес Го раѓа Оној 
кој постоел отсекогаш и зем-
јата на Недостапниот пеш те-
ра му принесува. Ангелите со 
 пастирите го прославуваат, а 
мудреците со ѕвездата пату-

Се остварува ветувањето на старозаветните 
пророци. "И ете, девица ќе зачне во утробата 
своја и ќе роди Син, и ќе го наречат Емануил - 

што значи: со нас е Бог!"  
"Додека ја имате Светлината, верувајте во 

Светлината, за да бидете синови на Светлината!"
"Раѓањето Твое, Христе Боже наш, го озари 
светот со светлина на знаењето; во неа, пак, 

оние кои им служеа на ѕвездите од ѕвездата се 
учеа Тебе да Ти се поклонуваат, Сонце на 
правдата, и да Те познаат Тебе, Исток на 

висините, Господи, слава Ти".
Трите мудреци од Исток, водени од 

Витлеемската ѕвезда која запрела над местото 
каде што се родил Младенецот, го познале Бог и 
пред мајка Му Марија, Му се поклониле како на 

"Цар над царевите".

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖИК И ОБРЕЗАНИЕ

ваат, зашто заради нас се ро-
ди Дете младо, Превечниот 
Бог". Почнува нова ера. Се из-
вршува очекувањето на пра-
ведниците. Се остварува ве-
тувањето на старозаветните 
пророци. "И ете, девица ќе 
зач    не во утробата своја и ќе 
роди Син, и ќе го наречат Ема-

нуил-што значи: со нас е Бог!"  
Христос се роди во Тело. 

Синот Божји стана Син Чо-
вечки. Зошто? За да нè нап-
рави и нас синови Божји. Ово-
плотениот Господ ги соедини 
Божјата и човечката приро-
да. На земјата се роди Оној 
Кој е извор на севкупниот жи-

вот, цел на тој живот. Пред 
2006 години во Витлеем Ју-
дејски, во пештера, се роди 
Спасителот на светот - Господ 
Исус Христос. "Се овоплоти 
од Светиот Дух и Марија Дева 
и стана човек". Пресвета Дева 
стана Божја Мајка, Бого ро ди ца. 
Го пови Младенецот во лене-

ни пелени, "Му се поклони 
како на Бог и Создател и го 
положи во јасли". И стариот 
праведен Јосиф "Му се пок-
лони на Божествениот плод 
на девствената утроба". Зна-
чи, прва на Богомладенецот 
Му се поклони Божјата Мајка. 

Голема, необична и недос-

тижна е за човечкиот разум, 
тајната на Рождеството Хрис-
тово, кога Бог се јави во тело. 
Голем и спасоносен е оној ден 
кога од Пресвета Дева Ма-
рија се роди Бесмртниот Син 
Божји, се роди Вечниот Кој 
беше во слава на небото пред 
да биде создаден светот. 

ВИТЛЕЕМСКА ЅВЕЗДА - МЕСТОТО КАДЕ ШТО СЕ РОДИЛ ИСУС ХРИСТОС

РОДЕН ОД ВЕЧНОСТА ОД 
ОТЕЦ, СЕ РОДИ ВО ВРЕМЕТО 

ОД МАЈКА БЕЗ ТАТКО
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

ВЕРУВАЈТЕ ВО 
СВЕТЛИНАТА

Господ Христос дојде меѓу 
луѓето за да ги спаси сите и 
да ги повика во небесниот 
свет. Слезе на земјата за да 
може човекот да се искачи 
на небото. "Роден од веч нос-
та од Отец, без мајка, се роди 
во времето од мајка без тат-
ко". Небото и земјата се здру-
жија. На земјата дојде вистин-
ската Светлина на светот, а 
преку Неговото доаѓање ни 
засветли светлината на Оте-
цот. Дојде Христос и го озари 
светот со светлината на ра-
зумот. 

Исус од јаслите на пеш те-
рата нè поучува со збо рови-
те: "Додека ја имате Свет ли-
ната, верувајте во Светли на-
 та, за да бидете синови на 
Светлината!" (Јован 12, 36). 
Са мо обединети околу Бого-
младенецот Кој се појави во 
светот и дојде на земјата за 
да направи предворје на Не-
бото, ќе можеме да се осло-
бодиме од злото.

"Раѓањето Твое, Христе 
Боже наш, го озари светот со 
светлина на знаењето; во неа, 
пак, оние кои им служеа на 
ѕвездите од ѕвездата се учеа 
Тебе да Ти се поклонуваат, 
Сонце на правдата, и да Те 
познаат Тебе, Исток на ви си-
ните, Господи, слава Ти". (Тро-
пар на Празникот)

Ангел Господов ги извес-
тил пастирите: "Не бојте се! 
Еве, ви соопштувам голема 
радост, која ќе биде за сите 
луѓе; зашто денеска ви се 
роди во градот Давидов Спа-
сител, Кој е Христос Господ; и 
еве ви знак: ќе најдете по-
виен Младенец, како лежи 
во јасли". Одеднаш со анге-
лот се јавило многубројно не-
бесно воинство, кое Го сла-
вело Бога велејќи: "Слава на 
Бога во висините, а на зем-
јата мир и меѓу луѓето добра 
волја!" 

Пастирите ги нашле Марија, 
Јосифа и Младенецот кој ле-
жи во јасли и Му се пок ло-
ниле како на "Месија и Спа-
сител". Трите мудреци од Ис-
ток (од трите големи човечки 

Божествена мисија. 
Празникот Рождество 

Хрис тово го облагодатува и 
го христијанизира животот 
на човекот. Со Христовото 
раѓање добиваме можност и 
ние, иако носиме тело и жи-
вееме на земјата, да бидеме 
наследници на небото, и за-
едно со светите ангели да 
пееме: "Слава на Бога во 
висините, а на земјата мир и 
меѓу луѓето добра волја!' 
(Лука 2, 14)

На вториот ден Божик, 
Светата Црква й оддава сла-
ва и чест на Божјата Мајка. 
Безневесната и Пречиста 
Дева, единствената Бого ро-
дица на светот, која Го роди 
Христа-Царот, бессемено во-
плотениот Христос Бог, го ро-
ди без болкa и по раѓањето 
остана Дева, вечна Дева. Й 
од даваме благодарност на 
Пресвета Богородица, "како 
на Мајка Богородителка на 
Христос Бог и наш Спасител". 
Ова празнување се вика "Со-
бор на Пресвета Богородица", 
затоа што тој ден се собираат 
христијаните да й оддадат по -
чит и зашто соборно и све че-
но се служи во Нејзина чест. 

На третиот ден Божик (9 
јануари), се слави мудриот и 
силен по вера, Светиот пр-
вомаченик Христов и апос-
тол, Стефан архиѓакон. Бил 
лаж но обвинет од некои 
злоб ни Евреи, дека хули на 
Бога и на Мојсеја. Храбро ги 
изобличил за убиството на 
Бог Христос и ги нарекол пре-
давници и крвници. Тие го 
каменувале надвор од гра-
дот. Паднат на колена, изви-
кал: "Господи, не примај им 
го ова за грев". Во 302 година, 
кога почнало свечено праз-
нување на празникот "Рож-
дество Христово", во Црквата 
во Никомидија, по полноќ, 
по наредба на цар Макси-
мијан, се изгорени 20.000 
маченици. Се слават на 10 
јануари.

го кладоа името Исус". На 
еден дел од Телото на ново-
родениот Исус, потекла не-
вина крв. Тој болката ја чувс-
твувал, плачел. 

ГОСПОДИ, НЕ ПРИМАЈ 
ИМ ГО ЗА ГРЕВ

Со обрезанието Господово 
се докажува дека Тој примил 
на Себе вистинско човечко 

Витлеемските деца. Биле 
убиени 14.000 маченици во 
Витлеем (се слават на 11 ја-
нуари). Нивните мошти (мали 
рачиња, нозе, черепи - жолти 
како жолт восок) се наоѓаат 
во посебна градба до Црк-
вата "Рождество Христово", во 
Витлеем, во Светата Земја. 
Колку жалосно што светот не 
Го прими Спасителот едно душ-
но, и не ја разбра Неговата 

раси), водени од Витлеем ска-
та ѕвезда која запрела над 
местото каде што се родил 
Младенецот, го познале Бог 
и пред мајка Му Марија, Му 
се поклониле како на "Цар 
над царевите". Од своите ков-
чежиња Му принеле дарови: 
злато, ливан и смирна. За да 
го исполни тогашниот Закон 
во Израел, Божествениот Мла -
денец бил обрезан во осмиот 
ден по раѓањето. Тогаш "Му 

Тело а не привидно, како што 
погрешно мислеле ерети ци-
те. Известени од ангел Гос по-
дов, Јосиф со Младенецот и 
со мајка Му, побегнале во 
Египет, зашто Ирод  побарал 
да го погуби Младенецот. Ис-
плашен од новородениот 
Христос, за да не стане иден 
цар на земјата, а и разгневен 
што мудреците го изиграле, 
не се вратиле кај него, тој 
издал наредба за убиство на 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОГОРОДИЦА ПРВА МУ СЕ ПОКЛОНУВА 
НА ГОСПОД


