
50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 614 / 7.4.2006

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"КАЖИ МИ КАКО Е МОЖНО СИН 
ОД ЧИСТА УТРОБА ДА СЕ РОДИ?"

Благовештението всушност е вечна радост за 
благата вест на Дева Марија, а преку Неа и за 

целиот свет. Човечкиот род најде милост пред 
Човекољубивиот Бог и наскоро, низ Пресвета 

Дева Марија ќе почне да се извршува таа важна 
тајна, тајната за спасението на светот. Преку Неа 

ќе дојде Бог и преку Неа - Пречистата, во тој 
грешен свет, ќе се зацарува Богочовекот Исус 

Христос, кој засекогаш и за навек ќе ги победува 
силите на злото. Ете, токму тоа е она што ние со 

векови го празнуваме на празникот 
Благовештение. Затоа, овој голем празник бил и 
за секогаш ќе биде наша радост, наша светлина, 

исклучителна, чудесна, различна од 
вообичаената.

Свето Благовештение! 
Свето и светло со гле д-
ување на светот и жи-

вотот!
"Зашто денес Синот Божји, 

нашиот Господ Бог, во чо веч-
ко тело се сместува, сакајќи 
со своето вочовечување да 
ја обожи тварта и со Својата 
рака повторно во рајот да ја 
всели...". (Свети Климент Ох-
ридски)

Библиската историја ни-
когаш не завршува. Таа трае 
со длабоките траги кои се 
при  сутни во историјата на 
човештвото и со актуелноста 
на своите теми. Деновиве, ед-
на од најактуелните теми во 
Светото Православие е Бла-
гата вест од Архангелот Гав-
риил, која й ја соопштил на 
Пресвета Дева Марија, а со 
тоа и на целиот свет, веста за 
раѓањето на Божјиот Син. 

"Денес е почетокот на на-
шето спасение и откривање 
на вечната тајна: Синот Божји 
станува Син на Дева и Гав-
риил објавува блага вест...". 

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

(Тропар на празникот)
Благата вест, радоста за 

која возвестил ангелот, про-
должува да пулсира во све-
тот низ сите векови. Минале 
векови, а ние сè уште го слу-
шаме тој повик кон радоста, 
тој восхитувачки поздрав: 
"Ра дувај се!" Минаа 20 ве ко-
ви, а радоста која Архангел 
Гавриил й ја објавил на Веч-
ната Дева Марија, продол-
жува да се чувствува во чо-
вечките срца. Минаа повеќе 
од 2.000 години од настанот 
забележан во Светото Писмо, 
а човечкиот род сè уште го 
слуша тој повик кон радоста, 

и радоста ја бранува, ја об ле-
ва човечката душа. Во Црк ва-
та одекнува песната: "Ан гел-
скиот глас ти зборува, Пре-
чиста, радувај се, и пов торно 
ти вели - радувај се!" 

Архангелот Гавриил обја-
вил блага вест, објавил бла-
годат:

"Радувај се, благодатна! Гос -
под е со тебе! Благословена 
си ти меѓу жените! и ете, ти 
ќе зачнеш во утробата и ќе 
родиш Син, и ќе Го наречеш 
со името Исус. Он ќе биде 
голем и ќе се нарече Син на 
Севишниот...". (Лука 1, 28, 31-32)

Неговиот глас, гласот на 
св. Архангел Гавриил, гласот 
на Тајнослужителот Божји е 
неразбирлив за Нејзината чис -
та душа, зашто й зборувал за 
рождество низ бессемено 
зач  нување, а таа е девствена 
и не знае за маж. Иако ис-
плашена од оваа неоче ку ва-
на средба, од неговите збо-
рови и помисли, внимателно 
го прашала: "Кажи ми како е 
можно Син од чиста утроба 

да се роди?" Ангелот й од го-
ворил и й рекол: "Светиот 
Дух ќе слегне на тебе и си-
лата на Севишниот ќе те осе-
ни; па затоа и роденото ќе 
биде свето и ќе се нарече 
Син Божји". (Лука 1, 35)

НОВОЗАВЕТНА 
ПРАМАЈКА

Марија дала согласност: 
"Еве ја слугинката Господова; 
нека ми биде според збо ро-
вите твои!" Каква љубов, чис-
тота, светост, верност, со вр-
шеност, целосна самопре да-
деност и бесконечно смире-

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

ние се содржат во овој од-
говор на Марија. Гледаме де-
ка Дева Марија не е брза во 
решението. Таа е трпелива и 
многу внимателна Новоза-
вет   на прамајка која не пос-
тапила така како што пред 
тоа постапила Ева. Старо за-
ветната Ева без да внимава и 
без да размисли паднала под 
лажливите ветувања на зми-
јата, нив ги примила и така ги 
расипала својот ум и своето 
срце, "ги зарази сите со сво-
јот убиствен отров и роди 
смрт на целиот свет...". На Ева 
како да й се помрачил умот, 
не ја одбила, туку ја примила 
ѓаволската клевета, желно 
по  гледнала кон забранетото 
дрво, ја скинала забранетата 
овошка и ја вкусила. И со тоа 
што сторила? Таа се довела и 
себеси и целото човештво во 
најголема несреќа и, за жал, 
оттогаш настанал гревот, а со 
тоа и смртта во човештвото. 
Спротивно на Старозаветната 
Ева, Пренепорочната Дева 
Ма рија го примила дарот "ду-
ри тогаш кога многу добро и 
сигурно дозна кој го дава, ка-
ков е тој дар кој й го носи". 
Значи, Пречистата Дева со го-
лемо внимание ги слушнала 
чудните зборови на Архан ге-
лот и размислувала како сè 
тоа ќе се случи. Таа ќе биде 
најсилната девојка на светот, 
која ќе й ја смачка главата на 
лукавата змија.

Светиот Дух слегнал на Неа 
и силата на Севишниот ја осе-
нила. Во Нејзината пречиста 
утроба Го носела Господ. Се 
роди Бог во тело од Светиот 
Дух и Пресвета Дева Марија.

"И Словото стана тело и се 
всели во нас, полно со бла-
годат и вистина; и ние ја ви-
довме Неговата слава, слава 
како на Единороден од Оте-
цот". (Јован 1, 14)

Еве еден нов почеток, бла-
гословен и спасоносен за це-
лиот човечки род. Се поја ву-
ва почетокот на нашето спа-
сение. Еве нов почеток за це-
лиот свет. 

Празникот Благо веште ние, 
кој се празнува на 25 март по 
стар календар (7 април по нов 
календар), е еден од најра-
досните празници, чија из-
ворна смисла е во Светата 
Земја, во малото галилејско 
гратче Назарет.  

Благовештението всуш ност 
е вечна радост за благата вест 

на Дева Марија, а преку Неа 
и за целиот свет. Човечкиот 
род најде милост пред Чо ве-
кољубивиот Бог и наскоро, 
низ Пресвета Дева Марија ќе 
почне да се извршува таа 
важ на тајна, тајната за спа-
сението на светот. Преку Неа 
ќе дојде Бог и преку Неа - 
Пре чистата, во тој грешен 
свет, ќе се зацари Бого чо-
векот Исус Христос, кој за-
секогаш и за навек ќе ги 
победува силите на злото. 
Ете, токму тоа е она што ние 
со векови го празнуваме на 
празникот Благовештение. За-
тоа, овој голем празник бил, 
и за секогаш ќе биде наша 
радост, наша светлина, ис клу-

виот Завет не се само су во-
парна и далечна света рели-
гија, историја и географија, 
туку животворен извор од 
кој човекот се напојува. Па-
тувајќи низ Светата Земја, гле-
дајќи ги и чувствувајќи ги 
страдањата кои ги доживу-
вале Христос, Божјата Мајка 
и светителите, доаѓаме до вис-
тински заклучок дека тие стра -
дања имаат своја вистинска 
цел и своја оправдана смис ла. 

Според нашата право слав-
на вера, на местото каде што 
св. Архангел Гавриил й се ја-
вил на Дева Марија и й ја ка-
жал благата вест, подигната е 
православна црква посве те-
на на Св. Гавриил и на Бла-

комаченик Георгија. На гор-
ниот дел од иконостасот се 
наоѓа голем крст. Во црквата, 
на нејзината крајна лева стра-
на, се наоѓа светиот извор 
кој е наречен Мариин Извор. 
Христос и Божјата Мајка пие-
ле од истиот извор, кој е за-
чуван и денес. Се смета дека 
кога Марија дошла на овој 
извор, Архангелот Гавриил й 
ја најавил чудесната вест. Пред 
изворот секогаш се забе ле-
жува колона луѓе од цел свет, 
без разлика на раса, вера и 
националност. Тие чекаат да 
наполнат од оваа вода и да ја 
однесат во родните краеви. 
Оваа вода е многу лековита 
и ако се пие со вера, им по-
мага на оние кои не можат да 
добијат деца. Ова е потвр-
дено од досегашната прак-
тика. На десната страна од 
Богородичниот извор се нао-
ѓа мала капела. Над еден ка-
мен олтар е поставена голе-
ма икона на Богородица и на 
Архангелот Гавриил. Според 
Светото Предание, овде се 
сретнале Дева Марија и Бож-
јиот ангел. Во близина на оваа 
црква се наоѓа "Богородич-
ната чешма".

Следниот ден му е по све-
тен на "Собор на Св. Архангел 
Гавриил". Св. Архангел Гав-
риил има еден од најголе-
мите чинови на небесните си-
ли т.е. чин серафимски, а се-
ра    фимите стојат најблиску до 
Бога. Значи, тој е еден од 
седумте серафими кои се нај-
блиску до Бога и стои пред 
престолот Христов. Имињата 
на седуммината серафими се: 
Михаил, Гавриил, Рафаил, Урил, 
Селатил, Јегодил, Вара хил. 
Во некоја литература кон овој 
број се додава уште и Јере-
мил. Св. Архангел Гавриил е 
благовесник на воплоту ва-
ње то на Синот Божји. Му ја-
вил на Св. Захарие за ра-
ѓањето на Св. Јован Крстител. 
Им јавил на Св. Јоаким и Ана 
за раѓањето на Дева Марија. 
Го поучувал Мојсие во пус-
тината како да ја напише 
книгата Битие. Неговата служ-
ба е благовестување на спа-
сението на луѓето.

чителна, чудесна, различна 
од вообичаената. Слободно 
можеме да кажеме дека овој 
празник станал како јадро на 
почитувањето на Дева Ма-
рија, која се согласила да би-
де Мајка на Оној преку Кој  
на Крстот било всиновено це-
лото човештво. 

СВЕТИОТ МАРИИН 
ИЗВОР

Историските факти кои се 
спомнати во Стариот и во Но-

говештението. Оваа црква е 
изградена во 1781 година, а 
врз остатоците на постара 
црк ва од XII век. Таа има бо-
гата висока камбанарија и 
бела камена кула. Особено 
силен впечаток остава ико-
ностасот, со богато декори-
ран длаборез. Покрај ико ни-
те горат скапоцени кандила. 
На најглавните икони се при-
кажани Христос, Божјата Мај-
ка со Христос во рацете, Ар-
хангелот Гавриил, Св. Јован 
Крстител, Св. цар Константин 
и царица Елена и Св. Вели-
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