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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

РОЖДЕСТВО НА БОГОРОДИЦА И ЦРКВИТЕ НА БОГОРОДИЦА И 
НЕЈЗИНИТЕ РОДИТЕЛИ

Света Ана, на 8 септември по стар или на 21 
септември по нов календар, ја роди Пречиста 

Дева Марија, која ќе го роди Бог со тело и ќе се 
радуваат со неа сите колена Израелски и целиот 
свет. Светот со векови ја очекуваше Богородица. 

И еве, се раѓа онаа која долго ја очекуваа сите 
поколенија.

На петнаесеттиот ден по раѓањето, според 
јудејскиот обичај, Свети Јоаким ја нарече 

Марија својата новородена ќерка, име кое й го 
даде ангелот уште тогаш кога на родителите им 

јави дека Бог ќе им ја подари.

" Т И  Н Е  С И  Р ОД Е Н А  З А  С Е Б Е ,  
Т И  Ќ Е  Ж И В Е Е Ш  З А  Б О ГА ,  З А  

С П АС Е Н И Е  Н А  Ц Е Л  С В Е Т "

Почитувањето на Бо го-
родица навистина за-
зема централно место 

во животот на Црквата: "Убе-
ден сум дека не само вер-
ниците туку и неверниците 
знаат какво огромно и сосе-
ма особено место во верата 
и во животот на Црквата за-
зема почитувањето на Ма ри-
ја, Мајката на Исуса Христа. 

Од најдревните времиња Цр-
ковното предание ја наре ку-
ва Неа Божја Мајка, Богоро-
дица, Пречиста, Пресвета...". 
(протопрезвитер Александар 
Шмеман)

Свети Јоаким (таткото на 
Богородица) е син на Вар па-
фир, од Јудиното колено, од 
лозата на цар Давид. Света 
Ана (мајката на Богородица) 
е ќерка на свештеникот Ма-
тан од Левиевото колено. По 
педесет години брак, живе еј-

па удостои ме и мене со сво-
јот благослов. Дај й род на 
мојата сопруга, за и јас, иако 
во својата старост, да можам 
да се наречам татко, а да не 
бидам отфрлен од Тебе, мо-
јот Господ", липаше ужале ни-
от Јоаким во пустината на 
Светата Земја.

"Господе, Ти Кој й даде син 
на Сара во староста, Кој й да-
де на Ана да го роди твојот 
пророк Самуил, погледни и 
на мене и одврзи ме од врс-

идната мајка на Богородица. 
И штом Ана ги изговорила 
овие зборови, веднаш й се 
јавил Божји ангел и й рекол 
дека нејзината молитва ја 
слушна Господ и дека таа ќе 
забремени и ќе роди благо-
словена ќерка, која ќе биде 
поголема од сите човечки 
ќерки. Заради неа ќе бидат 
благословени сите народи, 
пре ку неа ќе дојде до спа се-
ние на целиот свет и ќе й да-
де име Марија. И навистина, 
наскоро се исполни зборот 
на ангелот. Света Ана, на 8 
септември по стар или на 21 
септември по нов календар, 
ја роди Пречиста Дева Мари-
ја, која ќе го роди Бог со тело 
и со неа ќе се радуваат сите 
колена Израелски и целиот 
свет. Светот со векови ја оче-
куваше Богородица. И еве, се 
раѓа онаа која долго ја оче ку-
ваа сите поколенија. На тем  -
ниот небесен свод се по ја ву-
ва Деница. Се појавува прет-
ходницата на Сонцето, чија 

ќи богоугодно, по Божја про-
мисла, ја родила Пре света 
Дева Марија.

"Боже на моите татковци, 
Ти му даде син на праотецот 
Авраам во неговата старост, 

ката на неротка. И она дете, 
кое би го родила, ќе Ти го 
принесам Тебе на дар, за да 
се благословува и да се сла-
ви преку него Твоето мило-
срдие". Со горчлив плач и со 
тага во душата го молеше 
Бога да й дарува дете и да ја 
удостои да биде мајка, Ана, 

"Твоето раѓање, Богоро-
дице Дево, радост му јави 
на целиот свет, зашто од 
Те бе изгреа Сонцето на 
правдата - Христос, Бог 
наш; рушејќи ја клетвата, 
ни даде благослов; униш-
тувајќи ја смртта, ни да-
рува живот вечен". (тро-
пар на празникот Рож дес-
тво на Богородица)

ИКОНА РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАИКОНА РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС



49  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 637 /15.9.2006

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

светлина никогаш не заоѓа. 
Преку неа на големиот свет 
доаѓа Ангелот, за да го ожи-
вее целото страдалничко чо-
вештво кое веќе беше дој-
дено до пропаст. "Ти не си 
родена за себе, ти ќе живееш 
за Бога, со чија благодет и си 
дојдена на свет, за да по слу-
жиш за спасение на целиот 
свет. Ти ќе пораснеш како рај-
ско дрво на животот, на изво-
рите на вода на Светиот Дух 
и ќе дадеш свој род во одре-
дено време", вели свети Да-
маскин. На петнаесеттиот ден 
по раѓањето, според јудеј-
скиот обичај, Свети Јоаким ја 
нарече новородената ќерка 
Марија, име кое й го даде 
ангелот уште тогаш кога на 
родителите им јави дека Бог 
ќе им ја подари.

СОЛОМОНОВИОТ ХРАМ

Јоаким и Ана, во најсве-
чена придружба, тргнуваат 
од Назарет (родниот крај на 
Дева Марија) за Соломо но-
виот храм во Ерусалим, за на 
Бога да му ја подарат триго-
дишната ќерка. Пред Храмот, 
каде што ги пречекал прво-
свештеникот Захариј и пред 
целиот народ, мајката се раз-
делува од својата ќерка со 
зборовите: "Појди, ќерко мо-
ја, кај Оној Кој и те даруваше 
на мене". Свети Захариј проз-
ре дека ова девојче ќе им 
послужи на големите Божји 
намери и ја внесе во нај све-
тото место, во "Светињата на 
Светиите". Во овој храм Дева 
Марија останала единаесет 
години. Кога влегла во 15-
тата година од животот, по 
Законот, не смеела веќе да 
остане во Храмот, туку мора-
ла да се омажи. Но, таа им 
рекла на свештениците дека 
се ветила пред Бога дека ќе 
остане девојка и дека до смрт-
та нема да стапи во брак. То-
гаш Свети Захариј се дого во-
рил со свештениците да му ја 
дадат Дева Марија на нејзи-
ниот подалечен роднина, 
80-годишниот Јосиф од На за-
рет, на чување на Нејзината 
девственост. Пречиста Дева 
Марија кај Јосиф во Назарет 
живеела како во Соломо но-
виот храм: го читала Светото 
Писмо и работела рачна ра-
бота. 

Тогашниот Назарет, преку 
Марија, ја имаше таа среќа 

прв да го слушне радосниот 
Архангелски глас за големата 
тајна: "Радувај се, благодетна! 
Господ е со тебе! Благо сло-
вена си ти меѓу жените!... И 
ете, ти ќе зачнеш во утробата 
и ќе родиш Син, и ќе Го на-
речеш со името Исус. Он ќе 
биде голем и ќе се нарече 
Син на Севишниот ...".

Свети Јоаким умрел на 80 
години, а Свети Ана на 79 го-
дини. Во Црквата "Успение 
на Пресвета Богородица", кај 
Ерусалим, се наоѓа капелата 
на Светите Јоаким и Ана. За 
време на крстоносците тука 
биле нивните гробови. Чести-

ци од моштите на Света Ана 
се наоѓаат во Рим, во Црквата 
на Св. Павле. Дел од нејзи-
ните мошти се наоѓаат во Све-
та Гора (од петата на Св. Ана). 

Повеќе цркви и манастири 
во Светата Земја, особено во 
Ерусалим и во Назарет, се 
посветени на Господ Исус 
Христос и на Богородица, ка-
ко и на нејзините роди тели.

СКАПОЦЕН КАМЕН

"Црквата на Св. Ана" - Вис-
тински скапоцен камен на 
ар хитектурата на крстонос-
ците и една од ерусалимските 

најдобро зачувани среднове-
ковни градби. Оваа Црква е 
со строга а едноставна уба-
вина која ја одржува редот 
на Белите Браќа. Изградена е 
на местото на домот на Св. 
Јоаким и Ана, во 1142 г. по 
ини цијатива на кралицата 
Ар да, вдовица на Болдвин 
Први од Ерусалим (крал на 
крстоносците), која се замо-
нашила во манастирот во 
близината. Околу "Црквата 
на Св. Ана" забележуваме и 
ископувања каде што е от-
криен Пробатичкиот базен. 
Овде Исус го излекувал Ра-
сла бениот. Во криптата која 
се наоѓа под црквата е смес-
тен олтар во барокен стил, 
кој го одбележува раѓањето 
на Пресвета Дева Марија, ид-
ната Богородица.

"Црквата на Пресвета 
Ма рија" - Во стариот дел на 
Ерусалим се наоѓаат урна ти-
ни на две цркви, изградени 
една над друга. Првата била 
византиска и неа ја изгра ди-
ла царицата Елена во IV век. 
Посветена е на Пресвета Ма-
рија. Другата, чии урнатини 
се гледаат, ја изградиле крс-
тоносците во XII век. 

Православната црква 
"Св. Јоаким и Ана" - Од ле-
вата страна на Патот на Гол-
готата, се наоѓа оваа помала 
право славна црква, посве те-
на на Св. Јоаким и Ана. Под 
Црк вата (во пештера), се нао-
ѓаат собите на Св. Јоаким и 
Ана, и во карпа изделкана ба-
ња во која се капела ма лата 
Дева Марија. Тука се наоѓа и 
ќе лија, каде што Св. Јован Да-
маскин (VIII век) пишувал за 
Света Богородица и вршел 
богослужби. 

Куќата на Марија - Аџи-
ката Етерија ја посетила Све-
тата Земја во 384 година и 
бележи дека во Назарет й е 
покажана "пространа и прек-
расна пеш тера во која Мари-
ја живеела". Денес над пеш-
терата, која се наоѓа во Ку-
ќата на Марија, се издигнува 
една огромна со времена ла-
тинска базилика, завршена и 
осветена во 1969 година. Во 
Назарет се наоѓа и право-
славната Црква "Св. Архангел 
Гаврил и Благовеш тение".

ДЕЛ ОД МОШТИТЕ (ПЕТАТА) НА ДЕЛ ОД МОШТИТЕ (ПЕТАТА) НА 
СВ. АНА ВО СВЕТА ГОРАСВ. АНА ВО СВЕТА ГОРА

ЦРКВАТА НА СВ. АНА ВО ЕРУСАЛИМЦРКВАТА НА СВ. АНА ВО ЕРУСАЛИМ


