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В Е Ч Н А ТА  Д Е В А  Г О  Р  

ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА - ПРЕЧИСТА

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Во 
мислите 

се враќаме 
2000 години 

наназад 
на оној 

незаборавен ден 
кога малата и нежна 

тригодишна Дева 
Марија, заедно со 

родителите Светите 
праведни Јоаким 
и Ана, пријатели и 
роднини, патувала 

три дена од Назарет 
до Ерусалим, за да 
дојде во овој Храм. 
Украсена со "царска 

облека и украси како 
што й прилега на 

Царева Ќерка, Невеста 
Божја", невидливо 

придружувана 
од ангелските 

хорови, малата 
Марија чекорела 
по стариот град 

Ерусалим, чекорела 
низ историјата на 
настанувањето на 

нашата црковна 
основа.

З А  Д А  П Р Е М И Н Е М Е    

Еру са ли-
ме, гра ду 
Б о ж ј и , 

преславно 
се зборува за 
те бе. Вели-

ч е с   т в е  н и т е 
Бож ји настани 

во тебе станаа веч-
ност, ќе се слават од 

род во род и нико-
гаш ќе не маат крај. 

Во чест на настанот, све-
чено во ведение на триго-

диш ната Пресвета Дева Ма-
рија во Еру салимскиот храм, 
се праз ну ва еден од нај-
важните праз ници во исто-
ријата на чо веч кото спасе-
ние, празни кот Воведение 
на Пресвета Бого родица - 
Пречиста, (21.11./4.12.). Пре-
ку малата триго диш на Дева 
Марија "Господ го об јави 
Своето спасение, пред очи-
те на народите ја откри 
Својата правда". (Псал. 97, 2)

ЕРУСАЛИМСКИ 
(СОЛОМОНОВ) 

ХРАМ 
Поради тоа, овој празник 

мо жеме да го наречеме 
празник на спасението. Во 
Тропарот (химната на праз-
никот) се пее: "Денес е по-

четок на Бож јата милост и 
на проповедта за спасение 
на луѓето". Во хра  мот Божји 
Дева јасно се јавува и Хрис-
та на сите им Го предвес-
тува. Нејзе и ние ве легласно 
й извикуваме: "Ра дувај се, 

Дева Марија, заедно со ро-
дителите Светите праведни 
Јоаким и Ана, пријатели и 
роднини, патувала три дена 
од Назарет до Ерусалим, за 
да дојде во овој Храм. Ук ра-
сена со "царска облека и со 

цето на праведната Ана (мај-
ката на Дева Марија), збо-
рувал: "Го исполнувам пред 
Господа заветот кој го ис-
кажа устата моја во тагата 
моја... Радувајте се со мене 
сите, бидејќи денес се по-

ис полнување на про мис ла-
та на Создателот!"

Ние поклониците од Ма-
кедонија се движиме низ 
Еру салим и доаѓаме до Ѕи-
дот на плачот, каде што Ев-
реите му се молат на Бога. 
Ѕидот е ос таток од неко гаш-
ниот Еруса лимски (Со ло мо-
нов) храм, кој подоцна е на-
речен Зоро ва ве лов храм, а 
во 37 година пред Христа е 
извршено обнову вање на 

украси како што й прилега 
на Царева Ќерка, Невеста 
Божја", невидливо придру-
жувана од ангелските хоро-
ви, малата Марија чекорела 
по стариот град Ерусалим, 
чекорела низ историјата на 
настанувањето на нашата 
црковна основа. 

Граѓаните на земскиот 
Ерусалим и на небесниот 
Ерусалим, светите ангели, 
го гледале тоа дотогаш не-

"О, Девице чиста! О, Дево несоблазлива! О, 
Девице прекрасна! О, Украсу на жените! О, Кра-
сота на ќерките! Ти си благословена меѓу же-
ните! Ти си сепрославена со чистота! Ти си за-
печатена со девственоста! Ти си разрешување 
на Адамовото проклетство! Големиот момент е 
блиску".

храмот и тој е на ре чен Иро-
дов храм. Денес ос танал са-
мо еден ѕид од овој храм, 
во кој се гледаат вгра де-
ните огромни бели светли 
мермерни камења, чиј бле-
сок се чувствува од голема 
далечина како да се гледа 
снежен рид. 

Во мислите се враќаме 
2000 години наназад, на 
оној незаборавен ден кога 
малата и нежна тригодишна 

видено испраќање, ја гле-
дале тригодишната Девица, 
опкружена со толкава неви-
дена слава и почествувана 
со таква голема придружба. 
Се упатиле кон Еру салим-
скиот (Соломоновиот) храм. 
Пред храмот, со црковни 
песни ги пречекал Светиот 
првосвештеник Захариј, за-
едно со свештениците. 

Возбудувањето се зголе-
мувало. Свети Герман, од ли -
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

О Д И  Б О Ж Ј И О Т  С И Н

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

О Д  С М Р Т  В О  Ж И В О Т

кажав и како мајка и како 
родителка, донесувајќи ја 
ќерката своја, не на царот 
земски, туку на Бога, Царот 
Небесен".

Јоаким и Ана ја подиг на-
ле Марија на првото ска-
лило. Стапнала на првото 
скалило "најголемата по мош-
ничка за стекнување вечно 
блаженство и царството на 
Господ Исус Христос". Стап-
нала, и поткрепена со не-
вид лива Божја сила, про-
дол жила сама низ сите ска-
лила и дошла до пос лед-
ното (петнаесетто). Сите се 
восхитиле гледајќи ја три-
годишната девојка како по 
скалилата истрчала сама. 
Особено се восхитил Свети 
Захариј, кој обземен од Све-

место "Светиња над Све ти-
њите", каде што се чуваат 
најсветите тајни (Ковчег на 
заветот, жезол, мана, златна 
кадилница), таму каде што 
се крие "тајниот живот на 
Живиот Христос" и каде што 

првосвештеникот вле гувал 
само еднаш во годината. 

МАЈКАТА НА 
СПАСИТЕЛОТ 

НА СВЕТОТ

При воведувањето во Бож-
јиот Храм пред Пречистата 
Дева Марија одел Светиот 
Дух. За тоа дека навистина 
во Божјиот Храм, оваа Цар-

со целата своја милост и љу-
бов и й испратил Божји Ан-
гел да се грижи за неа, да ја 
поткрепува и да ја храни. 
Свети Архангел Гавриил "со 
љубов разговарал со неа". 
Престојувајќи заедно со ан-

гелите во најсветото место 
(до својата дванаесетта го-
дина), во Неа се родила мис-
лата "вечно да живее во ан-
гелска чистина и... девстве-
ност". Ги известила свеште-
ниците дека се заветила да 
остане Дева до смртта и да 
му се посвети на Бога. Таа е 
првата девојка во светот ко-
ја се заветила да живее во 
девственост до крајот на 
сво  јот живот. Но, еврејскиот 
Закон не го дозволувал тоа. 
Поради тоа, свештениците 
ја однеле кај Јосиф од На-
зарет, кој бил од Давидо ви-
от род, нејзин роднина, ста-
рец од 80 години, "како свр-
шеница да живее во девс т-
веност, па така да ја испол ни 
својата желба и при вид но 
да го задоволи Законот".

ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 
ВО ХРАМОТ ГОСПОДОВВО ХРАМОТ ГОСПОДОВ

"...Самиот Господ 
ќе ви даде доказ: ете 
'Девица ќе зачне и ќе 
роди Син и ќе му го 
дадат името Ема ну ел'".

во   ведува со Светиот Дух 
Светата и Беспрекорна".

Родителите му принеле 
жртва на Бога, според За-
конот, и се вратиле во На-
зарет. Тие често ја посету-
вале, особено мајка й Ана. 
Но, девојчиното срце на Ма-
рија било рането, дожи веа-
ло голема болка. Нејзините 
родители се упокоиле. Таа 
останала сираче.

Но, Бог никогаш не ја ос-
тавил сама. Бдеел над неа 

тиот Дух, прорекол: "О, Де-
вице чиста! О, Дево не соб-
лазлива! О, Девице прек-
расна! О, Украсу на жените! 
О, Красота на ќерките! Ти си 
благословена меѓу жените! 
Ти си сепрославена со чис-
тота! Ти си запечатена со 
девственоста! Ти си разре-
шување на Адамовото про-
клетство! Големиот момент 
е блис ку". 

Свети Захариј ја зел за 
рака и по Божја промисла, 
ја внел Марија не само во 
Храмот, туку и во најсветото 

ска ќерка ја предводел Не-
бесниот Цар, Утешителот, 
Ду хот на вистината, сведо-
чи Светата Православна Црк-
ва преку песните кои до 
ден денес се пеат: "Во Све-
тињата над Светињите се 

"Го исполнувам пред 
Господа заветот кој го 
искажа устата моја во 
тагата моја... Раду вај-
те се со мене сите, би-
дејќи денес се пока-
жав и како мајка и 
како родителка, доне-
сувајќи ја ќерката сво-
ја, не на царот зем-
ски, туку на Бога, Ца-
рот Небесен".

Пресвета Дева Марија, 
чи тајќи ја книгата на Свети 
пророк Исаија (во Стариот 
Завет) прочитала: "...Самиот 
Господ ќе ви даде доказ: ете 
'Девица ќе зачне и ќе роди 
Син и ќе му го дадат името 
Емануел'". (Иса. 7, 14) Тогаш 
Архангел Гавриил й соопш-
тил дека Таа е девојката од-
редена од Бога која ќе го 
роди Спасителот на светот. 
Настанало чудо над чудата. 
Света Марија го родила ово-
плотениот Бог од "Нејзи но-
то пречисто и девствено те-
ло" и по раѓањето останала 
Приснодева, што значи Веч-
на Дева. Таа го родила Бож-
јиот Син, преку кого "пре-
минавме од смрт во живот". 
Величествените настани ста-
нуваат вечност и никогаш 
немаат крај.


