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" И  П Р О Ц В Е ТА  И  

ЗАЧНУВАЊЕТО НА СВЕТА АНА И 
НЕПОЗНАТОТО ДЕВОЈЧЕ МАРИЈА 

СТАНA МАЈКА БОЖЈА

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Боже 
на 

моите 
татковци, 

Ти му 
даде син на 
праотецот 

Аврам во неговата 
старост, па удостој 
ме и мене со својот 

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, 
мојот Господ", липал 
ужалениот Јоаким.

"Господе, Ти Кој й 
даде син на Сара во 
староста, Кој й даде 

на Ана да го роди 
твојот пророк Самуил, 

погледни на мене и 
одврзи ме од врската 

на неротка. И она 
дете, кое би го родила, 

ќе Ти го принесам 
Тебе на дар, за да се 
благословува и да се 

слави преку него Твоето 
милосрдие", такви 

молитви упатуваше кон 
Бога жалната душа на 
Ана, идната мајка на 

Богородица.

С О  Н Е С В Е Н АТ  

Сега ќе 
ве по-
в и   к а м 

со духот и со 
мислите да се 

пренесеме дале-
ку од овде, во Све-

тата Земја, во ма ло-
то гратче Назарет, за 

да се потсетиме на по-
теклото на Богородица, 

на нејзиниот корен, на 
неј зините родители светите 

пра ведни Јоаким и Ана. 
Јоаким, таткото на Марија, 

бил од коленото Јудино, од ло-
зата на цар Давид, а Ана, неј-
зината мајка, била ќерка на 
свеш теникот Матан од Аро-
новото племе. Значи, Дева 
Марија по татко била од цар-
ски род, а по мајка од ар хи-
јерејски род. Името Ана зна-
чи "Бог се смилувал". Поради 
своето потекло тие биле по-
читувани од луѓето. Тие пра-
вилно ја држеле верата, жи-
вееле со молитва и со дела на 
милостина. Само ги ма че ла 
мислата дека немале по род. 
Праведните Јоаким и Ана биле 
бездетни полни педесет го ди-
ни од својот брачен жи вот. 
Но, тие не губеле надеж во 
Бога и се надевале во Не го-
вата милост. 

"Боже на моите татковци, 
Ти му даде син на праотецот 
Аврам во неговата старост, па 
удостој ме и мене со сво јот 
благослов. Дај й род на мо јата 
сопруга, за и јас, иако во сво-
јата старост, да можам да се 
наречам татко, а да не би дам 
отфрлен од Тебе, мо јот Господ", 
липал ужалениот Јоа ким во 
пустината.

"Господе, Ти Кој й даде син 
на Сара во староста, Кој й даде 
на Ана да го роди твојот про-
рок Самуил, погледни на мене 
и одврзи ме од врската на не-
ротка. И она дете, кое би го 
родила, ќе Ти го при несам 
Тебе на дар, за да се благо-
словува и да се слави преку 
него Твоето мило ср дие", со так-
ви молитви се упа ту ва ше кон 
Бога жалната душа на Ана, ид-
ната мајка на Бого ро дица. Ана 
ги изговорила овие зборови и 
веднаш й се јавил Божји ангел 

кој й рекол: "Тво јата молитва 
ја слушна Гос под, воздишките 
твои поми наа низ облаците и 
солзите твои капнаа пред Бога. 
Ти ќе забремениш и ќе родиш 
бла гословена ќерка, која ќе 
биде поголема од сите чо-
вечки ќерки. Заради неа ќе 
бидат благословени сите на-
роди, преку неа ќе дојде до 
спа сение на целиот свет и ќе 
й  дадеш име Марија".

МОЛИТВИ
Кога Ана ги слушнала збо-

ровите на Ангелот, му се по-
клонила и му рекла: "Ако до-
бијам дете, ќе го дадам на 
служба на Бога, тоа нека Му 
служи на Бога и дење и ноќе, 
славејќи го Неговото пре-
свето име во текот на целиот 
свој живот". Божјиот ангел му 

се јавил и на Свети Јоаким во 
пустината, и нему му јавил 
дека Сесилниот Бог ги прими 
неговите молитви и дека не-
говата жена Ана ќе роди ќер ка, 
на која сите луѓе ќе й се ра-
дуваат. За да се увери дека му 
ја зборува вистината, му ре-
кол веднаш да оди во Еру-
салим кај Златната Порта каде 

СРЕДБАТА НА СВЕТИТЕ ПРАВЕДНИ СРЕДБАТА НА СВЕТИТЕ ПРАВЕДНИ 
ЈОАКИМ И АНА ПРЕД ЗЛАТНАТА ПОРТАЈОАКИМ И АНА ПРЕД ЗЛАТНАТА ПОРТА

ЗЛАТНАТА ПОРТА ЗЛАТНАТА ПОРТА 
ВО ЕРУСАЛИМВО ЕРУСАЛИМ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

 С У Ш Е Н АТА  У Т Р О Б А  А Н И Н А

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

И О Т  Н А З А Р Е Т С К И  Ц В Е Т "

ќе ја најде својата жена, на 
која за истото ова й било ја-
вено. Јоаким веднаш отишол 
во Ерусалим и навистина на 
покажаното место ја сретнал 
својата жена. Се прегрнале и 
заедно отишле да Му забла-
годарат на Бога. Радосни се 
вратиле во Назарет. Вету ва-
њето од Бога се исполнило. 
"И процвета исушената утро-
ба Анина со несвенатиот На-
заретски Цвет". Навистина, 
Света Ана зачнала од својот 
маж и по девет месеци ро ди-
ла Ќерка, благословена од 
Бога и од сите колена човеч-
ки. Пред Бога не постои не-
возможното, заради законот 
на староста. Пред Бога так ви-
от закон ја губи својата сила и 
невозможното станува воз-
можно, зашто "пред љубовта 
сите закони, стојат како да не 
постојат" и Бог прави сè што е 
најдобро за спасение на све-
тот. Дева Марија, во свое вре-
ме, го донела "најблаго слове-
ниот Плод за спасение на це-
лиот Свет!"

Светата Црква го празнува 
зачнувањето на Пресвета Дева 
и пее: "Сега Ана зачна да го 
негува божествениот честак - 
Богородица, која ќе го роди 
Христа, Создателот на целиот 

свет. Неротката, надвор од 
оче  кувањата, ја зачна Дева, 
која ќе Го роди Бог со тело, па 
блеска со радост и пее, глас-
но воскликнувајќи: радувајте 
се со мене, сите колена изра-
илски; јас носам под срцето и 
ќе се спасам од прекорот за 
неротка: така Му е 'згодно' на 
Создателот, Кој ја слушна мо-
јата молитва и ја извади мо-
јата срдечна болка, што наре-
ди да ни се исполни желбата. 

Ќе видат луѓето, па ќе се 
чудат што јас, вака стара, ста-
нувам мајка - велеше Ана - па 
еве и јас раѓам, затоа што така 
благоизволи Бог, Кој ја одврза 
врската на неротка". 

Со чудење го гледаме ова 
необично зачнување и во него 
ги гледаме идните и големи 
намери на Божјото провиде-
ние. Милостивиот Бог сакал 
да веруваат луѓето и во нешто 

уште почудно, а тоа е зачну-
вањето и раѓањето на Синот 
Божји од невината Дева. И еве, 
на тајната й претходи друга 
тајна. Затоа Светата Црква пее: 
"Дева се роди од неротка, за 
со чуда да се подготви патот 
за единствената новост под 
сонцето, најголемото од сите 
чуда и постепено да се вле-
гува од помалото кон пого ле-
мото", вели Свети Дамаскин. 

БЛАГОДЕТ
Зошто Дева Марија е роде-

на од неплодна жена? Затоа 
што природата й отстапила 
место на Божествената благо-
дет. Кога Ана требаше да ја 
роди Дева Марија, природата 
ја немаше смелоста да "му прет-
ходи на плодот на благодетта; 
таа остана бесплодна сè до-

дека благодетта не го даде 
својот плод".

Светата Црква нè учи дека 
требаше да биде првородна 
Онаа (се мисли на Пресвета 
Дева Марија), која требаше 
да Го роди Господ Исус Хрис-
тос "првороден пред секоја 
твар; бидејќи преку Него е 
создадено сè што е на небото 
и што е на земјата, видливо и 
невидливо; било престоли, 
било господства, било на чел-
ства, било власти - сè е преку 
Него и за Него создадено. Он 
е пред сè, и сè преку Него се 
држи". (Кол. 1, 15-17)

Светите Праведни Јоаким 
и Ана го исполниле вету ва ње-
то пред Бога, и малата Марија, 
својата ќерка единица, на три-
годишна возраст, ја однеле во 
Храмот да му служи на Бога. 
Таму таа се подготвувала за 
вечно служење на Бога и веч-

на Божја слава на небото и на 
земјата, "во неа се стекнало сè 
она што е најдобро од човеч-
киот род, царско и свеш те-
ничко, зашто од неа требало 
да се роди Цар над Царевите 
и Првосвештеник - нашиот 
Господ Исус Христос". 

Преку Пречиста Дева Марија, 
како повторно да се создава 
светот, зашто таа го родила 
Спасителот на светот, и тоа на 
натприроден начин. Бог ја удос-
тои Пресвета Дева Марија 
"Самиот Негов Син да се все-
ли во Неа и да се роди како 
Богочовек", како што стои во 
Симболот на верата "Кој зара-
ди нас луѓето и заради нашето 
спасение, се симна од небото 
и се воплоти од Светиот Дух и 
Марија Дева и стана човек". 

Поради тоа, почитувањето 
на Светите Јоаким и Ана за-
зема огромно место во живо-
тот на Црквата. Свети Јоаким 
живеел осумдесет години, а 
Света Ана седумдесет и девет 
години и се упокоиле со го-
лема благодарност кон Бога, 
преселувајќи се во Небесното 
Царство. 

Света Ана зачнала во сво-
јата утроба на 9 декември - по 
стар календар, или на 22 де-
кември - по нов календар и 

затоа Светата Православна 
Црква го празнува празникот 
Зачнување на Света Ана на 
спомнатиот датум.

Цел свет се радува зашто 
блажената Ана родила девој-
че и тоа девојче, дотогаш не-
познато за светот, ќе стане 
Мајка Божја, врата на Свет ли-
ната на светот, Извор на жи-
вотот и ќе го уништи про-
клетството кое почивало врз 
жената, а потекнувало од гре-
вот на Старозаветната Ева. Тоа 
девојче Марија ќе стане Украс, 
на кој Бог Творецот и целиот 
свет ќе се возрадува. Дева 
Марија ќе има живот кој ја 
победува природата. 

СВЕТА ПРАВЕДНА АНА СО СВЕТА ПРАВЕДНА АНА СО 
ПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЈАПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЈА


