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" Д О Д Е К А  Ј А  И М АТ Е   

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖИК И 
ОБРЕЗАНИЕ - МЕСИЈА И СПАСИТЕЛ 

- ЦАР НАД ЦАРЕВИТЕ

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Не бојте 
се! Еве, ви 

соопштувам 
голема радост, која 

ќе биде за сите луѓе; 
зашто денеска во 

градот Давидов ви 
се роди Спасител, 

Кој е Христос Господ; 
и еве ви знак: ќе 
најдете повиен 
Младенец, како 
лежи во јасли".

"Се овоплоти од 
Светиот Дух и 

Марија Дева и стана 
човек".

"Роден од вечноста 
од Отец, без мајка, 
се роди во времето 
од мајка без татко".

"Слава на Бога 
во висините, а на 

земјата мир и меѓу 
луѓето добра волја!"

С В Е Т Л И Н АТА ,  З А  Д А  Б И   

Седми јануари, нулта го ди-
на. Ноќ меѓу сабота и недела. 
Христос се родил! "Дева де-
нес Го раѓа Оној Кој постоел 
отсекогаш и земјата на Не до-
стапниот пештера му прине-
сува. Ангелите со 'пастирите' 
го прославуваат, а мудреците 
со ѕвездата патуваат, зашто за-
ради нас се роди Дете младо, 
Превечниот Бог".

Почнува нова ера. Се из-
вршува очекувањето на пра-
вед ниците. Се остварува ве-
тувањето 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!"  
Христос се родил во Тело. 

Синот Божји стана Син Чо веч-
ки. Зошто? За да нè направи 
и нас синови Божји. Овопло-
те ниот Господ ги соедини Бож -
јата и човечката при рода. На 
земјата се роди Оној Кој е из-
вор на севкупниот живот, 
цел на тој живот. Пред 2007 
годи ни во Витлеем Јудејски, 
во пеш тера, се родил Спа си-
телот на светот - Господ Исус 
Христос. 

"Се овоплоти од Светиот 
Дух и Марија Дева и стана 

"Излегов 
од     
Оте цот 

и дојдов во 
све тот". 
(Свето 

Евангелие       
по Јован) 

Радувај се, 
Бо гоизбрана 

Пресвета и 
Пречиста Девице 

Марија! Радувај се, 
Родителко на Вечниот 

Цар, Ти го роди 
Спасителот на светот!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

човек". Пресвета Дева станала 
Божја Мајка, Богородица. Го 
пови Младенецот во ленени 
пелени, "Му се поклони како 
на Бог и Создател и го по ло-
жи во јасли". И стариот пра-
веден Јосиф "Му се поклони 
на Божествениот плод на дев-
ствената утроба". 

Значи, прва на Бого мла де-
нецот Му се поклонила Бож-
јата Мајка. 

Голема, необична и недос-
тижна е за човечкиот разум, 
тајната на Рождеството Хрис-
тово, кога Бог се јавил во 

тело. Голем и спасоносен е 
оној ден кога од Пресвета 
Дева Марија се родил Бес-
мртниот Син Божји, се родил 
Вечниот Кој бил во слава на 
небото пред да биде созда-
ден светот. 

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 вечноста од 
Отец, без мајка, се роди во 
времето од мајка без татко". 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

 С В Е Т Л И Н АТА ,  В Е Р У В А Ј Т Е  В О

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

 Д Е Т Е  С И Н О В И  Н А  С В Е ТЛ И Н АТА "

Небото и земјата се здружија. 
На земјата дојде вистинската 
Светлина на светот, а преку 
Неговото доаѓање ни засвет-
ли светлината на Отецот. Дој-
де Христос и го озари светот 
со светлината на разумот. 

Исус од јаслите на пеште-
рата нè поучува со збо ро ви-
те: "Додека ја имате Свет ли-
ната, верувајте во Светли на-
та, за да бидете синови на 
Светлината!" (Јован 12, 36). 
Само обединети околу Бого-
младенецот Кој се појави во 
светот и дојде на земјата за 
да направи пред ворје на Не-
бото, ќе можеме да се ос ло-
бодиме од злото.

"Раѓањето Твое, Христе Боже 
наш, го озари светот со свет-

лина на знаењето; во неа, пак, 
оние кои им служеа на ѕвез-
дите од ѕвездата се учеа Тебе 
да Ти се поклонуваат, Сон це 
на правдата, и да Те позна ат Те-
бе, Исток на висините, Гос-
поди, слава Ти!" (Тропар на 
Праз   ни кот)

Ангел Господов ги извес-
тил 'пастирите': "Не плашете 
се! Еве, ви соопштувам голе-
ма радост, која ќе биде за си-
те луѓе; зашто денес во гра дот 
Дави дов ви се роди Спасител, 
Кој е Христос Господ; и еве ви 
знак: ќе нај дете повиен Мла-

денец, како лежи во јасли".
Одеднаш со ангелот се ја-

вило многубројно небесно во -
инство, кое Го славело Бога ве-
лејќи: "Слава на Бога во ви си-
ните, а на земјата мир и меѓу 
луѓето добра волја!" 

"Пастирите" ги нашле Ма-
рија, Јосиф и Младенецот Кој 
лежел во јасли и Му се по кло-
ниле како на "Месија и Спаси-
тел". Трите мудреци од Исток 
(од трите големи човечки 
раси), водени од Витлеем-
ската ѕвез да која запрела над 
местото каде што се родил 
Младене цот, го познале Бог и 
во при суство на Јосиф, пред 
мајка Му Ма ри ја, Му се по-
клониле како на "Цар над ца-
ревите". Од своите ко вче жи-
ња Му при неле дарови: зла-
то, ливан и смирна. За да го ис-
полни то гашниот Закон во Из-
раел, Бо жествениот Младе-
нец бил об резан на ос миот 
ден по ра ѓањето. Тогаш "Му 

не иден цар на зем јата, а и 
разгневен поради тоа што 
мудреците го изиг ра ле, не се 
вратиле кај него, тој издал 
наредба за убиство на Витле-
ем ските деца. Биле убие ни 
14.000 маченици во Вит ле ем. 
Колку жално што светот не Го 
примил Спасителот ед но душ-
но, и не ја разбрал Не говата 
Божествена мисија. 

Празникот Рождество Хрис  -
тово го облагодатува и го 
хрис    тијанизира животот на 
чо векот. Со Христовото раѓа-
ње, добиваме можност и ние, 
иако носиме тело и живееме 
на зем јата, да бидеме на след-
ни ци на небото, и заедно со 
све тите ангели да пееме: "Сла-
ва на Бога во висините, а на 
зем јата мир и меѓу луѓето доб-
ра вол ја!" (Лука 2, 14)

На вториот ден Божик, Све-
тата Црква й оддава слава и 
чест на Божјата Мајка. Безне-
весната и Пречиста Дева, един  -

На третиот ден Божик (9 ја-
нуари), се слави мудриот и 
силен по вера, Светиот прво-
маченик Христов и апостол, 
Стефан архиѓакон. Од некои 
злобни Евреи бил лажно об-
винет дека хули на Бога и на 
Мојсеј. Храбро ги изобличил 
за убиството на Бог Христос и 
ги нарекол предавници и крв-
ници. Тие го каменувале над-
вор од градот. Паднат на ко-
лена, извикал: "Господи, не 
при мај им го ова за грев".

На 5 јануари по нов ка лен-
дар (кога се раздели од зем-
ниот живот), во Македонија и 
на сите континенти каде што 
се наоѓаат Македонците, све-
чено се прославува неко гаш-
ниот продаден роб, "бесмрт-
ниот великан кого вековите 
не го раѓаат", основачот на мо-
наш твото на просторите на 
Маке донија и на Балканот, ма-
ке дон скиот Светител со не-
поко леб лив дух, препо доб ни-
от отец наш Наум Охридски. 
Овој Голем Богомудар про-
светител, миси о нер, втеме лу-
вач на писменоста и на вера-
та, заедно со пре ос танатите 
Свети Седмочис ле ници: Св. 
Кирил и Методиј, Св. Климент 
Охридски, Св. Сава, Св. Горазд 
и Св. Ангелариј, не дозволија 
македонскиот на род да се 
изгуби во морето на туѓински 
влијанија. Знаејќи го тешкиот 
пат низ кој минал на шиот на-
род, маченичкиот жи вот, кој и 
самиот Светец го жи веел, из-
мачуван од страна на гер ман-
ските мисионери, фр лен и ма-
чен во затвор, Свети Наум Ох-

ридски останува засе когаш 
си лен и неуморен заш титник 
на македонскиот народ низ 
сите векови. На наведениот 
датум во манастирот "Св. Наум 
Ох ридски", на неговиот свет 
гроб (во кој почиваат него-
вите све ти мошти), безброј 
луѓе му од даваат почит и ја 
чув ству ваат моќта на Свети-
телот.

ВИТЛЕЕМСКАТА ЅВЕЗДА - МЕСТОТО ВИТЛЕЕМСКАТА ЅВЕЗДА - МЕСТОТО 
КАДЕ ШТО СЕ РОДИЛ ХРИСТОСКАДЕ ШТО СЕ РОДИЛ ХРИСТОС

СВЕТИ СВЕТИ 
ПРВОМАЧЕНИК ПРВОМАЧЕНИК 
СТЕФАНСТЕФАН

го 'кла доа' името Исус". На 
еден дел од Телото на ново ро-
дениот Исус потекла невина 
крв. Тој бол ката ја чувствувал, 
пла чел. Со об резанието Госпо-
дово се до кажува дека Тој 
примил на Себе вистинско 
човечко Тело а не привидно, 
како што по грешно мислеле 
еретиците. Известени од ан-
гел Господов, Јосиф со Младе-
не цот и со мај ка Му, по бег-
нале во Египет, зашто Ирод 
побарал да го по губи Мла де-
нецот. Ис плашен од ново ро-
дениот Хрис тос, за да не ста-

ствената Богородица на све-
тот, која Го роди Христа-Ца-
рот, бес семено воплотениот 
Христос Бог, го роди без бол-
ка и по ра ѓањето остана Дева, 
Вечна Дева. Й оддаваме бла-
годарност на Пресвета Бого-
родица, "како на Мајка Бого-
родителка на Хрис тос Бог и 
наш Спасител". Ова праз ну ва-
ње се вика Собор на Пресвета 
Богородица, затоа што тој ден 
се собираат хрис тијаните да 
й оддадат почит и зашто со-
борно и свечено се служи во 
Нејзина чест. 


