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"РАДУВАЈ СЕ БОГ  

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДОВО

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Овој 
празник 

нè 
потсетува 

на радосното 
сретнување 

на човечката душа со 
Бога - со Изворот на 
животот, Изворот на 
љубовта, Изворот на 
светлината, Сонцето 
на правдата. Преку 

Христа, Пресвета 
Дева ја донела 

вистинската Светлина, 
која го осветлува и го 

просветува светот.
Во Ерусалим живеел 
праведниот Симеон. 

При една прилика 
тој бил известен од 

Светиот Дух дека, по 
Божја волја, нема да 

умре, додека не го 
види Месијата, роден 
од девојка. Оттогаш 

неговиот живот станал 
постојана подготовка 

за радосното 
сретнување со 

Богодетето Христос.

ИЗГРЕА СОНЦЕ 

Во 
с п о -
м е н 

на еден го лем 
настан од пред 
околу две ил-
јади години, 
на една важ-
на средба на 

Господ Исус 
Христос и Пре-

света Богородица 
со набожниот, пра-

веден и благочестив 
старец Свети Симеон 

и Света пророчица Ана, 
во ерусалимскиот Храм, 

Православната Црква го вос-
тановила празникот Сре те ние 
Господово, кој секоја година 
се прославува на 2 февруари - 
по стар или на 15 февруари - 
по нов календар. 

Всушност, овој празник нè 
потсетува на радосното срет-
нување на човечката душа со 
Бога - со Изворот на животот, 
Изворот на љубовта, Изворот 
на светлината, Сонцето на 
прав дата. 

Поради тоа, во Тропарот - 
химната на празникот се пее:
"Радувај се, благодетна Бо го-
родице Дево, зашто од Тебе 
изгреа Сонцето на правдата - 
Христос нашиот Бог, Кој ги 
просвети оние кои беа во 
темнината...". 

Преку Христа, Пресвета 
Дева ја донела вистинската 
Светлина, која го осветлува и 
го просветува светот.

Божјата Мајка со правед-
ниот Јосиф, четириесет дена 
по раѓањето на Младенецот 
Исус, Го донеле во еру салим-
скиот Храм, за да го прет ста  -
ват пред Господа, за да го 
извршат над Него обичајот 
според речениот Закон Гос-
подов, дека "...секое машко 
дете, кое прво ќе ја отвори 
утробата, да се посвети на 
Господа; и да се принесе жрт-
ва..., две грлици или две гу-
лапчиња". (Лука 2, 22-24) 

ЗАЧНУВАЊЕ
Пречиста Дева Марија зач-

нала без маж (Господ Исус 

Христос се овоплоти од Све-
тиот Дух и Марија Дева и ста-
на човек). Таа натприродно 
го родила Изворот на чис то-
тата и, се разбира, дека и по 
раѓањето останала Пречис-
та, без повреда на девојчин-
ската чистота, останала Вечна 
Дева. Јасно е дека како Пре-
чиста немало потреба да дој-

Фарисеите, кои биле при-
сутни во Храмот, се разгне-
виле заради тоа и го извес-
тиле цар Ирод, кој мислејќи 
дека се родил новиот цар, 
веднаш испратил луѓе да го 

му Го посветила на Бога: 
Со Младенецот Христос в 

раце, приклонувајќи ги коле-
ната пред Бога, Својот Прве-
нец Го предала на Бога со 
зборовите од кои про солзу-
ваат очите во срцето на чо-
векот: "Превечни Оче, тоа е 
Синот Твој, Кого Го испрати 
да се овоплоти од мене за-

ствен знаеш. Ете Го Прве не-
цот мој, но Он е Твој Најпрв, 
на Тебе совечен и собес по-
четен, Првенец кој на Тебе 
единствениот приличи, зашто 
од Тебе се симна неотста-

"Sega go otpu{ta{ Svojot sluga so mir, Vladiko, 
spored zborovite Tvoi; za{to o~ite moi go vidoa 
spasenieto Tvoe, koe si go podgotvil pred liceto na 
site narodi: svetlina za prosveta na neznajbo{cite 
i slava na Tvojot narod, Izrailot".

де во Храмот да се исчисти, 
но тоа го сторила за да пока-
же пред светот дека е послуш-
на на Законот и да го принесе 
Младенецот на Бога. 

Првосвештеникот Захариј 
(татко на Свети Јован Крс-
тител), Дева Марија ја поста-
вил во Храмот на местото за 
девојки. 

ради човечкото спасение. Ете 
Го Оној, Кого Ти пред веко-
вите си Го родил без мајка, 
јас по благоволението Твое 
на крајот на времето родив 
без маж. Ете Го првородениот  
Плод на утробата моја, зач нат 
во мене, со Духот Твој Свети, 
и роден од мене на неис ка-
жан начин, како што Ти един-

"A i na tebe samata me~ }e ti ja probode du{ata, 
za da se otkrijat mislite na mnogu srca". 

убијат Младенецот. Но, Бо жес т-
вената фамилија, по упат ство 
на ангелот Божји, веќе се упа-
тувала кон Мисир. Пред да 
биде известен царот Ирод за 
гореспомнатото, еве како 
Богородица својот Првенец 

пувајќи од Твоето Божество. 
Прими Го Првенецот, со Кој 
вековите ги создаде и на ре-
ди светлината да свети (сјае). 
Прими Го овоплотениот од 
мене Твој Логос, со Кој не-
бесата ги утврди, земјата ја 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

 ОРОДИЦЕ ДЕВО ЗАШТО ОД ТЕБЕ

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

"A, Mladenecot 
raste{e i krepne{e so 
duhot, ispolnuvaj}i 
se so premudrost; i 
blagodetta Bo`ja be{e 
vrz Nego".

ТО НА ПРАВДАТА - ХРИСТОС"

основа, водите во едно ги 
собра. Прими Го од мене Си-
нот Твој, Кого Ти Го прине-
сувам, да направиш со Него 
и со мене, како што Ти е Тебе 
волјата, и со Неговото тело и 
крв, кои ги зеде од мене, да 
го откупиш човечкиот род". 
Искажувајќи ги овие збо ро-
ви, Пресвета Богородица го 
предала своето сакано чедо 
во рацете на Божјиот слуга, 
првосвештеникот Захариј, што 
значело како да го предала 
во рацете на Самиот Бог.

Тогаш во Ерусалим живеел 
праведниот Симеон. При една 
прилика, тој бил известен од 
Светиот Дух дека, по Божја 
волја, нема да умре, додека 
не го види Месијата, роден 
од девојка. Оттогаш неговиот 
живот станал постојана под-
готовка за радосното срет ну-
вање со Богодетето Христос. 

МЕСИЈАТА
Воден од Светиот Дух, Све-

ти Симеон брзо отишол во 
Храмот и ја познал Пресвета 
Богородица и Богомла дене-

цот по светлината, која зра-
чела околу нивните глави, 
како ореоли. Свети Симеон 
се сретнал со четириесет днев -
ното Богодете Христос, радо-
сен, го зел, го држел во свои-
те треперливи раце ветениот 
и долгоочекуваниот Бог. Со 
тоа како да ја гушкал самата 
смисла на животот, зашто го 
гушкал Ослободителот на на-
шите души. Поради тоа, во 
дел од Тропарот на праз ни-
кот, Светата Црква му пее на 
Свети Симеон: "Весели се и 
ти, старче праведен, зашто си 
Го примил во прегратките Ос-
лободителот на нашите души, 
Кој ни дарува воскресение". 

дил тие тешки болки со на вле-
гувањето на мечот низ душата. 

"А, Младенецот растеше и 
крепнеше со духот, исполну-
вајќи се со премудрост; и 
благодетта Божја беше врз 
Него".

Не можат ниту небото ниту 
земјата да го заборават нај-
остриот меч (кој го прорекол 
Свети Симеон), и кој минал 
низ мајчината душа, низ ду-
шата на Богородица, кога таа, 

зашто очите мои го видоа 
спасението Твое, кое си го 
подготвил пред лицето на 
сите народи: светлина за про-
света на незнајбошците и сла-
ва на Твојот народ, Израилот". 
(Лука 2, 29-32) Оваа песна, 
низ вековите и денес, про-
должува да се пее во Светата 
Црква. 

Свети Симеон ги благо-
словил Дева и Младенецот и 
тој й  рекол на Пресвета Дева 
Марија: "А и на тебе самата 
меч ќе ти ја прободе душата, 
за да се откријат мислите на 
многу срца". 

Тој пророчки ги видел бол-
ките кои ја чекаат и ги спо ре-

рочица Ана, ќерката Фану и-
лова, од Асировото колено, 
вдовица на околу осумдесет 
и четири години. Таа го поз-
нала Богомладенецот, приста-
пила кон Него, почнала да Го 
слави Господа и им објавила 
на луѓето во Ерусалим дека 
тој е очекуваниот Спасител.

Празникот Сретение Гос-
по дово се прославува уште 
од почетокот на настанот, а 
торжествено одбележување 
на овој ден е востановено во 
544 година. 

Свети Симеон (наречен 
Бо гопримец), му заблагода-
рил на Бога што го удостоил 
да го види Месијата, и го за-

молил сега да го отпушти од 
овој живот: "Сега го отпуш-
таш Својот слуга со мир, Вла-
дико, според зборовите Твои; 

"Veseli se i ti, star~e 
praveden, za{to si Go 
primil vo pregratkite 
Osloboditelot na 
na{ite du{i, Koj ni 
daruva voskresenie". 

целосно покорна  на Божјата 
волја, стоела под Крстот на 
Својот триесет и тригодишен 
Син, "Синот и Господ Свој" 
при Неговото Распнување.

На тој необичен ден, на 
денот Сретение Господово, 
во Храмот била и светата про-

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДОВО - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДОВО - 
РАДОСНОТО СРЕТНУВАЊЕ НА РАДОСНОТО СРЕТНУВАЊЕ НА 
ЧОВЕЧКАТА ДУША СО БОГА ЧОВЕЧКАТА ДУША СО БОГА 


