ПРАЗНИЦИТЕ БЛАГОДАРСТВЕНА ХИ
БОГОРОДИЦА И НАОЃАЊЕ НА ГЛАВА

"Радувај
се, Ти си
венец на
воздржувањето!;
... Ти го откриваш
ангелскиот живот!... Ти
си плодоносно дрво на
светлината;... Од Тебе
се хранат верните..."
"Радувај се, Чашо која
радост црпеш!"
Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

С

ветата Православна Црква продолжува да ја
прославува Божјата Мајка преку празникот Благодарствена химна кон Пресвета Богородица - Акатист.
Сега ќе ве повикам со мислите да се пренесеме далеку од овде, во Светата Земја,
таму каде што се случиле необичните настани, воспеани
во оваа Химна.
Се јави Христос на земјата
во тело. Гледајќи го ова чудо
недоволно сфатливо за човечкиот разум, преку оваа
Химна да извикнеме и да запееме: "Радувај се, нетлеен
цвете!" Да го восфалиме чудното и надумното раѓање на
великиот Бог, Кој се јави на

Земјата
како смирен Човек,
за да ги привлече кон височините оние
кои Го слават
и го фалат. Тој
излезе од бессемената утроба на Дева
Марија и ја
зачува невина
како што беше:
"Радувај се, Ти си
венец на воздржувањето!... Светол образ на воскресението;... Ти го откриваш
ангелскиот живот!... Ти си
плодоносно дрво на светлината;... Од Тебе се хранат верните;... Ти си Го носела во утробата Избавителот на пленетите;... Ти си Го родила
Учителот на заблудените!...
Ти Го молеше праведниот Судија;... Преку Тебе им се проштеваат гревовите на многумина! Радувај се, љубов што победува секаква лоша желба!"
Самиот Божествен Младенец дојде во светот за да му
го покаже на страдалното
човештво патот на спасението и да го води кон Бога Отецот. Неискажливото Слово
целосно беше на Земјата, без
и најмалку да отстапи од небото. Неговото слегување
беше Божествено, не беше
промена на место, туку рождество од Дева, Која Бога Го
прими. Затоа ја воспеваме
како Место за несместливиот
Бог, Врата на чесното таинство и на пречистата тајна,
Глас сомнежлив за неверните,... Пофалба за верните, Пресвета Колесница на Оној Кој
седи на Хирувимите, Преславно Живеалиште на Оној
Кој седи на Серафимите! Таа
е тврда поткрепа на верните,
надеж на вечниот живот и
вечните богатства. Низ Неа
рајот за нас се отвори и Таа е
Клуч на Христовото царство.
"Радувај се, за верните
преславна Пофалбо! ... Зашто
рождеството и девственоста
ги обедини!... Низ Тебе гревот
првороден се разреши; ... Надеж за благата севечни! Радувај се, Невесто Неневестна!"
Сите ангели се восхитени
и зачудени од големото дело
на Божјото овоплотување заш-

БОГОРОДИЦА ПОШИРОКА
ОД НЕБЕСАТА (ШИРШАЈА)

"СТОЛБУ НА ДЕВСТ

ОБРАЗ НА ВОС
то недостапниот како Бог Го
гледаа како Човек на сите
пристапен, Кој живее со нас.
И красноречивите беседници (говорници) станаа како
неми, како безгласни, пред
Тебе, Богородице. Ти ги јави
и ги покажа мудрите како немудри. Тие не умеат да објаснат како Дева остана кога
си родила. Ние сме восхитени пред Божјото таинство и
со љубов и вера Те прославуваме како Живеалиште на
Божјата премудрост, Сокровиште на Неговата промисла,
Просветителка на многумина
со разум, Кораб за оние кои
сакаат да се спасат, Пристаниште за оние кои пловат во
животот. Создателот на сè, сакајќи светот да го спаси, доб-
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роволно дојде во него. Украсителот на сè, иако беше Пастир Божествен, заради нас
Човек стана. "Бог се јави во
тело".
Во четвртиот дел на Благодарствената химна ја воспеваме Дева Богородица како
крепост, закрила на девствените и на сите кои прибегнуваат кон Неа, зашто Творецот на небото и на земјата ја
направи Пречиста, кога се
всели во Нејзината утроба:
"Радувај се, Столбу на девственоста;... Врато кон спасението!... Ти ги прероди срамно зачнатите;... Ти со ум ги
обдари во безумје паднатите!... Ти Го роди Сејачот на
чистотата!... Радувај се, на верните со Господа соединува-

МНА КОН ПРЕСВЕТА
ТА НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ
ње!... На светите души Невесто-украсителке!"
Поради тоа што во Нејзината утроба се всели Бог, ја
воспеваме како брачна Одаја
на бессемено вневестување,
Дом на бессемено невестинство. А бидејќи пред раѓањето, за време на раѓањето и по
раѓањето на Христос останала засекогаш невина, Дева ја
восфалуваме како "Столб на
девството". Таа е првата девојка на светот која се ветила
на вечна девственост и со
Божја помош добила највисоко духовно совршенство и
Нејзе, како на вистинска "Началница на духовниот растеж", Која го обновила гревовниот и смртен свет й благодариме што е наша заштитничка пред Бога и ги поврзува верните со Бога. Во песните посветени на Богородица велиме дека Нејзината
девствена утроба е попространа од небесата, зашто Бесконечниот и Безграничен
Бог се смести во мајчинската
утроба. Бог ги исполнува небото и земјата. Бог е насекаде. Бессилна е секоја песна
која сака да ја опфати Божјата
сила и величина, Божјата милост и добрина. И да Му принесеме песни рамни по број
на морскиот песок, со ништо
достојно не сме Му возвра-

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ХРИСТОС СПАСИТЕЛ И ЖИВОТОДАВЕЦ
вовната скверност и затоа ја
споредуваме со Бања, која ја
мие совеста. Богородица доброволно, со своја согласност,
ја исполни и ја одржа Божјата
волја, го зачува Божјото слово во Нејзиното срце, како

ВЕНОСТА, СВЕТОЛ

КРЕСЕНИЕТО"
тиле на Пресветиот цар за она
што нам ни го дал, кои Му
извикуваме: "Алилуја!" Светата Дева ја гледаме како
светлоносно Кандило. Таа ги
води сите кон Божествена
мудрост и познание. Таа со
светли небесни зраци навлегува во умот и во душите на
луѓето, ги просветува за да го
спознаат Бога, ги оттргнува
од мракот. Таа е Лач на духовното сонце, Светило на
Светлината која не заоѓа,
Молња која ги просветува
душите, Река со обилно течение. Низ Неа изгрева и
блеска многусветлата просвета. Таа се моли пред Бога
за простување на гревовите
на луѓето, ја исчистува нивната совест, ја отстранува гре-

семе посеано на добра земја
која раѓа плод во светоста.
Таа му донесе радост на целиот свет и затоа й пееме:
"Радувај се, Чашо која радост
црпеш! ... Кадило на Христовото благоухание;... Животу
на таинственото радување!"
Милостивиот разрешител
на сите човечки долгови по-

сака да му подари милост на
светот и да им ги прости гревовите на сите луѓе и Самиот
дојде во светот при оние кои
отстапија од Неговата благодет. Поради вечната Божја
милост, Бог прима човечки
образ за да му објави на светот дека неговиот призив е
Божествен. Христос, по Своја
слободна волја, ги примил
на Себе гревовите на светот
и ги зел на Крстот, за да го
искупи светот од гревот и да
ги победи адот и смртта. Во
овој дел од Богослужбата
Пресвета Дева ја воспеваме
како Жив духовен храм зашто Господ Седржителот (Кој
држи сè во Својата рака), се
всели во Нејзината утроба.
Неа ја фалиме како Скинија
на Бога - Слово, поголема и
посвета од Светињата на Светињите. Таа е воздигната во
светот на духовната убавина
и светлина.
Годинава, Акатистот ќе се

"Raduvaj se, Stolbu na devstvenosta;... Vrato kon
spasenieto!... Ti gi prerodi sramno za~natite;... Ti
so um gi obdari vo bezumje padnatite!... Ti Go rodi
Seja~ot na ~istotata!... Raduvaj se, na vernite so
Gospoda soedinuvawe!... Na svetite du{i Nevestoukrasitelke!"
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одржи на 23 февруари, 2 март,
9 март, 16 март и 23 март. На
овој ден (9 март) се прославува и празникот Прво и Второ наоѓање на Чесната глава
на Свети Јован Крстител. Свети Јован Крстител го презрел
неморалот на Римскиот император Ирод и во тој незнајбожен свет, храбро, в лице му
укажал за повредата на моралниот закон Божји: "Не ти
е дозволено да ја водиш жената на твојот брат". Саломија, наговорена од својата
мајка Иродијада, ја побарала
главата на Св. Јован Крстител.
Ирод наредил да го убијат
светителот. Џелатот влегол
во затворот и со меч му ја
пресекол главата на Светителот. Главата му била исечена на исток од Мртвото
Море, во местото Махеруе.
Јовановата глава Иродијада
ја закопала во својот дворец,
на нечисто место. Но, дворјанката на Иродијада, добрата
Јована, ноќта тајно ја ископала Чесната глава, "ја положи во земјен сад, ја однесе и
ја сохрани на Елеонската Гора,
на имотот Иродов". По повеќе години, архимандритот
Маркел ја пронашол Чесната
глава. Пред Маркел одела
ѕвезда и тој одејќи по неа
влегол во пештера. Ѕвездата
го донела до местото каде се
наоѓала Чесната глава на Св.
Јован Крстител. Повикувајќи
го Бога, тој почнал да копа,
видел плоча од камен и ја
извадил: "Пронајдов... сад во
кој беше Чесната и блажена
глава на Претеча". За тоа ги
известил архимандритот Генадај и ѓаконот Киријак и сите
заедно го известиле епископот Ураниј. Тој го извадил садот со главата, го внел во црквата и го положил во светиот
олтар. Во градот Емес подигнале храм посветен на Св.
Претеча и во него ја пренеле
неговата глава. Потоа од Емес
била пренесена во Цариград
во црквата на Претеча. Подоцна тајно била пренесена
во градот Коман. Св. Константин Велики и царицата Елена
подигнале црква над гробот
на Св. Јован Крстител во Севастија. Второто наоѓање на
главата на Св. Јован било во
452 година. Неговата света
глава има чудотворна и лековита моќ.
Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд

