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Светите 
праведни 
Јоаким 

и Ана, Бог 
ги озарил 

не само со 
времената радост, туку 

и со вечната, зашто 
им дарувал, не само 

ќерка, туку и Богомајка, 
единствена достојна на 

Создателот на светот.
Празникот Рождество на 
Пресвета Богородица е 
наше духовно раѓање, 
ново раѓање во духот 

на христијанското 
евангелско живеење. 
Таа Го родила Христа, 

Богочовекот, а без 
Господ Исус Христос 

"нема љубов и мир на 
земјата и човечкиот 

живот сè повеќе ја губи 
својата вредност".

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА         БОГОРОДИЦАРОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА  

" Р О Д Е Н А  Н А Ј П О Ч И Т У   В А Н АТА  Д Е В А  Н А  С В Е Т О Т" Р О Д Е Н А  Н А Ј П О Ч И Т У  "

По молитвите упатени 
кон Бога, со безброј 
солзи од очите, на веќе 

остарените Светите правед-
ни Јоаким и Ана, по 50 го ди-
ни брак, Бог ги благословил 
да имаат рожба. "Онаму каде 
што сака Бог, се менуваат 

законите на 
природата". 

Света Ана зач-
нала во сво ја-
та стара утро-
ба и на 21 
с е п  те м в р и 
таа родила 

ќерка, Дева 
Ма рија, "Ќерка 

преблагословена, 
со која ќе се бла гос-

ловат сите народи на 
земјата и преку која 

ќе дојде спасението 
на светот". 

Светите праведни Јоаким 
и Ана, Бог ги озарил не само 

со времената радост, туку и 
со вечната, зашто им дару вал, 
не само ќерка, туку и Бого-
мајка, единствена достојна на 
Создателот на светот.

Блажени и праведни со-
прузи, Јоакиме и Ано! Вам це-
лото создание ви е должно. 
Вашиот богоугоден живот бил 
достоен за од вас да се роди 

Најдостоинствената Дева на 
светот, Онаа Која во својата 
пречиста утроба го примила 
Бога и во Која се соединиле 
Божественото и човечкото, 
страдањето и радоста, смрт-
та и животот. Благословени 

Во Светата Земја се роди-
ла Царицата небесна, Пре све-
та Богородица, се родила 
Дева, противничката на пра-
родителскиот блуд и "се дава 
Таа за Невеста на Самиот Бог". 
Се родила Божјата Мајка, Из-
ворот на Животот, Која ќе го 
уништи проклетството кое 
почивало врз светот. Се отво-

рила вратата на светлината. 
Се родила Мајката на Свет-
лината, Мајката на Спаси те-
лот на светот. Се родила Мај-
ката на Сецарот Бог! Таа ќе 
има живот кој ја победувал 
природата. Нејзиното име е 

тина и по повикот на човеш-
твото кон спасение. 

Во градот Назарет се ро-
дил најчистиот Извор на не-
измерна љубов, милост, од-
ѕив кон Бога и послушност. 
Во Нејзиниот роден град, Таа, 
Дева со најголема вера и нај-
совршена духовна и телесна 
чистина, на Божјиот Архангел 

"Za{to Onoj Kogo Go za~na Ti, ima ve~en Otec. 
]erko na ~ove~kiot rod, Koja Go ponese Tvorecot 
vo Tvojata bogorodna pregratka! Vekovite se 
natprevaruvaa za da doznaat koj od niv }e bide 
po~esten da go vidi Tvoeto ra|awe".

сопрузи, Јоакиме и Ано, вие 
го исполнивте законот на 
при родата-целомудрието и 
заслуживте натприроден дар: 
ја родивте на светот Мајката 
Божја, Вечната Дева, пого ле-
ма од ангелите. 

Марија. "Името ти е како раз-
леано миро". Се радувал Бог 
Творецот. Марија! - Име над 
имињата, име мило на Бога, 
највозвишено, најбожес тве-
но, бесмртно, вечно и по од-
разот на Божествената вис-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОСРОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА         БОГОРОДИЦА   БОГОРОДИЦА

" Р О Д Е Н А  Н А Ј П О Ч И Т У   В А Н АТА  Д Е В А  Н А  С В Е Т О ТВ А Н АТА  Д Е В А  Н А  С В Е Т О Т ""
тувањето (Бог станал човек 
во личноста Христова), не 
било дело само на Отецот, 
преку Неговата Божествена 
сила и Неговиот Дух, туку тоа, 
исто така, било дело на вол-
јата и на верата на Светата 
Дева. Без Нејзина согласност 
за безгрешно зачнување, пла-
нот би бил неостварлив, како 

што би бил и без интер вен-
ција на Самите Три Божес тве-
ни Лица".

Да, Божја Мајко "Благо сло-
вена си Ти меѓу жените и 
благословен е плодот на Тво-
јата утроба". Во Твојата девој-
чинска утроба со пречиста 
Божествена чистина и вели-
чина, Ти Го носеше Божјиот 
Син. Ти ја донесе Светлината 
во светот, го разобличи зло-
то, Го роди Божјиот Син, Кој 
ја победи смртта. Се роди 

е наше духовно раѓање, ново 
раѓање во духот на христи-
јанското евангелско живее-
ње. Таа Го родила Христа, Бо-
гочовекот, а без Господ Исус 
Христос "нема љубов и мир 
на земјата и човечкиот живот 
сè повеќе ја губи својата вред-
ност". 

Да го воспеваме Господ 
Исус Христос заедно со Оте-
цот и Светиот Дух. 

Светата Црква нè поучува 
дека Ти зачна бессемено, нат-
природно. "Зашто Оној Кого 
Го зачна Ти, има вечен Отец. 
Ќерко на човечкиот род, Која 
Го понесе Творецот во Тво-
јата богородна прегратка! Ве-
ковите се натпреваруваа за 
да дознаат кој од нив ќе биде 
почестен да го види Твоето 
раѓање". Затоа со радост да 
го испееме тропарот - Бо-
жествената химна на Рождес-
твото на Богородица: "Твоето 
раѓање, Богородице Дево, ра-
дост му јави на целиот свет, 
зашто од Тебе изгреа Сон це-
то на правдата - Христос, Бог 
наш; уривајќи ја клетвата, ни 
даде благослов;  уништувајќи 
ја смртта, ни дарува живот 
вечен".

На тој пресветол празни-
чен ден македонскиот народ, 
собран во своето нацио нал-
но единство, заедно, каде и 
да се наоѓа во светот, ќе ја 
прослави Божјата Мајка, во 
дух на мир и љубов.

На тој пресветол празни-
чен ден (на 21 септември), 
луѓето од целиот христи јан-
ски свет ќе се соберат да го 
прослават разрешувањето на 
човечката неплодност. 

Сите народи ќе го прос-
лават роденденот на Пре-
света Богородица преку Која 
смртниот човечки род стана 
бесмртен. 

Гаврил, кој ја известил дека 
ќе стане Мајка на вопло те ни-
от Божји Син Исус Христос, 
послушно и со своја соглас-
ност одговорила: "Еве ја слу-
гинката Господова; нека ми 
биде според зборовите твои!"

Зборовите на самата Пре-
чиста Дева Марија: "И ете, от-
сега ќе ме ублажуваат сите 
родови" станаа реалност, затоа 
што Таа "прифати да ги даде 
своето тело и крв т.е. целиот 
свој живот, за да стане тело и 
крв на Синот Божји. Прифати 
да биде Мајка во најпот пол-
ната и најдлабоката смисла 
на овие зборови, давајќи му 
живот на Другиот и својот 
сопствен живот исполнувајќи 
го и осмислувајќи го во Него". 

Пречиста Дево Маријо, бла-
городен и царски Давидов 
корен, Ти изврши измена на 
законот. Како роза израсната 
од трњето на јудејството, го 
исполни светот со бого уго-
ден мирис. Богодостојна Дево, 
Ти си Красота на човечката 
природа, ти си Украс на све-
тот. Ќерко Пресвета на Јоа ким 
и Ана, ти ги уништи вжеш те-
ните стрели на сатаната. Пр-
вата Ева й стана слугинка на 
змијата и преку неа влезе 
смртта во светот, бидејќи беше 
виновна за гревот. Но, Ти Бож-
ја Мајко й стана вечна слу-
гинка на Божествената волја. 
Ти ја измами лукавата змија, 
го уништи проклетството кое 
почивало врз жената, ја по-
беди смртта и засекогаш ја во-
веде бесмртноста во светот.  

Навистина Ти си најве ли-
чествена, најдостоинствена, 
најмилостива и најпочи ту ва-
на Дева на светот. "Навистина 
Ти си поскапоцена од сите 
твари, зашто од Тебе Самата 
Творецот ги доби првите пло-
дови на нашата човечка при-

кот, Спасителот на светот Гос-
под Исус Христос. 

Православната Црква ја 
поставува над сите светители 
и Божји угодници, над ар-
хангелите и ангелите Божји, 
како "почесна од херувимите 
и пославна од серафимите". 

Во зборовите на Никола 
Кавасил, еден од најголемите 
теолози, го гледаме одго во-
рот на тоа зошто велиме "се 
роди најпочитуваната Дева 
на светот". Затоа што "Овопло-

рода. Неговата плот настана 
од Твојата плот, Неговата крв 
од Твојата крв. Бог се хра не-
ше од Твоето млеко и Твоите 
усни ги допираа усните Бож-
ји". Колку се неискажливи 
Бож јите чуда! Богородица е 
свет храм Која му го донесе 
на светот најценетиот и нај-
скапоцениот Бисер, Источ ни-

Божја Мајко, дојде во светот 
и преку Христа на светот му 
донесе нов живот, зашто "Тој 
им даде достоинство на си-
новите Божји; ги воведе во 
вечниот живот; ги ослободи 
од старото ропство на гревот 
и им дарува слобода". 

Затоа, празникот Рож дес-
тво на Пресвета Богородица 

Секогаш, со неизмерна ра-
дост да го празнуваме ро ден-
денот на Радоста на целиот 
свет. 

СВЕТА АНА НА ПРЕСТОЛОТ СО  СВЕТА АНА НА ПРЕСТОЛОТ СО  
СВЕТА БОГОРОДИЦА И ИСУС ХРИСТОССВЕТА БОГОРОДИЦА И ИСУС ХРИСТОС


