ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БО

"Bog im
daruval ne
samo ]erka,
tuku i
Bogomajka,
... slava na
~ove~kiot rod,
... isto~nik na
devstvenost i
~istina".

В
Настанува чудо
над чудата. Света
Марија го родила
овоплотениот Бог од
"Нејзиното пречисто
и девствено тело" и
по раѓањето останала
Приснодева, што
значи Вечна Дева. Таа
го родила Божјиот
Син, преку кого
"преминавме од смрт
во живот". Црквата й
се восхитува како на
најчист, највозвишен
и најдостоинствен
плод на човечката
историја, на нејзината
девственост, крвната
врска со Спасителот на
светот и на нејзиното
мајчинство кон Синот
и светот.
Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

оскликни Му на Господа, цела земјо; запеј, радувај се и пеј;" (Пс. 97, 4),
зашто преку малата тригодишна Дева Марија "Господ
го објави Своето спасение,
пред очите на народите ја откри Својата правда" (Пс. 97, 2).
Затоа овој празник можеме
да го наречеме празник на
спасението.
Величествените настани
стануваат вечност и никогаш
немаат крај. Во чест на настанот свечено воведување на
тригодишната Пресвета Дева
Марија во Ерусалимскиот
храм, се празнува еден од
најважните празници во историјата на човечкото спасение, празникот Воведение
на Пресвета Богородица Пречиста на 21 ноември по
стар календар, или 4 декември по нов календар.
Овој значаен настан е "почеток на нејзината спасоносна предодреденост до Бога".
Затоа, во тропарот, се пее:
"Денес е почеток на Божјата
милост и на проповедта за
спасение на луѓето. Во храмот Божји јасно Дева се јавува и Христа на сите Го предвестува. Нејзе и ние велегласно й извикуваме: 'Радувај се,
исполнување на промислата
на Создателот!'"
Со нејзиното воведување
во Храмот се родила надежта
за доаѓање на Царството, на
мирот и на љубовта во светот
преку нејзиниот Син Исус
Христос, кој ќе го победи
стравот од смртта и од разделбата и ќе најде излез за

ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ХР
АНГЕЛОТ Й НОСИ ХРАНА ВО "СВЕТИЊАТА НАД
спасение на светот. И како
што вели протојереј Александар Шмеман, тој ќе најде "излез од робувањето на времето и смртта во слобода на
животот и љубовта".
Во Светата Земја, во градот Назарет, живееле родителите на Пресвета Богородица, светите праведни Јоаким
и Ана. Иако биле во подоц-

рија. Сесилниот "Бог им дарувал не само Ќерка, туку и
Богомајка, ... слава на човечкиот род, ... источник на девственост и чистина". Малата
Марија наполнила три години и нејзините родители го
исполниле заветот пред Бога.
Со својата ќерка, роднини и
пријатели, свечено тргнале
на пат од Назарет кон Еруса-

"ВЕЧНА ЧИС ТИН

Г Р Е ВВО
ОВНА Н
"O, Device ~ista! O, Devo nesoblazliva! O, Device
prekrasna! O, Ukrasu na `enite! O, Krasota na }erkite!
Ti si blagoslovena me|u `enite! Ti si seproslavena
so ~istina! Ti si zape~atena so devstvenosta! Ti si
razre{uvawe na Adamovoto prokletstvo!"
нежни години, често го молеле Бога да им даде рожба.
Ветиле дека ќе Му ја посветат
Нему. Ангелот Божји ги известил дека ќе добијат ќерка,
на која ќе й дадат име Ма-
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лим. Прво оделе девици во
бела облека, со запалени свеќи. Пееле песни од псалмите
на пророк цар Давид. По нив
оделе Јоаким и Ана. Марија
ја воделе за раце "украсена

ГОРОДИЦА - ПРЕЧИСТА

АМОТ ГОСПОДОВ (ДОЛУ)
СВЕТИЊИТЕ" (ГОРЕ)
со царска облека и со украси
како што й прилега на Царева Ќерка, Невеста Божја". Зад
нив оделе роднини и пријатели. Невидливо ги придружувале и ангелските хорови.
Патувале три дена. Дошле
во Ерусалим. Малата Марија
чекорела по стариот град,
чекорела низ историјата на
настанувањето на нашата

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Возбудувањето се зголемувало. Свети Герман, од лицето на праведната Ана зборувал: "Го исполнувам пред
Господа заветот кој го искажа
устата моја во тагата моја, ...
Радувајте се со мене сите,
бидејќи денес се покажав и
како мајка и како родителка,
донесувајќи ја ќерката своја,
не на царот земски, туку на
Бога, Царот Небесен".
Јоаким и Ана ја подигнале
Марија на првото скалило.
Стапнала на првото скалило
"најголемата помошничка за
стекнување вечно блажество
и царството на Господ Исус
Христос". Стапнала и поткрепена со невидлива Божја сила,
продолжила сама низ сите
скалила и дошла до последното (петнаесетто). Сите се
восхитиле гледајќи ја тригодишната девојка како по скалилата истрчала сама. Особено се восхитил големиот
првосвештеник Захариј. Тој
како пророк, по откровение
Божјо, однапред ја предвидел иднината на оваа света
девојка. Свети Тарасиј зборувал за тоа дека Захариј, обземен од Светиот Дух, силно
извикал: "О, Девице чиста! О,
Дево несоблазлива! О, Девице прекрасна! О, Украсу на жените! О, Красота на ќерките! Ти
си благословена меѓу жените!
Ти си сепрославена со чистина! Ти си запечатена со девственоста! Ти си разрешување
на Адамовото проклетство!"

А БЕ З НИК АКВА

ЕЧИСТОТИЈА"
црковна основа. Граѓаните
на земскиот Ерусалим и на
небескиот Ерусалим, светите ангели, го гледале тоа дотогаш невидено испраќање,
ја гледале тригодишната Девица, опкружена со "толкава
слава и почествувана со таква придружба".
Се упатиле кон Ерусалимскиот (Соломоновиот) храм.
Пред храмот, со црковни песни ги пречекал Свети првосвештеник Захариј, заедно со
свештениците.

"...Samiot Gospod
}e vi dade dokaz: ete
'Devica }e za~ne i }e
rodi Sin i }e mu go
dadat imeto Emanuel'".
Свети Захариј ја зел за
рака, и по Божја промисла, ја
внел Марија не само во Храмот, туку и во најсветото
место "Светиња над Светињите", каде се чуваат најсве-

тите тајни (ковчег на заветот,
жезол, мана), таму каде што
се крие "тајниот живот на Живиот Христос" и каде првосвештеникот влегувал само
еднаш во годината.
При нејзиното воведение
невидливо ја придружувале
и й пееле ангелите Божји. Ангелите се восхитувале гледајќи како Дева влегува во
"Светињата над Светињите".
Се восхитувале што "таа ги
носи знаците на вечната чистина и има такво тело, на кое
нема никогаш да му се приближи никаква гревовна нечистотија".
При воведувањето во Божјиот Храм пред Пречистата
Дева Марија одел Светиот
Дух. За тоа сведочи Светата
Православна Црква преку
песните кои до денес се пеат:
"ВО СВЕТИЊАТА НАД СВЕТИЊИТЕ СЕ ВОВЕДУВА СО
СВЕТИОТ ДУХ СВЕТАТА И БЕСПРЕКОРНА".
Родителите принеле жртва на Бога, според Законот, и
се вратиле во Назарет. Тие
често ја посетувале, особено
мајка й Ана. Но, девојчиното
срце на Марија било рането,
доживеало голема болка. Нејзините родители се упокоиле. Останала сираче.
Но, Бог никогаш не ја оставил сама. Бдеел над неа со
целата своја милост и љубов
и й испратил Божји Ангел да
се грижи за неа, да ја поткрепува и да ја храни. Свети
Архангел Гаврил "со љубов
разговарал со неа". Престојувајќи заедно со ангелите во
најсветото место (до својата
дванаесетта година), во Неа
се родила мислата "вечно да
живее во ангелска чистина
и... девственост". Ги известила
свештениците дека се заветила да остане Дева до смртта и да му се посвети на Бога.
Таа е првата девојка во светот која се заветила да живее
во девственост до крајот на
својот живот. Тоа го објавила
пред свештениците. Но, еврејскиот Закон не го дозволувал тоа. Затоа свештениците ја однеле кај Јосиф од
Назарет, кој бил од Давидовиот род, нејзин роднина,
старец од 80 години, "како
свршеница да живее во девственост, па така да ја исполни својата желба и привидно да го задоволи Законот".
Пресвета Дева Марија, чи-
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тајќи ја книгата на Свети
пророк Исаија (во Стариот
Завет) прочитала: "...Самиот
Господ ќе ви даде доказ: ете
'Девица ќе зачне и ќе роди
Син и ќе му го дадат името
Емануел'". (Иса. 7, 14) Тогаш
Архангел Гаврил й соопштил
дека Таа е девојката одредена од Бога која ќе го роди
Спасителот на светот. Настанало чудо над чудата. Света Марија го родила овоплотениот Бог од "Нејзиното пречисто и девствено тело" и по
раѓањето останала Приснодева, што значи Вечна Дева.
Таа го родила Божјиот Син,
преку кого "преминавме од
смрт во живот". Црквата й се
восхитува како на најчист,
највозвишен и најдостоинствен плод на човечката историја, на нејзината девственост, крвната врска со Спасителот на светот и на нејзиното мајчинство кон Синот
и светот.
Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд

АПЕЛ

Манастирот "Си Свети"
има огромно културно и
историско значење, тоа е
свето место на многу чуда.
Редакцијата "Македонско
сонце" упатува апел до сите
Македонци во државава и до
оние кои се наоѓаат насекаде
во светот да го дадат својот
финансиски придонес за
негово обновување и
одржување, за да го зачуваме
од забот на времето.
Чудата на манастирот
"Си Свети" се бројни за:
исцеление, имање пород,
одржување во живот, среќа,
радост и сл.
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