
  

52  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 704-705 / 28.12.2007

Од љубовта 
распламтена 
Ти од небото 

се спушти.
Од вечната красота во 
грдотијата на маката.
Од вечна светлина во 

мрак злобен, густ.
На удавените во грев 
им ги пружи светите 

раце.
Се зачуди небото, 

земјата се затресе:
Добредошол, Христе! 

Луѓе радувајте се!

"ДОДЕК А ЈА ИМАТ    Е  СВЕТЛИНАТА, ВЕРУВА ЈТЕ "ДОДЕК А ЈА ИМАТ  
ВО СВЕТЛИНАТА, З    А ДА БИДЕТЕ СИНОВИ НАВО СВЕТЛИНАТА, З 

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВ        О - БОЖИКРОЖДЕСТВО ХРИСТОВ  

евицата прекрасна 
одамна Те очекува. 
Името и е Дева Ма-
рија. Земјата Ти ја кре-

ва низ неа да се спуштиш, 
од високиот престол, да дој-
деш на земјата, луѓето да ги 
спа сиш, гревовите да им ги 
простиш.

Ти си зора рујна, румена и 
росна, Дево богодана, Ра ду-
вај се, Богоизбрана Пресвета 
и Пречиста Девице Марија! 
Радувај се, Родителко на Веч-
ниот Цар, Ти го роди Спа си-
телот на светот!

Ноќ меѓу сабота и недела. 
Христос се раѓа! "Дева денес 

Го раѓа Оној 
Кој постоел от-

секогаш и зем ја-
та на Недостапниот 

пештера му прине-
сува. Ангелите со пас-

тирите го просла вува-
ат, а мудреците со ѕвез-

дата патуваат, зашто зара-
ди нас се роди Дете младо, 
Превечниот Бог". Почнува 
нова ера. Се извршува оче-
кувањето на праведниците. 
Се остварува ветувањето на 
старозаветните пророци. "И 
ете, девица ќе зачне во ут ро-
бата своја и ќе роди Син, и ќе 
го наречат Емануил - што зна-
чи: со нас е Бог!"

Христос се роди во Тело. 
Синот Божји стана Син Чо веч-
ки. Зошто? За да нè направи 
и нас синови Божји и ќерки 
Божји. Овоплотениот Господ 
ги соедини Божјата и човеч-
ката природа. На земјата се 
роди Оној Кој е извор на 
севкупниот живот, цел на тој 
живот. На седми јануари, во 
Витлеем Јудејски, во пеш те-
ра, се роди Спасителот на 
све тот - Господ Исус Христос. 
"Се овоплоти од Светиот Дух 
и Марија Дева и стана човек". 
Пресвета Дева стана Божја 
Мајка, Богородица. Го пови 
Младенецот во ленени пеле-
ни, "Му се поклони како на 
Бог и Создател и го положи 
во јасли". И стариот праведен 
Јосиф "Му се поклони на Бо-
жествениот плод на девс тве-
ната утроба". Значи, прва на 
Богомладенецот Му се покло-
нила Божјата Мајка.

Голема, необична и не дос-
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 роди Бес-
мртниот Син Божји, се роди 
Вечниот Кој беше во слава на 
небото пред да биде соз да-
ден светот.

Господ Христос дојде меѓу 

луѓето за да ги спаси сите и 
да ги повика во небесниот 
свет. Се симна на земјата за 
да може човекот да се искачи 
на небото. "Роден од вечнос-
та од Отец, без мајка, се роди 
во времето од мајка без тат-
ко". Небото и земјата се здру-
жија. На земјата дојде вистин-
ската Светлина на светот, а 
преку Неговото доаѓање ни 
засветли светлината на Оте-
цот. Дојде Христос и го озари 
светот со светлината на ра-
зумот.

Исус од јаслите на пеште-
рата нè поучува со зборо ви-
те: "Додека ја имате Светли-
ната, верувајте во Светли на-
та, за да бидете синови на 
Светлината!" (Јован 12, 36) 
Само обединети околу Бого-
мла денецот Кој се појави во 
светот и дојде на земјата за 
да направи предворје на Не-
бото, ќе можеме да се осло-

бодиме од злото.
"Раѓањето Твое, Христе 

Боже наш, го озари светот со 

светлина на знаењето; во неа, 
пак, оние кои им служеа на 
ѕвездите од ѕвездата се учеа 
Тебе да Ти се поклонуваат, 
Сонце на правдата, и да Те 
познаат Тебе, Исток на ви-
сините, Господи, слава Ти". 
(Тропар на празникот)

Ангел Господов ги из вес-
тил пастирите: "Не плашете 
се! Еве, ви соопштувам голе-
ма радост, која ќе биде за 
сите луѓе; зашто денес ви се 
роди во градот Давидов Спа-
сител, Кој е Христос Господ; и 
еве ви знак: ќе најдете по-
виен Младенец, како лежи 
во јасли". Одеднаш со анге-
лот се јавило многубројно 
небесно воинство, кое Го 
славело Бога велејќи: "Слава 
на Бога во височините, а на 
земјата мир и меѓу луѓето 
добра волја!" 

С В Е Т Л И   Н АТА ! "С В Е Т Л И  

Д

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
(БОГОРОДИЦА ПРВО МУ СЕ (БОГОРОДИЦА ПРВО МУ СЕ 
ПОКЛОНУВА НА ИСУС ХРИСТОС)ПОКЛОНУВА НА ИСУС ХРИСТОС)
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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 ХРИСТОС

 Е  СВЕТЛИНАТА, ВЕРУВА ЈТЕ 
ВО СВЕТЛИНАТА, З    А ДА БИДЕТЕ СИНОВИ НА А ДА БИДЕТЕ СИНОВИ НА

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.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВ        О - БОЖИК  О - БОЖИК

Пастирите ги нашле Ма-
рија, Јосиф и Младенецот Кој 
лежи во јасли и Му се по-
клониле како на "Месија и 
Спасител". Трите мудреци од 
Исток (од трите големи чо-
веч ки раси), водени од Вит-
леемската ѕвезда која запре-
ла над местото каде што се 
родил Младенецот, го позна-
ле Бог и во присуство на Јо-
сиф, пред мајка Му Марија, 
Му се поклониле како на "Цар 
над царевите". Од своите 
ковчежиња Му принеле да-
рови: злато, ливан и смирна. 
За да го исполни тогашниот 
Закон во Израел, Божес тве-
ниот Младенец бил обрезан 
во осмиот ден по раѓањето. 
Тогаш "Му го кладоа името 
Исус". На еден дел од Телото 
на новородениот Исус по тек-
ла невина крв. Тој болката ја 
чувствувал, плачел. Со обре-
за нието Господово се дока-
жува дека Тој на Себе примил 
вистинско човечко Тело, а не 
привидно, како што погреш-

единствената Богородица на 
светот, која Го роди Христа-
Царот, бессемено вопло те ни-
от Христос Бог, го роди без 
болка и по раѓањето остана 
Дева, Вечна Дева. Й оддаваме 
благодарност на Пресвета 
Богородица, "како на Мајка 
Богородителка на Христос 
Бог и наш Спасител". Ова праз-
нување се вика Собор на Пре-
света Богородица, за тоа што 
тој ден се собираат хрис ти-
јаните да й оддадат почит и 
зашто соборно и свечено се 
служи во Нејзина чест.

На третиот ден Божик (9 ја-
нуари), се слави мудриот и 
силен по вера, Светиот пр-
вомаченик Христов и апос-
тол, Стефан архиѓакон. Тој 
бил лажно обвинет од некои 
злобни Евреи, дека хули на 
Бога и на Мојсеј. Храбро ги 
изобличил за убиството на 
Бог Христос и ги нарекол пре-
давници и крвници. Тие го 
каменувале надвор од гра-
дот. Паднат на колена, изви-

кал: "Господи, не примај им 
го ова за грев".

Сметам дека е потребно 
да ги известам читателите 
дека на 5 јануари (кога се раз-
дели од земниот живот), во 
Македонија и на сите конти-
ненти во светот каде што се 
наоѓаат Македонците, све че-
но се прославува некогаш-
ниот продаден роб, "бесмрт-
ниот великан кого вековите 
не го раѓаат", основачот на 
монаштвото на просторите 
во Македонија и на Балканот, 
македонскиот Светител со 
не  поколеблив дух, просве-
тител, мисионер, втемелувач 
на писменоста и верата, пре-
подобниот отец наш Наум 
Охридски, неуморен заштит-
ник на македонскиот народ.

На спомнатиот датум, во 
манастирот "Св. Наум Охрид-
ски", на неговиот свет гроб 
(во кој почиваат неговите 
свети мошти), безброј луѓе 
му оддаваат почит и ја чувс-
твуваат моќта на Светителот.

С В Е Т Л И   Н АТА ! "Н АТА ! "

но мислеле еретиците. Извес-
тени од ангел Господов, Јо-
сиф со Младенецот и со мај-
ка Му, побегнале во Египет, 
зашто Ирод  побарал да го 
погуби Младенецот. Испла-
шен од новородениот Хрис-
тос, за да не стане иден цар 
на земјата, а и разгневен што 
мудреците го изиграле, не се 
вратиле кај него, тој издал 
наредба за убиство на Вит-
леемските деца. Колку жа лос-
но што светот не Го примил 
Спасителот еднодушно, и не 
ја разбрал Неговата Божес-
твена мисија.

Празникот Рождество Хрис -
тово го облагородува и го 
христијанизира животот на 
човекот. Со Христовото ра ѓа-
ње добиваме можност и ние, 
иако носиме тело и живееме 
на земјата, да бидеме на след-
ници на небото, и заедно со 
светите ангели да пееме: 
"Слава на Бога во височините, 
а на земјата мир и меѓу лу-
ѓето добра волја!" (Лука 2, 14)

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

ДЕЛ ОД ВИТЛЕЕМСКАТА ПЕШТЕРА СО ДЕЛ ОД ВИТЛЕЕМСКАТА ПЕШТЕРА СО 
КОЛЕВКАТА НА ИСУС КОЛЕВКАТА НА ИСУС 
(ЛУЛКАТА НА ЖИВОТОТ)(ЛУЛКАТА НА ЖИВОТОТ)

СВЕТИ ПРВОМАЧЕНИК СВЕТИ ПРВОМАЧЕНИК 
СТЕФАНСТЕФАН


