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Кога зимата 
ја сретнува 

пролетта,
Стариот Симеон 

беше со добра среќа:
Тој го сретна Одамна 

очекуваниот,
Низ пророците 

Пророкуваниот,
Него - рудник на сите небесни 

богатства -
Тој го согледа како младенче голо,

Па, вака Симеон прорече:
- На мојот живот му се спушти ноќта;

Овој лежи, многумина да собори
Или да крене. Така духот зборува -

Пророштвото на старецот се оствари:
Стана Исус мера и мерило,

Извор на среќата, мир и радост,
Но, и нишан на кавги и злоба.

Едни ги крева, а други ги соборува
И Рај и Пекол на луѓето им отвора.

Нека секој избира што срцето му вели,
Во Рај со Христос! Нашето срце сака.

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДОВОСРЕТЕНИЕ ГОСПОДОВО

О С Л О Б ОД И Т Е Л    О Т  Н А  Н А Ш И Т Е  Д У Ш ИО С Л О Б ОД И Т Е Л  

Н И  Д А РУ В А    В О С К Р Е С Е Н И ЕН И  Д А РУ В А  

Светата Црква секогаш й  
се восхитувала на Пре-
света Богородица како 

на најчист Плод, како на нај-
возвишен и најдостоен Плод 
на човечката историја. Таа го 
родила Божјиот Син, Господ 
Исус Христос и затоа било и 
останува нејзиното мајчин-
ство, останува нејзината крв-
на врска со Исус Христос, неј-
зината врска со небото и зе-
мјата - со човештвото за не-
говото спасение.

Во спомен на еден голем 
настан од пред околу две ил-

јади години, на една важна 
средба на Господ Исус Хрис тос 
и Пресвета Богородица со на-
божниот, праведен и благо-
честив старец Свети Симеон 
и Света пророчица Ана, во 
Еру салимскиот Храм, Право-

славната Црква го воста но ви-
ла празникот Сретение Гос-
подово, кој секоја година се 
прославува на 2.2. - по стар 
или 15.2. - по нов календар. 
Всушност, овој празник нè пот-
сетува на радосното срет ну-
вање на човечката душа со 
Бога, со Изворот на животот, 

Изворот на љубовта, Изворот 
на светлината, Сонцето на 
правдата. Затоа во Тропарот - 
химната на празникот се пее: 
"Радувај се, благодетна Бого-
родице Дево, зашто од Тебе 
изгреа Сонцето на правдата - 

по раѓањето на Младенецот 
Исус, Го донеле во Еруса лим-
скиот Храм, за да го претста-
ват пред Господа, за да го из-
вршат над Него обичајот спо-
ред речениот Закон Господов, 
дека "секое машко дете, кое 

"Primi Go od mene Sinot Tvoj, Kogo Ti Go 
prinesuvam, da napravi{ so Nego i so mene, kako Ti e 
Tebe voljata, i so Negovoto telo i krv, koi gi zede od 
mene, da go otkupi{ ~ove~kiot rod"

Христос нашиот Бог, Кој ги 
просвети оние кои беа во мра-
кот...". Преку Христа, Пресвета 
Дева ја донела вистинската 
Светлина, која го осветлува и 
го просветува светот.

Божјата Мајка со правед-
ниот Јосиф, четириесет дена 

прво ќе ја отвори утробата, 
да му се посвети на Господа; и 
да се принесе жртва...". (Св. Ев. 
по Лука)

Првосвештеникот Захариј 
(татко на Св. Јован Крстител), 
Дева Марија ја поставил на 
местото за девојки. Пречиста 
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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

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 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДОВО

О С Л О Б ОД И Т Е Л    О Т  Н А  Н А Ш И Т Е  Д У Ш ИО Т  Н А  Н А Ш И Т Е  Д У Ш И

Н И  Д А Р У В А    В О С К Р Е С Е Н И Е В О С К Р Е С Е Н И Е

Дева Марија зачнала без маж 
(Господ Исус Христос се ово-
плотил од Светиот Дух и Ма-
рија Дева и стана човек). Таа 
натприродно го родила Из-
ворот на чистотата и, се раз-
бира, дека и по раѓањето ос-
танала Пречиста, без повреда 
на девојчинската чистота, ос-
танала Вечна Дева. Јасно е 
дека како Пречиста немало 
по треба да дојде во Храмот 
да се исчисти, но тоа го сто-
рила за да покаже пред све-
тот дека е послушна на Зако-
нот и да го принесе Младе не-
цот на Бога.

Фарисеите кои биле при-
сутни во храмот се разгне ви-
ле заради тоа и го известиле 
цар Ирод, кој мислејќи дека 
се родил Новиот Цар, веднаш 
испратил луѓе да го убијат 
Мла  денецот. Но, Божестве на-
та фамилија, по упатство на 
ангелот Божји, веќе се упа ту-
вала кон Мисир. Пред да биде 
известен цар Ирод за горе-
спомнатото, еве како Бого ро-
дица својот Првенец му Го по-
светила на Бога: 

Со Младенецот Христос в 
раце, приклонувајќи ги коле-

ната пред Бога, Го предала на 
Бога со зборовите од кои про-
солзуваат очите во срцето на 
човекот: "Превечни Оче, тоа е 
Синот Твој, Кој Го испрати да 
се овоплоти од мене заради 
човечкото спасение. Ете Го 
Оној, Кој Ти пред вековите си 
Го родил без мајка, јас по бла-
говолението Твое на крајот 
на времето  родив без маж. 
Ете Го првородениот  Плод на 
утробата моја, зачнат во мене, 
со Духот Твој Свети, и роден 
од мене на неискажен начин, 
како што Ти единствен знаеш. 
Ете Го Првенецот мој, но Он е 
Твој Најпрв, на Тебе совечен и 
собеспочетен, Првенец кој на 
Тебе единствениот приличи, 
зашто од Тебе слезе не отста-
пувајќи од Твоето Божество. 
Прими Го Првенецот, со Кој 
вековите ги создаде и нареди 

светлината да свети (сјае). 
При  ми Го овоплотениот од 
мене Твој Логос, со Кој не бе-
сата ги утврди, земјата ја ос-
нова, водите во едно ги собра. 
Прими Го од мене Синот Твој, 
Кого Ти Го принесувам, да на-
правиш со Него и со мене, 
како Ти е Тебе волјата, и со Не-
говото тело и крв, кои ги зеде 

готовка за радосното срет ну-
вање со Богодетето Христос.

Свети Симеон живеел во 
неискажлива радост што таа 
долгоочекувана Божја свет ли-
на и Божји одговор на оче-
кувањето човечко, биле да-
дени на него, и тоа токму низ 

четириесетдневното Бого де-
те Христос, радосен, го зел, го 
држел во своите треперливи 
раце ветениот и долго оче ку-
ваниот Бог. Со тоа како да ја 
гушкал самата смисла на жи-
вотот, зашто го гушкал Осло-
бодителот на нашите души. 
Затоа, во дел од Тропарот на 
празникот, Светата Црква му 

ги споредил тие тешки болки 
со "продирање на мечот низ 
душата".

Не можат ниту небото ниту 
земјата да го заборават нај-
остриот меч (кој го прорекол 
Св. Симеон), и кој поминал низ 
мајчината душа, низ душата 
на Богородица, кога таа сосе-
ма покорна на Божјата волја, 
стоела под Крстот на "Синот и 
Господ Свој" при Неговото 
рас пнување.

На тој необичен ден, во 
Хра мот била и Св. пророчица
Ана, ќерката Фануилова, од
Асировото колено, вдовица
на околу 84 години. Таа го по-
знала Богомладенецот, при-
стапила кон Него, почнала да 
Го слави Господа и им обја-
вила на луѓето во Ерусалим, 
дека тој е очекуваниот Спа-
сител.

Празникот Сретение Госпо-
дово се прославува уште од 
почетокот на настанот, а тор-
жествено одбележување на 
овој ден е востановено во 
544 година.

"Raduvaj se, blagodetna Bogorodice Devo, za{to 
od Tebe izgrea Sonceto na pravdata - Hristos na{iot 
Bog, Koj gi prosveti onie koi bea vo mrakot..."

од мене, да го откупиш чо-
вечкиот род". Искажувајќи ги 
овие зборови, Пресвета Бого-
родица го предала своето са-
кано чедо во рацете на пр во-
свештеникот Захариј, што зна-
чело 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 виде Месијата, роден од де-
војка. Оттогаш неговиот жи-
вот станал една постојана под-

пее на Св. Симеон: "Весели се 
и ти, старче праведен, зашто 
си Го примил во прегратките 
Ослободителот на нашите 
души, Кој ни дарува воскре-
сение".

Ги слушаме овие вистински 
зборови, се задлабочуваме во 
нивната содржина и ја сфа-
ќаме смислата на празникот 
Сретение Господово, празник 
на сретнување на човечката 
душа со Оној кој нè создал и 
ни го дал животот, за да го 
преобразиме во чекање на 
Бога. Св. Симеон (наречен Бо-

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

Богомладенецот Христос. Во-
ден од Светиот Дух, Свети Си-
меон брзо отишол во Храмот 
и ја познал Пресвета Бого ро-
дица и Богомладенецот по 
свет лината, која зрачела око лу 
нивните глави, како ореоли. 
Свети Симеон се сретнал со 

гопримец) му заблагодарил 
на Бога што го удостоил да го 
види Месијата, и го замолил 
сега да го отпушти од овој жи-
вот: "Сега го отпушташ Својот 
слуга во мир, Владико, според 
зборовите Твои; зашто очите 
мои го видоа спасението Твое, 
што си го приготвил пред ли-
цето на сите народи: светлина 
за просвета на незнајбошците 
и слава на Твојот народ, Из-
раилот". (Св. Ев. по Лука) Оваа 
песна низ вековите и денес 
продолжува да се пее во Све-
тата Црква. Св. Симеон ги бла-

гословил Дева и Младенецот 
и (како што пишува Св. Ев. Лука), 
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 болките кои ја чекаат и 


