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Откако Бога 
го примила во 

Својата утроба, Дева 
отишла кај нејзината 

роднина Елисавета (мајката 
на Свети Јован Крстител). 

Само што го слушнала 
нејзиниот поздрав, Младенецот 

Јован й заиграл во утробата. 
Сеќавајќи се на таа незаборавна 

средба, кога Елисавета исполнета 
со Свет Дух вели дека кај неа дошла 

Мајката на Господ, со песни ја величиме 
Богородица како пријатно молитвено 

кадило, Очистителка на цел свет, Божјо 
благоволение кон смртните, смелост на 

смртните кон Бога, подготвителка на 
пристаништето за душите, која прави да 
цути рајот на убавините: "Радувај се, Ти 
си плод бесмртен! Радувај се, Ти Го роди 
Човекољубецот; радувај се, Ти Го роди 

Сејачот на нашиот живот! Радувај се, Ниво 
изобилна и плодородна; радувај се, Трпезо 

на изобилно исчистување!"

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

РАДУВАЈ С    Е, ЗАШТОРАДУВАЈ С  

Оној Кој симнувајќи се 
Небесата ги приклони, 
целиот во Тебе неза-

менливо се сместува: гле дај ќи 
како во утробата Твоја лик на 
слуга Он примил...". (Тропар 
на Акатистот) 

Од сите девојки на светот, 
од сите родови и племиња, 
Бог ја избра Светата со тело 
и дух Пречиста Дева Марија 

да Го роди Божјиот Син. Затоа 
во првиот дел на "Благо дар-
ствената химна кон Пресвета 
Богородица" - Акатист, Таа е 
на   речена "Утроба на Бо жест-
веното овоплотување". Се вос-
пева нешто што се случило 
во галилејскиот град Назарет, 
нешто неизмерно важно за 
Неа и за светот. Испратен од 
Бога, од небесните сфери, сле-

тал ангелот Божји Гавриил 
во светлост архангелска, за-
ста нал пред Дева Марија, и 
откривајќи го предвечниот 
Божји план, воскликувајќи  й 
рекол: "Радувај се, благо дет-
на! Господ е со тебе! Благо-
словена си ти меѓу жените!... 
И ете, ти ќе зачнеш во утро-
бата и ќе родиш Син, и ќе Го 
наречеш со името Исус". (Лука 
1, 28, 31) 

Значи, Архангелот Гавриил 
ја отворил историјата на Но-
виот Завет со зборовите: "Ра-
дувај се!" за да му објави со 
тоа на светот дека Новиот 
Завет ќе биде радост за лу-
ѓето и за сè создадено на 
светот. Затоа Светата Црква 
преку оваа Химна воспева 
дека Таа ќе биде почеток и 
Началница на Христовите 
чуда, основа на Неговите вис-
тини, Тајница на неискаж ли-
вата Светлина, Ѕвезда Која 
Сонцето Го објавува. Ангелот, 
нарекувајќи ја Богородица 
Височина која е недостижна 
за човечките помисли, но и 
Длабочина која и за ангел-
ските очи е несогледлива и 
во која и со ангелски очи теш-
ко се проникнува, стоејќи 
пред Неа й воскликнувал: 
"Радувај се, низ Тебе радоста 
заблеска; Радувај се, низ Тебе 
клетвата исчезна! Радувај се, 
на паднатиот Адам испра ву-
вање; Радувај се, на Ева од 
солзите спасување!... Радувај 
се, зашто царски престол си; 
Радувај се, зашто Го носиш 
Носителот на сè!... Радувај се, 

низ Тебе тварта се обновува; 
Радувај се, низ Тебе на Тво ре-
цот, Му се поклонуваме! Ра-
дувај се, Невесто Неневестна!"

Слушајќи ги зборовите на 
ангелот, Пресвета Дева, зна-
ејќи дека е Пречиста, смело 
му рекла дека неговите чуд-
ни зборови тешко може да ги 
прими Нејзината душа. Пре-
мудрата Дева сакала да го раз-

бере недостижното за човеч-
киот разум и извикнала: "Како 
ќе биде тоа, кога јас не знам 
за маж?" Архангелот й об јас-
нил дека Светиот Дух ќе се 
симне на Неа и силата на 
Севишниот ќе ја осени, "па 
затоа и роденото ќе биде 
свето и ќе се нарече Син 
Божји". Таа Невеста Неневест-
на, Која со Својот разум ги 
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"Raduvaj se, Lestvico nebesna, po Koja Bog se simna; 
raduvaj se, Ti si most po koj pominuvaat lu|eto 
od zemjata na neboto! Raduvaj se, ^udo preslavno 
za angelite; Raduvaj se, Ti si najstra{en poraz na 
demonite".

"
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд
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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 

РАДУВАЈ С    Е, ЗАШТО Е, ЗАШТО

надминувала мудрите, сфа-
тила дека зборовите кои ги 
слуша од ангелот не се обич-
ни, туку дека тие се порака 
од Бога. Затоа со длабоко 
сми  рение и со целосна своја 
согласност му одговорила: 
"Еве ја слугинката Господова; 
нека ми биде според збо ро-
вите Твои!" (Лука 1, 38) Овие 
кротки, послушни и покорни 
зборови - нека ми биде спо-
ред зборовите твои, го свит-
кале небото. Овој Нејзин од-
го вор, кој бил во согласност 
со Божјата волја, го симнала 
на земјата Синот Божји и веч-
ното Слово стана плот. Таа го 
примила во Својата утроба, 

го воспевале Христовото доа-
ѓање во тело на земјата, Хрис-
товото раѓање од утробата 
на Пречистата и Пресвета 
Дева Марија, Вечната Дева 
преку Која светот се облече 
во слава. Радувај се, Мајко на 
Јагнето и Пастирот; радувај 
се, Трло на духовните овци! 
Радувај се, Заштитнице од не-
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бессемено зачнала и го ро-
дила Синот Божји, Кој стана 
Син човечки (Бого - Човек). 
Богородица ги поврзала не-
бесниот и земниот свет. Све-
тата Црква й се восхитувала 
на Нејзината врска со небото 
и човештвото: "Радувај се, 
Лествицо небесна, по Која 
Бог се симна; радувај се, Ти 
си мост по кој поминуваат 
луѓето од земјата на небото! 
Радувај се, Чудо преславно за 
ангелите; радувај се, Ти си нај-
страшен пораз на де мо ните".

Откако го примила Бога 
во Својата утроба, Дева отиш-
ла кај нејзината роднина Ели-
савета (мајката на Свети Јо-
ван Крстител). Само што го 
слушнала нејзиниот поздрав, 
Младенецот Јован заиграл 
во нејзината утроба. Сеќа вај-
ќи се на таа незаборавна сред-
ба, кога Елисавета исполнета 
со Свет Дух вели дека кај неа 
дошла Мајката на Господ, со 
песни ја величиме Богоро-
дица како пријатно моли тве-
но кадило, Очистителка на 
целиот свет, Божјо благо во-
ление кон смртните, смелост 
на смртните кон Бога, подгот-
вителка на пристаништето за 
душите, која прави да цути 
рајот на убавините: "Радувај 
се, Ти си плод бесмртен! Ра-
дувај се, Ти Го роди Човеко-
љу  бецот; радувај се, Ти Го 
роди Сејачот на нашиот жи-
вот! Радувај се, Ниво изобил-
на и плодородна; радувај се, 
Трпезо на изобилно исчис-
тување!"

"Onoj koj so racete 
lu|eto gi sozdade!"

"Kako }e bide toa, koga 
jas ne znam za ma`?"

те на целомудрие; радувај 
се, Ти си радост за сите на-
роди! Радувај се, Невесто, Не-
не вестна!" 

Мудреците го изиграле 
цар Ирод и се вратиле по 
друг пат во својата земја. Тие 
го оставиле празнословецот 
Ирод како во агонија, кој не 
знае да Го слави Бога, а на-
секаде го проповедале Хрис-
тос и Богородица.

Во вториот дел на Химната 
кон Богородица се слави и 
набожниот Св. Симеон Бого-
примец, кој го држел в раце 
40-дневното Богодете Хрис-
тос и спознал дека Тој е Со-
вршениот Бог: "Кога наближу-
ваше денот Симеон да се пре-
сели од овој лажен век, Те 
дадоа нему в раце како де-
тенце, но тој Тебе Те позна и 
како совршен Бог се чудеше 
на Твојата неискажлива пре-
мудрост и пееше: Алилуја! 
(Славете Го Господа)".

видливите непријатели; ра-
дувај се, преку Тебе се от-
ворија рајските врати! Раду-
вај се, сè небесно со земното 
се радува; Радувај се, сè зем-
но со небесното ликува! Ра-
дувај се, на апостолите Усто 
непремолчива; радувај се, не-
победна Смелост на маче ни-
ците! Радувај се, Ти си тврда 
поткрепа на верата; радувај 
се, на благодетта светло по-
зна вање! Во Химната се го-
вори и за мудреците, кои ја 
виделе Богоиспратената Ѕвез-
да, и имајќи ја неа како не-
бесен светилник, водени од 
нејзиниот блесок, пристиг-
нале кај Младенецот Христос 
- Небесниот Цар, Му се по-
клониле, Го дарувале и ста-
нале проповедници на Бога. 
Тие Го виделе во рацете на 
Дева "Оној кој со рацете лу-
ѓето ги создаде" иако прими 
образ на слуга, во Него Го 
познале Господа и славејќи 
ја Божјата Мајка се вратиле 
во Вавилон: "Радувај се, Мај-
ко на Ѕвездата која не заоѓа; 
радувај се, Зоро на Божјиот 
ден! Радувај се, Ти го изгасна 
огнот на страстите; радувај 
се, Ти ги просветуваш тајни-
ците на Света Троица! Радувај 
се, Ти му ја одзеде власта на 
нечовечкиот мачител; Ра ду-
вај се, Ти го покажа Човеко-
љубецот, Господ Христос! Ра-
дувај се, Ти спасуваш од вар-
варско идолослужение, раду-
вај се, Ти ни помагаш да се 
ослободиме од лоши дела!... 
Радувај се, Ти нè ослободуваш 
од пламенот на страстите! 
Радувај се, Ти ги учиш вер ни-

За време на Богослужбата 
се спомнува и стариот пра-
веден Јосиф, кого Ангел Гос-
по дов го известил дека зач-
натото во Дева Марија е од 
Светиот Дух. 

Во вториот дел на Благо-
дарствената Химна се вос-
певаат и пастирите, кои слу-
шајќи од ангелите за Хрис-
товото раѓање, отишле кај 
Него, Го виделе и со радост 

`

"Raduvaj se, za{to 
Go nosi{ Nositelot na 
se!... Raduvaj se, niz Tebe 
tvarta se obnovuva; 
Raduvaj se, niz Tebe 
na Tvorecot, Mu se 
poklonuvame! Raduvaj 
se, Nevesto Nenevestna!"
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