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АНГЕ ЛСКИ ГЛА   С  ТИ ЗБОРУВА,АНГЕ ЛСКИ ГЛА 

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Благовештението 
е вечна радост за 

благата вест на Дева 
Марија, а преку Неа и 
за цел свет. Човечкиот 
род најде милост пред 
Човекољубивиот Бог и 
наскоро, низ Пресвета 
Дева Марија ќе почне 

да се извршува таа 
важна тајна, тајната 

за спасението на 
светот. Преку Неа 

ќе дојде Бог и преку 
Неа - Пречистата, во 
тој грешен свет, ќе се 
зацари Богочовекот 

Исус Христос, кој 
засекогаш и за навек 

ќе ги победува силите 
на злото.

П Р Е Ч И С ТА ,    РА Д У В А Ј  С ЕП Р Е Ч И С ТА ,   

Свето Благовештение! 
Свето и светло согле-
дување на светот и жи-

вотот!
"Зашто денес Синот Божји, 

нашиот Гос-
под Бог, во 
чо вечко тело 
се сместува 
сакајќи со 
свое то во чо-
вечување да 

ја обожи твар-
та и со Својата 

рака повторно во 
рајот да ја всели...". 

(Свети Климент Ох-
 ридски)

Архангелот Гав риил 
објавил блага вест, об-

јавил благодет:
"Радувај се, благодатна! 

Господ е со тебе! Благо сло-
вена си ти меѓу жените! И 
ете, ти ќе зачнеш во утробата 
и ќе родиш Син, и ќе Го на-
речеш со името Исус. Он ќе 
биде голем и ќе се нарече 
Син на Севишниот;...". (Лука 1, 
28, 31-32)

Неговиот глас, гласот на 
Св. Архангел Гавриил, гласот 
на Тајнослужителот Божји бил 
неразбирлив за Нејзината 
чиста душа, зашто й збо ру-
вал за рождество низ бес се-
мено зачнување, а таа е дев-
ствена и не знае за маж. Иако 
исплашена од оваа нео че-
кувана средба, од неговите 
зборови и помисли, вни ма-
 телно го прашала: "Кажи ми 
како е можно Син од чиста 
утроба да се роди?" Ангелот 
й одговорил: "Светиот Дух ќе 
слегне на тебе и силата на 
Севишниот ќе те осени; па 
затоа и роденото ќе биде 
свето и ќе се нарече Син 
Божји". (Лука 1, 35)

Марија дала согласност: 
"Еве ја слугинката Господова; 
нека ми биде според зборо-
вите твои!" Каква љубов, чис-
тина, светост, верност, совр-
шеност, целосна самопреда-
деност и бесконечно смиру-
вање се содржани во овој 
одговор на Марија. Гледаме 
дека Дева Марија не е брза 
во решението. Таа е трпелива 
и многу внимателна Новоза-
ветна прамајка, која не по-
стапила така како што пред 
тоа постапила Ева. Староза-
ветната Ева, невнимавајќи и 
без да размисли, паднала под 

лемо внимание ги слушнала 
чудните зборови на Архан-
гелот и размислувала како сè 
тоа ќе се случи. Таа ќе биде 

чиста утроба Го носела Гос-
под. Се родил Бог во тело од 
Светиот Дух и Пресвета Дева 
Марија.

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ НА Б        ОГОРОДИЦА СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ НА Б   
И СОБОР НА СВ. АРХАНЃЕЛ ГА       ВРИИЛИ СОБОР НА СВ. АРХАНЃЕЛ ГА  

лажливите ветувања на зми-
јата, ги примила и така ги ра-
сипала својот ум и своето 
срце, "ги зарази сите со сво-
јот убиствен отров и роди 
смрт на целиот свет...". На Ева 
како да й се помрачи умот, 
не ја одби, туку ја прими ѓа-
волската клевета, желно по-
гледна кон забранетото дрво, 
ја скина забранетата овошка 
и ја вкуси. И што стори со 

"Denes e po~etokot 
na na{eto spasenie i 
otkrivawe na ve~nata 
tajna: Sinot Bo`ji 
stanuva Sin na Deva i 
Gavriil objavuva blaga 
vest...".

тоа? Таа се довела и себеси и 
целото човештво во најго ле-
ма несреќа и, за жал, оттогаш 
настанал гревот, а со тоа и 
смртта во човештвото. Спро-
тивно на Старозаветната Ева, 
Пренепорочната Дева Ма ри-
ја го примила дарот "дури то-
гаш кога многу добро и си-
гурно дозна кој го дава, ка-
ков е тој дар и кој й го носи". 
Значи, Пречистата Дева со го-

"Raduvaj se, blagodatna! Gospod e so tebe! 
Blagoslovena si ti me|u `enite! I ete, ti }e za~ne{ 
vo utrobata i }e rodi{ Sin, i }e Go nare~e{ so 
imeto Isus. On }e bide golem i }e se nare~e Sin na 
Sevi{niot;...".

најсилната девојка на светот 
која ќе й ја смачка главата на 
лукавата змија.

Светиот Дух се симнал на 
Неа и силата на Севишниот ја 
осенила. Во Нејзината пре-

"И Словото стана тело и се 
всели во нас, полно со бла-
годет и вистина; и ние ја ви-
довме Неговата слава, слава 
како на Единороден од Оте-
цот". (Јован 1, 14)

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ Н           А ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАСВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ Н   
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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 

АНГЕ ЛСКИ ГЛА   С  ТИ ЗБОРУВА,С ТИ ЗБОРУВА,
П Р Е Ч И С ТА ,    РА Д У В А Ј  С ЕРА Д У В А Ј  С Е

Еве еден нов почеток, бла-
гословен и спасоносен за це-
лиот човечки род. Се појавил 
почетокот на нашето спа се-
ние. Еве нов почеток за це-
лиот свет.

Празникот Благовеш те ние, 
кој се празнува на 25 март по 
стар календар (7 април по 
нов календар), е еден од нај-
радосните празници чија из-
ворна смисла е во Светата 
Земја, во малото галилејско 
гратче Назарет.

Благовештението всуш ност 
е вечна радост за благата вест 
на Дева Марија, а преку Неа 
и за цел свет. Човечкиот род 
најде милост пред Човеко-
љубивиот Бог и наскоро, низ 

Пресвета Дева Марија ќе поч-
не да се извршува таа важна 
тајна, тајната за спасението 
на светот. Преку Неа ќе дојде 
Бог и преку Неа - Пречистата, 
во тој грешен свет, ќе се за-
цари Богочовекот Исус Хрис-
тос, кој засекогаш и за навек 
ќе ги победува силите на 
злото. Ете, токму тоа е она 
што ние со векови го праз-
нуваме на празникот Благо-

ната Дева Марија, про дол-
жува да се чувствува во чо-
вечките срца. Минаа повеќе 
од 2.000 години од настанот 
забележан во Светото Писмо, 
а човечкиот род сè уште го 
слуша тој повик кон радоста, 
и радоста ја бранува, ја об-
лева човечката душа. Во Црк-
вата одекнува песната: "Ан-
гел скиот глас ти зборува, 
Пре чиста, радувај се, и пак ти 

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ НА Б        ОГОРОДИЦА   ОГОРОДИЦА 
И СОБОР НА СВ. АРХАНЃЕЛ ГА       ВРИИЛ  ВРИИЛ

должува да пулсира во све-
тот низ сите векови. Минале 
векови, а ние сè уште го слу-
шаме тој повик кон радоста, 

веш тение. Затоа, овој голем 
празник бил, и засекогаш ќе 
биде наша радост, наша свет-
лина, исклучителна, чудесна, 
различна од вообичаената. 
Слободно можеме да кажеме 
дека овој празник станал 
како јадро на почитувањето 
на Дева Марија, која се со-
гласила да биде Мајка на Оној 
преку Кој на Крстот било вси-
новено целото човештво.

Благата вест, радоста за 
која возвестил ангелот, про-

вели - радувај се!"
"Денес е почетокот на на-

шето спасение и откривање 
на вечната тајна: Синот Божји 
станува Син на Дева и Гав-
риил објавува блага вест...". 
(Тропар на празникот)

На местото каде што Св. 
Архангел Гавриил й се јавил 
на Дева Марија и й ја кажал 
благата вест, подигната е пра-
вославна црква посветена на 
Св. Гавриил и на Благовеш-
тението. Во црквата, на неј-
зината крајна лева страна, се 
наоѓа светиот извор кој е на-
речен Мариин Извор. Хрис-
тос и Божјата Мајка пиеле од 
истиот извор, кој и денес е 
зачуван. Се смета дека кога 
Марија дошла на овој извор, 
Архангелот Гавриил й ја на-
јавил чудесната вест. Пред из-
ворот секогаш се забележува 
колона луѓе од цел свет, без 
разлика на раса, вера и на-
ционалност. Тие чекаат да на-
полнат од оваа вода и да ја 
однесат во своите родни крае -
ви. Оваа вода е многу леко-
вита и ако се пие со вера, им
помага на оние кои немаат
да добијат деца. Ова е потвр-
дено од досегашната прак-
тика. На десната страна од
Богородичниот извор се нао-
ѓа мала капела. Над еден ка-
мен олтар е поставена голе-
ма икона на Богородица и
Архангелот Гавриил. Според
Светото Предание, тука се
сретнале Дева Марија и Бож-
јиот ангел. Во близина на оваа 
црква се наоѓа "Богородич-
ната чешма".

Следниот ден му е по све-

"I Slovoto stana 
telo i se vseli vo nas, 
polno so blagodet 
i vistina; i nie ja 
vidovme Negovata 
slava, slava kako na 
Edinoroden od Otecot".

тој восхитувачки поздрав: 
"Ра дувај се!" Минаа 20 ве ко-
ви, а радоста која Архангел 
Гавриил й ја објави на Веч-

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ Н           А ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА   А ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

`

"Ka`i mi kako e mo`no Sin od ~ista utroba da 
se rodi?" 

Angelot i odgovoril: "Svetiot Duh }e se simne 
na tebe i silata na Sevi{niot }e te oseni; pa 
zatoa i rodenoto }e bide sveto i }e se nare~e Sin 
Bo`ji". 

тен на Соборот на Св. Ар хан-
гел Гавриил. Св. Архангел Гав-
риил има еден од најголе-
мите чинови на небесните 
сили т.е. чин серафимски, а 
серафимите стојат најблизу 
до Бога. Значи, тој е еден од 
седумте серафими, кои се нај-
блиску до Бога и стои пред 
престолот Христов. Имињата 
на тие седуммина серафими 
се: Михаил, Гавриил, Рафаил, 
Урил, Селатил, Јегодил, Вара-
хил. Во некоја литература 
кон овој број се додава и Је-
ремил. Св. Архангел Гав ри ил 
е благовесник на вопло ту-
вањето на Синот Божји. Му 
јавил на Св. Захарие за ра-
ѓањето на Св. Јован Крстител. 
Им јавил на Св. Јоаким и Ана 
за раѓањето на Дева Марија. 
Го поучувал Мојсие во пус-
тината како да ја напише кни-
гата Битие. Службата на Св. 
Ар хангел Гавриил е благовес-
тување на спасението на лу-
ѓето. Безбројни се неговите 
јавувања и чуда низ вре ме то.


