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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

О многусакана и 
долгочекана...

Телесен храм ќе бидеш на 
Духот Пресвет,

Мајка ќе се викаш на 
Словото Превечно...

Ќе носиш плод златен, и на 
светот ќе му го донесеш.

Носилка на Оној што 
небото го носи,

Кому целото небо похвала 
му вознесува -

Со тебе ќе се случи чудо 
над чудата,

Зашто ќе го носиш небото, 
пошироко од небесата!
Поскапа си ни, Дево, од 

скапоцени камења,
Зашто на човечкиот род си 

спасение;
Затоа нека те слави 

Вселената цела,
О, пресвета Дево, 

о грлице бела!
Царот небесен сака во овој 

свет да дојде, 
О порто красна, низ тебе 

ќе пројде,
Кога ќе пораснеш, Дево, 

ќе ни го родиш Христа 
Од твоето тело Сонце ќе 

заблеска. 
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По мо-
л и т -
в и т е 

упа тени кон 
Бога, со без-
број солзи од 
очите, на веќе 
остарените 
Светите пра-

ведни Јоаким 
и Ана, по 50 го-

дини брак, Бог 
ги благо словил да 

имаат рож ба. "Онаму 
каде што сака Бог, се 

менуваат законите на 
природа та". Света Ана 

зачнала во својата стара 
утроба и на 21 септември, таа 
родила ќерка, Дева Марија 
"Ќерка пребла го словена, со 
која ќе се благо словат сите 
народи на земјата и преку 
која ќе дојде спасе нието на 
светот". 

Светите праведни Јоаким 
и Ана Бог ги озарил не само 
со времена радост, туку и со 
вечна, зашто им дарувал не 
само ќерка, туку и Богомајка, 
единствена достојна на Соз-
дателот на светот.

Блажени и праведни сопру-
зи, Јоакиме и Ано! Вам ви е 
должно целото создание. Ва-
шиот богоугоден живот беше 
достоен за од вас да се роди 
Најдостоинствената Дева на 
светот, Онаа Која во својата 
пречиста утроба го прими 
Бога и во Која се соединија 
Божественото и човечкото, 
страдањето и радоста, смртта 
и животот. Благословени со-
прузи, Јоакиме и Ано, вие го 
исполнивте законот на при-
родата-целомудрието и заслу-
живте натприроден дар: ја ро-
дивте на светот Мајката Бож-
ја, Вечната Дева, поголема од 
ангелите. 

Во Светата Земја се роди 
Царицата небесна, Пресвета 
Богородица, се роди Дева, 
противничката на прароди-
телскиот блуд и "се дава Таа 
за Невеста на Самиот Бог". Се 
роди Божјата Мајка, Изворот 
на Животот, Која ќе го уништи 
проклетството кое почиваше 
врз светот. Се отвори вратата 
на светлината. Се роди Мај-
ката на Светлината, Мајката 
на Спасителот на светот. Се 
роди Мајката на Сецарот Бог! 
Таа ќе има живот кој ја побе-
дува природата. Нејзиното име 

е Марија. "Името ти е како 
разлеано миро". Се радува 
Бог Творецот. Марија! - Име 
над имињата, име мило на 
Бога, највозвишено, најбожес-
твено, бесмртно, вечно и по 
одразот на Божествената вис-
тина и по повикот на човеш-
твото кон спасение. 

Во градот Назарет се роди 
најчистиот Извор на неиз мер-
на љубов, милост, одѕив кон 
Бога и послушност. Во Нејзи-
ниот роден град, Таа, Дева со 
најголема вера и најсовршена 
духовна и телесна чистина, 
на Божјиот Архангел Гаврил, 
кој ја известил дека ќе стане 
Мајка на воплотениот Божји 
Син Исус Христос, послушно 
и со своја согласност му одго-
ворила: "Еве ја слугинката Гос-
подова; нека ми биде според 
зборовите твои!"

Зборовите на Самата Пре-
чиста Дева Марија: "И ете, от-
сега ќе ме ублажуваат сите ро-
дови" станаа реалност, затоа 

што Таа "прифати да ги даде 
своето тело и крв т.е. целиот 
свој живот, за да стане тело и 
крв на Синот Божји. Прифати 
да биде Мајка во најпот пол-
ната и најдлабоката смисла на 
овие зборови, давајќи му жи-
вот на Другиот и својот сопс-
 твен живот, исполнувајќи го и 
осмислувајќи го во Него". 

Пречиста Дево Маријо, 
бла городен и царски Давидов 
корен, Ти изврши измена на 
законот. Како роза израсната 
од трњето на јудејството, го 
исполни светот со богоугоден 
мирис. Богодостојна Дево, Ти 
си Красота на човечката при-
рода, ти си Украс на светот. 
Ќерко Пресвета на Јоаким и 
Ана, ти ги уништи вжештените 
стрели на сатаната. Првата 
Ева й стана слугинка на зми-
јата и преку неа влезе смртта 
во светот, бидејќи беше ви-
новна за гревот. Но, Ти Божја 
Мајко й стана вечна слугинка 
на Божествената волја. Ти ја 

                     
"Tvoeto ra|awe, Bogorodice Devo, radost 

mu javi na celiot svet, za{to od Tebe izgrea 
Sonceto na pravdata - Hristos, Bog na{; urivaj}i 
ja kletvata, ni dade blagoslov;  uni{tuvaj}i ja 
smrtta, ni daruva `ivot ve~en".
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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

Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 
("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" 
има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 

www.sisveti.com.mk
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измами лукавата змија, го 
уништи проклетството кое 
почивало врз жената, ја по бе-
ди смртта и засекогаш ја во-
веде бесмртноста во светот.  

Навистина си Ти најве ли-
чествена, најдостоинствена, 
најмилостива и најпочитувана 
Дева на светот. "Навистина си 

Твојата крв. Бог се хранеше 
од Твоето млеко и Твоите усни 
ги допираа усните Божји". Кол ку 
се неискажливи Божјите чуда! 
Богородица е свет храм Која 
му го донесе на светот најце-
нетиот и најскапоцениот Би-
сер, Источникот, Спаси те лот на 
светот Господ Исус Христос. 

Исус Христос заедно со Оте-
цот и Светиот Дух. 

Светата Црква нè поучува 
дека Ти зачна бессемено, нат-
природно. "Зашто Оној Кого
Го зачна Ти, има вечен Отец.
Ќерко на човечкиот род, Која
Го понесе Творецот во Твојата
богородна прегратка! Веко-
вите се натпреваруваа за да
дознаат кој од нив ќе биде
почестен да го види Твоето
раѓање". Затоа со радост да го
испееме тропарот, Божест ве-
ната химна на Рождеството 
на Богородица: "Твоето раѓа-
ње, Богородице Дево, радост 
му јави на целиот свет, зашто 
од Тебе изгреа Сонцето на 
правдата - Христос, Бог наш; 
уривајќи ја клетвата, ни даде 
благослов;  уништувајќи ја смрт-
та, ни дарува живот вечен".

На овој пресветол праз-
ничен ден македонскиот на-
род, собран во своето на-
ционално единство, заедно 
каде и да се наоѓа во светот, 
ќе ја прослави Божјата Мајка, 
во дух на мир и љубов. На 21 
септември луѓето од целиот 
христијански свет ќе го про-
слават разрешувањето на чо-
вечката неплодност, роден-
денот на Пресвета Богоро ди-
ца преку Која смртниот чо-
вечки род стана бесмртен. Се-
когаш, со неизмерна радост, 
да го празнуваме роденденот 
на Радоста на целиот свет. 

С Е  Р О Д И  Б О Ж Ј АТА  М А Ј К А ,  С Е  Р О Д И  Б О Ж Ј АТА  М А Ј К А ,  
И З В О Р О Т  Н А  Ж И В О Т О Т,  И З В О Р О Т  Н А  Ж И В О Т О Т,  

К О Ј А  Ќ Е  Г О  У Н И Ш Т И   К О Ј А  Ќ Е  Г О  У Н И Ш Т И   
П Р О К Л Е ТС Т В О ТО ,  К О Е  П Р О К Л Е ТС Т В О ТО ,  К О Е  

П О Ч И В А Ш Е  В РЗ  С В Е ТОТ !П О Ч И В А Ш Е  В РЗ  С В Е ТОТ !

Ти поскапоцена од сите твари 
зашто од Тебе Самата Тво ре-
цот ги доби првите плодови 
на нашата човечка природа. 
Неговата плот настана од Тво-
јата плот, Неговата крв - од 

Православната Црква ја 
поставува над сите светители 
и Божји угодници, над арахан-
гелите и ангелите Божји, како 
"почесна од херувимите и по-
славна од серафимите". 

                     "Onamu kade {to saka Bog se menuvaat zakonite na 
prirodata". Sveta Ana za~na vo svojata stara utroba 
i na 21 septemvri taa rodi }erka, Deva Marija "]erka 
preblagoslovena, so koja }e se blagoslovat site narodi na 
zemjata i preku koja }e dojde spasenieto na svetot". 

БОГОРОДИЧНАТА ЧУДОТВОРНА ИКОНА БОГОРОДИЧНАТА ЧУДОТВОРНА ИКОНА 
"ОМЕКНУВАЊЕ НА ЗЛИТЕ СРЦА""ОМЕКНУВАЊЕ НА ЗЛИТЕ СРЦА"

Во зборовите на Никола 
Кавасил, еден од најголемите 
теолози, го гледаме одго во-
рот на тоа зошто велиме "се 
роди најпочитуваната Дева на 
светот". Затоа што "Овопло-
тувањето (Бог станал човек во 
личноста Христова) не беше 
дело само на Отецот, преку 
Неговата Божествена сила и 
Неговиот Дух, туку тоа, исто 
така, беше дело на волјата и 
на верата на Светата Дева. Без 
Нејзина согласност за без греш-
но зачнување планот би бил 
неостварлив, како што би бил 
и без интервенција на Самите 
Три Божествени Лица".

Да, Божја Мајко "Благо сло-
вена си Ти меѓу жените и бла-
гословен е плодот на Твојата 
утроба". Во Твојата девојчин-
ска утроба со пречиста Бо жес-
твена чистина и величина, Ти 
Го носеше Божјиот Син. Ти ја 
донесе Светлината во светот, 
го разобличи злото, Го роди 
Божјиот Син, Кој ја победи 
смрт  та. Се роди Божја Мајко, 
дојде во светот и преку Хрис-
та на светот му донесе нов 
живот, зашто "Тој им даде дос-
тоинство на синови Божји; ги 
воведе во вечниот живот; ги 
ослободи од старото ропство 
на гревот и им дарува сло-
бода". 

Затоа, празникот Рож дес-
тво на Пресвета Богородица 
е наше духовно раѓање, ново 
раѓање во духот на христи-
јанското евангелско живее-
ње. Таа Го роди Христа, Бого-
човекот, а без Господ Исус 
Христос "нема љубов и мир 
на земјата и човечкиот живот 
сè повеќе ја губи својата вред-
ност". Да го воспеваме Господ 


