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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖ        ИКРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖ   

Господи, Царе 
на сите красоти,

Од љубовта 
распламтена, со која 

светот го создаде,
Како роб се подаде 

робјето да го спасиш,
Да ја обновиш куќата 
која Адам ја разори,

Мрачните да ги 
просветиш, грешните да 

ги разрешиш
Љубовта не знае 
за страв ниту за 

понижување,
Добредошол Христе, 

Владико на спасението!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖИКРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖИК

ни от Цар, Ти 
го роди Спа-

си те лот на све-
тот!

Ноќ меѓу са-
бота и недела. 
Христос се раѓа!  

"Дева денес Го раѓа Оној Кој 
постоел отсекогаш и земјата 

на Недостапниот пештера му 
принесува. Ангелите со пасти-
рите го прославуваат, а муд-
ре ците со ѕвездата патуваат, 
зашто заради нас се роди Дете 
младо, Превечниот Бог". Поч-
нува нова ера. Се извршува 
очекувањето на правед ни ци-
те. Се остварува ветува њето 
на старозаветните пророци. 
"И ете, девица ќе зачне во ут-
робата своја и ќе роди Син, и 
ќе го наречат Емануил - што 
значи: со нас е Бог!"  

Христос се роди во Тело. 
Синот Божји стана Син Човеч-
ки. Зошто? За да нè направи и 

" С Л А В А  Н А  Б О ГА  В О  В И С    О Ч И Н И Т Е ,  А  Н А" С Л А В А  Н А  Б О ГА  В О  В И С  
ЗЕМЈАТА МИР И МЕЃ У Л   УЃЕТО ДОБРА ВОЛЈА!"ЗЕМЈАТА МИР И МЕЃ У Л 

Тебе небото Те испраќа да 
дојдеш на земјата. Деви-
ца прекрасна одамна Те 

очекува. Девица света, кадил-
ница златна! Во пештера на 
човечкиот живот да се сим-
неш. Името й е Пресвета Дева 
Марија. Земјата Ти ја крева низ 
неа да се спуштиш, од висо-
киот престол, од небесниот 
град, да дојдеш на земјата, лу-
ѓето да ги спасиш. 

Ти си зора рујна, румена и 
росна, Дево богодана, Радувај 
се, Богоизбрана Пресвета и 
Пре чиста Девице Марија! Ра-
дувај се, Родителко на Веч-

нас синови Божји и ќерки Бож-
ји. Овоплотениот Господ ги 
соедини Божјата и човечката 
природа. На земјата се роди 
Оној Кој е извор на севкуп-
ниот живот, цел на тој живот. 
На седми јануари, во Витлеем 
Јудејски, во пештера, се роди 
Спасителот на светот - Господ 
Исус Христос. "Се овоплоти 
од Светиот Дух и Марија Дева 
и стана човек". Пресвета Дева 
стана Божја Мајка, Богоро ди-
ца. Го пови Младенецот во ле-
нени пелени, "Му се поклони 
како на Бог и Создател и го 
положи во јасли". И стариот 
праведен Јосиф "Му се покло-
ни на Божествениот плод на 
девствената утроба". Значи, 
прва на Богомладенецот Му 
се поклони Божјата Мајка.

Голема, необична и недос-
тижна е за човечкиот разум, 
тајната на Рождеството Хрис-

тово, кога Бог се јави во тело. 
Голем и спасоносен е оној ден 
кога од Пресвета Дева Марија 
се роди Бесмртниот Син Бож-
ји, се роди Вечниот Кој беше 
во слава на небото пред све-
тот да биде создаден.

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 не-
бото. "Роден од вечноста од 
Отец, без мајка, се роди во 
вре мето од мајка без татко". 
Небото и земјата се здружија. 
На земјата дојде вистинската 
Светлина на светот, а преку 
Неговото доаѓање ни за свет-
ли светлината на Отецот. Дој-
де Христос и го озари светот 
со светлината на разумот.

Исус од јаслите на пеш те-
рата нè поучува со зборовите: 
"Додека ја имате Светлината, 

верувајте во Светлината, за 
да бидете синови на Свет ли-
ната!" (Јован 12, 36) Само обе-
динети околу Богомладене-
цот Кој се појави во светот и 
дојде на земјата за да направи 
предворје на Небото, ќе мо-
жеме да се ослободиме од 
злото.

"Раѓањето Твое, Христе Боже 
наш, го озари светот со свет-
лина на знаењето; во неа, пак, 
оние кои им служеа на ѕвез-
дите од ѕвездата се учеа Тебе 
да Ти се поклонуваат, Сонце 
на правдата, и да Те познаат 
Тебе, Исток на височините, 
Гос  поди, слава Ти". (Тропар на 
празникот)

Ангел Господов ги извес-
тил пастирите: "Не бојте се! 
Еве, ви соопштувам голема ра-
дост, која ќе биде за сите луѓе; 
зашто денес ви се роди во 
градот Давидов Спасител, Кој 
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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

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖ        ИК  ИК

Вечна Дева. Й оддаваме бла-
годарност на Пресвета Бого-
родица, "како на Мајка Бого-
родителка на Христос Бог и 
наш Спасител". Ова праз ну-
вање се вика Собор на Пре-
света Богородица, затоа 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 во-
маченик Христов и апостол, 
Стефан архиѓакон. Бил лажно 
обвинет од некои злобни Ев-
реи дека хули на Бога и на 
Мојсеј. Храбро ги изобличил 
за убиството на Бог Христос и 
ги нарекол предавници и крв-
ници. Тие го каменувале над-
вор од градот. Паднат на ко-
лена, извикал: "Господи, не 
примај им го ова за грев" и го 
испуштил својот дух. Но, не-
говата слава е на небото и на 
земјата. На праведниот пр во-
маченик Св. Стефан му из греа
светлина од Добриот и Ми-
лостивиот Бог.

По наредба на царот Мак-
симијан, во градот Нико ми-
дија, во 302 година, по пол-
ноќ, кога во Црквата почнало 
торжественото празнување 
на Рождество Христово, вој-
ниците ја запалиле црквата и 
изгореле Дваесет илјади ма-
че  ници (се слават на 10 ја-
нуа ри).

"Ra|aweto Tvoe, Hriste Bo`e na{, go ozari svetot so svetlina na znaeweto; vo nea, 
pak, onie koi im slu`ea na yvezdite od yvezdata se u~ea Tebe da Ti se poklonuvaat, 
Sonce na pravdata, i da Te poznaat Tebe, Istok na viso~inite, Gospodi, slava Ti".

ХРИСТОВИОТ ПРВОМАЧЕНИК ХРИСТОВИОТ ПРВОМАЧЕНИК 
АРХИЃАКОН СТЕФАНАРХИЃАКОН СТЕФАН

ВИТЛЕЕМСКАТА ЅВЕЗДА - ВИТЛЕЕМСКАТА ЅВЕЗДА - 
МЕСТОТО КАДЕ БОГОРОДИЦА МЕСТОТО КАДЕ БОГОРОДИЦА 
ГО РОДИ ИСУС ХРИСТОС ГО РОДИ ИСУС ХРИСТОС 

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

" С Л А В А  Н А  Б О ГА  В О  В И С    О Ч И Н И Т Е ,  А  Н АО Ч И Н И Т Е ,  А  Н А
ЗЕМЈАТА МИР И МЕЃ У Л   УЃЕТО ДОБРА ВОЛЈА!"УЃЕТО ДОБРА ВОЛЈА!"

многубројно небесно воинс-
тво, кое Го славело Бога ве-
лејќи: "Слава на Бога во висо-
чините, а на земјата мир и меѓу 
луѓето добра волја!" 

Пастирите ги нашле Мари ја, 
Јосиф и Младенецот Кој лежи 
во јасли и Му се поклониле 
како на "Месија и Спасител". 
Трите мудреци од Исток (од 
трите големи човечки раси), 
водени од Витлеемската ѕвез-
да, која запрела над местото 
каде што се родил Младе не-
цот, го познале Бог и во при-
суство на Јосиф, пред мајка 
Му Марија, Му се поклониле 
како на "Цар над царевите". 
Од своите ковчежиња Му при-
неле дарови: злато, ливан и 
смирна. За да го исполни то-
гашниот Закон во Израел, Бо-
жествениот Младенец бил об-
резан на осмиот ден по ра-
ѓањето. Тогаш "Му го кладоа 

обрезанието Господово се до-
кажува дека на Себе Тој при-
мил вистинско човечко Тело, 
а не привидно, како што по-
грешно мислеле еретиците. 
Известени од ангел Господов, 
Јосиф со Младенецот и со мај-
ка Му, побегнале во Египет, 
зашто Ирод побарал да го по-
губи Младенецот. Испла шен 
од новородениот Христос, за 
да не стане иден цар на зем-
јата, а и разгневен што мудре-
ците го изиграле, не се вра-
тиле кај него, тој издал див-
јачка наредба за убиство на 
сите младенчиња во Витлеем 
и по целата негова околина 
од две години и помали. Убие-
ни се Четиринаесет илјади не-
вини деца (маченици), кои се 
слават на 11 јануари. Еве, таму, 
каде што ангелите Божји ја 
известија радосната вест за 
Рождеството Христово, и каде 

ја разбра Неговата Божес тве-
на мисија. Во црквата "Рож-
дес тво Христово", во Витлеем, 
во огромната пештера со без-
бројните детски мошти, јасно 
се гледаат нивните черепи, 
раце, нозе, делови од телото. 
Со Христовото раѓање доби-
ваме можност и ние, иако но-
 симе тело и живееме на зем-
јата, да бидеме наследници на 
небото, и заедно со светите 
ангели да пееме: "Слава на 
Бога во височините, а на зем-
јата мир и меѓу луѓето добра 
волја!" (Лука 2, 14)

На вториот ден Божик, Све-
тата Црква й оддава слава и 
чест на Божјата Мајка. Без не-
весната и Пречиста Дева, един-
ствената Богородица на све-
тот, која Го роди Христа-Ца-
рот, бессемено воплотениот 
Христос Бог, го роди без бол-
ка и по раѓањето остана Дева, 

е Христос Господ; и еве ви 
знак: ќе најдете повиен Мла-
денец како лежи во јас ли". 
Од еднаш со ангелот се јавило 

името Исус". На еден дел од 
Телото на новородениот Исус 
потекла невина крв. Тој бол-
ката ја чувствувал, плачел. Со 

што ангелите Божји со песна 
ги известија овчарите, таму 
потече поток од крв. "Само 
што Лекарот вечен на земјата 
се јави, земјата своите рани и 
гревови ги објави". Колку жа-
лосно што светот не Го прими 
Спасителот еднодушно и не 


