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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

MO[TITE NA SVETI LA  

Свети Лазар Четири дне-
вниот по дваесет ве-
кови од своето воск-

ресение, прист и гна во Ма-
кедонија, во таа све та зе мја, 
во која самиот све ти Апо стол 
Павле со Сила, Тимо теј и 
Лука го донесе Хри сто вото 
Сло во за спасение на чо ве-
чкиот род.  

Пристигна во земјата која 
Мајката Божја, Пресветата Бо го-
родица со своето ста пну вање 
на македонската земја, ја благо-
слови и таа ста на све та земја, 
ма тица на христи јанството за 
Евро па. Чести чка од моштите 
на Свети   Ла зар, кого Исус Хри-
стос го во скре сна пред околу 
две илја ди години, е доне сена 
во ма на стир от "Свети Јован 
Биго рски", кој со сво јата уба ви-
на претста вува го рдост во исто-
ријата на ку лтурата и уметно-
ста на Маке донија. Тој зрачи со 
својата духовност и е ре док 
хри  стијански извор, не пре су-
шен вруток на нашето духовно 
опстојување и све док на маке-
донското пра вославие. 

Исус во смртта на Лазар го согледува "триумфот на смртта во светот, смртта 
која Бог не ја создал, а која загосподарила и господари со светот, 
затровајќи го севкупниот живот и претворајќи го во бесмислено 
менување на деновите, кои неумоливо се уриваат кон пропаст".

СКАПОЦЕН ДАР

Дел од моштите Бог ги 
благослови да пристигнат во 
нашата Република Маке до-
нија во јуни 2004 година. 
Архи мандритот  Панте  ле-
јмон , земајќи ги од Скитот 
Све та Ана (Света Гора) ги 
однесе во Америка, а оттаму 
во Репу блика Македонија, и 
тоа во манастирското бра-
тство на манастирот "Свети 
Јован Бигорски", за време на 
игуменот отец Партениј. За-
сега, моштите - овој свет и 
скапоцен дар, се наоѓаат во 
олтарот на манастирот, но на 
големите празници, на бде-
нијата, тие се вадат на по кло-
нение. 

Свети Лазар Чети ридне-
вниот, Христовиот сведок за 
воскресението, живиот све-
док на Божествената семоќ 
на Спасителот на светот 
Господ Исус Христос и него-
вата победа над смртта, жи-
веејќи го земниот живот, ги 
гледаше незнајбошците и 

насилниците како владетели 
на овој минлив век. Но, 
истовремено, гледајќи во 
иднината, го гледаше нивни-
от пад и осуда на вечни маки. 
Ги гледаше грабнувачите и 
гонителите на Христовата 
црква како богаташи на овој 
минлив век. Истовремено, 
гледајќи далеку, го гледаше 
нивниот пораз и осуда на 
вечни маки. Прогонет далеку 
од родната земја, сам себе се 

чувствуваше како понижен, 
потиштен и заборавен од 
многу луѓе.

Свети Лазар Четири дне               
вниот ја гледаше Христовата 
црква понижена и прого-
нувана во овој неправеден 
свет, полн со духовни слепци. 
Но, тој истовремено ја гле-
даше и нејзината крајна 
победа над сите гонители, 
противници и убијци. Бог 
широко му го отвори духо-
вниот вид и пред и по Него-
вото воскре сение, и тој трпе-
ливо и мудро гледаше во 
едно друго царство, Ца рство-
то Божјо во кое ќе нема ни-
еден насилник и непра ве-
дник, ниеден проти вник на 
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жјите закони, и стана син на 
светлоста и бесмртноста, ве-
чен другар на ангелите, брат 
Христов. 

И еве, колку далеку гле-
даше. Далеку низ сите веко-
ви. И во векот во кој жи вее ме 
тој е со нас, меѓу нас, со 
мислите, со духот, со него-
вите свети и чудотворни мо-
шти. 

Дојдете верни, да се покло-
ниме на Светите мо шти на 
Хри стовиот пријател, вос кре-
снатиот Свети Лазар Чети ри-
дневниот. Господ Исус  Хри-
стос нè повикува. Дојдете да 
ги видиме Божјите дела, да ја 
почувствуваме Божјата сила 
и да се увериме во Божјите 
чуда. 

Сега ќе ве повикам со 
духот и со мислите да се 
пренесеме далеку од овде, 
во Светата Земја, во малото 
место Витанија. Исус тргнува 
кон Лазаревиот гроб и Са-
миот почнува да плаче. Него-
вото срце тагува за смртта 
на Својот сакан пријател. И 
не само за неговата смрт, 
туку за смртта на светот, 
зашто во смртта на Лазар го 
согледува “риумфо на 
смр а во свео, смр-
а која Бог не ја  создал, а 
која загосо дарила и гос-
одари со све о, за-
ровајќи го севку нио жи-
во и реворајќи го во 
бесмислено менување на 

деновие, кои неумоливо се 
уриваа кон роас.” 

Самиот Бог слегува пред 
Лазаревиот гроб, бестрашно 
застанува пред смртта, на 
која й  се ближи крајот, и со 
висок глас извикува: "Лазаре, 
излези надвор!" Самиот Хри-
стос, а тоа значи самата Љу-
бов, слегува до Лазаревиот 
гроб, за таму да се сретне со 
смртта, за да ја разруши. 
Исус, Кој е Живот, застанува 
храбро пред смртта, лице в 
лице се гледаат Животот и 
смртта. Исус е убеден дека ќе 
ја разруши смртта, ќе ја по-
беди и ќе ја уништи засе-
когаш, зашто Бог го создаде 
светот да има вечен живот. 
Христос, застанат пред гро-
бот, му се обраќа на умре-
ниот како на жив и му запо-
веда: "Лазаре, излези надв-
ор!" Тоа е заповед со која й 
упатува предизвик на смртта, 
й  објавува војна на смртта, й 
соопштува дека љубовта 
мора да победи, љубовта три-
умфира над смртта. 

Умрениот пред четири 
дена Лазар, го слуша гласот 
Божји и воскреснува. Умре-
ниот Лазар станува, оживува. 
Смртта е победена. Христос 
стана уште пославен.

Со благослов на Него-
вото Висо копрео свеште н-
ст во, Митрополит Евро пс-
ки, г. Го разд

Хри ста и Неговата Црква. Ве-
чно то бесмртно царство, во 
кое ќе цару ваат верните Хри-
стови синови и ќерки. 

ТРИУМФ НАД СМРТТА

Гледајќи во далечината, ги 
исполни Божјите пораки, Бо-


