СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
МАНАСТИРОТ НА СВЕТИОТ ЦАР ТЕОДОСИЈ ВЕЛИКИ

Т

рите Мудреци од Исток
Го виделе Младенецот
Исус со Мајка Му Марија, Му се поклониле и кога ги
отвориле своите ковчежиња,
Му принеле дарови: злато,
ливан и измирна.
"И кога примија в сон вест,
не се вратија веќе при Ирода,
а си заминаа по друг пат за
својата земја". (Мат. 2, 12)

Значи, Мудреците го надмудриле царот Ирод и се вратиле по заобиколен пат. Кој е
всушност овој друг пат? Овој
друг пат е заобиколен и минува од Витлеем преку "Полето на пастирите" и манастирот на "Св. Теодосиј". Тогаш
Мудреците, минувајќи по овој
пат, преноќиле во пештерата
на сегашниот манастир "Св.

Теодосиј Велики". Овој манастир е изграден на високо ритче покрај патот, во 465 година и тоа на она место каде
што светителот забележал необично чудо: јагленот во неговата кадилница самиот се
запалил. Храмот и конаците
се обновени во 1951 година.
Во манастирот живеат неколку православни монаси. Ма-

настирот на Свети Теодосиј
Велики го посетуваат многубројни христијани од Светата Земја и од светот. "Св. Теодосиј" е оддалечен само неколку километри од Витлеем, а
се наоѓа североисточно од
селото на пастирите. Селото
е наречено Беит Сахур. Во
ова село се родиле и живееле
пастирите кои први Му се

НЕГОВАТА ВЕРА ГИ
ЗАПАЛИ ИЗГАСЕНИТЕ
КАНДИЛА
Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Светиот цар Теодосиј Велики е побожен и
многу славен цар, кој владеел од 379 до
395 година. Се родил во Шпанија. На
почетокот тој му бил војсководец на царот
Грацијан, познат по неговото јунаштво, а
потоа од него бил поставен за цар во 379
година.
"Нема да умрам, но ќе живеам и ќе ги
разгласувам делата Господови... Ќе Те
славам, зашто ме услиши и стана спасение
мое... Бог мој си Ти и Тебе ќе те славам; Бог
мој си Ти и Тебе ќе те превознесувам. Ќе те
прославувам, зашто Ти ме услиши и стана
мое спасение".
Се упокоил на 17 јануари 395 година во
Милано. Но "скапа е во очите на Господа
смртта на Неговите светии". Бог ни ги
остави како дар неговите свети мошти. Тие
се пренесени во Цариград и таму се
погребани.

ШАТОР КАПЕЛАТА ВО "ПОЛЕТО НА ПАСТИРИТЕ"
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поклониле на Христос.
На десната страна од
спомнатата главна црква
на Св. Теодосиј, и тоа во нејзина близина се наоѓа црква посветена на мајките на
познатите светители. Оваа
црква изобилува со многу
убави фрески и големи икони. Манастирскиот двор во
кој се наоѓаат спомнатите
цркви е голем и богат со
лозници.

НЕГО БОГ ГО
ПРОСЛАВИ
Светиот цар Теодосиј Велики е побожен и многу
славен цар кој владеел од
379 до 395 година. Се родил во Шпанија. На почетокот тој му бил војсководец на царот Грацијан,
познат по неговото јунаштво, а потоа од него бил
поставен за цар во 379 година.
Уште за време на земниот живот тој правел чуда
затоа што Го славел Бога со
чисто срце и го запазил во
чистота животниот пат. Тој
Го прослави Господа за милоста Негова и за Неговите
чудесни дела кон синовите
човечки, но и Бог го прослави него:
"Нема да умрам, но ќе
живеам и ќе ги разгласувам
делата Господови... Ќе Те
славам, зашто ме услиши и
стана спасение мое... Бог мој
си Ти и Тебе ќе те славам; Бог
мој си Ти и Тебе ќе те превознесувам. Ќе те прославувам,
зашто Ти ме услиши и стана
мое спасение". (Псал. 117, 17,
21, 28)
Овој светител прв го вовел монашкото општожитие,
односно заедничкиот живот
и исхрана на монасите. Бил
современик на Свети Саво
Освештениот. И двајцата се
сметаат за столбови на православието на Исток.
Додека Константин Велики го забранил прогонувањето на христијаните, Теодосиј
Велики го забранил во својата држава идолското жртвопринесување. Успешно се
борел против еретиците. Од

СВ.ТЕОДОСИЈ-ИКОНА ОД
МАНАСТИРОТ "СВЕТИ ТЕОДОСИЈ
ОПШТОЖИТЕЛЕН" - СВЕТА ЗЕМЈА

Цариград го протерал аријанскиот епископ Димофил и
сам го вовел во Храмот на
"Светите Апостоли" во Цариград, Свети Григориј Богослов.
Тој бил толку побожен што
се удостоил за време на животот да прави чуда. Едно од
познатите чуда е следното:
Сакајќи да се поклони на светите места во Ерусалим, тој
се облекол во проста облека
и отишол во Храмот "Свето
Воскресение". Зачукал на вратата. Едно црковно лице му ја
отворило вратата. Тој влегол
во храмот, и какво чудо! Кандилата, кои дотогаш биле сите изгасени, наеднаш сите сами се запалиле, како за некој
голем празник. Запрепастен
од ова дотогаш невидено чу-

до, црквеното лице веднаш
го известил патријархот. Патријархот за случувањето , пак,
преку молитва кон Бога, дознал кој бил тоа. И за ова чудо
Го прослави Бога.
За време на неговиот живот бил одржан Вториот вселенски собор во 381 година.
На овој Собор било утврдено
догматското учење за Светиот Дух како Бог, едносуштен со Бог Отецот и Бог Синот. Тој многу придонел христијанската вера да се утврди
и да се рашири во цел свет.

меѓу сите народи, меѓу народите од целиот православен христијански свет, за
славата Божја да биде по
целата земја. И по толку
векови преку него се искажува силата на Господа и
тој ја известува похвалата
Господова. Делата на овој
светител беа чудесни во
времето во кое живееше,
но и низ сите векови.
Се упокоил на 17 јануари 395 година во Милано.
Но, "скапа е во очите на
Господа смртта на Неговите светии". Бог ни ги остави
како дар неговите свети
мошти. Тие се пренесени
во Цариград и таму се погребани.
Блажениот Августин кажува дека царот Теодосиј
често говорел дека повеќе
се радува на тоа што е член
на Црквата Божја, отколку
да е цар на целата земја.
Тоа е затоа што тој се надевал на милоста Божја и
на спасението од Него:
"И нека милоста Твоја,
Господи, пријде на мене, и
спасение од Тебе според
зборовите Твои...". (Псал.
118, 41)
Шатор капелата во Полето на пастирите - Во
1953 година, на местото
каде што се пронајдени
една стара пештера и остатоци од манастир, кустос
на Светата Земја изградил
убава капела со форма на
шатор, недалеку од една православна црква. За изградбата на оваа капела средства да ле побожни Канаѓани. Капе лата има барелјеф
и слика со тема на Раѓањето
Исусово. Таа е наречена "Ангелот и пастирите". Капелата
е дело на Барлуз.
Во Божиќната ноќ, осветлена со чудната светлина на
Витлеемската ѕвезда, ехо од
радосната песна на ангелите
одѕвонуваше во бескрајот...

ЧУДЕСНИТЕ ДЕЛА
Со свои раце го препишал
Светото Евангелие и го читал
секој ден.
И денес тој Го слави Господа
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Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит Европски г. Горазд

