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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

НА ДУХОВДЕН ОТКРИЕНА 
ТАЈНАТА НА БОЖЈОТО 

ТРОЈСТВО

"Г
НА ГОРАТА СИОН - СИМНУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ ВРЗ АПОСТОЛИТЕ

олем е Господ и мно-
гу фален во градот 
на нашиот Бог, на 

Сво  јата Света Гора. Пре-
красна возвишеност, ра-
дост на целата Земја е Го-
рата Сион; на северната 
страна нејзина е градот на 
големиот Цар", градот во 
кој се роди Христовата 
Црк ва. "Од Сион, кој е врв 
на убавината, ќе се појави 
Бог... Пејте Му на Господа 
Кој живее на Сион, кажу-
вајте ги на народите дела-
та Негови; Псалмопевецот 
св. пророк цар Давид го 
воспева тагувањето на за-
робените Евреи во Ва ви-
лон, за Ерусалим и за Све-
тиот Сион: Крај реките Ва-
вилонски - таму седевме и 
плачевме, кога ќе се се-
тевме на Сион; на врбите, 
среде Вавилон, ги зака чив-
ме нашите харфи. Зашто 
таму, оние кои нè заробија 
и кои нè одведоа, побараа 
од нас радосна песна, ве-

Божјиот Дух кој за време на 
создавањето на светот леб-
деше над водата (пророк Мој-
сеј). "Духот на Господа, гово-
ри преку мене и Неговите 
зборови се на мојот јазик" 
(Св. пророк цар Давид). Тоа е 
"Дух Господов, дух на пре муд-
рост и разум, дух на совет и 
крепост, дух на знаење и 
благочестивост" (пророк Иса-
ија). "...Ќе излеам од Мојот 
Дух на секое тело", зборува 
Господ преку пророкот Јоил. 

Во Симболот на верата пи-
шува: Верувам во Единиот 
Бог Отец, Седржител, Творец 
на небото и на земјата, на сè 
видливо и невидливо; И во 
Единиот Господ Исус Хрис-
тос, Син Божји, Единороден, 
Кој е роден од Отецот пред 
сите векови. Светлина од Свет -
лина, вистински Бог од вис-
тинскиот Бог, роден, нество-
рен, единосуштен со Отецот, 
преку Кого сè постана; Кој 
заради нас луѓето и заради 
нашето спасение се симна од 

лејќи ни: 'Пејте ни од пес ните 
сионски!'" 

Се слави Гората Сион 
затоа што во неа се крие 
изворната смисла на сите 
христијански празници. Се 
слави Гората Сион затоа што 
Господ Исус Христос ов де ја 
испрати од небото врз апос-
толите, самовла дејач ка та си-
ла на Светиот Дух. 

Кој е Светиот Дух? Која е 
таа невидлива сила "сила од-
озгора", која се чувствува низ 
вековите, обновува, осве ту-
ва, просветува? Светиот Дух 
е третото лице од Света Трои-
ца. Тој Дух ги вдахнувал и ги 
раководел пророците. Тоа е 

небото, се воплоти од Све-
тиот Дух и Марија Дева и 
стана човек; ...И во Светиот 
Дух, Господ, Кој живот твори, 
Кој излегува од Отецот, на 
Кого се поклонуваме и Го 
славиме заедно со Отецот и 
Синот, и Кој говорел преку 
пророците; ... Преку Симбо-
лот на верата е изразена ве-
рата во Светата Троица.

Св. Јован Крстител сведо-
чи дека Исус Христос е Син 

Божји и дека го видел Све-
тиот Дух при Неговото крш-
тевање: "Го видов Духот да се 
симнува од небото како гу лаб 
и остана над Него. Јас не Го 
познавав, но Оној, кој ме ис-
прати да крштевам со во да, 
ми рече: Врз Кого видиш да 
слегува Духот и да оста нува 
над Него, Тој е, Кој ќе крштева 
со Дух Свети. И јас видов и 
посведочив, дека е Овој Син 
Божји". (Јован 1, 32-34) 

Можеме да забележиме 
де  ка на повеќе места во 
Светото Писмо се зборува за 
Светиот Дух. Всушност, Све-
тиот Дух е неизмерна сила, 
со која Христос правел без-
број необични чуда. Светиот 
Апостол Павле зборува за 
големата сила на Светиот 
Дух и дека е единосуштен со 
Отецот и Синот. Преку Све-
тиот Дух е откриено Светото 
Писмо. За време на Божес-
твената Литургија свеш те ни-
кот го повикува Светиот Дух 
и лебот и виното се претво-
раат во тело и крв Христова. 
Уште пред да се вознесе Гос-
под Исус Христос, на своите 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

Свети Јован Крстител сведочи дека Исус Христос е Син Божји и дека го 
видел Светиот Дух при Неговото крштевање: "Го видов Духот да се 

симнува од небото како гулаб и остана над Него. Јас не Го познавав, но 
Оној, кој ме испрати да крштевам со вода, ми рече: Врз Кого видиш да 

слегува Духот и да останува над Него, Тој е, Кој ќе крштева со Дух Свети. И 
јас видов и посведочив, дека е Овој Син Божји".

Верувам во Единиот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и на земјата, 
на сè видливо и невидливо; И во Единиот Господ Исус Христос, Син Божји, 

Единороден, Кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од 
Светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, нестворен, 

единосуштен со Отецот, преку Кого сè постана; Кој заради нас луѓето и 
заради нашето спасение се симна од небото, се воплоти од Светиот Дух и 
Марија Дева и стана човек; ...И во Светиот Дух, Господ, Кој живот твори, 
Кој излегува од Отецот, на Кого се поклонуваме и Го славиме заедно со 
Отецот и Синот, и Кој говорел преку пророците; ... Преку Симболот на 

верата е изразена верата во Светата Троица.
"Каде живее љубовта, таму нема никаков Каин, кој би го убил братот свој".
"Благословен си, Христе Боже наш, Ти ги направи премудри риболовците, 

испраќајќи им го Светиот Дух; преку нив ја улови Вселената, 
Човекољупче, слава Ти". На денот Духовден се откри тајната на Божјото 

Тројство: Отец, Син и Свет Дух.

апостоли им ветил дека ќе им 
го испрати Светиот Дух, кој из-
легува од Отецот: "Но, ќе при-
мите сила, кога врз вас ќе се 
симне Светиот Дух; и ќе Ми би-
дете сведоци во Еру са лим и во 
цела Јудеја и Сама рија и дури 
до крајот на зем јата". (Дела 1, 8) 

За Светиот Дух, Кој уште се 
вика и Утешител, зборува и 
Светиот Евангелист Јован: "А 
кога ќе дојде Утешителот, Кого 
што ќе ви Го испратам Јас од 
Отецот, Духот на вис тината, Кој 
излегува од Оте цот, Он ќе све-
дочи за Мене".

И навистина, десет дена по 
Вознесението на Христос, зна-
чи 50 дена по Воскресе нието, 
за време на еврејскиот праз-
ник Педесетница, се ис пол ни-
ло неговото ветување. Затоа тој 
голем празник, кој се однесува 
на настан во се ќавање на Све-
та Троица, во Светата Црква се 
вика Света Педесетница, но и 
Духовден, а уште и Пресвета 
Троица. Овој настан е радосна 
средба на човекот со Божјиот 
свет. На денот Света Педе сет-
ница, во 9 часот наутро, Мај-
ката Божја и апостолите се мо-
ле ле во една Ерусалимска куќа 
на Светата Гора Сион. "И не-
надејно се слушна шум од не-
бото, како да идеше силен ве-
тар, и ја исполни целата куќа, 
каде што седеа. И им се јавија 
разделени јазици, како огнени, 
и застанаа по еден над секого 
од нив. И сите се исполнија со 
Дух Свети, и поч наа да збо ру-
ваат на дру ги јазици, онака ка-

од Месопотамија, Ју деја и Ка-
падокија, од Понтиј и од Азија, 
од Фригија и Пам филија, од Еги-
пет и од краиш тата на Ливија, 
соседите на Киринија, дојде-
ните Римјани, Критјаните, Ара б-
јаните. Сите тие се чуделе ка ко 
Хрис то вите ученици збору ва-
ат за де лата Божји на нив ните 
ја зици. На овој ден апос толите 
примиле изобилен бла годет 
од Светиот Дух и оттогаш сме-
ло почнале да го про по ведаат 
Светото Писмо низ цел свет. 
Истиот ден св. апос тол Пе тар 
пред народот из вршил про по-
вед за Месијата Христос и вед-
наш се крстиле 3.000 луѓе. 

Блескавиот огнен - бла го-
датен здив на Светиот Дух - 
Утешител, ги просветил апос-
толите и тие ја познале Бож јата 
Премудрост. Добиле да рови 
на Светиот Дух. Ги по чув ству-
вале плодовите од да ровите 
на Светиот Дух: ра дост, мир, 
вера, љубов - онаа љубов на 
која ги учел Исус Христос, за 
која зборува и Свети Јован 
Златоуст: "Каде живее љубовта, 
таму нема никаков Каин, кој би 
го убил братот свој".

На овој ден, во Ерусалим, на 
Светата Гора Сион, се ро ди 
Христовата Црква.

"Благословен си, Христе 
Боже наш, Ти ги направи пре-
мудри риболовците, испра ќај-
ќи им го Светиот Дух; пре ку 
нив ја улови Вселената, Чо ве-
кољупче, слава Ти". (Тро пар на 
Света Педесетница, Духовден)

На денот Духовден се от кри 
тајната на Божјото Трој ство: 
Отец, Син и Свет Дух. Хрис тос 
ни го објави вис тинскиот лик 
на Бога, дека Бог е Еден по 
природа и суш тина, но и за ед-
ништво на три личности кои се 
во совршена заемна љу бов и 
разбирање. Светиот Дух е 
Дух на Божес твено посину-
вање. 

Во Стариот Завет овој праз-
ник се одбележувал во знак на 
сеќавање кога Господ на Све-
тиот пророк Мојсие, на Гората 
Сион Му ги искажал Своите 
заповеди за спасение на чо-
вештвото.

Празникот Духовден се сла-
ви 3 дена (оваа година на 11, 12 
и 13 јуни).

ко што им даваше Духот Свети 
да изго вараат". (Дела 2, 1-4) 

На тој значаен ден за чо-
вештвото Силата на Светиот 
Дух е испратена од Отецот над 
апостолите, а преку Си нот Бож-
ји, и тоа во вид не материјални 
огнени јазици. Кога се слушнал 
тој шум, се собрал многу на-

род. Луѓето од разни краеви на 
светот, дојдени во Ерусалим за-
ради празникот Педесетница, 
се чуделе како можат апосто-
лите да зборуваат за Божјите 
дела на различни јазици. Си те 
се чуделе што го слушаат сво-
јот роден јазик: Партја ни те, Ми-
дјаните, Еламитите, жи телите 
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