СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
ПРАЗНИК НА "СИТЕ СВЕТИИ"

Т

рогателната и силна молитва: "Со крвта на Твоите маченици, низ целиот свет, Твојата Црква се украси како со црвена облека и
платно. Затоа Ти пее Христе
Боже: Испрати им ја Твојата
милост на Твоите луѓе, подари им мир на Твојот народ и
голема милост на нашите души" - е тропарот на Сите Светии - химна на нивниот живот.
Ако погледнеме наназад
во својата историја и во историјата на светот ќе видиме
многу Светии, кои пламтат со
неизгасливиот пламен на светоста. Според учењето на
Светата Православна Црква,
прифаќањето на Христа, примањето на Божјата вистина,
примањето на светлината
Божја, Божјата светост - е

вил на небото и на Земјата.
Голем број од нив се вистински сведоци за Христа и со
својот богоугоден живот почнале во Светата Земја, за време на овоземниот живот на
Христос, за потоа да се прошират низ целиот свет.

ЗА СПАСЕНИЕ НА
ЧОВЕШТВОТО
Светиите ги осветлуваат и
ги осветуваат оние кои со љубов и со вера им се молат.
Тие не знаат за граници и им
припаѓаат на сите луѓе во
светот. Нивните тела беа црква на Светиот Дух кој живее
во нив, а кој го имаат од Бога.
Тие беа длабоко уверени
дека ние луѓето сме скапо
платени и дека Господ Исус
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Христос нè платил со своето
тело и крв, со своите маки и
крвта. Таа цена одамна е платена, на распнатиот Христов
Крст на Голгота, пред повеќе
од 2.000 години, но јасно е
дека не е платена само за
едно време, само за една
генерација. Таа не е платена
само за векот во кој живеел
Христос, туку е платена за
сите времиња и за сите генерации, почнувајќи од Адам,
па сè до Страшниот Суд. Таа
висока цена е платена и за
сите луѓе кои ќе се родат. Таа
цена е најголема, неизмерна
и најбогата, зашто е за откуп
на човештвото од гревот, за
спасение на човештвото.
Низ вековите голем број
од царевите мислеа дека се
посилни од Светиите, затоа
што наредуваа да бидат мачени и убивани. За жал, тие
не сфатија дека за Светиите
смртта значи нов живот, дека

умираат духовно јаки, без да
почувствуваат духовна разслабеност. Телата на Светиите остануваат како несвенати
цветови за да му испуштат
мирис на светот, да му носат
радост на светот, да ги утешуваат болните и неволните
и верниците кои умираат.
Сите Светии се Божји славеници, прекрасни маченици, кои стојат во близина до
престолот на Севишниот и
ни помагаат со своите молитви. Тие се Божји синови и
Божји ќерки, црковни столбови на темелот Христов. Духовната благодет која Бог им
ја подари во нивните души,
беше нивното сесилно оружје и им донесе победа. "Назаретчанине (се мисли за Христос од Назарет), Ти победи!",
умирајќи, во последниот момент на животот, извикува Јулијан Отстапник, борец против Христа.

БЛАЖЕНИ СЕ ГЛАДНИТЕ
И ЖЕДНИТЕ ЗА ПРАВДА,
ЗАШТО ТИЕ ЌЕ СЕ НАСИТАТ
целта на човечкиот живот на
Земјата.
Да се потсетиме на зборовите кои Бог, преку Мојсеј, му
ги порачал на Израел: "Бидете свети, зашто Господ, Вашиот Бог, е свет". Светиите се
свети луѓе, личности во коишто Христос живее. Тие се
вистински верници, црковни,
културни и општествени творци од полза за Црквата, за
науката, за историјата. На
Земјата тие воделе благодатно-добродетелен живот и затоа постигнале евангелско
совршенство. Тие го прославиле Бога, но и Бог ги просла-

"Со крвта на Твоите маченици, низ целиот свет, Твојата Црква се украси
како со црвена облека и платно. Затоа Ти пее Христе Боже: Испрати им
ја Твојата милост на Твоите луѓе, подари им мир на Твојот народ и
голема милост на нашите души". "Бидете свети, зашто Господ, Вашиот
Бог, е свет".
"Од Твоите прободени ребра капеа капки крв и со водата го обновија
светот и Божествениот Собор на Сите Светии го утврдија". "Христос
воскреснал и светот го воскресна со Себе".
"Слушни Адаме и радувај се Ево, зашто оној што некогаш ве разголи и
со измама ве направи робови, беше победен со Христовиот Крст".
"Од височините си се симнал благоутробни (милостив), си примил
тридневно погребение, за да нè ослободиш (нас грешниците) од
страдањата. Животе и Воскресение наше, Господи, слава Ти".
"Од стражарите на гробот и од каменот со кој бил запечатен гробот,
засрамете се беззаконици и разберете дека Христос Воскресна".
48 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 624 / 16.6.2006

Светиите живееле во различни времиња, во разни
епохи. И без разлика на тоа,
сите тие имаат иста светост,
која доаѓа од Бога, но различни им се подвизите. Многубројни се мачениците и исповедниците чии имиња не
ги знаеме, а се запишани во
Книгата на животот, во Книгата на светиите кај Бога.

СВЕТАТА
ПЕДЕСЕТНИЦА ДУХОВДЕН
Првата недела по "Светата
Педесетница - Духовден" е
посветена на "Сите Светии",
на најдобрите синови и ќерки во светот, пред сè, во областа на духовното и на моралното совршенство. На овој
славен ден се прославуваат
сите ангелски чинови, патријарси, праоци, Крстителот и
Претеча Св. Јован, пророците, апостолите, мачениците,
свештеноначалниците, свештеномачениците, испосниците, светителите, преподобните и праведни оци, богољубивите жени, исповедниците
и Сите Светии, кои од почетокот на светот живееле богоугодно и извршиле свети
дела, дела исполнети со љубов кон Пресвета Троица и
кон човечкиот род. Преку неизмерната љубов на Пресвета Троица, Божјата Мајка и
Сите Светии од почетокот на
светот, го гледаме Божјиот
вечен план за спасение на
човечкиот род, ја гледаме
драмата на човечкото спасение, евангелските настани,
спасителната жртва на Спасителот на светот, Господ Исус
Христос и Неговото Воскресение.
Со најголеми страдања и
Крсна смрт Христос ја извршил спасителната мисија за
откупување на човечките гревови. Кога бил умрен на Крстот, војниците не ги прекршиле Неговите колена "но,
за секој случај, Нему со копје
Му ги прободеле ребрата од
десната страна." Го славиме
Христос како спасителна жртва на светот, кој го обнови
светот и затоа Му пееме: "Од
Твоите прободени ребра капеа капки крв и со водата го

ИКОНА НА "СИТЕ СВЕТИИ"

обновија светот и Божествениот Собор на Сите Светии
го утврдија". Христос воскреснал и "светот го воскресна со Себе". Воскреснатиот Христос се симнал во
пеколот, го уништил осилото
на смртта и ги воскреснал
мртвите. Адам го спасил од
клетвата, го воскреснал. Ева
ја ослободил од оковите. Затоа на Адам и на Ева им пееме: "Слушни Адаме и радувај
се Ево, зашто оној што некогаш ве разголи (соблече) и со
измама ве направи робови,
беше победен со Христовиот
Крст". На Христос, Кој е наш
Живот и Воскресение, Му
пееме: "Од височините си се
симнал благоутробни (милостив), си примил тридневно
погребение, за да нè ослободиш (нас грешниците) од страдањата. Животе и Воскресе-

ние наше, Господи, слава Ти".
По молитвите на Богородица и Сите Светии, Го молиме Многумилостивиот Бог
да ги чува Христовата Црква
и народот во длабок мир.
За време на богослужбата
ја воспеваме Пречиста Богородица, вистинската Божја
Мај ка, Сенепорочна, како
Закрилница на спасението,
која на "Оној кој на небесата
е божествено прославуван
од ангелите и неискажливо
не се одвои од Отецот и кој
поживеа меѓу луѓето", му даде тело од својата чесна крв.
Ја молиме да го моли Божјиот Син да им подари на
своите чеда простување на
гревовите.
На овој празник се сеќаваме и на Божествениот, светлиот Архангел Гаврил кој се
симнал од небото и застанат
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пред гробот, со лице како
молња и облека бела како
снег, го отстранил каменот
од Христовиот Гроб. Страв
завладеал со стражарите кои
го чувале, трепереле, одеднаш се фрлиле на земја и
изгледале како да се мртви.
Затоа пееме: "Од стражарите
на гробот и од каменот со кој
бил запечатен гробот, засрамете се беззаконици и разберете дека Христос Воскресна".
Распрснати по сите краишта на светот, со љубов и вера
во Бога, претрпеле најтешки
страдања. Со камења биле
отепувани, пред ѕверови фрлани, со раце давени, со нозе
гмечени, во оган горени, со
пила сечени, телата сечени
на парчиња, кожите на телата дерени, главите со меч
сечени, со копја убивани, на
крстови распнувани, оние
кои не се откажаа од љубовта
кон Бога и за кои светот беше
недостоен. Но, Господ не ги
остави Божјите угодници,
свои те верни слуги без
својата сесилна помош. Во
нив како да одекнувал неговиот глас: "И тогаш, кога твоите страдања ќе бидат најголеми, Јас ќе бидам во тебе,
Јас ќе ти помагам, Јас ќе те
утешувам и Јас ќе ве пречекам во вечното блаженство
на Моето Небесно Царство"
(Архиепископ охридски и македонски Г.Г. Михаил). Спасителот на светот, Господ Исус
Христос "блесна посветло од
крвавата облека и крвта на
нивното страдање, ги спаси
и ги прими во Небесното
Царство". За време на Богослужбата ги повикуваме верните да го славиме споменот
на "Сите Светии". Нив ги воспеавме како вистински ѕвезди на Црквата, кои доброволно настрадаа. Тие веруваа во
своето Божјо потекло, го познаа Бога и во нивните души
силно одекнуваа Божјите зборови во Евангелието на кои
им нема рамни на овој свет:
Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе
се наситат.

Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд

