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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ И
СВЕТАТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА МАРИНА

"Јас во Тебе Господе гледам спасение. Јас од тебе Христе нема да се 
откажам. Јас тебе ти се поклонувам, Спасителе, само на твојата власт... 

победниче на смртта... Испрати ми помош од висините на Својот престол, 
дај ми мудрост, отвори ми ја устата, поткрепувана со силата Твоја и 

умудрувана со благодетта Твоја, без страв да одговарам на прашањата на 
мачителот. О, Господе мој! погледни милостиво на мене во овој час! Зашто 
еве, јас сум сега како овца меѓу волци, како птица меѓу ловци и како риба 

во мрежа; дојди и спаси ме од сите ѓаволски стапици".

Д ојдете во храмот Бож-
ји, во "тоа парче од 
небото до земјата, чиј 

аголен камен е самиот Спа-
сител Господ Исус Христос, 
во домот каде што прес то-
јува Бог, неговите ангели, 
светителите", за заедно да 
го прославиме празникот на 
големиот Божји слуга, Св. 
Архангел Гавриил. Дојдете 
заедно да се радуваме на 
тој необичен ден, на 26 јули 
(по нов календар), заради 
не говите "јавувања и чуда 
низ целата историја на чо-
вечкото спасение". Да го од-
бележиме празничниот Со-
бор на неговите јавувања 
по Божја наредба. Се смета 
дека овој празник прв пат 
бил одбележан во IX век во 
Света Гора, за време на ца-
ревите Василиј и Конс тан-
тин Порфирогенит и патри-
јархот Никола Хрисоверг, а 
по повод јавувањето на Ар-
хангел Гавриил пред еден 
монах, во ќелијата, каде што 
со прст на камен ја напишал 

правел и ги прави низ сите 
векови. Големиот Архангел 
Гавриил му се јавил на Бож-
јиот избраник Св. пророк 
Мојсеј и му соопштил како 
е создаден светот, а тој тоа 
го запишал во книга (Свето 
Писмо, Стар Завет). Божјиот 
Архангел му се јавил на про-
рокот Данило и му ја со-
општил тајната за идните 
царства и за доаѓањето на 
Месијата, Спасителот на све -
тот Господ Исус Христос. Тој 
им се јавил на Св. праведни 
Јоаким и Ана и им донел 
радосна вест дека ќе им се 
роди ќерка "преблагос ло-
вена и Пречиста Дева Ма-
рија... од вековите однап-
ред избрана за мајка на Ме-
сијата". Силниот Архангел 
по  веќе пати й се јавил на 
Пречиста Дева Марија до-
дека растела во ерусалим-
скиот храм, се грижел за 
неа, й носел храна. Архан-
гел Гавриил (име кое значи 
крепост Божја), во ангелска 
светлост и со божествена 

песната за Богородица "На-
вистина е достојно". 

ГОСПОДОВ 
ИЗВЕСТИТЕЛ

Безбројни се јавувањата 
и чудата кои Архангелот ги 

СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛСВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ

"НЕ ИМ ЈА Д АВАМ НА НИВ 
ОНАА ЧЕС Т,  КОЈА МУ ПРИПАЃА 

С АМО НА МОЈОТ СОЗД АТЕ Л"
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

љубов й јавил на Пресвета 
Дева Марија блага вест де-
ка ќе го роди Божјиот Син. 
"И ете, ти ќе зачнеш во ут-
робата и ќе родиш Син, и ќе 
го наречеш со името Исус". 
Го известил Св. пророк За-
хариј дека ќе му се роди 
син - Св. Јован Крстител. 
Архангел Гавриил за себе 
зборува колку е голем и де-
ка е близу до Бога: "Јас сум 
Гавриил, кој стои пред Бо-
га... жена ти Елисавета ќе 
роди син и ќе му ставиш 
име Јован". Архангел Гав-
риил го известил стариот 
праведен Јосиф дека зач на-
тото во Девицата Марија е 
од Светиот Дух: "Таа ќе ро-
ди Син и ќе му ставиш име 
Исус, зашто Он ќе го спаси 
народот Свој од неговите 
гревови". (Мат. 1, 21) 

На пастирите кај Витлеем 
им соопштил за Христовото 
раѓање: "... Денес ви се роди 
во градот Давидов Спа си-
тел, Кој е Христос Господ". 
Божјиот слуга Архангелот 
Гавриил му се јавил на са-
миот Господ Исус Христос 
во Гетсиманската градина, 
пред да настрада и го пот-
крепувал да издржи до крај. 
Им се јавил на "Жените Ми-
роносици" и прв ги извес-
тил за Христовото воскре-
сение: "Не бојте се; знам де-
ка го барате Исуса расп на-
тиот - не е овде, воскресна, 
како што беше рекол". Вер-
ниот Архангел Гавриил, Пре-
света Богородица пред неј-
зината смрт ја известил точ-
но за денот и часот на неј-
зиното заминување на не-
бото кај својот Син.

ГОЛЕМАТА 
МАЧЕНИЧКА

На 30 јули се просла ву-
ваат страдањата на храб ра-
та Христова маченичка од 
Антиохија Писидиска, Све-
тата Великомаченичка Ма-
рина - Огнена Марина. 

Нејзиното младо срце и 
свет дух не дозволија да им 
се поклони на вештачките 
идоли. Наредбата на цар-

ски от намесник Олимврие 
да му биде жена и да им се 
поклони на идолите, хрис-
тијанката Марина смело ја 
одбила: "Нема да се пок ло-
нам ниту да им принесам 
жртви на бездушните и мрт-
ви идоли, ... не им ја давам 
на нив онаа чест, која Му 
припаѓа само на мојот Соз-
дател". Олимврие, безум ни-
от судија, наредил да биде 
мачена. Целата во крвави 
рани ја фрлиле во затвор. 
Но, Бог ја излекувал од сите 

гелите и ја поткрепувал. 
Нејзините последни молит-
ви ја скршиле смелоста на 
демоните: "Јас во Тебе Гос-
поде гледам спасение. Јас 
од тебе Христе нема да се 
откажам. Јас тебе ти се по-
клонувам, Спасителе, само 
на твојата власт... побед ни-
че на смртта... Испрати ми 
помош од висините на Сво-
јот престол, дај ми мудрост, 
отвори ми ја устата, пот кре-
пувана со силата Твоја и уму-
друвана со благодетта Тво-

зборови на нежната и убава 
15-годишна девојка Мари-
на, која ги издржала најт еш-
ките маки за Христа, за из-
ворот на животот, за муд-
роста Божја, за светлоста 
небесна, која ја огреала во 
темниот затвор каде што го 
слушнала гласот: "Радувај 
се, Марино, разумна гула би-
це Христова, ќерко на виш-
ниот Сион, оти дојде денот 
на твојата веселба". 

Мачителот наредил Све-
та Марина со шајки да ја 
приковаат на маченичка 
штица, а потоа телото да è  
го гребат со железни тро-
запци. Немилосрдните ма-
чители како човекојадци сè 
посилно го кинеле со тро-
запците нејзиното свето те-
ло" й отпаѓаа парчиња од 
нејзиното тело на земјата, й 
течеше крвта нејзина, и го-
лите коски й се гледаа".

По издржаните нат чо веч-
ки мачења таа била пре се-
чена со меч во времето на 
Христоборниот цар Диокле-
цијан. Иако обезглавена, 
таа со душата и со силата 
останала во живот на не-
бесата и на земјата. Бог ја 
украсил со маченички ве-
нец на славата. Една рака 
на Света Марина се наоѓа 
во Света Гора, во манас ти-
рот "Ватопед". Во Албанија, 
на планината Ланга, над Ох-
ридското Езеро, се наоѓа 
манастир посветен на оваа 
Великомаченичка. Во него 
се наоѓа еден дел од неј-
зините свети чудотворни 
мошти. И не само хрис ти-
јаните, туку и муслиманите, 
сведочат дека во овој ма-
настир се случуваат мно-
губројни чуда. Турците има-
ат големо почитување кон 
оваа светиња и никогаш не 
сакале да стават рака ниту 
врз оваа светиња, ниту врз 
имотот на овој манастир. 
Познато е дека дури из-
весно време Турчин бил и 
старател на овој манастир.

рани. Ја фрлиле во оган и 
во вода, но поради силната 
љубов во Христа, големата 
маченичка, која се заветила 
да го заврши својот живот 
како девојка, ги претрпела 
сите страдања како во туѓо 
тело. Пред да го испушти 
својот дух й се јавил самиот 
Господ Исус Христос со ан-

ја, без страв да одговарам 
на прашањата на мачителот. 
О, Господе мој! Погледни 
ми лостиво на мене во овој 
час! Зашто еве, јас сум сега 
како овца меѓу волци, како 
птица меѓу ловци и како 
риба во мрежа; дојди и спа-
си ме од сите ѓаволски ста-
пици". Тоа се незаборавните 

СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА МАРИНАСВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА МАРИНА


