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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА И СВЕТА ПРЕПОДОБНА
МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА

Светиот пророк Илија потекнува од 
Ароновото племе. Роден е во 816 година 

пред Христа, во градот Тесвит. Кога се 
родил, татко му Савах видел Божји ангели 
околу детето, "како со оган да го повиваат 

детето и му даваат пламен да јаде". Тоа било 
знак дека ова дете ќе има од Бога подарено 

огнена сила и пламен карактер.
Света Преподобна маченичка Параскева, 

Младата Христова невеста, живеела во 
времето на римскиот цар Антонин Пиј, кој 

царувал од 138 до 161 година. Се родила во 
Рим, во петок, па затоа го добила името 

Параскева - Петка.

СО ЗБОРОВИ СИЛНИ КАКО ОГАН, СО РЕВНОСНА 
ЖАР ЈА ПРОПОВЕДАА ХРИСТОВАТА ВЕРА

Застанати на брдото Кар-
мил во Светата Земја, на 
мес тото кое е наречено и 

"Свети 'рт", го забележуваме 
висо киот врв Ел-Мукхрак, ка-
де што се прославува спо ме нот 
на победата на Светиот про-
рок Илија над обожава телите 
на лажниот бог Ваал. Овде се 
забележува голем спо меник - 
статуата на Голе миот про рок 
свети Илија. Овој свет пра  вед-
ник оваа победа ја до нел на 
ова место. Во бли зина на спо-
меникот се гледа еден мал Кар-
милски манас тир, из граден во 
1767 година. Хрис тијаните, му-
с лиманите и дру гите, секоја 
година овде одр жуваат прос-
лави на праз ни кот на Светиот 
пророк Или ја. 

Неизбежно е да се сетиме 
на она што се случило пред 
крајот на царувањето на Со ло-
моновиот правнук. Од Све то то 
Писмо дознаваме дека пред 
крајот на владеењето на Соло-
моновиот правнук Аса во Јуде-
ја, во Израел, во то гашната об-
ласт Самарија и Галилеја, за-
царувал безбож ниот цар Ахав. 
Тој се оженил со Језавела, ќер-
ка на сидон скиот цар Етвал, и 
бил под нејзино влијание. Језа-

вела го почитувала и му се 
покло ну вала на вештачкиот 
т.н. бог Ваал. Затоа го наго-
ворила сво јот сопруг, царот 
Ахав, да изгради жртвеник на 
Ваал во Самарија и да го при-
нуди на родот да го почитува и 
да му се поклонува.

Тогаш се појавил небозем-
ниот граѓанин, наречениот "ог-
нен човек" со душа и со тело, 
удостоениот Боговидец и чу-
дотворец, кој ги обја ву вал Бож-
јите чуда и спасе ние то од Не-
го, Божјата сила, прав  да и вис-
тина. Се појавил големиот рев-
нител на верата Божја и на Жи-

виот и Вечен Бог, храбриот изо-
бличувач на беззаконитите ца-
реви, кој е наречен и "ангел во 
тело", столб на пророците, втор 
Претеча при Второто Хрис то-
во доаѓање во светот. Тој ќе би-
де во најголем судир со изра-
илскиот цар Ахав и со неговата 
лоша жена Језавела. Имено, тој 
не можел да доз воли народот 
да им служи и да им се пок-
лонува на некак ви идоли. Са-
кал народот да Му служи на 
Единствениот и Живиот Бог. 

Светиот пророк Илија по-
текнувал од Ароновото пле ме. 
Роден е во 816 година пред 
Христа, во градот Тес вит. Кога 
се родил, татко му Савах видел 
Божји ангели околу детето, "ка-
ко со оган да го повиваат де-
тето и му даваат пламен да 
јаде". Тоа било знак дека ова 
дете ќе има од Бога подарено 
огнена сила и пламен ка рак-
тер. Све ти Илија славен живе-
ел во времето кога Еврејското 
цар ство било разделено на 
две царства: Јудејско и Изра ил-
ско - над кое царувал Ере воам. 
Еревоам, идолопок ло ник, ал-
чен "заради привре меното ца-
рување самиот от падна од Бога, 
и сите десет племиња изра-

илски ги от тргна од Него". Но, 
Човеко љубивиот Бог сакал да 
ги спаси Своите созданија. Го 
испратил Свети Илија да им ја 
открие вистината и да се вра-
тат кон Бога. Свети Илија ги 
гледал беззаконијата во Из ра-
ил од страна на царе вите, ста-
решините и народот, гледал 
како безбожниците ги прине-
суваат своите си но ви и ќерки 
како жртви на де моните. Ги 
гледал и мачењата и убиствата 
на праведниците, на оние кои 
го сакаат вис тинскиот Бог и 
поради тоа душевно страдал. 
Тој ги изо бличил нивните без-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

законија и со зборови силни 
како оган, го проповедал Бож-
јото сло во за да ги извлече од 
ѓа волот и да ги врати кон Бога. 
Го молел Бога да ги казни без-
божните Израилци, за да се 
покајат. 

Израилскиот цар Ахав из-
градил идолопоклонски храм 
на сирискиот лажен бог - идол 
Ваал. Свети Илија му укажал на 
неговата заблуда, но тој оста-
нал незнајбожец. Тогаш, пред 
царот Ахав, Све ти Илија ја на-
јавил Божјата казна и со мо-
литви кон Бога "Он го затвори 
небото и не падна дожд три 
години и шест месеци". Нас-
танала суша. Луѓето умирале 
од глад и од жед. Бог му се 
јавил на Илија, му се јавил на 
својот верен слуга: "Оди на 
исток, и скри се при потокот 
Хорат, кој е спроти Јордан. И 
од оној поток пиј вода, а на 
гавраните сум им заповедал 
да те хра нат таму". И навистина, 
по Божја наредба гавраните му 
носеле храна.

Во Светата Земја, во ма нас-
тирот "Свети Георги Хо зе вит-
ски", се наоѓа пештерата (каде 
што го хранеле гавра ните) и 
таа му е посветена на Свети 
пророк Илија. Таму се наоѓа 
икона со неговиот лик и гав-
ранот со храна во клу нот. На 
тоа место поклони ците му од-
даваат почит на Свети Илија, 
за слава на Бога. Свети Илија 
правел чуда. Го умножил браш-
ното и масло то во куќата на 
сиромашната вдовица во Са-
репта Сидон ска. Го воскреснал 
нејзиниот умрен син: "Господи, 
Боже мој! Нека се врати душата 
на ова момче во него!" Господ 
го слушнал гласот на Илија и 
му ја вратил душата на мом-
чето и тоа оживеало. Илија го 
предал момчето на мајка му и 
й рекол: "Еве, син ти е жив!"

Пред царот Ахав и пред 
многу сведоци, на гората Кар-
мил, ја покажал силата Божја. 
"Нека стапат тие во спор со 
мене за Бога, па ќе видиме кој 
Бог е вистински", извикал храб-
ро. Народот подготвил жртва, 
но Ваал не им испра тил оган. 
Свети Илија му при нел жртва 
на Бога и "гледајќи кон небото, 
викал: Господи Боже Авраа-
мов, Исаков и Ја ковов!... Ис пра-
ти од небото оган на жртвата, 
за сите овие луѓе денес да 
познаат дека Ти си единствен 
Господ Бог...!" Господ испрати 
од небото оган и ја запали 
жртвата. Народот поверува 
дека Гос под е единствен Бог. 

и по неа заедно со пророкот 
Елисеј (неговиот наследник) 
преминале како по суво. Но, 
"ненадејно се по јавија огнена 
кола и огнени коњи и ги ра з-
дели, при што Илија се понесе 
во виорот кон небото" - се воз-
нел на небото со телото. Затоа 
на светите икони се насликува 
во огнени коли. Свети Илија, 
по повеќе векови откако се 
вознел на небото, се јавил жив 
на Гората Тавор, во Све тата 
Земја. Му се јавил на Господ 
Исус Христос при Не говото 
Преображение. Све тата Црква 
нè учи дека овој свет пророк 
повторно ќе дој де на земјата 
пред Второто Христово доа ѓа-
ње, за да ја уништи анти хрис-
товата сила. Големиот про рок 
Свети Или ја, борецот против 
неправ дата и богоотстап ниш-
твото, храбриот поборник за 
вис тината, Светата Црква го 
прос лавува на 2 август.

Света Преподобна маче нич-
ка Параскева, Младата Хрис-
това невеста, живеела во вре-
мето на римскиот цар Антонин 
Пиј, кој царувал од 138 до 161 
година. Се родила во Рим, во 
петок, па затоа го добила 
името Параскева - Петка. По 
смртта на нејзините родители, 
христијани, Агатон и Политија, 
таа им го раз де лила својот 
имот на сиромаш ните. Се за-
монашила и "со поголем жар 
на ревност ја проповедаше 
Христовата ве ра". Некои Евреи 
ја обвиниле Света Параскева 
кај царот Антонин "заради про-
поведта на забранетата вера". 
На суд била изведена пред 
царот, кнезовите и судиите. 
Царот бил воодушевен од неј-
зината убавина и мудрост. 
Храб ро и мудро го бранела 
Христа: "...боговите кои не ги 
соз да доа небото и земјата ќе 
се истребат од земјата", му рек-
ла на царот без страв. По на-
редба на царот, на главата й  
ставиле железен вжештен шлем, 
па ја фрлиле во голем казан со 
врело масло и смо ла, но Бог 
чудесно ја спасил. Била жесто-
ко мачена од кне зовите Аскли-
пиј и Тарасије. Најпосле без-
душ ниот тира нин Тарасије ја 
пресекол со меч нејзината чес-
на глава. Настрадала за Христа 
во II век. Бог ја примил нејзи-
ната света и победоносна ду-
ша. Се слави на 8 август по но-
виот календар.

тера. На гората Хорив разго-
варал со Бог и "слушна глас 
Божји во тивкото светло ветре". 

Свети Илија му рекол на 

Ахав: "Бидејќи... го уби Наву теј 
и го грабна неговотo лозје, 
целиот твој дом ќе биде ис-
требен". Сите збо ро ви на про-
рокот се исполниле. Му про-
рекол за страшната смрт на 
Ахав и на неговата жена. Овој 
силен светија, со својата на-
метка удрил по ре ката Јордан 
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Народот ги фати сите пророци 
на Ваал, а "Свети Илија ги 
одведе на потокот Кисон... и 
таму ги закла со својата рака...". 

Језа вела, жената на царот 
Ахав, му се заканила на Свети 
Или ја дека "таа утрешниот ден 
ќе го убие во оној час во кој тој 
ги уби пророците Ваалови". И 
тој побегна во Вирсавеја и 
замина во пустина. Богови-
децот Илија дошол на гората 
Хорив, и се населил во пеш-


