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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ГОЛЕМИОТ СВЕТИ ПРОРОК МОЈСЕЈ БОГОВИДЕЦ И ДВЕТЕ 
КАМЕНИ ПЛОЧИ СО ДЕСЕТТЕ БОЖЈИ ЗАПОВЕДИ

Д

" П Л О Д Е Т Е  С Е ,  М Н О Ж Е Т Е  С Е ,  
Н А П О Л Н Е Т Е  Ј А  З Е М Ј АТА ,  И  
ГО С П О Д А Р Е Т Е  С О  Н Е А . . . ! "

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

еновиве, во текот на 
септември, во целиот 
христијански свет се 
прослави еден од нај-

големите пророци, Чудо тво рец 
и Боговидец, големиот во дач и 
законодавец на народот Изра-
илски, пророкот кој зборувал 
со Бог и кој сведочи за Него 
преку Светото Писмо. Тоа е 
пророкот преку кого Бог на 
светот му ги испрати Божјите 
заповеди, Великиот Свети про-
рок Мојсеј. Според зборовите 
на Св. Василиј Велики, Све ти от 
пророк Мојсеј како Чудо тво-
рец, бил праобраз на Хрис та.

Големиот Архангел Гаври-
ил му се јавил на Мојсеј, кога 
овој го чувал стадото на Јотор 
и му соопштил на Великиот 
Божји избраник како е соз да-
ден светот и сè останато, го 
поучувал Мојсеј во пустината 
како да напише книга за ис-
тото, а тој тоа го запишал во 
книга (Свето Писмо, Стар За-
вет). Со тоа тој оставил голем 
и значаен белег за спасение 
на човечкиот род, не само на 

"Јас сум Господ, Бог твој, ... Немој да 
имаш други богови освен Мене!... ". 

Овие Божји заповеди Светиот пророк 
Мојсеј им ги кажал на Израилците. 

Мојсеј, по заповед на Господа, го 
направил Ковчегот на заветот, каде 
што ги положил двете камени плочи 

со Божјите заповеди.

за родословот на народите, за 
Авраамовото повикување, за 
создавањето на светот и за 
создавањето на човекот спо-
ред образот Божји:

На почетокот Бог ги соз да-
де небото и земјата. Земјата 
беше безоблична и празна; и 
имаше темнина над бездната; 
Духот Божји лебдеше над во-

дата. И рече Бог: "Нека биде 
светлина!" И би светлина. И 
виде Бог дека светлината е 
добра; и ја оддели Бог свет-
лината од темнината. И свет-
лината Бог ја нарече ден, а 
темнината ја нарече ноќ. И би 
вечер, и би утро - ден први. 
Потоа Бог рече: "Нека има 
свод среде водата и тој да 
разделува вода од вода!" И 
Бог создаде свод; и ја одвои 
водата од под сводот од во-
дата над сводот. Така и стана. 
И сводот Бог го нарече небо. 

И би вечер и би утро - ден 
втори. И Бог рече: "Нека се 
собере водата, што е под не-
бото, на едно место, и нека се 
појави суво!" И така стана. И 
сувото Бог го нарече земја, а 
собраните води ги нарече мо-
риња; и виде Бог дека е доб ро. 
И повторно Бог рече: "Не ка 
израсне од земјата зеле ни ло - 

јават светила на сводот не-
бески, кои ќе ја осветлуваат 
земјата за да го делат денот 
од ноќта, и да бидат знаци и 
за времињата, и за деновите 
и за годините; и нека светат 
на сводот небески, за да ја 
осветлуваат земјата!" И би 
така. И создаде Бог две голе-
ми светила: светило поголемо 
да управува со денот, а све-
тило помало да управува со 
ноќта, и ѕвезди; и Бог ги пос-
тави на сводот небески за да 
ја осветлуваат земјата, и да 
управуваат со денот и со ноќ-
та, и да ја одделуваат свет-
лината од темнината... Потоа 
Бог ги создал живите суш тес-
тва, секаков вид растенија и 
секаков вид животни... Потоа 
Бог рече: "Да создадеме чо-
век според Нашиот образ и 
подобие како што сме Ние...". 
И Бог го создаде човекот спо-
ред образот Свој, според об-
разот Божји го создаде; маш ко 
и женско ги создаде. И Бог ги 
благослови и им рече: "Пло-
дете се, и множете се, и на-

"Нека биде светлина!" И би светлина. "Нека 
има свод среде водата и тој да разделува во -
да од вода!" Така и стана. "Нека се собере во-
дата, што е под небото, на едно место, и нека 
се појави суво!" И така стана. "Нека израсне 
од земјата зеленило - трева... и дрво пло до-
родно на земјата, што дава плод и во себе 
има семе...". И стана така. "Нека се појават све-
тила на сводот небески, кои ќе ја осветлуваат 
земјата за да го делат денот од ноќта, и да 
бидат знаци и за времињата, и за деновите и 
за годините; и нека светат на сводот небески, 
за да ја осветлуваат земјата!" И би така. 

трева... и дрво плодородно на 
земјата, што да ва плод и во се-
бе има семе..." И стана така... 
Потоа Бог рече: "Нека се по-

полнете ја земјата, и госпо-
дарете над неа,...". И Бог виде 
дека е многу добро сè она 
што го беше создал. И би 

своето време, туку низ сите 
векови и сè додека светот 
постои. Со своето досто инс-
тво зрачи до денешен ден.

Во Библијата наречена Све-
то Писмо, во таа света книга 
со основните Божји поставки 
и пораки, се наоѓаат Првата, 
Втората, Третата, Четвртата и 
Петтата книга Мојсеева. Во Пр -
вата книга Мојсеева "Битие" 
тој ни зборува за делата Бож-
ји, за првиот грев на нашите 
прародители Адам и Ева, за 
потопот во времето на Ное, 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

вечер, и би утро - ден шести. 
Така се доврши небото и зем-
јата и целиот нивни украс. 
Бог ги завршил до седмиот 
ден делата Свои, кои ги нап р-
авил и Си отпочинал во сед-
миот ден од сите Свои дела 
што ги создал. (1. Мој. 1, 1-31, 
2, 1-2)

ВОДАЧ НА 
НАРОДОТ

Светиот Пророк Мојсеј е 
роден во Египет околу 1550 
година пред Христос. Чети-
риесет години живеел во Еги-
пет, во дворецот на фараонот, 
четириесет години живеел ка-
ко пастир во созерцание на 
Бога и на светот, а чети рие-
сетте последни години го во-
дел народот низ пустината во 
Ветената земја (земјата која 
Бог му ја ветил на Израилот). 
Оваа земја тој ја видел, но не 
влегол во неа, затоа што во 
едно му погрешил на Бога. 

Светото Писмо сведочи де-
ка Мојсеј, пасејќи ги овците 
во пустината, дошол до пла-
нината Божја, Хорив. И му се 
јавил Ангел Господов во ог-
нен пламен во капина. И тој 
видел, "а тоа капината гори 
со оган, и не изгорува". И Мој-
сеј рекол: "Да појдам да го 
видам ова чудо, зашто капи-
ната не изгорува". А кога Гос-
под видел дека тој доаѓа, из-
викал од капината: "Мојсеј, 
Мојсеј!" А тој одговорил: "Еве 
ме, Господи!" И Господ му ре-
кол: "Не приоѓај ваму. Собуј 
ги обувките твои од нозете, 
зашто ова место, на кое сто-
иш, е света земја". И му рекол: 
"Јас сум Бог на таткото твој, 
Бог Авраамов, Бог Исаков и 
Бог Јаковов". А Мојсеј го свр-
тел своето лице зашто се пла-
шел да погледне во Бога. И 
Господ му рекол на Мојсеј: "Ги 
видов страдањата на народот 
Мој во Египет, и го слушнав 
пискотот негов од злото... Па 
слегов да го спасам од рацете 
египетски, и да го изведам од 
таа земја и да го воведам во 
земја добра и пространа, во 
земја каде што тече мед и 
млеко, во крајот на Хананеј-
ците, Хетејците, Аморејците, 
Ферезејците, Гергесејците и 
Јевусејците". И го испратил да 
оди кај фараонот, кај царот 
египетски, за да го изведе од 
Египет народот Божји, си но-
вите Израилеви. Значи, Бог го 

определил Мојсеј за водач на 
еврејскиот народ.

КОВЧЕГОТ НА 
ЗАВЕТОТ

Израилевите синови во де-
ни од Бога, на чело со Мојсеј, 
поминале среде Црвеното Мо -

Господ, Бог твој,... Немој да 
имаш други богови освен Ме-
не!... ". Овие Божји заповеди 
Светиот пророк Мојсеј им ги 
кажал на Израилците. Мојсеј, 
по заповед на Господа, го нап-
равил Ковчегот на заветот, ка де 
што ги положил двете ка мени 
плочи со Божјите за поведи.

Кога се приближило вре-
мето на Мојсеевата смрт, Гос-

беззаконија и ќе отстапат од 
патот Божји и од Божјите за-
поведи, ги кажал гласно пред 
целото Израилско собрание 
зборовите на песната наре че-
на "Мојсеева песна" и ги нау-
чил синовите Израилеви на 
неа: "Внимавај, небо, јас ќе го-
ворам; и нека ги слуша и зем-
јата зборовите од устата мо-
ја... Името Господово ќе го 
привикувам; воздајте Му сла ва 
на нашиот Бог! Он е тврдина; 
делата Божји се вистина, а 
сите патишта Негови се пра-
ведни; Бог е верен и неправда 
нема (во Него); Он е праведен 
и вистинит; но тие станаа и 
погрешија пред Него, тоа не 
се Негови деца поради поро-
ците свои; род дрзок и раз-
вратен. Тоа ли Му го воздавате 
на Господа, народе глупав и 
безумен? Нели е Он твој Отец, 
Кој те создаде, те усвои и те 
издигна?... ".

Пред својата смрт Мојсеј 
ги благословил синовите Из-
раилски, и тоа секое племе 
посебно.

По заповедта на Господа, 
Мојсеј се искачил од Моав-
ските рамнини на планината 
Нево, на врвот Фазга, спроти 
Јерихон, и Господ му ја пока-
жал земјата: "Ете ја земјата, за 
која им се заколнав на Ав ра-
ам, Исак и Јаков, велејќи: на 
вашето семе ќе им ја дадам; 
ти ја покажав на очите твои, 
но ти таму нема да појдеш". И 
умре таму Мојсеј, слугата Гос-
подов, во земјата Моав, спо-
ред зборот Господов.

"И не се појави веќе таков 
пророк во Израилот, како 
Мојсеј, кого Господ го поз на-
ваше лице со лице; со такви 
знаци и чудеса,...Чудесни се и 
големи тие дела што Мојсеј ги 
изврши пред очите на целиот 
Израил, со силна рака и цврс-
та мишка". (5. Мој. 34, 10-12) 

Познато е дека Светиот про-
рок Мојсеј се јавил од оној 
свет како жив при Преоб ра-
жението на Господ Исус Хрис-
тос, на гората Тавор.

Познатиот светител Јован 
Лествичник сведочи дека овој 
пророк им се јавувал и на 
монасите во Синајскиот ма-
настир. 

ре како по суво, а Египјаните, 
кои тргнале во потера по нив, 
Господ ги фрлил под морските 
бранови. Тогаш Мојсеј и си но-
вите Израилеви запеале пес -
на во слава на Господа: "Кој е 
како Тебе прославен во све-
тоста Своја, прекрасен во сла-
вата Своја и Творец на чу-
деса?... Според милоста Твоја 
го водеше народот, кого Ти го 
спаси,... водејќи го во живеа-
лиштето на Светоста Твоја...".

На врвот на планината Си-
нај Бог му ги дал на Мојсеј 
двете камени плочи, на кои 
самиот Бог ги запишал де сет-
те Божји заповеди: "Јас сум 

под му рекол: "Еве, се приб-
лижува времето да умреш. Ти 
ќе починеш со твоите тат ков-
ци. А овој народ ќе направи 
прељуба со туѓите богови на 
онаа земја, во која наскоро ќе 
влезе. Мене ќе ме остави и ќе 
го погази заветот кој го склу-
чив со нив. Тогаш ќе пламне 
Мојот гнев против нив и Јас 
ќе ги оставам и од нив ќе го 
скријам своето лице, за да 
бидат уништени. Ќе ги снајдат 
многу маки и неволји...". Мој-
сеј, знаејќи ја упорноста и жес -
токата тврдоглавост на из ра-
илскиот народ, знаејќи дека 
по неговата смрт ќе вршат 
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