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На 2 август 
Светата Црква 

го слави 
големиот Свети пророк 

Илија, небоземниот 
граѓанин, наречениот 

"огнен човек" со душа и 
тело, со пламен карактер, 

удостоениот Боговидец 
и чудотворец, големиот 

ревнител на верата Божја 
и на Живиот и Вечен 
Бог, изобличувач на 

беззаконитите цареви.  
Една рака на Света 

Марина се наоѓа во Света 
Гора, во манастирот 

"Ватопед". Во Албанија, 
на планината Ланга, над 

Охридското Езеро, се 
наоѓа манастир посветен 
на оваа Великомаченица.

На 8 август се слави 
убавата и мудра 

Христова невеста, Света 
Преподобна маченица 

Параскева, која Се родила 
во Рим. Се замонашила 

и била обвинета 
заради проповедта на 

Христовата вера.

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СТАРОЗАВЕТНИОТ ПРОРОК СВ         ЕТИ ИЛИЈА, СВЕТА СТАРОЗАВЕТНИОТ ПРОРОК СВ   
ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА МАРИНА         И СВЕТА ПРЕПОДОБНА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА МАРИНА    
МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВАМАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА

На втори 
а в г у с т 
Светата 

Црква го слави 
големиот Свети 
пророк Илија, не-
боземниот гра ѓа-

нин, наре чени-
от "огнен човек" 
со душа и тело, 

со пламен ка рак-
тер, удостоениот 

Боговидец и чудо-
тво рец, големиот рев-

нител на верата Божја 
и на Живиот и Вечен Бог, 

изобличувач на беззако-
нитите цареви.  Наре чени-

от "ангел во тело, столб на 
пророците, втор претеча на Хрис-

товото доаѓање, Илија славен", 
кој живеел пред доаѓањето на 
Христос на земјата, ги објавил 
Божјите чуда, Божјата сила, прав-
да и вистина низ сите векови. По-
текнува од свештеничкото Аро-
ново племе. Роден е во 816 го-
дина пред Христа, во градот Тесвит 
(во источниот дел на Галадската 

покраина - на исток од Јор-
дан) и затоа е наречен Тесви-
ќанин. Кога се родил, татко му 
Савах видел Божји ангели око-
лу детето "како со оган да го 
повиваат детето и му даваат 
пламен да јаде". Тоа било знак 
дека ова дете од Бога ќе има 
подарено огнена сила и пла-
мен карактер. 

Свети Илија живеел во вре-
мето кога Еврејското царство 
било разделено на две царс-
тва: Јудејско и Израилско - над 
кое царувал Еревоам. Ере воам, 
идолопоклоник, бил алчен па 
"заради привременото цару-
вање самиот отпадна од Бога, 
и сите десет племиња Изра-
илски ги оттргна од Него".

Но, човекољубивиот Бог са-
кал да ги спаси Своите созда-
нија. Го испратил Свети Илија 
да им ја открие вистината и 
да се вратат кон Бога. Свети 
Илија гледал како безбож ни-
ците ги принесуваат своите 
ќерки и синови како жртви на 
демоните. Ги гледал и маче-
њата и убиствата на оние кои 
го сакаат вистинскиот Бог. Го 
молел Бог да ги казни безбож-
ните Израилци, за да се покајат. 

"Nema da se poklonam 
nitu da im prinesam 
`rtvi na bezdu{nite i 
mrtvi idoli, ...ne im ja 
davam na niv onaa ~est 
{to Mu pripa|a samo na 
mojot Sozdatel".

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА 
ВО ПЕШТЕРАТА СО ГАВРАНОТВО ПЕШТЕРАТА СО ГАВРАНОТ

СВЕТА СВЕТА 
ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА 
МАРИНАМАРИНА

"ГОСПОДИ , СПАСИ НЕ    ОД ЃАВОЛСКИТЕ С ТАПИЦИ"ГОСПОДИ , СПАСИ НЕ "
Израелскиот цар Ахав из-

градил идолопоклонски храм 
на сирискиот бог - идол Вал. 
Илија му укажал на неговата 
заблуда и пред Ахав ја на ја-
вил Божјата казна и со мо лит-
ви кон Бога "он го затвори не-
бото и не падна дожд три го-
дини и шест месеци". Луѓето 
умирале од глад и од жед. Бог 
му се јавил на Илија: "Оди на 
исток, и сокриј се при потокот 
Хорат ... И од оној поток пиј 
вода, а на гавраните сум им 
заповедал да те хранат таму". 
По Божја наредба тие му но-
селе храна. 

Во Светата Земја, во ма нас-
тирот "Свети Георги Хозе вит-
ски", се наоѓа пештерата каде 
што го хранеле гавраните. На 
тоа место поклониците му од-
даваат почит на Бога. 

Свети Илија правел чуда. 
Ги умножил брашното и ма-
сло то во куќата на сиро маш-
ната вдовица во Сарепта Си-
донска. Со молитва кон Бога 
го воскреснал и нејзиниот ум-
рен син. Пред царот Ахав и 
пред многу сведоци, на гора-
та Кармил, ја покажал силата 
Божја. "Нека стапат тие во спор 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

"Raduvaj se, Marino, razumna gulabice Hristova, }erko 
na vi{niot Sion, oti dojde denot na tvojata veselba".

СТАРОЗАВЕТНИОТ ПРОРОК СВ         ЕТИ ИЛИЈА, СВЕТА   ЕТИ ИЛИЈА, СВЕТА 
ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА МАРИНА         И СВЕТА ПРЕПОДОБНА   И СВЕТА ПРЕПОДОБНА 
МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА

Бог ја излекувал од сите 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 ис-
пушти својот дух й се јавил 
самиот Господ Исус Христос 
со ангелите и ја поткрепувал. 
Нејзините последни молитви 
ја скршиле смелоста на де мо-
ните: "Јас во Тебе Господе 
гледам спасение. Јас од тебе 
Христе нема да се откажам. 
Јас тебе ти се поклонувам, 
Спа сителе, само на твојата 
власт... победниче на смртта... 
Испрати ми помош од ви со-
чините на Својот престол, дај 
ми мудрост, отвори ми ја ус-
тата, поткрепувана со силата 
Твоја и умудрувана со благо-
детта Твоја, без страв да од-
говарам на прашањата на ма-
чителот. О, Господе мој! По-

гледни 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". 
Тоа се незаборавните збо ро-
ви на нежната и убава 15-го-
дишна девојка Марина, која ги 
издржала најтешките маки за 
Христа, за изворот на живо-
тот, за мудроста Божја, за свет-
лоста небесна која ја огреала 
во темниот затвор каде што 
го слушнала гласот: "Радувај 
се, Марино, разумна гулабице 
Христова, ќерко на вишниот 
Сион, бидејќи дојде денот на 
твојата веселба". 

Мачителот наредил Света 
Марина да ја приковаат со шај-
ки на маченичка штица, па 
телото да й го гребат со же-
лезни трозапци. Немило срд-
ните мачители како чове ко-
јадци сè посилно со тро зап-
ците го кинеле нејзиното све-

"ГОСПОДИ , СПАСИ НЕ    ОД ЃАВОЛСКИТЕ С ТАПИЦИ ОД ЃАВОЛСКИТЕ С ТАПИЦИ ""

со мене за Бога, па ќе видиме 
кој Бог е вистински", извикал 
храбро. Народот подготвил 
жрт ва, но Вал не им испратил 
оган. Свети Илија му принел 
жртва на Бога "и гледајќи кон 
небото, повикал: 'Господи Боже 
Аврамов, Исаков и Јаковов!... 
Испрати од небото оган на 
жртвата, за сите овие луѓе 
денес да познаат дека си Ти 
единствен Господ Бог...!" Гос-
под испрати од небото оган и 
ја запалил жртвата. Народот 
поверувал дека Господ е един-
ствен Бог. Народот ги фатил 
сите пророци на Вал, а "Свети 
Илија ги одведе на потокот 
Кисон... и таму ги закла со сво-
јата рака...". Езавела, жената 
на царот Ахав, му се заканила 
на Св. Илија дека "таа утреш-
ниот ден ќе го убие во оној 
час во кој тој ги убил про ро-
ците Валови". И тој побегнал 
во Вирсавеја и заминал во пу-
стина. 

Боговидецот Илија прис тиг-
нал на гората Хорив и се на-
селил во пештера. На гората 
Хорив разговарал со Бог и 
"слушна глас Божји во тив ко-
то светло ветре". Св. Илија му 
рекол на Ахав: "Бидејќи ... го 
уби Навутеј и го грабна не-

говиот виноград, целиот твој 
дом ќе биде истребен". Сите 
зборови на пророкот се ис-
пол ниле. Тој со својата намет-
ка удрил по реката Јордан, и 
по неа, со Елисеј, поминале 
како по суво. Но, "ненадејно 
се појави огнена кола и ог не-
ни коњи и ги раздели, при 
што Илија се понесе во вио-
рот кон небото" - се вознел со 
телото. Го наследил Св. про-
рок Елисеј. Св. Илија се јавил 
жив на Тавор.

Големата маченичка Света 
Марина - Младото срце и све-
тиот дух на Светата Велико ма-
ченичка Марина - Огнена Ма-
рина, не дозволиле да им се 
поклони на вештачките идо-
ли. Наредбата на царскиот на-
месник Олимврие да му биде 
жена и да им се поклони на 
идолите, христијанката Мари-
на смело ја одбила: "Нема да 
се поклонам ниту да им при-
несам жртви на бездушните и 
мртви идоли ...не им ја давам   
онаа чест, што Му припаѓа само 
на мојот Создател". Олим врие, 
безумниот судија, наредил да 
ја мачат. Целата во крвави 
рани ја фрлиле во затвор. Но, 

тиохија Писидиска, Светата 
Ве ликомаченичка Марина - 
Ог нена Марина, се про славу-
ваат на 30 јули.

На 8 август се слави уба-
вата и мудра Христова не вес-
та - Света Преподобна маче-
ничка Параскева. Се родила 
во Рим. Се замонашила и била 
обвинета заради проповедта 
на Христовата вера. На суд била 
изведена пред цар, кнезови и 
судии. Храбро и мудро го бра-
нела Христа. Најжестоко била 
мачена. На главата й ставиле 
вжештен железен шлем, ја 
фрлиле во врело масло и 
смола, но таа останала верна 
Божја ќерка. Кнезот Тарасиј 
со меч ја пресекол нејзината 
чесна глава. Нејзините свети 
мошти се пренесени во Ца-
риград. Смело настрадала за 
Христа во II век.

Многу млада останала си-
рак без родители, но во ср-
цето со вистинскиот татко на 
светот, Отец и Создател на сè.

то тело "и отпаѓаа парчиња 
од нејзиното тело на земјата, 
и течеше крвта нејзина, и го-
лите коски й се гледаа".

По издржаните натчовечки 
мачења таа била пресечена 
со меч во времето на Христо-
борниот цар Диоклецијан. 
Иако обезглавена таа со ду-
шата и со силата останала во 
живот на небесата и на зем-
јата. Бог ја украсил со маче-
нички венец на славата. Една 
рака на Света Марина се нао-
ѓа во Света Гора, во манас ти-
рот "Ватопед". Во Албанија, на 
планината Ланга, над Охрид-
ското Езеро, се наоѓа манас-
тир посветен на оваа Велико-
маченичка. Во него се наоѓа 
еден дел од нејзините свети 
чудотворни мошти. И не само 
христијаните, туку и мусли ма-
ните, сведочат дека во овој 
манастир се случуваат многу-
бројни чуда. Турците имаат 
големо почитување кон оваа 
светиња и никогаш не сакале 
да стават рака ниту врз неа 
ниту врз имотот на овој ма-
настир. Познато е дека извес-
но време Турчин бил старател 
на манастирот.

Страдањата на оваа храб-
ра Христова маченичка од Ан-


