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Т В О Е ТО  Ц А Р С Т В О  ГО С П О     Д И  Ќ Е  Т РА Е  З АС Е КО ГА ШТ В О Е ТО  Ц А Р С Т В О  ГО С П О   

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Христе Боже, 
за да нè увериш во 

општото воскресение, 
пред Твоите страдања, 
го воскресна Лазара од 

мртвите. Затоа и ние, 
носејќи како децата 
знаци на победата, 

Ти викаме Тебе, 
Победителу на смртта: 

Осана во висините! 
Благословен е Оној 

што иде во името 
Господово!" (Тропар 
на Лазарева Сабота - 

Свети Лазар)

З А  Д А  С Е  П О Б Е Д И  Г Р Е    В О Т,  З Л О ТО  И  С М Р Т ТАЗ А  Д А  С Е  П О Б Е Д И  Г Р Е   

ЛАЗАРЕВА САБОТА И ПРАЗН       ИКОТ ЦВЕТНИЦИЛАЗАРЕВА САБОТА И ПРАЗН   

Проповедта на Спа сите лот 
на светот Господ Исус 
Христос за евангелската 

вистина била поткрепувана со 
безброј необични чуда и дела, 
запишани во Светото Писмо. 
Едно од необичните чуда, кое 
го направил Исус Христос на 
земјата, е Воскресението на ум-
рениот Свети Лазар, во Све-
тата Земја, во градот Витанија. 
Во времето кога Лазар умрел, 
Христос се наоѓал далеку од 
светиот град Ерусалим. Дошол 

во градот Ви-
танија четири 
дена по не го-
вата смрт. Ла-
заревите сес-
три, Марта и 

Марија, како 
и роднините и 

пријателите, го 
оплакувале Лазар. 

Исус тргнал кон Ла-
заревиот гроб и Са-

миот почнал да плаче. 
Неговото срце тагувало 

заради смртта на сака ни-
от пријател. И не само за не-

говата смрт, туку и за смртта на 
светот зашто во смртта на Ла-
зар ја согледувал смртта во 
све тот, смртта која Бог не ја 
создал, а која загосподарила и 
господари со светот, труејќи го 
севкупниот живот и претво-
рајќи го во бесмислено сме ну-
вање на деновите, кои неумо-

извик на смртта, й објавил вој-
на на смртта, й соопштил дека 
љубовта мора да победи, љу-
бовта триумфира над смртта. 
Лазар, умрен пред четири дена, 
го слушнал гласот Божји и во-
скреснал. Умрениот Лазар ста-
нал, оживеал. Христос го во-
скрес нал Лазар од мртвите. Из-
легол умрениот завиткан во 
платно по рацете и нозете и со 
крпа околу лицето. Сите луѓе 
кои го виделе ова чудо пове-
рувале во Христа. Смртта е по-
бедена. Христос станал уште 
пославен. 

Денот кога се празнува Ла-
заревото воскресение е Са-
бота пред Цветници и се вика 
Лазарева сабота.

Значи, шестата седмица од 
Велигденскиот пост е Цвет ни-
ци, а денот пред тоа е Лазарева 
сабота. 

Воскресението Лазарево 
всушност претставува вовед и 
најава на славното Христово 
воскреснување, а тоа е Новата 
Пасха. Гласот за воскресението 
на Лазар се пренел во Светиот 
град Ерусалим. 

Следниот ден Исус Христос 
тргнал кон Ерусалим. Архан-
гелските и Ангелските хорови 
со страв и трепет од небесната 
височина гледале на Неговото 
влегување во Ерусалим, на Не-
говото доброволно страдање. 
Но, овој пат Тој влегол не како 
непознат странец. По него оде-
ле многу луѓе од Витанија за да 
посведочат за вистината. Во 
Ерусалим бил пречекан нај све-
чено. Улиците на Светиот град 
биле преполни со луѓе. Седнат 

ливо се уриваат кон пропаст. 
Тој плачел и тагувал заради чо-
вечкото робување на гре вот, 
демонот и смртта. Христос им 
наредил на присутните да го 
тргнат каменот од гробот. Са-
миот Христос, тоа значи Сами-
от Бог, се симнал пред Лаза-
ревиот гроб, бестрашно заста-
нал пред смртта, на која й се 
ближел крајот, и со висок глас из-
викал: "Лазаре, излези надвор!"

Самиот Христос, а тоа значи 
Љубовта, се симнала до Ла за-
ревиот гроб. Бог, Кој е Живот, 
се симнал пред гробот на Ла-
зар за таму да се сретне лице в 
лице со смртта. Исус бил убе-
ден дека ќе ја разори смртта, 
ќе ја победи и засекогаш ќе ја 
уништи зашто Бог го создал 
све тот да има вечен живот. 
Христос, застанат пред гробот, 
му се обратил на умрениот 
како на жив и му заповедал: 
"Лазаре, излези надвор!" (Јо-
ван 11, 43) Со тие зборови 
Хрис  тос заповедал. Тоа е за-
повед со која й упатил пред-

"Ti krotko dojde na 
ovoj den vo Erusalim, 
na krotko magare od 
oslica sednuvaj}i, 
kowskoto svirepstvo 
da go razre{i{ na 
zemjata".
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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

АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

Т В О Е ТО  Ц А Р С Т В О  ГО С П О     Д И  Ќ Е  Т РА Е  З АС Е КО ГА Ш Д И  Ќ Е  Т РА Е  З АС Е КО ГА Ш
З А  Д А  С Е  П О Б Е Д И  Г Р Е    В О Т,  З Л О ТО  И  С М Р Т ТАВ О Т,  З Л О ТО  И  С М Р Т ТА

ЛАЗАРЕВА САБОТА И ПРАЗН       ИКОТ ЦВЕТНИЦИ ИКОТ ЦВЕТНИЦИ

на ослето, скромно и мирно, 
влегол во градот. 

Царе Предвечен, Царе на 
све тот, Сонце на правдата, кро-
ток, праведен и Спасителен, 
Уте шителе наш! "Ти кротко дојде 
на овој ден во Ерусалим, на 
кротко магаре од ослица сед-
нувајќи, коњското свире п ство 
да го разрешиш на зем јата".

Луѓето трчале, Го опкружу-
вале од сите страни, сакале од-
близу да го видат Месијата. Ги 
постилале своите облеки пред 
Него. Луѓето и децата Го пре-
чекувале со палмови гран чи-
ња во рацете. Го поздравувале 
со древниот поздрав со кој 
Евреите му се обраќале само 
кон царот: "Осана! Благословен 
е, Кој иде во името Господово! 
Благословено е Царството на 
нашиот татко Давид, кое иде 
во името Господово! Осана во 
висините!" (Марко 11, 9-10). За-
светлил со целата своја слава 
и убавина Светиот град Божји 
Сион, градот на Големиот Цар, 
кога се приближил кон него. 

Кога Христос го видел гра-
дот Ерусалим, заплакал за него 
и рекол: 

"...Ќе те разурнат тебе и ќе 
ги избијат децата твои во тебе 
и нема да останат камен на ка-
мен од тебе, оти не си го позна 
времето кога беше посетен". 
(Лука 19, 44) И ова Христово 
про  роштво навистина се ис-
полнило во седумдесеттата го-
дина по раѓањето на Господ 

Исус Христос, кога Ерусалим 
бил до темел разурнат од Рим-
јаните, а населението убиено 
или одведено во ропство.

Народот многу Му се ра-
дувал на Христа и Го славел 
Христа, но најмногу Му се ра-
дувале и Го славеле невините 
деца кои постојано викале: 
"Осана на Давидовиот Син!" 
Но, слушајќи го тоа прво свеш-
тениците и книжниците се на-
лутиле и Му рекле: "Слушаш 
ли што велат тие?" Исус им од-
говорил: "Да! Зарем никогаш 
не сте читале: Од устата на мла-
денците и од оние кои цицаат 
Ти си приготвил пофалба?"

Која е смислата на овој нас-
тан кој Црквата толку радосно 
го празнува на празникот Цвет-
ници? Што значи сè горе на-
ведено - тоа мноштво луѓе на 
улиците на Светиот град Еру-
салим, тој дочек на Христос со 
палмови гранчиња, тие гласни, 
радосни поздрави наменети 
само за Царот? Што значи таа 
триумфна радост од целиот 
народ, па дури и од невините 
деца? 

Тоа значи дека Христос, 
иако тоа се случило во Светиот 

град Ерусалим пред околу две 
илјади години, сепак бил Цар, 
Христос царувал и бил признат 
од страна на народот како 
Цар! "Да, Христос поучувал за 
Царството Божјо, за Своето 
идно царување. Но, тој ден - 
шест дена пред Пасха - Тој го 
јавил Своето Царство и овде 
на земјата, Тој го открил Свое-
то Царство на луѓето, пови ку-
вајќи ги, а со нив и сите нас да 
станеме граѓани на тоа Царс-
тво, да станеме поданици на тој 
смирен Цар без земна власт и 
земна моќ, но Сесилен Цар со 
Својата љубов". 

Со свеченото влегување во 
Ерусалим Тој му ја покажал сла-
вата Своја на целиот јудејски 
народ, а преку нив и на цел свет. 

И еве, и по две илјади го-
дини, секоја година се сеќа-
ваме на тој необичен настан 
со таква голема радост, како и 
сами да стоиме на улиците на 
Светиот Град и како да  Го че-
каме Христос, и Го прече ку-
ваме, Го сретнуваме, Го гле да-

ме со свои очи, Го чувствуваме 
со својот дух, Му се радуваме 
и Го поздравуваме со тој 
поздрав, со тоа вечното, и се-
когаш вечното "Осана!"

И како што вели протојереј 
Александар Шмеман: "Не ум-
рело, не го снемало, не ис чез-
нало од лицето на земјата Цар-
ството Христово кое толку топ-
ло засветна во тој ден во Еру-
салим". Ние знаеме и веруваме 
дека ќе победи Христовото 
Царство на љубовта, Неговото 
Царство на победа над гревот, 
злото и смртта, и знаеме дека 
радоста во таа вера никој не 
може да ни ја одземе. Господи, 
иако многу луѓе во овој свет 
целата своја надеж ја полагаат 
врз силата, насилството и ом-
разата, иако луѓето веруваат 
само во оружјето, во затворите 
и во стравот, сепак ќе победи 
Твоето Царство. Ќе се урне тоа 
земно царство на насилства, 
вој на, смрт, зло, лицемерство 
и лаги. Ќе се урне како што се 
урнале и исчезнале сите прет-
ходни царства и моќници на 
овој свет. А Твоето Царство, 
Гос поди, ќе трае засекогаш.

"Ne umrelo, ne go 
snemalo, ne is~eznalo 
od liceto na zemjata 
Carstvoto Hristovo 
koe tolku toplo 
zasvetna vo toj den vo 
Erusalim". Nie znaeme 
i veruvame deka }e 
pobedi Hristovoto 
Carstvo na qubovta,


