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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Господ е Пастир мој, 
ништо нема да ми 

недостасува,
Он ме пасе на 

плодни пасишта 
и ме води на тихи 

води, 
Ја поткрепува 
душата моја, 

ме води по патот на 
правдата заради 

името Свое.
(Псал, 22,2-3)

Зборот Јеремија на ев-
рејски значи возвишен 
од Бога. Светиот про-

рок Јеремија е роден 600 г. 
пред Христа во градот Ана-
тот, во близина на Ерусалим. 
Татко му Хелкиј бил свеш-
теник. Уште пред раѓањето 
бил предназначен како про-
рок, по зборовите на самиот 
Господ: "Пред да те обли ку-

вам во утробата, Јас 
те познав, и пред да 

изле зеш од утробата, 
те посветив: те по ста-

вив за пророк на наро-
дите". (Јерем.1, 5)

Во првата глава на не-
говата книга, каде Бог го по-
викува на пророчка служба, 
тој бил сè уште дете, и збунет 
му се обратил на Бога со 
зборовите: "О, Господи Боже, 
не умеам да говорам, зашто 
сум уште млад". (Јерем.1,6). 
Но, во него дејствувала го-

кој го извел од Египет, не му 
служел вистински на Бога. 
Овој народ се мешал со не-
знајбожните народи и се 
навикнал на нивните дела, 
станувајќи служители на 
идо лопоклонството. Меѓу 
еврејскиот народ имало луѓе 
кои не само во околината на 
Ерусалим, туку и во самиот 
Ерусалим, покрај Соломо-
новиот храм, на идолите кои 
таму стоеле им принесувале 
жртви како да се вистински 
богови. 

СВЕТИ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈСВЕТИ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈ

"Jas, pak, kako krotko jagne, vodeno na klawe, i 
ne znaev deka tie smisluvaat zagovor protiv mene, 
velej}i: da mu stavime otrovno drvo vo negovoto 
jadewe i da go istrgneme od zemjata na `ivite, taka 
{to ni imeto negovo ve}e da ne se spomenuva".

лема благодет Божја. И Бог 
го укрепувал со зборовите: 
"Не се плаши од нив; зашто 
Јас сум со тебе, за да те 
избавам". Бог му помогнал: 
"И ја протегнал Господ ра-
ката и се допре до устата 
моја; и ми рече Господ: Ете, 
Јас ги ставив Моите зборови 
во устата твоја. Гледај, Јас те 
поставив денес над народи 
и царства, за да искоренуваш 
и разурнуваш, да погубуваш 
и да разурнуваш, да ѕидаш и 
да садиш". (Јерем.1, 9-10)

Овој пророк, по сведош-
твото на светиот Игнатиј Бо-
гоносец, бил девственик це-
лиот свој живот. Живеел во 
времето на неколку цара - 
Јосиј, Јоаким и Јехониј.

Во тоа време, еврејскиот 
народ, иако му се покло-
нувал на вистинскиот Бог 

Господ му наредил на 
својот пророк да им објави 
на луѓето дека ќе ги при-
стигне гневот Божји и да ги 
поттикне на покајание. Је-
ремија ги проповедал збо-
ровите Божји насекаде во 
градот, во царскиот двор, во 
дворот на храмот. Изведен 
пред царот и кнезовите, им 
зборувал да се покајат, заш-
то во спротивно ќе ги снајде 
голема казна. 

И царот и големците, но и 
свештениците и лажните 
пророци, ги упатувал на по-
кајание. Едвај се спасил од 
разгневените и огорчени го-
лемци, кои сакале да го 
убијат овој Божји пророк во 
времето на царот Јосиј. На 
следниот цар, Јоаким му 
пред видел дека ќе биде ис-
фрлен мртов надвор од Еру-

" Т Е  П О С ТА В И В  З А     П Р О Р О К  Н А  Н А Р ОД И Т Е ,  Г И" Т Е  П О С ТА В И В  З А  

салим, а телото ќе му биде 
влечено по земја, и нема да 
биде погребано. Поради тоа 
Јеремија бил казнет и фрлен 

во самица. За жал, овде не 
можел да пишува, затоа го 
повикал Варуха кој застанал 
покрај прозорецот на са-
мицата и го пишувал она 

СВЕТИОТ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈ

С ТАВИВ ЗБОРОВИ   ТЕ МОИ ВО УС ТАТА ТВОЈА!"С ТАВИВ ЗБОРОВИ  
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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 

писанието и го фрлил в оган. 
И навистина го снашло она 
што му било проречено. На 
царот Јехониј, пак, му про-
рекол дека ќе биде во веден 
во Вавилон со целото свое 
семејство и дека таму ќе 
умре. И ова пророштво се 
исполнило.

За време на царот Седе-
кија Светиот пророк Јере-
мија се шетал низ улиците 
на Ерусалим и пророкувал 
за падот на овој град, како и 
за ропството под јаремот на 
Вавилон.

На еврејските робови во 
Вавилон им напишал дека 
ќе се вратат во Ерусалим, но 
по 70 години живот во Ва ви-
лон, што навистина се слу-
чило. 

Во долината Тотеф, која 
се наоѓа под Ерусалим, Ев-
реите на идолите им прине-
сувале деца како жртва. 
Светиот пророк Јеремија зел 
едно тенџере в раце и го 
скршил пред народот. Со 
тоа ги потсетил на скорото 
рушење на Јудејското Цар-
ство. Набрзо Вавилонците 
го зазеле Ерусалим, царот 
Седекија го убиле, а градот 
го разориле и го ограбиле. 
Во долината Тотеф, на мес-
тото каде пророкот го скр-
шил големото тенџере, таму 
каде што децата биле коле-
ни како жртви на идолите, 
Вавилонците заклале многу 
Евреи. Низ долината Тотеф 
се пролевале потоци од крв.

Пророкот Јеремија со Ле-
витите го зел кивотот од 
храмот и успеал да го однесе 
на ридот Нават, каде што 
Мојсеј починал. Тука го скрил 
во една пештера. Огнот од 
храмот, пак, го скрил во еден 

заради нивните гревови, 
тие го убиле со камења. И 
истата година, како што им 
прорекол, вавилонскиот цар 
Навукодоносор го нападнал 
Мисир со голема војска, ја 

чено како крал. Го сметале 
за чудотворец, исцелител на 
разни болести и по неговата 
смрт. Го почитувале правот 
од неговиот гроб и го земале 
како лек против гризнување 

што пророкот му го кажувал. 
Кога на царот Јоаким му 
било прочитано ова страш-
но пророштво, тој го зел 

бунар. 
Овој Божји пророк го за-

вршил животот како маче-
ник. Некои негови сона род-

ници Евреи го принудиле да 
замине со нив во Египет, 
каде останал 4 години. От-
како ги разгневил, велејќи 
им дека ги чека пропаст 

СВЕТИ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈ ПРОРОК УВА СВЕТИ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈ ПРОРОК УВА 
ЗА ГОСПОД ИС УС ХРИС ТОСЗА ГОСПОД ИС УС ХРИС ТОС

преданието, Александар Ма-
кедонски го посетил гробот 
на пророкот Јеремија. Егип-
јаните го обожавале Светиот 
Јеремија. Го погребале све-

"Gledaj, Jas te postaviv denes nad narodi i carstva, 
za da iskorenuva{ i razurnuva{, da pogubuva{ i da 
razurnuva{, da yida{ i da sadi{". 

разбил војската на фараонот 
Вафриј и го убил. Тогаш за-
гинале и Јудејците, кои биле 
доселени во Мисир. 

По повеќе години, чес ни-
те мошти на светиот пророк 
Јеремија, императорот Алек-
сандар Македонски свечено 
ги пренел во градот кој са-
миот го основал, по него на-
речен Александрија. Ги по-
ложил во местото наречено 

од змија. 
Во многу краеви на светот 

и до ден денес христијаните 
го повикуваат пророкот Је-
ре мија на помош во моли-
твите против змии. 

Според писменото из вес-
тување на Св. Епифаниј, про-
рокот Јеремија го прет ска-
жал падот и уништувањето 
на египетските идоли во вре-
мето кога во Египет ќе дојде 

Тетрофил. Заради моштите 
на светиот пророк ова место 
било многу почитувано од 
жителите на градот. Според 

" Т Е  П О С ТА В И В  З А     П Р О Р О К  Н А  Н А Р ОД И Т Е ,  Г И П Р О Р О К  Н А  Н А Р ОД И Т Е ,  Г И

Дева Марија со Младенецот.
Светиот пророк Јеремија 

пророкувал за страдањето 
на Господ Исус Христос, збо-

рувајќи вака: "Јас, пак, како 
кротко јагне, водено на кла-
ње, и не знаев дека тие смис-
луваат заговор против мене, 
велејќи: да му ставиме от-
ровно дрво во неговото ја-
дење и да го истргнеме од 
земјата на живите, така што 
ни името негово веќе да не 
се споменува". (Јерем.11, 19) 

Овој славен пророк се 
сла ви на 14 мај.

С ТАВИВ ЗБОРОВИ   ТЕ МОИ ВО УС ТАТА ТВОЈА!" ТЕ МОИ ВО УС ТАТА ТВОЈА!"   


