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СВЕТА ПЕДЕСЕТНИЦА, ПРЕ        СВЕТА ТРОИЦАСВЕТА ПЕДЕСЕТНИЦА, ПРЕ   

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Благословен 
си Христе 

Боже наш, 
Ти ги направи 

премудри риболовците, 
испраќајќи им го Светиот 

Дух; преку нив ја улови 
Вселената, Човекољубче, 

слави Ти".
Еден е Бог во три Лица, 
Кој управува со светот. 
Преку Него се раѓаме 

во нов живот, откако ја 
погребуваме смртта во 

купелот при крштението 
и се обраќаме во 

светлина.

Б О Ж Ј О ТО  Т Р О Ј С Т В О  -  О    Т Е Ц ,  С И Н  И  С В Е Т  Д У ХБ О Ж Ј О ТО  Т Р О Ј С Т В О  -  О  
"No, }e primite 

sila koga vrz vas }e 
sleze Svetiot Duh; i 
}e Mi bidete svedoci 
vo Erusalim i vo cela 
Judeja i Samarija, 
i duri do krajot na 
zemjata". 

енес гората Сион се из-
дигнува надвор од град-
ските ѕидини, јужно од 
Сионската порта на Еру-

салим. Сионската гора е духо-
вен центар и Света Гора за це-
лиот христијански род. Меѓу-
тоа, во VI век името Сион се 
преместило на спротивниот 
рид, па според преданието, се 
поврзува со последните дено-
ви на Исусовиот живот. Веќе во 
II век пр.н.е. ова подрачје се 
наоѓало во внатрешноста на 
градските ѕидини, а се сметало 

Д

за место на кое 
е одржана По-
следната ве че-

ра (Тајната ве-
чера).  По ра ди 
тоа, во I век 

тука била из гра-
дена Црква, која 

во 1342 година ја 
обновиле фрањев-

ците, па таа останала 
нивна црква сè до 1447 

година. Значи, на гората 
Сион се наоѓа Куќата со 

Собата на Тајната вечера, на 
местото каде според преда ние-
то Исус последен пат седел на 
трпезата со Своите ученици. 

Уште во текот на XI век се 
проширило еврејското преда-
ние, според кое, на гората Сион 
се наоѓа Давидовиот гроб, а 
тоа верување го прифатиле и 
муслиманите, изградувајќи џа-
мија во 1524 година, посве тена 
на пророкот Давид.

Тогаш тоа било муслиманско 
светилиште, а во 1948 година 
било предадено во рацете на 
Евреите. Давидовиот гроб ста-
нал значајно место за евреј ските 
поклоници во времето по 1948 
година, бидејќи тогаш тоа било 
единствено место во источниот 
Ерусалим под изра ел ска власт. 

томци на генерациите на жите-
лите на Ерусалим, но и од оние 
кои се дојдени од сите четири 
страни на светот. Ерусалим и 
гората Сион се воспеани од 
пророците, писателите, пое ти-
те, минати и сегашни, низ мно-
гу генерации. 

Да ги слушнеме зборовите 
на псалмопевецот Св. пророк 
цар Давид за гората Сион: 
"Голем е Господ и многу фален 
во градот на нашиот Бог, на 
Својата света Гора". Прекрасна 
возвишеност, радост на целата 
земја е гората Сион; на неј зи-
ната северна страна е градот 

на големиот Цар. 
"Бог над боговите, Господ, 

говори и ја повикува земјата од 
сончевиот изгрев до запад. Од 
Сион, кој е врв на убавината, ќе 
се појави Бог. ...Пејте Му на Го-
спода Кој живее на Сион, ка-
жувајте ги на народите делата 

Давидовиот гроб и Собата 
на Тајната вечера на Светиот 
Сион се дел од иста градба.

Денес, Ерменската црква на 
Спасителот потсетува на Исусо-
вото заточеништво во куќата на 
големиот свештеник (првосвеш-
теник) Кајафа, во која Исус за-
творен ја минал ноќта пред да 
биде распнат, но и за тоа како 
Петар три пати се откажал од 
Христа пред да запее петелот 
во зората. 

Сионската или Давидовата 
порта, се наоѓа на гората Сион. 

Силниот отсјај на Ерусалим 
со гората Сион и со сите свои 
убавини, златен на сонцето, и 
сребренест на месечината, може 
по своите впечатоци да се мери 
само со калеидоскопот од наро-
дите кои во него живеат - меѓу 
нив има и од оние кои се по-

Негови...". (Псал. 9, 11, 49, 1-2)
Псалмопевецот Св. пророк 

цар Давид го воспеал тагу ва-
њето на заробените Евреи во 
Вавилон, за Ерусалим и за Све-
  тиот Сион:

"Крај реките Вавилонски, 
таму седевме и плачевме, кога 
ќе се сетевме на Сион; на вр-
бите, среде Вавилон, ги зака-
чивме нашите харфи. Зашто 
таму, оние кои нè заробија и 
кои нè одведоа, побараа од нас 
радосна песна, велејќи ни: 'Пеј-
те ни од песните сионски!' Како 
да запееме Господова песна на 
туѓа земја? Ако Те заборавам 
тебе, Ерусалиме, нека ме забо-
рави мојата десница, нека се 
залепи јазикот мој за непцето 
мое, ако не те помнам, ако не 
го поставам Ерусалим над се ко-
ја моја радост". (Псал. 136, 1-6)

ПРЕСВЕТА ТРОИЦА ПРЕСВЕТА ТРОИЦА 
(ГОСПОД САВАОТ, (ГОСПОД САВАОТ, 
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС 
И ГОСПОД СВЕТ ДУХ)И ГОСПОД СВЕТ ДУХ)
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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 ХРИСТОССВЕТА ПЕДЕСЕТНИЦА, ПРЕ        СВЕТА ТРОИЦА  СВЕТА ТРОИЦА

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 

Б О Ж Ј О ТО  Т Р О Ј С Т В О  -  О    Т Е Ц ,  С И Н  И  С В Е Т  Д У ХТ Е Ц ,  С И Н  И  С В Е Т  Д У Х

Се слави Сион и затоа што 
обратил незнајбошци.

Да ве потсетам дека уште 
пред да се вознесе Господ Исус 
Христос на небото, Тој им дал 
заповед на апостолите да не се 
оддалечуваат од Ерусалим, туку 
да го чекаат ветувањето од Оте-
цот, за кое тие слушале од Него: 
"Но, ќе примите сила кога врз 
вас ќе слезе Светиот Дух; и ќе 
Ми бидете сведоци во Еру са-
лим и во цела Јудеја и Самарија, 
и дури до крајот на земјата". 
(Дела 1, 8) Апостолите се вра-
тиле во Ерусалим и кога се на-
вршиле дните на Педесет ница-
та (десет дена по Вознесението 
на Христос), во 9 часот наутро, 
Мајката Божја и апостолите се 
молеле во една ерусалимска 
куќа на Сион. Значи, 50 дена по 
Воскресението, кога сите тие 
биле заедно и еднодушни, се 
симнал Светиот Дух во вид на 
огнени јазици: "И ненадејно се 
слушна шум од небото, како да 
одеше силен ветар, ја исполни 
целата куќа, каде што седеа. И 
им се јавија разделени јазици, 
како огнени, и застанаа по еден 
над секого од нив. И сите се 
исполнија со Дух Свети и поч-
наа да зборуваат на други ја-
зици, така како што им даваше 
Духот Свети да изговараат". 
(Дела 2, 1-4) Кога се слушнал тој 
шум се собрал многу народ во 
Ерусалим и сите се чуделе што 
го слушаат својот роден јазик: 
Партјаните, Мидјаните, Ела ми-
тите, жителите од Месопо та-
мија, Јудеја и Кападокија, од 

Понтиј и од Азија, од Фригија и 
Памфилија, од Египет и од кра-
иштата на Ливија, соседите на 
Киринија, дојдените Римјани, 
Критјаните, Арабјаните. Сите тие 
се чуделе како Христовите уче-
ници зборуваат за делата Божји 
на нивните јазици. На овој ден 
апостолите примиле изобилна 
благодет од Светиот Дух и от-
тогаш смело почнале да го про-
поведаат Светото Писмо низ цел 
свет. Истиот ден Св. апостол 
Петар пред народот извршил 
проповед за Месијата Христос 
и веднаш се крстиле 3.000 луѓе. 
Да ги слушнеме зборовите за 
Светиот Дух на еден од најго-
лемите богослови на светот, 
Св. Григориј Богослов:

"Да ја воспеваме славата на 
Духот. Со трепет да го почи-
туваме Великиот Дух. Он е мој 

Бог, преку Него јас Го познав 
Бога; Он самиот е Бог и мене 
преку Него во идниот живот ме 
обожава. Он е семожен; Он е 
разделувач на дарови; Он е 
предмет на песнопенија за чис-
тите небесни и земни хорови; 
Он е подател на животот, Кој 
седи на превисок престол и 
исходи од Отецот; Он е Божја 
сила и е самовластен; Он не е 

Син, зашто еден е благиот Син 
на единиот себлаг Бог; но Он 
не е одделен од невидливото 
Божество, зашто е едносуштен 
и еднаков по чест; ...Полна 
светлина на духот имаме во ог-

нените јазици на светите апос-
толи - преку тоа Духот ги от-
крил видливо знаците на Све-
тото Божество... Еден е Бог во 
три Лица, Кој управува со све-
тот. Преку Него се раѓаме во 
нов живот, откако ја погре бу-
ваме смртта во купелот при 
крштението и се обраќаме во 
светлина. И Ти, мудрувајќи така, 
принеси од себе чиста жртва 

што можеби повеќе им е по-
знато на ангелските чинови, а 
најмногу й е познато на Самата 
Троица".

Значи, овој голем празник, 
кој се однесува на настан во 
сеќавање на Светата Троица, 
во Светата Црква се вика Света 
Педесетница, но и Духовден, а 
уште и Пресвета Троица. Овој 
ден е раѓање на Христовата 
Црква. На Светиот Сион во 
Ерусалим се роди Христовата 
Црква. На овој ден е откриена 
тајната на Божјото Тројство: 
Отец, Син и Свет Дух. Христос 
ни откри дека Бог е еден по 
природа и суштина, но и заед-
ништво на три личности кои се 
во совршена заемна љубов и 
разбирање. 

Кој е Светиот Дух? Која е таа 
сила која твори живот? Тоа е 
невидлива сила "Сила одоз го-
ра", која се чувствува низ ве-
ковите, обновува, осветува, про-
светува, дава живот. Всушност, 
Светиот Дух е третото лице од 
Света Троица. Тоа е Божји Дух, 
Дух на Господа, Дух на Пре-
мудрост и разум, Дух - Уте ши тел.

"Bog nad bogovite, 
Gospod, govori i ja 
povikuva zemjata od 
son~eviot izgrev do 
zapad. Od Sion, koj e 
vrv na ubavinata, }e se 
pojavi Bog. ...Pejte Mu 
na Gospoda Koj `ivee 
na Sion, ka`uvajte gi 
na narodite delata 
Negovi...".

пред Троицата. Во трите свет-
лини има една неразделна при-
рода. Неразделно единство, 
иако се пројавува во три до-
брини; Троицата не е во раз-
лични степени почитувана, заш-
то природата е неразделна. 
Единството е во Божеството, а 
Троичноста е во она што Му 
припаѓа на Божеството. ...Во 
мојата Троица има една при-
рода, една сила, една мисла, 
една власт, една слава: а преку 
сè тоа не се нарушува ниту 
единственото што е во вели-
ката слава и во единствената 
хармонија во Божеството. Тоа 
јас й го должам на светлината 
која во мене го внедрила Тро-
ичното сијание - а тоа е крајот 
на завесата во внатрешниот 
Божји храм, зад која е скриено 
царското естетство на Бога, 

СЛЕГУВАЊЕ НА СЛЕГУВАЊЕ НА 
СВЕТИОТ ДУХ - ДУХОВДЕНСВЕТИОТ ДУХ - ДУХОВДЕН


