
  

50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 729 / 20.6.2008

СИТЕ СВЕТИИ ГИ ОСВЕТЛУВАА        Т И ГИ ОСВЕТУВААТ СИТЕ СВЕТИИ ГИ ОСВЕТЛУВАА  
ОНИЕ КОИ СО ЉУБОВ И ВЕРА        ИМ СЕ МОЛАТОНИЕ КОИ СО ЉУБОВ И ВЕРА   

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Светиите се свети луѓе, 
личности во кои Христос 

живее. Тие се вистински 
верници, црковни, културни 
и општествени творци од 

полза за Црквата, за науката, за 
историјата. Тие на земјата воделе 

благодетно-добродетелен живот и 
затоа постигнале евангелско совршенство. Тие 
го прославиле Бога, но и Бог ги прославил  на 

небото и на земјата. 
Телата на Светиите остануваат како несвенати 
цветови за да му испуштат мирис на светот, да 
му носат радост на светот, да ги тешат болните 

и неволните и верниците кои умираат. 

" Б И Д Е Т Е  С В Е Т    И ,  З А Ш ТО  ГО С П ОД ," Б И Д Е Т Е  С В Е Т  
Господ го објави Своето 

спасение, пред очите на 
народите ја откри Сво ја-

та правда... Сите краишта зем-
ни го видоа спасението од На-
шиот Бог... Ја чува Господ ду-
шата на своите светии; од ра-
ката на грешниците ќе ги спа-
си. Светлина засветли над пра-
ведникот, а на правите по срце 
- радост. (Псал. 96, 10-11, 97, 2) 

Затоа нека Му воскликне 
на Господа целата земја, нека 
Му се радува и нека Му пее. 
На овој празник нека ги слави 
сите Божји синови и Божји 
ќерки и споменот на светоста 
Божја. 

Трогателната и силна мо-
литва: "Со крвта на Твоите ма-
ченици, низ цел свет, Твојата 
Црква се украси како со цр-
вена облека и платно. Затоа 
Ти пее Христе Боже: Испрати 

им ја Твојата милост на Твоите 
луѓе, подари му мир на Твојот 
народ и голема милост на 
на шите души", е тропарот на 
Сите Светии, химна на нивни-
от живот.

Доколку погледнеме нана-
зад во својата историја и во 
историјата на светот ќе ви-
диме многу Светии, кои плам-
тат со неизгасливиот пламен 
на светоста. Според учењето 
на Светата Православна Црк-
ва, прифаќањето на Христа, 
примањето на Божјата вис ти-
на, примањето на светлината 
Божја, Божјата светост, тоа е 
целта на човечкиот живот на 
земјата. Да се потсетиме на 
зборовите кои Бог, преку Мој-
сеј,  му ги порачал на Израел: 
"Бидете свети, зашто Господ, 
вашиот Бог, е свет". Светиите 
се свети луѓе, личности во кои 

живее Христос. Тие се вис тин-
ски верници, црковни, кул-
турни и општествени творци 
од полза за Црквата, за нау-
ката, за историјата. Тие на зем-
јата воделе благодетно-до бро -
детелен живот и затоа постиг-
нале евангелско совршен ство. 
Тие го прославиле Бога, но и 
Бог ги прославил  на небото и 
на земјата. Голем број од нив 
се вистински сведоци за Хрис-
та и со својот богоугоден жи-
вот почнале во Светата Земја, 
за време на овоземниот жи-
вот на Христос, за потоа да се 
прошират низ цел свет.

Светиите ги осветлуваат и 
ги осветуваат оние кои со љу-
бов и вера им се молат. Тие не 
знаат за граници и им при-
паѓаат на сите луѓе во светот. 
Нивните тела беа црква на 
Светиот Дух кој живее во нив, 

а кој го имаат од Бога. Тие беа 
длабоко уверени дека луѓето 
сме скапо платени и дека Гос-
под Исус Христос нè плати со 
своето тело и крв, со своите 
маки и крвта. Таа цена одамна 
е платена, на распнатиот Хрис-
тов Крст на Голгота, пред по-
веќе од 2000 години, но јасно 
е дека не е платена само за 
едно време, само за една ге-
нерација. Таа не е платена само 
за векот во кој живеел Хрис-
тос, туку е платена за сите вре-
миња и за сите генерации, 
поч нувајќи од Адам па сè до 
Страшниот Суд. Таа висока 
цена е платена и за сите луѓе 
кои ќе се родат. Таа цена е 

В А Ш И О Т    Б О Г,  Е  С В Е Т ! "В А Ш И О Т   
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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
СИТЕ СВЕТИИ ГИ ОСВЕТЛУВАА        Т И ГИ ОСВЕТУВААТ   Т И ГИ ОСВЕТУВААТ 
ОНИЕ КОИ СО ЉУБОВ И ВЕРА        ИМ СЕ МОЛАТ  ИМ СЕ МОЛАТ

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 И Д Е Т Е  С В Е Т    И ,  З А Ш ТО  ГО С П ОД , И ,  З А Ш ТО  ГО С П ОД ,

најголема, неизмерна и најбо-
гата, зашто е за откуп на чо-
вештвото од гревот, за спа-
сение на човештвото.

Голем број од царевите низ 
вековите мислеа дека се по-
силни од Светиите, затоа што 
наредуваа да бидат мачени и 
убивани. За жал, тие не сфа-
тија дека за Светиите смртта 
значи нов живот, дека уми-
раат духовно јаки без да по-
чувствуваат духовна разсла-
беност. Телата на Светиите ос-
тануваат како несвенати цве-
тови за да му испуштат мирис 
на светот, да му носат радост 
на светот, да ги тешат болните 
и неволните и верниците кои 
умираат. 

Сите Светии се Божји сла-
веници, прекрасни маченици, 
кои стојат во близина до прес-
толот на Севишниот и ни по-
магаат со своите молитви. Тие 
се Божји синови и Божји ќер-
ки, црковни столбови на теме-
лот Христов. Духовната благо-
дет која Бог им ја подари во 
нивните души, беше нивното 
сесилно оружје и им донесе 
победа. "Назаретчанине (се 
мисли за Христос од Назарет), 
Ти победи!", умирајќи, во по-
следниот момент од животот, 
извикал Јулијан Отстапник, 
бо рецот против Христа. 

Светиите живееле во раз-
лични времиња, во разни епо-
хи. И без разлика на тоа, сите 
тие имаат иста светост, која 
доаѓа од Бога, но различни 
им се подвизите. Многубројни 
се мачениците и исповед ни-

ците чии имиња не ги знаеме, 
а се запишани во Книгата на 
животот, во Книгата на све-
тиите кај Бога.

Првата седмица по "Све та-
та Педесетница - Духовден" 
им е посветена на Сите Све-
тии, на најдобрите синови и 
ќерки во светот, пред сè, во 
областа на духовното и морал-
ното совршенство. На овој 
славен ден се прославуваат 
сите ангелски чинови, патри-
јарси, праоци, Крстителот и 
Претеча Св. Јован, пророците, 
апостолите, мачениците, свеш-
те ноначалниците, свеш тено-
ма чениците, испос ни ците, 
све тителите, пре по доб ните и 

ки крв и со водата го обновија 
светот и Божествениот Собор 
на Сите Светии го утврдија". 
Христос воскреснал и "светот 
го воскресна со Себе". Вос-
креснатиот Христос се сим-
нал во пеколот, го уништил 
осилото на смртта и ги вос-
креснал мртвите. Адам го спа-
сил од клетвата, го воскрес-
нал. Ева ја ослободил од око-
вите. Затоа на Адам и на Ева 
им пееме: "Слушни Адаме и 
радувај се Ево, зашто оној кој 
некогаш ве разголи (соблече) 
и со измама ве направи ро-
бови, беше победен со Хрис-
товиот Крст". На Христос, Кој 
е наш Живот и Воскресение, 

снег, го отстранил каменот од 
Христовиот Гроб. Страв завла-
деал со стражарите кои го чу-
вале, трепереле, одеднаш се 
фрлиле на земја и изгле дале 
како да се мртви. Затоа пееме: 
"Од стражарите на гробот и од 
каменот со кој бил запечатен 
гробот, засра мете се беззако-
ници и раз берете дека Хрис-
тос Вос кресна". 

Распрснати по сите краиш-
та на светот, со љубов и вера 
во Бога, претрпеле најтешки 
страдања. Со камења биле 
отепувани, пред ѕверови фр-
ла ни, со раце давени, со нозе 
гмечени, во оган горени, со 
пила сечени, телата сечени на 
парчиња, кожите на телата де-
рени, главите со меч се че ни, 
со копја убивани, на крстови 
распнувани, оние кои не се 
откажаа од љубовта кон Бога 

В А Ш И О Т    Б О Г,  Е  С В Е Т ! "Б О Г,  Е  С В Е Т ! "   

                     

Со најголеми страдања и 
Крсна смрт Христос ја извр-
шил спасителната мисија за 
откупување на човечките гре-
вови. Кога бил умрен на Крс-
тот војниците не ги прекр-
шиле Неговите колена "но за 
секој случај, Нему со копје Му 
ги прободеле ребрата од дес-
ната страна". Го славиме Хрис-
тос како спасителна жртва на 
светот кој го обновил светот 
и затоа Му пееме: "Од Твоите 
прободени ребра, капеа кап-

ангелите и неискажливо не 
се одвои од Отецот и кој по-
живеа меѓу луѓето", му даде 
тело од својата чесна крв. Ја 
молиме да го моли Божјиот 
Син да им подари на своите 
чеда простување на грево-
вите. 

На овој празник се сеќа-
ваме и на Божествениот, свет-
лиот Архангел Гаврил кој се 
симнал од небото и застанат 
пред гробот, со лице како 
молња и облека бела како 

праведни оци, богољубивите 
жени, исповедниците и Сите 
Светии, кои од почетокот на 
светот живееле богоугодно и 
извршиле свети дела, дела 
исполнети со љубов кон Пре-
света Троица и кон човечкиот 
род. Преку неизмерната љу-
бов на Пресвета Троица, Бож-
јата Мајка и Сите Светии од 
почетокот на светот, го гле-
даме Божјиот вечен план за 
спасение на човечкиот род, ја 
гледаме драмата на човеч-
кото спасение, Евангелските 
настани, спасителната жртва 
на Спасителот на светот, Гос-
под Исус Христос и Неговото 
Воскресение. 

Му пееме: "Од височините си 
се симнал благоутробни (ми-
лостив), си примил тридневно 
погребение, за да нè осло бо-
диш (нас грешниците) од стра-
дањата. Животе и Воскре се-
ние наше, Господи, слава Ти".

По молитвите на Богоро-
дица и Сите Светии, Го моли-
ме Многумилостивиот Бог да 
ги чува Христовата Црква и 
народот во длабок мир.

За време на богослужбата 
ја воспеваме Пречиста Бого-
родица, вистинската Божја 
Мајка, Сенепорочна, како За-
крилница на спасението, која 
на "Оној кој на небесата е 
божествено прославуван од 

"So krvta na Tvoite ma~enici, niz cel svet, 
Tvojata Crkva se ukrasi kako so crvena obleka i 
platno. Zatoa Ti pee Hriste Bo`e: Isprati im ja 
Tvojata milost na Tvoite lu|e, podari mu mir na 
Tvojot narod i golema milost na na{ite du{i".

и за кои светот беше не дос-
тоен. Но, Господ не ги остави 
Божјите угодници, своите вер-
ни слуги без својата сесилна 
помош. Во нив како да одек-
нувал неговиот глас: "И тогаш, 
кога твоите страдања ќе би-
дат најголеми, Јас ќе бидам 
во тебе, Јас ќе ти помагам, Јас 
ќе те утешувам и Јас ќе ве 
пречекам во вечното блажен-
ство на Моето Небесно Цар-
ство". Спасителот на светот, 
Господ Исус Христос "блесна 
посветло од крвавата облека 
и крвта на нивното страдање, 
ги спаси и ги прими во Не-
бесното Царство". За време 
на Богослужбата ги пови ку-
ваме верните да го славиме 
споменот на Сите Светии. Нив 
ги воспеавме како вистински 
ѕвезди на Црквата, кои до-
броволно настрадаа. Тие ве-
руваа во своето Божјо по-
текло, го познаа Бога и во 
нивните души силно одек ну-
ваа Божјите зборови во Еван-
гелието на кои им нема рам-
ни на овој свет: Блажени се 
гладните и жедните за прав-
да, зашто тие ќе се наситат.


