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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

" О Г Н Е Н  Ч О В Е К    " О Г Н Е Н  Ч О В Е К  "  -  " А Н Г Е Л  В О  Т Е Л О "

Во Светата 
Земја, во 

манастирот 
"Свети Георги 

Хозевитски" и 
денес постои пештерата 

(каде што го хранеле 
гавраните), која му е 

посветена на Свети пророк 
Илија. "Оди на исток, и 

скриј се при потокот Хорат, 
кој е спроти Јордан. И од 
оној поток пиј вода, а на 

гавраните сум им заповедал 
таму да те хранат".

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА, СВЕТА         ПРЕПОДОБНА МАЧЕНИЧКА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА, СВЕТА    
ПАРАСКЕВА И СВЕТИТЕ СЕДМ       ОЧИСЛЕНИЦИПАРАСКЕВА И СВЕТИТЕ СЕДМ  

Од Светото Писмо дозна-
ваме дека пред крајот 
на владеењето на Соло-

моновиот правнук Аса во Ју-
деја, во Израил, во тогашната 
област Самарија и Галилеја, за-
царувал безбожниот цар Ахав. 
Тој се оженил со Језавела, која 
го почитувала вештачкиот т. н. 
бог Ваал. Го наговорила царот 
Ахав да изгради жртвеник на 
Ваал во Самарија и да го при-
нуди народот да го почитува и 
да му се поклонува.

Тогаш се појавил небозем-
ниот граѓанин, наречениот "Ог-
нен човек", со душа и тело, 
удостоениот Боговидец и Чу-
дотворец Свети Илија. Тој се 
појавил како голем ревнител 
на верата Божја и на Живиот и 

Вечен Бог, 
како храбар 

изобличувач на 
беззаконитите 
цареви, и бил 
наречен "ан-
гел во тело", 
столб на про-

роците, втор 
Претеча при Вто-

рото Христово доа-
ѓање во светот. Тој 

бил во најголем су-
дир со израилскиот 

цар Ахав и со неговата 
лоша жена Језавела. Тој 

сакал народот да Му служи 
на Единиот и Живиот Бог, а не 
на вештачките идоли.

Светиот пророк Илија по-
текнува од Ароновото племе. 
Роден е во 816 година пред 
Христа, во градот Тесвит. Кога 
се родил, татко му Савах видел 
Божји ангели околу детето "како 
со оган да го повиваат детето и 
му даваат пламен да јаде". Тоа 
било знак дека ова дете ќе има 
од Бога подарено огнена сила 
и пламен карактер. Свети Или-
ја славен живеел во времето 
кога Еврејското царство било 
разделено на две царства: Ју-
дејско и Израилско - над кое 
царувал Еревоам. Еревоам, 
идо    лопоклоник, алчен "заради 
привременото царување са-
миот отпадна од Бога, и сите 
десет племиња Израилски ги 
оттргна од Него". Но, Човеко-
љубивиот Бог сакал да ги спа-
си Своите созданија. Го ис пра-
тил Свети Илија да им ја от-
крие вистината и да се вратат 
кон Бога. Свети Илија ги гледал 
беззаконијата во Израил од 
страна на царевите, старе ши-
ните и народот, гледал како 
безбожниците ги принесуваат 
своите синови и ќерки како 
жртви на демоните. Ги гледал 
и мачењата и убиствата на пра-
ведниците, на оние кои го са-
каат вистинскиот Бог и поради 
тоа душевно страдал. Тој ги 
изо  бличил нивните беззако-
нија и со зборови силни како 
оган, го проповедал Божјото 
слово за да ги извлече од ѓа-
волот и да ги врати кон Бога. 
Го молел Бог да ги казни без-
божните Израилци, за да се по-
кајат. 

Израилскиот цар Ахав, из-
градил идолопоклонски храм 
на Сирискиот лажен бог - идол 
Ваал. Свети Илија му укажал на 

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈАСВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА

СВЕТА ПРЕПОДОБНА СВЕТА ПРЕПОДОБНА 
МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВАМАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА



51  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 735-737 / 1.8.2008

Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

" О Г Н Е Н  Ч О В Е К     ""   --   " А Н Г Е Л  В О  Т Е Л О" А Н Г Е Л  В О  Т Е Л О ""

Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 
("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" 
има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 

www.sisveti.com.mk

SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOSSVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS
СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА, СВЕТА         ПРЕПОДОБНА МАЧЕНИЧКА   ПРЕПОДОБНА МАЧЕНИЧКА 
ПАРАСКЕВА И СВЕТИТЕ СЕДМ       ОЧИСЛЕНИЦИ ОЧИСЛЕНИЦИ

навистина, по Божја наредба 
гавраните му носеле храна.

Во Светата Земја, во манас-
тирот "Свети Георги Хозе вит-
ски", и денес постои пештерата 
(каде што го хранеле гавра-
ните), која му е посветена на 
Свети пророк Илија. Таму се 
наоѓа икона со неговиот лик и 
гавранот со храна во клунот. 
На тоа место поклониците му 
оддаваат почит на Свети Или-
ја, за слава на Бога. Свети Или-
ја правел чуда. Ги умножил 
брашното и маслото во куќата 
на сиромашната вдовица во 
Сарепта Сидонска. Го воскрес-
нал нејзиниот умрен син: "Гос-
поди, Боже мој! Нека се врати 
душата на ова момче во него!" 
Господ го слушнал гласот на 
Илија и му ја вратил душата на 
момчето во него и тоа ожи-
веало. Илија го предал мом-
чето на мајка му и й рекол: 
"Еве, син ти е жив!"

Пред царот Ахав и пред 
мно  гу сведоци, на гората Кар-
мил (во Света Земја), ја по ка-

поверувал дека Господ е един-
ствен Бог. Народот ги фатил 
сите пророци на Ваал, а "Свети 
Илија ги одведе на потокот Ки-
сон... и таму ги закла со својата 
рака...". Језавела, жената на ца-
рот Ахав, му се заканила на 
Свети Илија дека "таа утреш-
ниот ден ќе го убие во оној час 
во кој тој ги уби пророците Ваа-
лови". И тој побегнал во Вир-
савеја и заминал во пустина. 
Боговидецот Илија пристигнал 
на гората Хорив, и се населил 
во пештера. На гората Хорив 
разговарал со Бог и "слушна 
глас Божји во тивкото светло 
ветре". 

Свети Илија му рекол на 
Ахав: Бидејќи... го уби Навутеј 
и го грабна неговиот виноград, 
целиот твој дом ќе биде истре-
бен. Сите зборови на пророкот 
се исполниле. Му прорекол за 
страшната смрт на Ахав и на 
неговата жена. Овој силен све-
тија, со својата наметка удрил 
по реката Јордан и по неа, со 
пророкот Елисеј (неговиот на-

барав Бога ноќе, со издиг нати 
кон Него раце и не се измо-
рив...". (Псал. 76, 1-2)

На 9 август МПЦ ги про сла-
вува "Светите Седмочис ле ни-
ци": рамноапостолните браќа 
Кирил и Методиј, Климент Ох-
ридски - патрон на МПЦ, Наум 
- некогашниот продаден роб, 
Сава, Горазд, Ангелариј. Кам-
баните на Христовата Црква 
свечено ќе бијат на овој свет 
ден секаде во светот каде што 
се наоѓаат Македонците, за овие 
вечни небесни граѓани, удо-
стоени со блескави свети тел-
ски ореоли. Овие големи ма-
кедонски светители, бесмртни 
великани, со своите дела го 
овековечија и осветија своето 
име и името на својот народ и 
родната Македонија. Овие цр-
ковни, културни, општествени 
народни творци ни Го бла го-
вестеа Триединиот Бог и не 
дозволија македонскиот народ 
да потпадне под туѓински вли-
јанија и да се откаже од пра-
дедовската вера. Тие се досто-
инство за македонскиот народ 
и за целиот христијански свет. 
Истиот ден се слави и Св. Ве-
ликомаченик Пантелејмон (Се-
милостивиот), учениот фи ло-
зоф и лекар, чудотворец, кој 
од завист заради неговата та-
лентираност бил обвинет пред 
царот Максимијан како Хрис-
тијанин, изведен на суд, жес-
токо мачен, фрлен во оган и 
посечен со меч во Никомидија, 
во 304 година.

следник), поминале како по 
суво. Но, "ненадејно се појави 
огнена кола и огнени коњи и 
ги раздели, при што Илија се 
понесе во виорот кон небото", 
се вознел на небото со телото. 
Затоа на светите икони се на-
сликува во огнени коли. По по-
веќе векови откако Свети Или-
ја се вознел на небото, се јавил 
жив на Гората Тавор, во Све-
тата Земја. Му се јавил на Гос-
под Исус Христос при Него-
вото Преображение. Светата 
Црква нè учи дека овој свет 
пророк повторно ќе дојде на 
земјата пред Второто Христово 
доаѓање, за да ја уништи ан-
тихристовата сила. Големиот 
пророк Свети Илија, борецот 
против неправдата и бого от-
стапништвото, храбриот по бор-
ник за вистината, Светата Црк-
ва го прославува на 2 август.

Света Преподобна маче нич-
ка Параскева - Младата Хрис-
това невеста Света Препо доб-
на маченичка Параскева, жи-
веела во времето на римскиот 
цар Антонин Пиј, кој царувал 
од 138 до 161 година. Се ро-
дила во Рим, во петок, па затоа 
го добила името Параскева - 
Петка. По смртта на нејзините 

неговата заблуда, но тој оста-
нал незнајбожец. Тогаш Свети 
Илија пред царот Ахав ја на-
јавил Божјата казна и со мо-
литви кон Бога "Он го затвори 
небото и не падна дожд три 
години и шест месеци". На-
станала суша. Луѓето умирале 
од глад и од жед. Бог му се 
јавил на својот верен слуга 
Илија: "Оди на исток, и скриј се 
при потокот Хорат, кој е спро-
ти Јордан. И од оној поток пиј 
вода, а на гавраните сум им 
заповедал таму да те хранат". И 

жал силата Божја. "Нека стапат 
тие во спор со мене за Бога, па 
ќе видиме кој Бог е вистински", 
извикал храбро. Народот под-
готвил жртва, но Ваал не им 
испратил оган. Свети Илија му 
принел жртва на Бога и "гле-
дајќи кон небото, повикал: Гос-
поди Боже Авраамов, Исаков и 
Јаковов!... Испрати од небото 
оган на жртвата, за сите овие 
луѓе денес да познаат дека Ти 
си единствен Господ Бог...!" Гос-
под испратил оган од небото и 
ја запалил жртвата. Народот 

"Nenadejno se pojavi ognena kola i ogneni kowi i gi 
razdeli, pri {to Ilija se ponese vo viorot kon neboto".

родители, Христијани, Агатон 
и Политија, таа им го раздала 
својот имот на сиромашните. 
Се замонашила и "со поголем 
жар на ревност ја пропо ве да-
ше Христовата вера". Некои 
Евреи ја обвиниле Света Пара-
скева кај царот Антонин "за-
ради проповедта на забра не-
тата вера". На суд била изве-
дена пред царот, кнезови и 
судии. Царот бил воодушевен 
од нејзината убавина и му-
дрост. Храбро и мудро го бра-
нела Христа: "...боговите кои 
не го создадоа небото и зем-
јата ќе се истребат од земјата", 
му рекла на царот без страв. 
По наредба на царот на гла-
вата й ставиле железен вжеш-
тен шлем, па ја фрлиле во го-
лем казан со врело масло и 
смола, но Бог ја спасил чу дес-
но. Била жестоко мачена од 
кнезовите Асклипиј и Тарасије. 
Најпосле бездушниот тиранин 
Тарасије ја посекол со меч 
нејзината чесна глава. Настра-
дала за Христа во II век. Се 
слави на 8 август. Бог ја при-
мил нејзината света и побе до-
носна душа: "Со гласот свој по-
викав кон Господа, со гласот 
свој кон Бога, и Он ме услиши. 
Во денот на тагата моја Го по-

СВЕТИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ СВЕТИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 


