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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ЧУДОТВОРНАТА СИЛА НА "ЛЕКАРОТ 
НАД ЛЕКАРИТЕ"  ГИ КРЕВА ЛУЃЕТО 

ОД СМРТНА ПОСТЕЛА

ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ СВЕТИТЕЛ ПРЕПОДОБЕН 
НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Главниот празник на Свети Наум Охридски се 
одбележува на 23 декември по стар календар 

или 5 јануари по нов календар, а 20 јуни по стар 
или 3 јули по нов календар е летниот празник или 

Собор на светителот. На овој датум колони 
поклоници од Македонија и од цел свет доаѓаат 

во манастирот, кој тој го изградил, за да се 
поклонат и да го бакнат неговиот гроб, да му 

оддадат почит и слава. Во манастирот се одржува 

Многу векови наназад 
и во векот во кој жи-
вееме, не само во ох-

ридскиот крај, туку и во цела 
Македонија и пошироко, во 
целиот христијански свет пос-
тои еден славен лик, еден го-
лем светец, еден мит кој ги 
зближувал луѓето и во духот 
на христијанската религија ги 
учел да се сакаат со љубовта 
со која Христос го засака све-
тот и се жртвува за него. 

"Соединувајќи се со Хрис-
та, си го оставил светот; жи-
веејќи со дух, телото си го 
расп нал, преблажени Науме. 
Си се стремел како апос то ли-
те да се подвизуваш и без-
бројното мизијско множес-
тво во верата си го вовел. 
Така и нас, со твоите молитви, 
спаси нè од искушенија". (Тро-
пар (химна) на светителот)

Нашата историја, преку на-
шата Света Црква, потече ка-
ко една река, за жал, повеќе 
крвава отколку бистра, но 
таа крв, крвта на Божјите че-

да, Богобојазливи јунаци и 
храб ри борци, пролеана за 
Христовата вера и за Тат ко-
вината наша, силно вика пред 
престолот на Севишниот и 
Сесилниот Бог. Крвавите ра-
ни по телото на праведниот 
затвореник Свети Наум Ох-
рид ски, се вградени во не-
бесната Христова Црква. 

"Вие знаете од каде и зош-
то сте дошле во оваа сло вен-
ска земја, знаете дека овде 
не сте пожелни... И почнаа со 
камшици... да ме шибаат по 
очи, по глава, по грбот", збо-
рува измачениот од герман-
ските мисионери, некогаш ни-
от затвореник, некогашниот 
продаден роб, големиот ма-
кедонски Светител Свети Наум 
Охридски.

Роден и живеејќи во Ма-
кедонија, тој на себе го по-
чувствувал маченичкиот жи-
вот на македонскиот народ и 
неговите страдања, и стоејќи 
пред Христовиот престол го 
заштитува македонскиот на-
род, неговата и нашата тат ко-
вина Република Македонија 
од секакво непријателство 
низ сите векови.

Главниот празник на Свети 
Наум Охридски се одбеле жу-
ва на 23 декември - по стар 
календар или 5 јануари по 
нов календар, а 20 јуни по 
стар или 3 јули по нов ка-

лендар е летниот празник или 
Собор на светителот. На овој 
датум колони поклоници од 
Македонија и од цел свет доа-
ѓаат во манастирот кој тој го 
изградил, да му се поклонат 
и да го бакнат неговиот гроб, 
да му оддадат почит и слава. 
Во манастирот се одржува го-
лем Собор на народот. Многу 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

болни доаѓаат (или ги носат) 
и преку верата и молитвата 
над неговите мошти тие до-
биваат излекување. Бог му 
дал голема сила и Свети 
Наум, "лекар над лекарите", 
ги лекувал луѓето од сите 
болести и од смртна постела 
ги крева и повторно ги враќа 
во живот. Неговиот гроб со 
векови и векови е извор на 
чудотворна сила. Небесниот 
граѓанин и сега гледа на овој 
свет и со телото и духот пра-
ви чуда. Тој е гордост на ма-
кедонскиот народ, гор дост на 
Балканот. 

Светителот останал како 
исцелител на болните и тоа 
од различни тешки и неиз-
лечливи болести. Излекувал 
и лекувал неродилки, умо-
болни, неми, сакати. На не-
говиот гроб доаѓале и доа-
ѓаат лица од разни нацио-
налности и вери, освен Ма-
кедонците - христијани, уште 
го почитуваат и Турците, Ал-
банците, Еѓупците и други.  

Познато е дека во 1926 го-
дина, еден муслиман од Ре-
сен на манастирот му по да-
рил ѕвоно во знак на бла го-
дарност зашто светителот му 
го исцелил братот и од прет-
смртна постела го вратил во 
живот. Дарителот се викал 
Џемаил Зизо, а неговиот ис-
целен брат Сулејман Зизо. 
Двајцата браќа биле познати 
како угледни граѓани во Ре-
сен.

Според преданијата за 
Све ти Наум, многумина кои 
се обиделе нешто да украдат 
од манастирот, да го на вре-
дат светецот или на било кој 
начин да го испоганат манас-
тирскиот имот, ги стигнувала 
казна. Кузман Шапкарев забе-
лежил дека Охрид и неговата 

околина изобилуваат со пре-
данија и со приказни за чу-
дата на Свети Наум, кои јасно 
ги покажуваат чувствата на 
населението кон Свети Наум, 
без разлика на вера и на род-
ност. 

Нашиот народ од цела 
Македонија, од Европа и од 
прекуокеанските земји доаѓа 
да му се поклони во светиот 
манастир на Свети Наум Ох-
ридски, на Светиот гроб и на 
чудотворните мошти и да по-
бара Божја помош преку Све-
тецот. Неговите мошти има ат 
моќ на лековитост и на ду-
шевно смирување. Сесил ни-
от Бог ни остави големо бо-

жуваме прагот од мермер, 
кој е издлабен од човечки 
стапки, од луѓето кои минале 
преку него, за да му се молат 
на Светецот.  

Македонски верници и љу-
бители на својата тат ко вина, 
дојдете да се поклониме на 
едно големо свето место, да 
му се поклониме на Светиот 
гроб на Свети Наум, да ги 
приклониме своите колена 
пред неговите мошти. Дој-
дете да му оддадеме почит 
на небесниот човек, мудриот 
учител, чудотворниот лекар, 
вечниот и верен Божји слуга, 
да му оддадеме слава и бла-
годарност за неговите бес-

од него да побараат лек. 
Значи, Свети Наум се сла-

вел на денот на неговата смрт 
т.е. на 23 декември според 
стариот, или 5 јануари спо-
ред новиот календар. Но, по-
доцна ова празнување било 
поместено на 20 јуни според 
стариот или 3 јули според но-
виот календар.

Причините за ова помес-
тување се објавени и образ-
ложени во пастирската по-
сла ница на Охридскиот пат-
ри јарх Јоасиф и Синодот од 
21 мај 1740 година, во која се 
наведуваат следните причи-
ни и препораки: "...Прво, за 
тоа што тогаш е зимско вре-
ме..., второ што празникот 
Свети Наум паѓа непосредно 
пред празникот Раѓањето на 
Спасителот наш Исус Хрис-
тос... Затоа со оваа синодска 
грамота снабдена со патри-
јар шиски печат, им се обја-
вува на сите и насекаде дека 
празникот и славата на све-
тиот и босоног отец наш Наум 
чудотворец, кој лежи во Ли-
винска Деволска, поради по-
големо славење и чест и по-
ради речените околности, се 
пренесува и се преместува 
од 23 декември, па да се праз-
нува и прославува на 20 јуни. 
За секој кој носи топла и 
доброволна побожност кон 
светецот тогаш нека се потру-
ди да дојде... на изворите на 
чудата на светиот гроб каде 
што лежат светите мошти и 
во светиот храм негов, умен 
извор полн со исцелување да 
би примил благослов и осве-
тување на телото и на душа-
та, бидејќи чудата и благо де-
тите и советувањата на све-
тиот и босоногиот отец наш 
Наум, чудотворец се толку 
бројни што ги надминуваат и 
многуте ѕвезди како застап-
ник и помошник на сите дни 
во сечиј живот и најголем 
помошник за здобивање веч-
но блаженство и Царството 
на Господа наш Исус Хрис тос".

голем Собор на народот. Многу болни доаѓаат 
(или ги носат) и преку верата и молитвата го 

добиваат излекувањето над неговите мошти. 
Сесилниот Бог ни остави големо богатство, 

неизмерно богатство, непроценлив дар, светите 
мошти на силниот и неуморен Светител, 

чудотворните мошти кои живо дејствуваат, 
чесните мошти на чудотворниот лекар, Свети 

Наум Охридски.

гатство, неизмерно богатс-
тво, непроценлив дар, све-
тите мошти на силниот и не-
уморен Светител, чудо твор-
ните мошти кои живо дејс-
твуваат, чесните мошти на 
чудотворниот лекар, Свети 
Наум Охридски.

Овој манастир, кој има свое 
историско значење е "најго-
лемиот чудотворен сад на 
овие македонски и балкан-
ски простори". Кога вле гува-
ме во манастирот, го забеле-

мртни дела. Да ја почув ству-
ваме светоста на светецот, 
кој го бранел и го брани на-
шиот народ од нападите на 
непријателите, особено од 
духовните поробувачи. Тој е 
жив, ги слуша нашите молит-
ви и му ги пренесува на Бога, 
нè застапува пред Бога. Тој е 
вечен молитвеник за нашиот 
и за сите словенски народи 
пред Бога. Со својот Свет Дух 
и ум проникнува во дла бо-
чините и во тајните на на-
шиот живот, зашто душата ја 
воздигнал до Божјите висо-
чини.

Познато е дека во мина-
тите векови во манастирот 
"Свети Наум Охридски", во 
текот на целата година, осо-
бено на денот на Светецот, 
доаѓале луѓе не само од Ох-
рид и од околните места, 
туку и од многу подалечни за 
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