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"ВО ЉУБОВТА КОН

ХРИСТОВИТЕ МАЧЕНИЦИ 
НИКОГАШ НЕ УМИРААТ

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Хр и с  то -
ви  те ма-
че ници, 

просветени 
со светлоста 
на Христовата 
вера, останаа 

засекогаш жи-
ви. Бог ги испи тал 

и ги нашол дос тој-
ни за Себеси. Тој ги 

про верил како злато 
во печка и ги примил 

ка ко најсовршена жрт-
ва. Во времето на вос-

креснувањето тие ќе свет ка-
ле како искри меѓу гранки. Во 
вечноста овенчани и вечно 
прославувани победиле пре-
ку непорочни подвизи. Со го-
лема слава, чест и бескрајна 
моќ на небото и на земјата 
живеат достојно за Бога. 

Меѓу Христовите храбри 
маченици и маченички спа-
ѓаат и Светиот Великомаченик 
и Чудотворец Димитриј Ми ро-
точив, неговиот ученик Све  ти 
Маченик Нестор, како и Све-
тата Великомаченичка Парас-
кева (Петка) од Иконија.

ПОЗНАТИОТ 
ГОЛЕМЕЦ

Свети Великомаченик Ди-
митриј, чуварот на светото пра -
вославие, со своите свети мош-
ти поставени во нему посве-
тената базилика во Солун и 
со храмовите во цел свет, ме-
ѓу кои и прекрасниот храм во 

БОГА С ТРАВ НЕМА!"
страдалче, победувајќи ги не-
знајбошците. Па, како што ја 
скрши Лиевата гордост, а го 
поттикна на смел подвиг Нес-
тора, така Свети Димитриј на 
Христа Бога моли се да ни да-
рува голема милост".

подножјето на Скопската твр-
дина, како да им пркоси на 
сите времиња и ги повикува 
верните на 26.10./8.11. да дој-
дат во Божјиот дом и да му се 
поклонат, за да им ги открие 
бисерите на Христовата вера 

и љубов, да ги почувствуваат 
чудата и неговата сила и во 
векот во кој живееме. 

Неговото херојство, стра-
дања и победа се изразени во 
тропарот: "Како голем херој 
во бедите те најде Вселената, 

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈ ГО СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈ ГО 
БЛАГОСЛОВУВА НЕСТОР ЗА БОРБА СО ЛИЈБЛАГОСЛОВУВА НЕСТОР ЗА БОРБА СО ЛИЈ

"Бог го 
создаде 

човекот 
за вечност 

и го направи 
слика на 

Своето вечно битие; 
но поради завист од 

ѓаволот смртта влезе 
во овој свет, а неа ја 

доживуваат оние кои 
нему му припаѓаат... 
Бог создал сè за да 
живее и сè што е во 

светот е спасоносно; 
во Него нема отров 
смртоносен, нема 

пекол да владее на 
земјата. Правдата 

е бесмртна, а 
неправдата 

предизвикува смрт; 
безбожниците 

ја привлекуваат 
смртта и со раце и со 
зборови, ја сметаат 

за пријателка и 
ослабуваат: со неа 
сојуз склучуваат, 

зашто се достојни да 
бидат нејзин дел". 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

С В Е ТА  З Е М ЈА  -  ГО С П ОД  И С УС  Х Р И С ТО СС В Е ТА  З Е М ЈА  -  ГО С П ОД  И С УС  Х Р И С ТО С

Свети Великомаченик Ди-
митриј бил роден во Солун. 
Бил син единец, подарен од 
Бога, по молитвите на него-
вите набожни родители. Све-
ти Димитриј бил крстен во тај-
ната домашна молитвеница. 
Сесилниот Бог му го просве-
тил умот со Неговите свети за-
кони. Со својот длабок и воз-
вишен ум, тој го познал Бога. 
По смртта на татко му, кој бил 
солунски војвода, царот Мак-
симијан го поставил храбриот 
и мудар Свети Димитриј за 
цар ски намесник на Солун-
ската област, без да знае дека 
е христијанин и му рекол: 
"Чу вај ја татковината своја, ис-
чисти ја од безбожните хрис-
тијани и убиј го секого кој го 
признава името на Распна-
тиот". Но, "...словото Божјо не 
се врзува". Свети Димитриј не 
се надевал на земните царе-
ви. Божјото царство е "цар ство 
на сите векови", а вла деењето 
Божјо е бескрајно над сите 
поколенија. Добриот војник на 
Исуса Христа, Свети Димит-
риј, со силна љубов кон Бога, 
јавно и без страв го пропо ве-
дал вистинскиот Бог. "Во љу-
бовта страв нема...".

Со силна вера во Бога, со 
вера "што го победува светот", 
го искоренувал многубош тво-
то и за солунците станува втор 
апостол Павле. Се откажал од 
привремениот земен живот, 
од високиот чин, од својата 
младост и убавина. Сакал да 
ја пролее својата крв за Хрис-
тос. Пред царот Максимијан 
смело изјавил дека е христи-
јанин. Царот бил огорчен и го 
фрлил светителот во темница. 
Но, и во затворот Свети Ди-
митриј бил во служба на Бога, 
во радост на Бога и го про-
славувал: "Боже, не напуштај 
ме, за да ја објавувам..., силата 
Твоја и правдата Твоја на се-
гашниов род и на идниот род... 
Ќе се радува устата моја кога 
ќе Ти пеам, и душата мо ја, која 
си ја спасил. И јазикот мој се-
когаш ќе зборува за Твојата 
правда...". 

Со зборовите на пророкот 
цар Давид ја објавил славата 
Божја. Божјиот ангел го пот-
крепувал во затворот. Царот 
дознал дека Нестор го по бе-
дил гладијаторот Лиј, со бла-
гослов на Св. Димитриј. Затоа 
издал наредба Св. Димитриј 
да биде убиен. На 8 ноември 
војници влегле во затворот. 
Го нашле на молитва. Од не-
говото лице зрачела нео бич-
на светлина. Војниците биле 
исплашени од тоа. Не му се 
доближувале. Оддалеку го про-
бодувале со копја и го убиле. 

Потоци од топлата црвена крв 
го натопиле затворот. "Вис тин -
ската светлина веќе свети". 
Младиот маченик Христов пре -
минал од смрт во вечен живот, 
зашто Оној Кој е во него "е 
поголем од оној кој е во све-
тот". Кога умирал Светителот, 

цен ковчег, во новиот храм 
биле положени чесните мош-
ти на маченикот, кои се со-
сема нераспаднати. Леонтиј 
сакал во својата татковина да 
пренесе дел од моштите на 
Светителот и над нив да по-
дигне црква, но тој му се ја-

царот Максимијан наредувал 
да се организираат глади ја-
торски игри во арените, при 
што биле жртвувани хрис ти-
јаните. Нестор страдал дла бо-
ко во себе, гледајќи како го-
ростасниот Лиј ги измачува 
христијаните, фрлајќи ги врз 
многубројните копја и како 
тие умираат во најтешки ма-
ки. За сè ова Свети Нестор во 
затворот го известил Свети 
Димитриј и решил да излезе 
сам на мегдан со Лиј. Св. Ди-
митриј го благословил и му 
рекол: "Ќе го победиш Лиј, но 
ќе настрадаш поради Христа". 
Нестор, идниот свети маче-
ник, се качил на бината изви-
кувајќи силно: "Боже на Ди-
мит рија, помогни ми". И на-
вистина, Нестор го победил 
Лиј, го фрлил врз острите коп ја 
и џиновскиот Лиј умрел. Затоа 
царот наредил Нестор да би-
де исечен со меч, а Димитриј 
избоден со копја.

На 10 ноември не можеме, 
а да не се сетиме на стра да-
њата на милосрдната девојка 
со сонцезрачна убавина, со 
чист разум и со света душа, 
Света Великомаченица Парас-
кева - Петка, од Иконија. За 
време на царот Диоклецијан, 
обвинета од незнајбожните 
граѓани дека верува и го про-
поведа Распнатиот Христос, 
била изведена на суд пред 
кнезот на таа земја. Ја озарил 
Светиот Дух и нејзиното мило 
лице станало светло. Со чисто 
срце во кое го носела Христа, 
светата девојка пред кнезот, 
на судот одговорила: "...Името 
на вечниот живот ми е: хрис-
тијанка, слугинка Христова, а 
името на мојот привремен жи-
вот е Параскева". По на редба 
на мачителот таа била тепана 
со сирови жили. Ја обесиле 
на дрво и со железни нокти й  
ги дереле ребрата, а со крпи 
й ги триеле раните. На тој на-
чин й го одрале месото сè до 
самите коски. Потоа ја сим на-
ле од дрвото и ја фрлиле во 
темница. Таму й се јавил ан-
гелот Божји и ја излекувал од 
раните. Со молитва ги разур-
нала идолите во незнај бож-
ниот храм. Тогаш кнезот на-
редил ребрата да й ги палат 
со оган. Но, и тие мачења ги 
издржала. На крај кнезот на-
редил да ја исечат со меч. Ко-
га й ја отсекле главата, небото 
прозборело: "Радувајте се пра -
ведни, зашто се венчава ма-
ченицата Параскева!"  

таму бил и Луп, неговиот ве-
рен слуга. Тој ја зел облеката 
на светиот маченик, натопена 
во неговата чесна крв, и со неа 
излекувал многу болни. И прс-
тенот го натопил во крвта. Но, 
царот Максимијан дознал за 
тоа и наредил да му ја исечат 
главата на блажениот Луп. 
Ноќта христијаните тајно го 
погребале телото на Свети Ди-
митриј. Над неговиот гроб во 
Солун најпрво бил изграден 
мал храм, а подоцна, од бла-
годарност кон Светителот што 
го излекувал преку светите 
мошти, на истото место, на 
местото на старата мала црк-
ва во Солун, подигнал нова и 
огромна црква, познатиот го-
лемец, велможа од Илирија, 
по име Леонтиј. При разур ну-
вањето на малиот храм биле 
најдени моштите на Св. Вели-
комаченик Димитриј, сосема 
зачувани и неизгниени. Од 
нив течело благомирисно ис-
це лително миро. Затоа е на-
речен Мироточив. Во ска по-

вил и го спречил тоа да го 
направи. Затоа Леонтиј во Или-
рија ја пренел само плаш те-
ницата, натопена со крвта на 
Светителот, во златен ков чег 
и му изградил црква на Св. 
Димитриј. И царот Јусти јан, 
благородниот владетел, ре -
шил моштите на големиот 
Божји слуга да се пренесат од 
Солун во Цариград, но Све-
тителот не се согласил со тоа. 
Одеднаш од ковчегот избил 
оган, а од огнот се слушнал 
страшен глас: "Застанете, и не 
допирајте". 

УМИРАА ВО 
НАЈТЕШКИ 

МАКИ
На 9 ноември се слави уче-

никот на Св. Димитриј, мла ди-
от и храбар христијанин Све-
ти Маченик Нестор. Во тоа 
вре ме за да се развесели се-
беси и незнајбожниот народ, 

СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА 
ПАРАСКЕВА - ПЕТКА ИКОНИСКАПАРАСКЕВА - ПЕТКА ИКОНИСКА


