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" В Е Л И К АТА  Т Р  

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - 
ЧУДОТВОРЕЦ И СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ 

ТИВЕРИОПОЛСКИ МАЧЕНИЦИ
Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Со 
зборови 

си ги 
упатил 

народите 
кон верата 

Божја, со делата 
си се издигнал, 
преблажен, кон 

божествен и блажен 
живот. Со чуда си ги 
просветил оние кои 
пристапуваат верно 
кон тебе, преславно 

осветлувајќи ја 
темнината со 

знаменија. Заради 
тоа го славиме твојот 

божествен спомен, 
Клименте". 

"Хранет со млекото 
на добродетелите, 

оче, си го достигнал 
нивниот врв, а 

запален од топлината 
на љубовта, си 

станал правило 
на воздржание и 

кротост. Си бил извор 
на милост и бездна на 

сочувство...".

И  " К А Р П А ТА  Н  

Кој тебе 
нема да 
те про-

сла      вува, муд-
ри Свети Кли-
менте! Кој не-

ма да ги воспе-
ва твоите пре-

свети дела! Кој ти 
подари такво вре-

ме кое никогаш не 
минува, кое секогаш 

те обновува? Во Божји 
раце е времето и Тој ти 

подари такво време, сега и 
во сите векови да го носиш 
името свето. 

"Клименте, со животот из-
никна како гранка на вис-
тинска лоза, обработена од 
Бога, изобилна од многу плод. 
Богат, вечен дар на Духот: 
твоите зборови - рајски, ми-
рисни цвеќиња; бесмртни под-
визи - гроздово вино што го 
весели срцето; чудата - ги от-
странуваа сите душевни сла-
бости и телесни болести...

Клименте, храмот твој е 
лекарство за душите, гробот 
твој - извор на исцеленија, 
правот - камшик што многу 
ги мачи бесовите, а славниот 
лик твој - утеха на ожа лос-
тените". (извадок од служба 
на Св. Климент) 

На датумот 8 декември во 
нашата татковина Маке до ни-
ја и секаде во светот каде 
што се наоѓаат Македонците, 
најдостоинствено ќе заѕво-
нат камбаните на Христовата 
Црква и ќе го најават славе-
њето во чест на Св. Климент 
Охридски, вечниот небесен 
граѓанин, бесмртен великан, 
великопроповедник и апос-
тол, кој со своите дела го ове-
ковечи своето име, но и име-
то на својот народ и родната 
Македонија. Тој заедно со ос-
танатите Седмочисленици (Све-
тите Кирил, Методиј, Наум, 
Сава, Горазд, Ангелариј), не 
дозволи македонскиот на род 
да потпадне под туѓински 
влијанија и да се откаже од 
својата прадедовска вера. Овој 
најталентиран ученик на Све-
тите Кирил и Методиј, прв 
македонски духовник, учи-
тел и книжевник, втемелувач 
на писменоста и на верата, 

преведувач, чудотворец, ле-
кар и педагог, во Охрид ја 
создал Првата Архиепис ко пи ја 
на Балканот (Охридската Пат-
ријаршија, чија наследничка 

е МПЦ з.н.). Мудро стоел на неј-
зино чело 23 години. Го фор-
мирал Првиот европски уни-
верзитет во Охрид, низ кој 
минале 3.500 студенти. Голем 
број од нив биле ракопо ло-
жени за свештеници, ѓакони, 
ипоѓакони. Многумина од нив 
биле испратени на свеш те но-
служителска и пропо вед нич-

ко-мисионерска работа кај сло-
венските народи на Бал кан ски-
от Полуостров, но и по да леку. 
Не е мал бројот од нив кои 
дошле и во далеч ната Русија. 

Тој е познат културен и цр-
ковен деец не само во Ма-
кедонија, туку и во светот. 
Све  тото Евангелие го про по-
ведал 50 години (во IX и во X 
век). Ги превел "Цветниот 
Триод" и многу други бого-
службени книги. Во чест на 
својот учител Свети Кирил 
Со лунски, глаголицата ја ре-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

У Б А  Н А  В И С Т И Н АТА "

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

 А  Д О Б Р О Д Е Т Е Л И Т Е "

формирал во кирилица. Ав-
тор е на "Пофалното слово за 
Кирила", на "Панонските ле-
генди" - дело за животот на 

Светите браќа Кирил и Ме-
тодиј и на многу други дела. 
Напишал проповеди - обрас-
ци за сите празници во годи-
ната. Ги опишал чудата на 
Пресвета Богородица, а пи-
шувал и за животот на Свети 
Јован Крстител. Свети Кли-
мент со неговата мисионер-
ска дејност, која имала  цел да 

станал правило на воздр жа-
ние и кротост. Си бил извор на 
милост и бездна на сочув-
ство...".

Изградил манастир во Ох-
рид. Ја подигнал црквата "Св. 
Пантелејмон". Починал мирно 
на 27.7.916 година. Неговото 
свето и чесно тело било по-
ложено во манастирот, и тоа 

во гробот кој самиот тој го 
подготвил со свои раце. Но, 
подоцна неговите нетрулеж-
ни мошти биле пренесени во 
црквата "Света Богородица 
Перивлепта". Во 2002 година, 
во август, неговите чудо твор-
ни мошти со најголема све-
ченост беа пренесени во ос-
ветениот и обновен манас-
тир на "Св. Климент и Пан те-
лејмон" на Плаошник. Тие се 
наоѓаат во оригиналниот сар-
кофаг каде што тој бил по-
гребан.

Во сите цркви во Маке до-
нија и во целиот христијански 
свет, на овој датум празникот 
најсвечено се одбележува. 
Секоја година свечено се од-
бележува и во македонското 
светилиште на МПЦ "Свети 
Климент Охридски" во Торон-
то, Канада.

Со песни да го прославиме 
добриот пастир, големиот по-
борник на Духот, чудниот Св. 
Климент, "Великата труба на 
вистината" и "Карпата на до-
бродетелите". Тропарот на 
Свети Климент Охридски гла-
си: "Со зборови си ги упатил 
народите кон верата Божја, 
со делата си се издигнал, пре-
блажен, кон божествен и бла-
жен живот. Со чуда си ги про-
светил оние кои приста пу ва-
ат верно кон тебе, пре славно 
осветлувајќи ја тем нината со 
знаменија. Заради тоа го сла-
виме твојот божес твен спо-
мен, Клименте". 

На 11 декември се слават 
Светите Петнаесет Тиверио-
полски (Струмички) Свеште-
номаченици и Свети Роман 
епископ македонски. Него ви-
от спомен е забележен во Па-
рискиот кодекс во 1578 го-
дина. Имињата на Светите 
Пет  наесет Тивериополски Ма-
ченици се: епископите - Ти-
мотеј и Теодор; свештениците 
- Петар, Јован, Сергиј, Теодор 
и Никифор; ѓаконите - Васи-
лиј и Томе; монасите - Еротеј, 
Данило, Харитон, Сократ, Ко-
масиј, Евсевиј и Етимасиј. На-
с традале посечени со меч, за 
верата во Христа, во 361 или 
во 362 година во Струмица, 
за време на цар Јулијан Вто-
ри Отстапник, идолопок ло-
ник.

им ја објави Божјата вис тина 
на народите, почиту вај ќи ја 
нивната културна само бит-
ност, останал жив пример за 
Светата Црква, но и за ми-
сионерите на сите времиња. 

"Хранет со млекото на до-
бродетелите, оче, си го дос-
тигнал нивниот врв, а запален 
од топлината на љубовта, си 

СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ 
ТИВЕРИОПОЛСКИ ТИВЕРИОПОЛСКИ 
СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИСВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ

ОБНОВЕНИОТ МАНАСТИР "СВЕТИТЕ КЛИМЕНТ И ОБНОВЕНИОТ МАНАСТИР "СВЕТИТЕ КЛИМЕНТ И 
ПАНТЕЛЕЈМОН" НА ПЛАОШНИКПАНТЕЛЕЈМОН" НА ПЛАОШНИК

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ТОРОНТО, "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ТОРОНТО, 
КАНАДА, КАТЕДРАЛЕН ХРАМ НА КАНАДА, КАТЕДРАЛЕН ХРАМ НА 
АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА ЕПАРХИЈААМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА ЕПАРХИЈА


