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"ГОСПОДИ, ПРИМ 

Свети 
Еразмо 

Охридски 
се родил во 
Антиохија 

Сириска. Живеел во 
III век, во време на 

царевите Диоклецијан 
и Максимијан (284-385). 

Водел подвижнички 
живот на Ливанската 

гора. Достигнал 
совршенство во 

духовниот живот и Бог 
го обдарил со дар за 

чудотворства.
Пред смртта се свртел 
кон исток, се поклонил 
три пати и со кренати 
раце го молел Бога да 

им ги прости гревовите 
и да им дарува вечен 

живот на сите оние 
"кои со вера ќе го 

повикуваат Неговото 
име". Штом ја завршил 
молитвата, се слушнал 

глас од небото кој му 
велел: "Нека биде така 

како што молеше, 
целебнику мој Еразмо". 

"Odete po siot svet i propovedajte go Evangelieto 
na sekoe sozdanie. Koj }e poveruva i se krsti, }e bide 
spasen; a koj ne poveruva, }e bide osuden"!

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ СВ        ЕШТЕНОМАЧЕНИК МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ СВ  
ЕРАЗМО ОХРИДСКИЕРАЗМО ОХРИДСКИ

Во мно-
гу ве ков-
н о т о 

наслед ство на 
гра довите во Ма-

кедонија, осо бено 
на Ох рид, пеш тер-
ните цркви и мо-
нашки жи веа лиш-
та зазе маат ис-
клу чи тел но зна-

чај но место.
Повеќето од нив 

се вградени во при-
родно оформените кар пи 

или, пак, дооформени со 
човечка рака. Со својата 

разновидност, не само во 
од нос на градбата и место-

по ложба, туку и по начинот на 
живописувањето тие ги при вле-
куваат домашните и стран ските ту-
ристи. Тие се живи сведоци за 
развојот на све тото православие 
во нашата библиска земја.

Во близина на Охрид (на па-
тот Охрид-Струга), непо сред но 
до северното крај бреж је на Ох рид-
ското Езеро, се наоѓа пеш терната 
црква, посветена на Свети Ераз-
мо Охридски. Во неа живеел, се 

подвизувал и делувал за Гос-
под Исус Христос овој хра-
бар македонски маченик. Црк-
вата има необична положба. 
Сместена е во внатрешноста 
на издигнатиот Габарски рид. 
На овој рид се откриени кул-
турни слоеви и од прет хрис-
тијанскиот период, како што 
е тврдината со ѕидини од вре-
мето на македонските кра-
леви. 

Живописот во пештерната 
црквичка е зачуван во три 
сликарски фази. Во најста ра-
та фаза е идентификуван ли-
кот на Свети Еразмо, кој по-
текнува од XIII век.

Голем дел од живописот 
во внатрешноста потекнува 
од XVII век.

Освен портретот на па тро-
нот на црквата, во оваа црква 
најсилен впечаток остава Пре-

света Богородица, насликана 
со раширени раце, а на гра-
дите во медалјон е прет ста-
вен малиот Исус Христос. 
Прет  ставена е и Службата на 
светите архијереји, но само 
делумно е зачуван насли ка-
ниот Свети Јован Златоуст. 

сликана фреска со претстава 
на Свети Еразмо, која потек-
нува од XVI век. Тој е на сли-
кан како старец со седа дол-
га коса, со патец во средина. 
Облечен е во црвен фелон и 
бел омофор. Во левата рака 
држи затворено Евангелие, а 

Во фреско техника се насли-
кани и ликовите на Свети 
Архангел Михаил, на Светите 
рамноапостолни цар Кон-
стан  тин и царица Елена и мно-
гу други светители.

На северниот ѕид на оваа 
мала пештерна црква е на-

со десната благословува.
И денес, по 17 векови, зра-

чи голема чудотворна сила 
на верниот Божји угодник. 

Свети Еразмо Охридски спа    -
ѓа во македонските све тители 
(МПЦ, Американско-канад ска-
та епархија, 25-ти ју билеен цр-
ковно-народен со бир, 1999 
година, Краун-Поинт, САД).

Се родил во Антиохија Си-

ПРЕПОДОБЕН СВЕШТЕНОМАЧЕНИК ПРЕПОДОБЕН СВЕШТЕНОМАЧЕНИК 
ЕРАЗМО ОХРИДСКИЕРАЗМО ОХРИДСКИ



53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 676 / 15.6.2007

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

И ГО ДУХОТ МОЈ!"

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ СВ        ЕШТЕНОМАЧЕНИК   ЕШТЕНОМАЧЕНИК 
ЕРАЗМО ОХРИДСКИ

риска. Живеел во III век, во 
времето на царевите Диокле-
цијан и Максимијан (284-385). 

дар за чудотворства. Имал 
чин на архијереј и со Бо жес-
твена ревност, како вис тин-

нам?", смело му рекол на ца-
рот. Царот им се израдувал 
на овие зборови. Го одвел 
маченикот во храмот на Зевс, 
му го покажал бакарниот кип 

својата тиранија наредувајќи 
да бидат посечени сите 20.000 
покрстени, а Свети Еразмо 
да го облечат во вжештено 
бакарно одело. Но, со помош 
на Божјата благодет вжеш те-
ното одело се разладило и 
не го изгорело телото на ма-
ченикот Еразмо. Потоа го фр-
лиле во зандана и го под ло-
жиле на мачење. Но, Свети 
Архангел Михаил му се јавил 
во затворот и го извел Ераз-
мо оттаму. Потоа верниот 
Бож ји слуга Еразмо заминал 
за Кампанија (благословена 
покраина во Средна Италија), 
го проповедал Светото Еван-
гелие и многумина пове ру-
вале во вистинскиот Бог. 

Овој рамноапостолен под-
визник се вратил во градот 
Хермелија, се повлекол во 
пештера и во неа се изло-
жувал на најтешки подвизи 
сè до смртта. Пред смртта се 
свртел кон исток, се покло-
нил три пати и со кренати 
раце го молел Бог да им ги 
прости гревовите и да им 
дарува вечен живот на сите 
оние "кои со вера ќе го по-
викуваат Неговото име". Штом 
ја завршил молитвата, се слуш -
нал глас од небото кој му 
велел: "Нека биде така како 
што молеше, целебнику мој 
Еразмо". Радосно повторно 
погледнал кон небото и "го 
виде венецот на славата како 
се спушта на него, и ги виде 
хоровите ангелски, про ро ци-
те, апостолите и мачениците, 
кои приоѓаа да ја примат не-
говата света душа". Најпосле 
извикал: "Господи, прими го 

"Go vide venecot na slavata kako se spu{ta 
na nego, i gi vide horovite angelski, prorocite, 
apostolite i ma~enicite, koi prio|aa da ja primat 
negovata sveta du{a". 

Водел подвижнички живот на 
Ливанската гора. Достигнал 
совршенство во духовниот 
живот и Бог го обдарил со 

ски апостол, го проповедал 
Светото Евангелие низ све-
тот, исполнувајќи ја Божјата 
заповед за крштевање на лу-

"Jas se poklonuvam i Mu slu`am na mojot Gospod 
Isus Hristos; a ti ka`i mi, na koj Bog u{te da se 
poklonam?"

(статуа) на Зевс, и му наредил 
да принесе жртва и да му се 
поклони. Маченикот поглед-
нал во идолот со мрачен по-
глед и во тој момент кипот 
паднал, се искршил на пар-
чиња. Направил и други чуда, 
поради кои народот по ве ру-
вал во Бога. Царот засрамен 
се вратил во својот дворец. 
Тогаш Еразмо продолжил да 
ја проповеда Христовата вера, 
многумина поверувале во 
Бога и тој покрстил 20.000 
луѓе. Максимијан ја покажал 

духот мој!" Починал околу 303 
година. Македонскиот пре-
подобен свештеномаченик 
Свети Еразмо Охридски за-
станал во првите редови на 
Христољубивата војска за да 
се моли за македонскиот на-
род и за луѓето од цел свет. 
Му се оддава почит на 15 
јуни.

СВЕТИ ЕРАЗМО XIII ВЕКСВЕТИ ЕРАЗМО XIII ВЕК

МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС "СВЕТИ МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС "СВЕТИ 
ЕРАЗМО ОХРИДСКИ" СО ПЕШТЕРНАТА ЕРАЗМО ОХРИДСКИ" СО ПЕШТЕРНАТА 
ЦРКВА НА СВЕТИТЕЛОТ ЦРКВА НА СВЕТИТЕЛОТ 

ѓето од цел свет: "Одете по 
сиот свет и проповедајте го 
Евангелието на секое соз да-
ние. Кој ќе поверува и се крс-
ти, ќе биде спасен; а кој не 
поверува, ќе биде осуден". 

Дошол и во Македонија, 
во градот Охрид (Лихнида). 
Тој ја засакал македонската 
земја, ја засакал таа света 
биб лиска земја во која хрис-
тијанството особено земало 
замав и го проповедал Све-
тото Евангелие во неа. Со мо-
литви кон Бога го воскреснал 
синот на некој човек по име 
Анастас и го крстил. Тогаш 
покрстил и многу други не-
знајбошци и ги разорил идол-
ските жртвеници во Охрид. 
Заради тоа бил обвинет кај 
царот Максимијан, кој во тоа 
време престојувал во Или ри-
 ја. Царот испратил кај Еразмо 
свои луѓе. Царските слуги го 
довеле Еразмо пред царот, 
кој наредил да го тепаат за-
тоа што не им се поклонил на 
боговите. "А на кои богови да 
се поклонам?", прашал маче-
никот. "Јас се поклонувам и 
Му служам на мојот Господ 
Исус Христос; а ти кажи ми, 
на кој Бог уште да се по кло-


