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Македонскиот 
светител Св. Наум 

Охридски, бесмртниот 
великан кого 

вековите не го раѓаат, 
талентираниот ученик 

на Светите браќа 
Кирил и Методиј, е 
чудотворен лекар, 
познавач на многу 
јазици, преведувач 

на многу дела. 
Превел голем број 
црковни книги на 

црковнословенски 
јазик. Учествувал 
во преводот и во 

проповедот на Светото 
Писмо. Ги составил 
каноните за Свети 
Архангел Михаил, 

Свети апостол Андреј 
и за пренесување на 

моштите на Свети 
Јован Златоуст.

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПР        ЕПОДОБЕН МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПР   
НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦНАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

ГО ОСТАВИЛЕ  
СО ДУХ, ТЕЛО  

На ш ата 
ис то ри-
ја, пре-

ку нашата Света 
Црква, потече како 

една река, за жал, 
повеќе крвава от кол-

ку бистра, но таа крв, 
крвта на Божјите чеда, 

Богобојазливи јунаци и 
храбри борци, пролеана 

за Христовата вера и Татко ви-
ната наша, силно вика пред 
престолот на Севишниот и Се-
силниот Бог. Крвавите маке дон-
ски рани по телото на пра вед-
ниот затвореник Свети Наум 
Охридски, се вградени во не-
бесната Христова Црква и во 
срцата на целиот македонски 
народ.

"Вие знаете од каде и зошто 
сте дошле во оваа словенска 
земја, знаете дека овде не сте 
пожелни... И почнаа со кам ши-
ци... да ме шибаат по очи, по 
глава, по грбот", зборувал из-
мачениот од страна на гер ман-
ските мисионери, некогашниот 
затвореник, некогашниот про-
даден роб, големиот маке дон-
ски Светител Свети Наум Ох-
ридски.

Роден и живеејќи во Маке-
донија, тој на себе го почув-
ству вал маченичкиот живот на 
македонскиот народ и него ви-
те страдања, и стоејќи пред Хрис-
товиот престол го заштитува 
македонскиот народ, неговата 
и наша татковина Република 
Македонија, од секакво не при-
јателство низ сите векови. За-
тоа преку Тропарот посветен 
на неговото име, го молиме 
Светителот да нè избави од 
секакви искушенија: "Соеди ну-
вајќи се со Христа, си го оста-
вил светот; живеејќи со дух, те-
лото си го распнал, преблажен 
Науме. Си се стремел како 
апос толите да се подвизуваш 
и безбројното мизијско мно-
жес тво во верата си го вовел. 
Така и нас со Твоите молитви 
избави нè од искушенија".

Живеел во она тешко исто-
риско време кога непри ја те ли-
те на нашиот народ сакале да 
го германизираат и да го ели-
низираат. Но, длабоко мисле ни-

"Македонијо, Македонијо, Македонијо,
избрана од Господа земјо, 

прво зрно на надежта,
земјо облечена во фустанот на надежта,

со крвави раце небројани, земјо,
раскината земјо, предадена, благословена земјо, очајна 

и тивка...
Мајко на Првата црква (се мисли во Европа и на Балканот)!"
извадок од "Лидија од Македонија"

от, надарениот, мудриот Свети 
Наум и преостанатите Свети 
Седмочисленици (во кои спаѓа 
и тој): Св. рамноапостолни бра-
ќа Кирил и Методиј, Св. Кли мент 
Охридски, Св. Сава, Св. Горазд 
и Св. Ангелариј, не дозволиле 
македонскиот народ да про-
пад не во нечистото море на 
туѓинските влијанија, го отфр-
лиле незнајбожното учење и 
го благовестиле Триединиот Бог, 
проповедувајќи ја христијан-
ската вера при Богослужбата 
на црковнословенски јазик. И 
во такво тешко време, кога це-
лиот наш народ бил измачуван, 
поробуван и обесправен, Св. 

Наум заедно со преостанатите 
Св. Седмочисленици, твореле 
и оставиле дела кои се толку 
важни, кои се камења на те ме-
лот на нашиот живот, дела кои 
влегуваат во темелот на она 
што се смета дека е корен на 
секој народ. 

Македонскиот светител Св. 
Наум Охридски, бесмртниот 
ве ликан кого вековите не го 
раѓаат, талентираниот ученик 
на Светите браќа Кирил и Ме-
тодиј, е чудотворен лекар, поз-
навач на многу јазици, преве-
дувач на многу дела. Превел 
голем број црковни книги на 
црковнословенски јазик. Учес-

МАНАСТИРСКАТА ЦРКВА МАНАСТИРСКАТА ЦРКВА 
"СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ""СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ"



53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 678 / 29.6.2007

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

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПР        ЕПОДОБЕН   ЕПОДОБЕН 
НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

 СВЕТОТ, ЖИВЕЕЈЌИ
ТО СИ ГО РАСПНАЛ!

твувал во преводот и во про-
поведот на Светото Писмо. Ги 
составил каноните за Свети Ар-
хангел Михаил, Свети апос тол 
Андреј и за пренесување на 
моштите на Свети Јован Зла-
тоуст. 

На југоисточниот брег на 
Охридското Езеро, на висока 
карпа, на изворот на Црн  Дрим 
(при крајот на IX и на почетокот 
на X век), тој изградил ма нас-

(голема схима), го претчув ству-
вал крајот на својот живот, се 
повлекол во својот манастир и 
во него останал сè до 910 го-
дина, кога му го предал својот 
Свет Дух на Господа. Починал 
во Господа со мир на 5.1.910 
година. Неговото свето тело 
било погребано од рацете на 
Архиепскопот Свети Климент 
Охридски и положено на дес-
ната страна од манастирот, кој 
тој го изградил. Неговиот гроб 
се наоѓа во тој манастир и е 
извор на чудотворна сила. Све-
ти Наумовиот гроб со светите 
мошти во неговиот манастир, 
претставува вистински меди-

цински центар, незгаснат ду-
 ховен центар, Силоамска бања 
за лекување на луѓето од раз-
ни болести во денот и "ноќта 
на неговото нечујно слегување 
и посетување на нивните маки, 
болести и желби". И по смртта 
останал како исцелител на бол-
ните и тоа од различни тешки 
и неизлечливи телесни и ду-
шев ни болести. Излекувал и 
лекувал неродилки, умоболни, 
неми, сакати.

Овој прекрасен манастир, 
со неговата историја, прет ста-
вува светилиште со длабоко за-
чувани корени на нашето ма-
кедонско самобитие, тради ци-
ја на македонскиот народ и 
исконски живот преку љубовта 
и верата во Пресвета Троица. 

Главниот празник на Свети 
Наум Охридски се одбележува 
на 5 јануари, а на 3 јули е лет-
ниот празник, или Собор на 
Светителот. На овој датум ко-
лони од поклоници од Ма ке-
донија и од цел свет доаѓаат во 
манастирот за да му се по кло-
нат и да го бакнат неговиот 
гроб.

Македонци и Македонки во 
татковината и во светот, "горди 
наследници на нашиот бес мр-
тен великан", дојдете да се по-
клониме на ова големо свето 
место, на Светиот гроб на Св. 
Наум Охридски, да ги прикло-
ниме своите колена пред не-
говите чудотворни мошти и да 
им се поклониме, да го до пре-
ме со своето лице гробот на 
Светецот, да го целиваме, да 
му оддадеме слава и благо дар-
ност за неговите бесмртни дела. 
Тој е жив, ги слуша нашите мо-
литви и му ги пренесува на 
Бога, нè застапува пред Бога. 
Со својот Свет Дух и ум про-
никнува во длабочините и во 
тајните на нашиот живот, заш-
то душата ја воздигнал до Бож-
јите височини. Тој ни ги по ка-
жува вечните вредности на жи-
вотот, кои најсигурно "водат 
во трајно заедништво со него 
до Бога".

Овој преподобен и голем 
отец наш Наум бил канони зи-
ран за Светец кон крајот на X 
век. Светителскиот култ кон 
Свети Наум е изразен во лите-
ратурата, сликарството, народ-
ните преданија и легенди, во 
одбележувањето на неговите 
празнични денови и во гра де-
њето цркви и манастири во не-
гова чест, а за слава на Пре-
света Троица.

тир и им го посветил на Свети 
Архангел Михаил и на Свети 
Архангел Гаврил. Свети Кли-
мент Охридски го извршил ос-
ветувањето на манастирот.

Блажениот отец, цел свој 
живот, од детството па до кра-
јот, бил девственик, и ја за па-
зил девственоста и чистотата. 

`

МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ 
НАУМ ОХРИДСКИНАУМ ОХРИДСКИ

Светителот со непоколеблив 
дух го основал и го раководел 
монаштвото во Македонија и 
станал татко на монаштвото во 
Македонија и на Балканот. Ре-
чиси 11 векови се чувствува 
неговата моќ на раководење 
на монасите во Македонија, на 
Балканот и во цел свет, секаде 
каде го повикувале. Речиси 11 
векови македонскиот народ и 
илјадници луѓе во светот ја чув-
ствуваат чудотворната моќ на 
лекувањето на Светителот. 

Чудотворецот и исцели те лот 
од секакви болести, и на ино-
верните и на муслиманите, на 
оние кои му приоѓаат со вера, 

"No}ta na negovoto 
ne~ujno sleguvawe i 
posetuvawe na nivnite 
maki, bolesti i `elbi".

силниот Светец на збор и перо, 
трпеливиот и издржливиот во 
страдањата, заштитникот на 
бед  ните, на сиромашните, на 
сираците и на вдовиците, ду-
ховниот втемелувач на Хрис-
товата вера во срцата на лу-
ѓето, со примен монашки чин 

"Soedinuvaj}i se so 
Hrista, si go ostavil 
svetot; `iveej}i so 
duh, teloto si go 
raspnal, prebla`en 
Naume. Si se stremel 
kako apostolite da 
se podvizuva{ i 
bezbrojnoto mizijsko 
mno`estvo vo verata si 
go vovel. Taka i nas so 
Tvoite molitvi izbavi 
ne od isku{enija".


