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Преподобен 
Тома Малеин 
се слави на 

20 јули. Слава, 
сила, моќ и благодарност 

низ сите векови на 
Пресвета Троица, Кој 

преку него дејствува и 
врши необични дела.

На истиот датум й 
се оддава чест и на 

познатата во светот Света 
Великомаченица Недела.

Силниот Архангел 
повеќе пати й се јавил на 

Пречиста Дева Марија 
додека растела во 

ерусалимскиот храм. Тој 
се грижел за неа и й носел 
храна. Архангел Гавриил 

во ангелска светлина и 
со божествена љубов й  
јавил на Пресвета Дева 

Марија блага вест дека ќе 
го роди Божјиот Син.

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГА        ВРИИЛ, ПРЕПОДОБЕН СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГА   
ТОМА МАЛЕИН И СВЕТА ВЕЛИК        ОМАЧЕНИЦА НЕДЕЛАТОМА МАЛЕИН И СВЕТА ВЕЛИК   

Славниот, силниот и хра-
бар војвода во битките, 
богатиот и "со телото мно-

гу крупен" Преподобен Тома 
Малеин, го познал "вечниот Из-
вор на секое добро" - Господ 
Исус Христос и се откажал од 
светската слава и чест. Го при-

мил мо-
нашкиот 

чин и се 
п о в л е к о л 

од светот во 
п у с т и н а . 
Живеел и се 

изложувал на 
најтешки под-
визи во де сет-
тиот век. Не-
говата љубов 

кон Христа 
била толку го-

лема што Бог му 
испратил водачи и 

патоводители "ноќе 
пред него да оди ог-

нен столб и Светиот 
пророк Илија", и тој 

пристигнал во пустин ска-
та гора наречена Малеа, до 

Света Гора. Таму се подготвувал 
за Царството Небесно. Живеел 
осаменички живот, бил само 
со Бога и се удостоил со Бо-
жествени откровенија. Бог во 
изобилство му подарил "сила 
на чудотворство и благодет на 
исцеление" и ги лекувал лу ѓе-
то од секоја болест. По него ви-

"ЗА МЕНЕ Е  ЖИВОТ   ЗА ХРИС ТА Д А СЕ УМРЕ!"ЗА МЕНЕ Е ЖИВОТ "

"Taa }e rodi Sin i }e mu stavi{ ime Isus, za{to On 
}e go spasi narodot Svoj od negovite grevovi!"

благодарност низ сите векови 
на Пресвета Троица, Кој преку 
него дејствува и врши нео бич-
ни дела.

На истиот датум й се оддава 
чест на познатата во светот 
Света Великомаченица Не де ла. 
Во време на христоборните ца-

њата кои ја барале за сопат-
ничка. Но, едно од одбиените 
момчиња решило да й се ос-
вети. Тоа ја обвинило Недела и 
нејзините родители како хрис-
тијани кај царот Диоклецијан. 
По наредба на царот, родите-
лите на Света Недела биле ма-

те молитви кон Бога, се по ја-
вил извор на вода на безводно 
место. Умрел како победник над 
непријателите на човечкиот жи-
вот и како што некогаш храб ро 
ги победувал видливите не-
при јатели, така и во пустината 
ги победувал невидливите вој-
ски на злите духови. Со сил-
ните молитви на Светителот 
кон Бога и со благодетта на 
Христос (а и со нашата вера 
кон нив), неговите свети мош-
ти извршуваат натприроден 
начин на лекување, дури и од 
неизлечливи болести. Препо-
добен Тома Малеин се слави 
на 20 јули. Слава, сила, моќ и 

реви Диоклецијан и Мак си ми-
јан, христијаните биле жестоко 
прогонувани, мачени и уби ва-
ни. Тогаш, во Анадолија живее-
ле набожните христијани Св. До-
ротеј и Евсевија. По молитвите 
кон Бога, во подоцнежните го-
дини, Бог им подарил женско 
дете, кое се родило во недела 
и затоа при крштевањето го до-
било името Недела. Нејзините 
родители, уште пред да се роди, 
ветиле дека ќе му ја посветат 
на Бога. Света Недела по рас-
нала "прекрасна со тело и со 
душа" и се ветила да умре како 
девојка и да се жртвува за Хрис-
та. Затоа ги одбивала момчи-

СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ ЙЙ ОБЈАВУВА  ОБЈАВУВА 
БЛАГА ВЕСТ НА БОГОРОДИЦАБЛАГА ВЕСТ НА БОГОРОДИЦА

БОГОРОДИЦА БОГОРОДИЦА 
(ИГУМАНИЈА), (ИГУМАНИЈА), 
СВЕТА ГОРАСВЕТА ГОРА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГА        ВРИИЛ, ПРЕПОДОБЕН   ВРИИЛ, ПРЕПОДОБЕН 
ТОМА МАЛЕИН И СВЕТА ВЕЛИК        ОМАЧЕНИЦА НЕДЕЛА  ОМАЧЕНИЦА НЕДЕЛА

"ЗА МЕНЕ Е  ЖИВОТ   ЗА ХРИС ТА Д А СЕ УМРЕ!ЗА ХРИС ТА Д А СЕ УМРЕ!""

чени и прогонети од Анадолија 
во Мелитин, кај управникот 
Јустин. Таму, во најголеми маки, 
како маченици за Христа, го 
завршиле својот живот. Дио-
клецијан ја предал Света Не-
дела на суд кај царот Макси-
мијан, во градот Никомидија 
(Мала Азија).  

На судот, пред царот, Света 
Недела храбро ја потврдила 
својата вера во Христа. Затоа 
тој наредил да ја стават на 
земја и да ја камшикуваат. Ја 
подложиле на најтешки ма че-
ња. Потоа царот му ја предал 
на мачење на Иларион, уп ра-
вителот на Витинија (Мала Ази-
ја), а по неговата смрт му ја пре-
дал на неговиот наследник, 
уп ра  вителот Аполониј. Тој ја 
фр лил Света Недела во затвор и 
наредил да биде мачена на нај-
ѕверски начин. Нејзиното тело 
било претворено во крвави 
рани. Тогаш во затворот й се 
јавил Господ Исус Христос, кој 
й ги излекувал раните и й ре-
кол: "Не плаши се Недело од 
маките, мојата благодет е со 
тебе". Света Недела му рекла 
на Аполониј: "На ниеден на чин 
не можеш да ме оттргнеш од 
мојата вера... За мене е живот 
за Христа да се умре". 

По наредба на Аполониј, 
Света Недела била фрлена во 
оган, но останала неповре де-
на. Пред неа довеле ѕверови 
за жива да ја изедат. Но, се-
силната Христова благодет ја 
спасила од раните, од огнот и 
од ѕверовите. Многу луѓе, гле-
дајќи ги Божјите чуда, пове-
рувале во Христа, но биле уби-

(Свето Писмо, Стар Завет). Бож-
јиот Архангел му се јавил на 
пророкот Данило и му ја со-
опш тил тајната за идните царс-
тва и за доаѓањето на Месијата, 
Спасителот на светот Господ 
Исус Христос. Тој им се јавил 
на Светите праведни Јоаким и 
Ана и им донел радосна вест 
дека ќе им се роди ќерка "пре-
благословена и Пречиста Дева 
Марија... од вековите од на пред 
избрана за мајка на Месијата". 
Силниот Архангел повеќе пати 
й се јавил на Пречиста Дева 
Марија додека растела во еру-
салимскиот храм, се грижел за 
неа, и й носел храна. Архангел 
Гавриил (име кое значи кре-
пост Божја), во ангелска свет-
лина и со божествена љубов й 
јавил на Пресвета Дева Ма ри ја, 
блага вест дека ќе го роди Бож-
јиот Син. "И ете, ти ќе зачнеш 
во утробата и ќе родиш Син, и 
ќе го наречеш со името Исус". 
Го известил Св. пророк Захариј 
дека ќе му се роди син - Св. 
Јован Крстител. Архангел Гав-
риил за себе зборувал колку 
бил голем и дека бил блиску 
до Бога: "Јас сум Гавриил, кој 
стои пред Бога... жена ти Ели-
савета ќе роди син и ќе му 
ставиш име Јован". Архангел 

Собор на Свети Архангел 
Гавриил: Дојдете во Храмот 
Божји, во "тоа парче од небото 
до земјата, чиј аголен камен е 
самиот Спасител, Господ Исус 
Христос, во домот каде прес-
тојува Бог, неговите ангели, 
све тителите", за да го просла-
виме заедно празникот на го-
ле миот Божји слуга, Свети Ар-

напишал песната за Бого роди ца 
"Навистина е достојно". Без-
бројни се јавувањата и чудата 
кои Архангелот ги правел и ги 
прави низ сите векови. Голе-
миот Архангел Гавриил му се 
јавил на Божјиот избраник Све-
тиот пророк Мојсеј и му со-
општил како е создаден светот, 
а тој тоа го запишал во книга 

"Jas sum Gavriil, koj stoi pred Boga... `ena ti Elisaveta 
}e rodi sin i }e mu stavi{ ime Jovan".

ени. Тогаш Аполониј на судот 
донел смртна пресуда: Света 
Недела да биде посечена со 
меч. Изнесена надвор од гра-
дот, таа клекнала на колена, ги 
кренала рацете кон небото и 
упатила последна молитва кон 
Бога да не ја разделува од неј зи-
ните родители, нејзината и нив-
ните души да бидат за едно упо-
коени во вечниот жи вот. Бог да 
ги спаси сите оние кои ќе го сла-
ват нејзиниот спо мен. Со овие 
последни збо рови го испуштила 
својот дух, во 289 г., во Нико-
мидија, пред нејзината глава да 
биде пресе чена со меч.

хангел Гавриил. Дојдете заед-
но да се радуваме на тој нео-
бичен ден, на 26 јули, заради 
неговите "јавувања и чуда низ 
целата историја на човечкото 
спасение". Да го одбележиме 
празничниот Собор на него ви-
те јавувања по Божја наредба. 
Се смета дека овој празник 
прв пат бил одбележан во IX 
век во Света Гора, за време на 
царевите Василиј и Константин 
Порфирогенит и патријархот 
Никола Хрисоверг, а по повод 
јавувањето на Архангел Гав-
риил пред еден монах, во ќе-
лијата, каде со прст на камен ја 

ИКОНА "НАВИСТИНА Е ДОСТОЈНО"ИКОНА "НАВИСТИНА Е ДОСТОЈНО"

СВЕТА СВЕТА 
ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА 
НЕДЕЛАНЕДЕЛА

Гавриил го известил стариот 
праведен Јосиф дека зачна то-
то во Девицата Марија е од 
Светиот Дух: "Таа ќе роди Син 
и ќе му ставиш име Исус, зашто 
Он ќе го спаси народот Свој од 
неговите гревови". (Мат. 1, 21) 
На пастирите кај Витлеем им 
соопштил за Христовото ра-
ѓање: "... Денес ви се роди во 
градот Давидов Спасител, Кој 
е Христос Господ". Божјиот слу-
га Архангелот Гавриил му се 
јавил на самиот Господ Исус 
Христос во Гетсиманската Гра-
дина, пред да настрада и го 
поткрепувал да издржи до 
крај. Им се јавил на Жените 
Мироносици и прв ги известил 
за Христовото воскресение: 
"Не плашете се; знам дека го 
барате Исуса распнатиот - не е 
овде, воскресна, како што беше 
рекол". Верниот Архан гел Гав-
риил, Пресвета Богородица, 
пред нејзината смрт, ја извес-
тил точно за денот и за часот 
на нејзиното заминување на 
небото кај својот Син.


