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Деветнаесетти 
август! 

Преображение 
Господово! Ден на 

Божјиот Син, ден на 
Богочовекот, сеповрзувач 

на небесното и на 
земното. Господов 
празник, човеков 

празник, триумфален 
ден на невозможноста на 
заборавот на зборовите 

Божји.
"...Бог се преобразил 

не само за да ја покаже 
Својата Божествена слава 

и Божествена природа, 
туку и за да нè поткрепи и 
увери во подготвената ни 
небесна слава на оние кои 

Го љубат".

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ГОС        ПОД ИСУС ХРИСТОС СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ГОС   
И ПРАЗНИКОТ НА МАКЕДОНСК        ИТЕ СВЕТИТЕЛИИ ПРАЗНИКОТ НА МАКЕДОНСК   

"ОВОЈ Е  МОКОТ ВОЗЉ  УБЕН СИН ,  ВО КОГО"ОВОЈ Е  МОКОТ ВОЗЉ 

Во Светата Земја, на врвот 
на Гората Тавор, во не го-
вата утроба, во црквата 

"Преображение Христово", ѕво-
ната на овој Божји храм ќе ја 
акцентираат кулминацијата на 
возбудата на човечката душа. 
Повиков да бидеме таму, на 
местото каде во ноќната ти ши-
на и мир, на учениците им се 
открила славата Божја, виделе 

"Христе Боже, си се преобразил на планината, 
покажувајќи им ја на Твоите ученици славата Твоја, 

колку што можеа (да ја видат). По молитвите на 
Богородица и нас грешните да нè осветли Твојата вечна 

светлина. Слава Тебе, Дарителу на светлината". Песната на 
празникот (Тропар) нè приближува кон вдахновеното 

вистинско доживување на славата Божја. Неговиот стих нè 
враќа на христијанскиот извор, на изворот на христијанската 
историја и на трајните корени од минатото.

Е  М О ЈАТА  В ОЛ ЈА ,  Н Е   ГО ПОС ЛУША ЈТЕ ГО ! "Е  М О ЈАТА  В ОЛ ЈА ,  Н Е  

како Господ 
Исус Христос 
од себе ис пуш-

тил Божествена 
светлина (која до-

тогаш во Себе ја за-
држувал), значи да се 

почувствува апсолут-
ната Божја вистина.

Деветнаесетти ав густ! 
Преображение Госпо до-

во! Ден на Божјиот Син, ден 
на Богочовекот, сеповрзувач 
на небесното и на земното. 

Господов празник, човеков праз-
ник, триумфален ден на невоз-
можноста на заборавот на збо-
ровите Божји. Во Светото Еван-
гелие е запишано што виделе 
Христовите тројца ученици на 
Гората Тавор, кога се прео бра-
зил Господ: "... ги зеде Исус со 
Себе Петра, Јакова и брата му 
Јована, и ги изведе во висока 
гора сами; и се преобрази пред 
нив; и лицето Негово светна 
како сонце, а алиштата Му ста-
наа бели како светлина. И ете, 
им се јавија Мојсеј и Илија, кои 
раз говараа со Него". Потоа, 
ги за сенил светол облак и од 
него се слушнал глас кој велел: 
"Овој е Мојот возљубен Син, 
во Кого е Мојата волја; Него 
послушајте Го!" 

Учениците, исплашени, пад-
нале на земјата и лежеле сè до-
дека не им рекол Господ да ста-
нат и им заповедал ни кому да 
не му кажуваат што ви деле, "до-
дека Синот Човечки не воскрес-
не од мртвите!" Небото проз бо-
рело за Него дека е Син Божји. 
Бог, Отецот посведочил за Него 
и Го нарекол Свој возљубен Син, 
за да Го познаат учениците и 
светот, Спасителот на светот, 
за да се открие Божјата вис ти-
на, за да го познаат посред ни-
кот меѓу Бога и луѓето, за да се 

зацврстат во верата Христо ви-
те ученици, и да не очајуваат во 
најтешките денови на Него вите 
страдања. Христос се прео бра-
зил "блескајќи со славата на 
Своето Божество". Со по мош на 
Светиот Дух, учениците разбра-
ле дека се води разго вор за до-
броволното страда ње на Хрис та 
во Ерусалим, пред смртта, и ги 
познале старозаветните про-
роци Св. Мојсеј и Св. Илија. 

На врвот на Гората Тавор, во 
чест на Преображението Хрис-

тово, е подигната христијанска 
црква каде поклониците од цел 
свет Му се поклонуваат на Гос-
под Исус Христос и преку ус-
тата на Светиот пророк цар Да-
вид го фалат за неговите дела. 
"...Ќе Те фалиме Тебе Боже, ...Ќе 
ги разгласуваме Твоите чуда...". 
Бог се преобразил не само за 
да ја покаже Својата Божес тве-
на слава и Божествена приро-
да, туку и за да нè поткрепи и 
да нè увери "во подготвената 
ни небесна слава на оние кои 

ПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДОВО ГОСПОДОВО
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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

"...]e Te falime Tebe Bo`e, ...]e gi razglasuvame 
Tvoite ~uda...".

СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ГОС        ПОД ИСУС ХРИСТОС   ПОД ИСУС ХРИСТОС 
И ПРАЗНИКОТ НА МАКЕДОНСК        ИТЕ СВЕТИТЕЛИ  ИТЕ СВЕТИТЕЛИ

"ОВОЈ Е  МОКОТ ВОЗЉ  УБЕН СИН ,  ВО КОГОУБЕН СИН ,  ВО КОГО
Е  М О ЈАТА  В ОЛ ЈА ,  Н Е   ГО ПОС ЛУША ЈТЕ ГО ! "ГО ПОС ЛУША ЈТЕ ГО ! "

народен јазик. Големиот про-
светител, учител, преведувач, 
чудотворец, лекар, писател, пе-
дагог, наречениот "ангел на зе м -
јата и небесен човек", во Ох-
рид ја создал Првата Архиепис-
копија на Балканот (Охрид ска-
та архиепископија, чија наслед-
ничка е МПЦ) и мудро стоел на 

Го љубат". На таа ретко убава 
Божја висока гора, Тој ја воз-
вишува, но и ја довикува на ша-
та љубов, како дел од триум-
фот на необичната светлина 
што ја крепи и осмислува чо-
вечноста, нашето духовно пос-
тоење и траење. Бог нè пови-
кува да бидеме соработници 
Христови, за да може "сета твар 

вањето на Светото Евангелие, 
угодни на Господа рожба, удо с-
тоени со блескави светителски 
ореоли. Тие се потврдија во 
светоста и остануваат вечно 
да живеат. Меѓу нив спаѓаат и 
Светите Седмочисленици: Ки-
рил, Методиј, Климент, Наум, 
Сава, Горазд, Ангелариј. Зар 
може да се замисли отпорот 

и боговдахновени заштитници 
на нашиот збор", кои го про го-
нија незнајбожното учење, на 
својот род му дадоа писменост 
и не дозволија македонскиот 
народ да потпадне под туѓин-
ски влијанија и да се откаже од 
прадедовската вера. Најсве че-
но ги прославивме на деветти 
август. 

Св. Климент Охридски вр-
шел богослужби на црковно-
словенски јазик. Педесет годи-
ни го проповедал Светото Еван -
гелие. Составил беседи за сите 
празници, ги опишал чудата на 
Пресвета Богородица, животот 
на Св. Јован Крстител. Превел 
богослужбени книги на црков-
нословенски јазик. Глаголи ца-
та ја реформирал во кирилица. 
Автор е на "Панонските леген-
ди" - дело за животот на Св. бра-
ќа Кирил и Методиј. Автор е на 
"Пофалното слово за Кирила" 
и на многу други творби, кои 
биле раширени и надвор од 
Македонија. Изградил манас-
тир во Охрид. Ја подигнал црк-
вата "Св. Пантелејмон". Пред 
смртта, на болничка постела, ја 
превел книгата "Цветен Три од". 
Својот свет дух му го предал 
на својот Создател мирно на 
27.7.916 година. Неговото тело 
било положено во манастирот, 
во гробот, кој самиот го под-
готвил со свои раце. Подоцна 
неговите чудотворни и негни-
лежни мошти се пренесени во 
црквата "Света Богородица Пе-
ривлепта". Во август 2002 го-
дина неговите свети мошти, со 
величествена свеченост, беа 
пренесени во осветениот и об-
новен манастир на "Св. Кли-
мент и Пантелејмон" на Плаош-
ник. Ја нема веќе Султан-Моха-
медовата џамија, која била из-
градена на темелите на Кли-
мен товото светилиште. По пет 
века Св. Климент се вратил на 
местото кое самиот го избрал 
за свое вечно живеалиште. Не-
говите мошти се наоѓаат во ори-
гиналниот саркофаг каде бил 
погребан. 

На денот кога се слават Све-
тите Седмочисленици, му се 
од дава слава и чест на Св. Ве-
ликомаченик Пантелејмон, уче-
ниот филозоф и лекар, чудо тво-
рец, од кој зависат, заради не-
говата талентираност. Тој бил 
обвинет пред Максимијан како 
христијанин, жестоко мачен, 
фрлен во оган и посечен со 
меч. Млад чесно настрадал за 
Христа, во Никомидија, во 304 
година, на овој ден кога и го 
прославуваме. 

ја продолжиле нивните уче-
ници, Светите Петочисленици: 
Климент, Наум, Сава, Горазд, 
Ангелариј. Еретиците ги маче-
ле, со копја ги боделе по гра-
дите, со мечеви им ги раскрва-
вувале вратовите, ги тепале, ги 
огладнувале, ги затвориле, ги 
влечеле голи по студено вре-
ме. Мудриот Свети Наум, поз-
на вачот на многу јазици, осно-
вачот на монаштвото во Ма-
кедонија, Чудотворецот, неко-
гаш ниот продаден роб, и де-
нес живее како "опомена и со-
вест во душата на луѓето" и ја 
чува самостојноста на МПЦ и 
татковината Македонија: "Вие 
знаете од каде и зошто сте 
дош ле во оваа земја, знаете 
дека овде не сте пожелни".

Тоа што бил Св. апостол Пав-
ле за Коринтјаните, тоа Св. Кли-
мент станал за македонскиот 
народ. Вршел мисионерска деј-
ност во Македонија, Моравија 
и во Централна Европа. Ги ши-
рел писменоста и културата на 

против сите напори од не при-
јателите за "обезличување на 
физиономијата на македон ски-
от народ" во текот на неговиот 
историски развој, без гранди-
оз ното дело на Светите Седмо-
численици. Тие се патоказ за 
сите македонски генерации низ 
сите векови. 

заедно со нас, да влезе во ра-
доста Господова! Да бидеме со-
трудници во осветувањето на 
тварта која ја создаде Тој". То -
гаш, светот ќе ја постигне сво-
јата слава. 

Македонските светители 
"Све тите Седмочисленици" - 
Во на шата земја македонска, и од 
ро дот наш македонски, се ро ди-
ја, живееја и делуваа на испол ну-

Светите браќа Кирил и Ме-
тодиј, втемелувачите на писме-
носта и верата, ја создале пр-
вата азбука - глаголицата, го 
сееле Христовото семе, го пре-
веле Светото Писмо и црков-
ните книги на црковно словен-
ски јазик, ја победиле тријазич-
ната ерес, оние кои тврделе: 
"Ние знаеме само три јазика на 
кои е достојно во книгите да 
се слави Бог: еврејски, елински 
и латински".  Св. Кирил умрел 
на 14.2.869 година во Рим, а Св. 
Методиј на 6.4.885 година во 
Елванген, осуден од герман ско-
латинското свештенство, каде 
поминал две ипол години во 
затвор. Нивната света мисија 

нејзино чело цели 23 години. 
Формирал Прв европски уни-
верзитет во Охрид, низ кој по-
минале 3.500 студенти, обра-
зувани според систем кој не 
бил само теолошки. Многу од 
нив станале штецови, ѓакони, 
ипоѓакони, свештеници и дру-
го, и по сите словенски земји 
го проповедале Светото Еван-
гелие. "Со тоа нашата татко ви-
на Македонија даде уште една 
лепта во ползата на сите на-
роди". Светите Седмочисле ни-
ци се достоинство на македон-
скиот народ, на другите наро-
ди и на целиот христијански 
свет. Тие засекогаш остануваат 
"Цврсти столбови на Црквата 

СВЕТИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИСВЕТИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК 
ПАНТЕЛЕЈМОНПАНТЕЛЕЈМОН


