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"Светот го слави 
светителот силен

Светиот Димитриј, 
слуга на Сесилниот Бог.

Да го прославиме и ние 
Христовиот војник,

Мироточивиот светец, храбриот 
маченик,

Димитриј војвода,
Слуга на Творецот и на Господа".

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМ        ИТРИЈ, СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМ   
СВЕТИ МАЧЕНИК НЕСТОРСВЕТИ МАЧЕНИК НЕСТОР
И СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА П        АРАСКЕВАИ СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА П   

С Л О В О Т О  Б О Ж Ј О  Н   Е  СЕ ВРЗУВА!"С Л О В О Т О  Б О Ж Ј О  Н  Свети Великомаченик Ди-
митриј, чуварот на све-
тото православие, со 

свои те свети мошти пос таве-
ни во нему посветената ба зи-
лика во Солун и со храмовите 
во цел свет, меѓу кои и пре-
красниот храм во подножјето 
на Скопската тврдина, како да 
им пркоси на сите времиња и 
ги повикува верните на 26.10./
8.11. да дојдат во Божјиот дом 
да му се поклонат, за да им ги 
открие бисерите на Хрис то ва-
та вера и љубов, да ги по чув-
ствуваат чудата и неговата сила 
и во векот во кој жи вееме.

Неговото херојство, стра-
дања и победа се изразени во 
тропарот: "Како голем херој 
во бедите те најде Вселената, 
страдалче, победувајќи ги не-
знајбошците. Па, како што ја 
скрши Лиевата гордост, а го 
поттикна на смел подвиг Нес-
тора, така Свети Димитриј, на 
Христа Бога моли се, да ни 
дарува голема милост".

Свети великомаченик Ди-
митриј е роден во Солун. Бил 
син единец, подарен од Бога, 
по молитвите на неговите на-
божни родители. Свети Ди-

"ВО ЉУБОВТА    С ТРАВ НЕМА,"ВО ЉУБОВТА  
митриј бил крстен во тајната 
домашна молитвеница. Се сил-
ниот Бог му го просветил умот 
со Неговите свети закони. Со 
својот длабок и возвишен ум, 
тој го познал Бога. По смртта 
на татко му, кој бил Солунски 
војвода, царот Максимијан го 
поставил храбриот и мудар 
Свети Димитриј за царски на-
месник на Солунската област, 
без да знае дека е христијанин 
и му рекол: "Чувај ја татко ви-
ната своја, исчисти ја од без-
божните христијани и убиј го 
секој кој го признава името 
на Распнатиот". Но, "...словото 
Божјо не се врзува". Свети Ди-
митриј не се надевал на зем-
ните цареви. Божјото царство 
е "царство на сите векови", а 
владеењето Божјо е бескрај-
но над сите поколенија. Доб-
риот војник на Исус Христос, 
Свети Димитриј, со силна љу-
бов кон Бога, јавно и без страв 
го проповедал вистинскиот 

Бог. "Во љубовта страв нема..." 
Со силна вера во Бога, со вера 
"која го победува светот", го 
искоренил многубоштвото и 
за солунците станал втор апос-
тол Павле. Се откажал од при-
времениот земен живот, од 
високиот чин, од својата мла-
дост и убавина. Сакал да ја 
пролее својата крв за Хрис-
тос. Пред царот Максимијан 
смело изјавил дека е хрис-
тијанин. Царот бил огорчен и 
го фрлил светителот во тем-
нина. Но, Свети Димитриј и во 
затворот бил во служба на 
Бога, во радост на Бога и го 
прославувал: "Боже, не на пуш -
тај ме, за да ја објавувам..., 
силата Твоја и правдата Твоја 
на сегашниов род и на идниот 
род... Ќе се радува устата моја, 
кога ќе Ти пеам, и душата моја, 
која си ја спасил. И јазикот мој 
секогаш ќе зборува за Тво јата 
правда...". Со зборовите на 
про рокот цар Давид ја об ја-

вил славата Божја. Божјиот ан-
гел го поткрепувал во затво-
рот. Царот дознал дека Нес-
тор го победил гладијаторот 
Лиј, со благослов на Свети Ди-
митриј. Затоа издал наредба 
Свети Димитриј да биде убиен. 
На 8 ноември (по нов ка лен-
дар) војници влегле во затво-
рот. Го нашле на молитва. Од 
неговото лице зрачела не-
обич на светлина. Војниците 
биле исплашени од тоа. Не му 
се доближувале. Оддалеку го 
изболе со копја и го убиле. 
Потоци од топла црвена крв 
го натопиле затворот. Незнај-
бошците останале засекогаш 
во темнина, а "вистинската 
светлина веќе свети". Мла ди-
от маченик Христов пре ми-
нал од смрт во вечен живот, 
зашто Оној Кој е во него "е по-
 голем од оној кој е во светот".

Кога умирал Светителот, 
таму бил и Луп, неговиот ве-
рен слуга, кој ја зел облеката 

 СВЕТИ ДИМИТРИЈ ВОЈВОДА СВЕТИ ДИМИТРИЈ ВОЈВОДА



53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 697 / 9.11.2007

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

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМ        ИТРИЈ,   ИТРИЈ, 
СВЕТИ МАЧЕНИК НЕСТОР
И СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА П        АРАСКЕВА  АРАСКЕВА

С Л О В О Т О  Б О Ж Ј О  Н   Е  СЕ ВРЗУВА!"Е СЕ ВРЗУВА!"
"ВО ЉУБОВТА    С ТРАВ НЕМА,  С ТРАВ НЕМА,   

на светиот маченик, натопена 
во неговата чесна крв, и со 
неа излекувал многу болни. И 
прстенот го натопил во крвта. 
Но, царот Максимијан дознал 
за тоа и наредил да му ја исе-
чат главата на блажениот Луп. 
Ноќта христијаните тајно го 
погребале телото на Свети 
Димитриј. Над гробот на Све-
тителот во Солун прво бил из-
граден мал храм, а подоцна, 
од благодарност кон Свети-
телот кој го излекувал преку 
светите мошти, на истото мес-
то, на местото на старата мала 
црква во Солун, подигнал нова 
и огромна црква, познатиот 
големец, велможа од Илирија, 
по име Леонтиј. При разур ну-
вањето на малиот храм биле 
најдени моштите на Свети Ве-
ликомаченик Димитриј, це лос-
но зачувани и неизгниени. Од 
нив течело благомирисно ис-
целително миро. Затоа бил на-
речен Мироточив. Во скапо-

цен ковчег, во новиот храм, 
биле положени чесните мош-
ти на маченикот, кои се це-
лосно нераспаднати. Леонтиј 
во својата татковина сакал да 
пренесе дел од моштите на 
Светителот и над нив да по-
дигне црква, но Светителот 
му се јавил и го спречил тоа 
да го направи. Затоа Леонтиј во 
Илирија ја пренел само плаш-
теницата, натопена со крв та на 
Светителот, во зла тен ковчег и 
му изградил црк ва на Светиот 
Великомаченик Димитриј. И 
царот Јустијан, благородниот 
владетел, ре шил моштите на 
големиот Божји слуга да се 
пренесат од Со лун во Ца ри-
град, но Све тителот не се со-
гласил со тоа. Одеднаш од ков-
чегот избил оган, а од огнот 
се слушнал страшен глас "За-
станете, и не допирајте".

На 9 ноември се слави уче-
никот на Свети Великома че-
ник Димитриј, младиот и хра-

На 10 ноември не можеме а 
да не се сетиме на стра да њата 
на милосрдната девојка, со сон-
цезрачна убавина, со чист ра-
зум и со света душа, Света Ве-
ликомаченица Парас кева-Петка, 
од Иконија. За време на царот 
Диоклецијан, обвинета од не-
знајбожните граѓани, дека ве ру-
ва и го про поведа Распнатиот 
Христос, била изведена на суд 
пред кнезот на таа земја. Ја 
озари Светиот Дух и нејзиното 
мило лице стана светло. Со чис-
то срце во кое го носеше Хрис-
та, светата девојка пред кнезот 
на судот одговара: "...Името на 
вечниот живот ми е: хрис ти-
јанка, слугинка Христова, а име-
то на мојот привремен живот е 
Параскева". По на редба на ма-
чителот, била те пана со сирови 
жили. Ја обе силе на дрво и со 
железни нокти й ги дереле 
ребрата, а со  крпи й ги триеле 
раните. На тој начин й го одрале 
ме сото сè до самите коски. По-
тоа ја симнале од дрвото и ја 
фрлиле во темнина. Таму й се 
јавил ангелот Божји и ја из ле-
кувал од раните. Со мо лит ва ги 
разурнала идолите во незнај-
божниот храм. Тогаш кнезот на-
редил ребрата да й ги палат со 
оган. Но, и тие мачења ги из-
држала. На крај кнезот наредил 
со меч да биде исечена. Кога й 
ја от секле главата, небото проз-
борело: "Радувајте се пра вед ни, 
зашто се венчава маче ни цата 
Параскева!"

СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК 
ДИМИТРИЈ ГО БЛАГОСЛОВУВА ДИМИТРИЈ ГО БЛАГОСЛОВУВА 
СВЕТИ НЕСТОР НА БОРБА СО ЛИЈСВЕТИ НЕСТОР НА БОРБА СО ЛИЈ

СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА 
ПАРАСКЕВА-ПЕТКА ОД ИКОНИЈАПАРАСКЕВА-ПЕТКА ОД ИКОНИЈА

АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" има 

огромно културно и историско 
значење, тоа е свето место на многу 
чуда. Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до оние 
кои се наоѓаат насекаде во светот 
да го дадат својот финансиски 
придонес за негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме од 
забот на времето.
Чудата на манастирот "Си Свети" 

се бројни за: исцеление, имање 
пород, одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 
("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка: 530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. ОХРИД 

бар христијанин Свети Маче-
ник Нестор. Во тоа време ца-
рот Максимијан, за да се раз-
весели себе си и незнај бож-
ниот народ, наредувал да се 
организираат гладијаторски 
игри во арените во кои биле 
жртвувани христи јани те. Нес-
тор длабоко во себе 
страдал гледајќи како 
горос тас ниот Лиј ги из-
мачува христија ни те, фр-
лајќи ги врз многу број-
ните коп ја и како уми-
раат во нај тешки маки. 
За сè тоа Св. Нес тор во 
затворот го из вестил 
Свети Ди мит риј и ре-
шил да излезе сам на 
мегдан со Лиј. Свети 
Димитриј го бла го сло-
вил и му рекол: "Ќе го 
по бе диш Лиј, но ќе на-
страдаш по ради Хрис-
та". Нестор, идниот све-
ти маченик, се качил на 
бината извикувајќи сил-
но: "Боже на Димит рија, 
помогни ми". И на вис ти-
на, Нестор го по бе дил 
Лиј, го фрлил врз ос три-
те копја и џинов скиот Лиј 
умрел. Тоа за царот и за 
без божниот народ било 
најго лемо чудо и најго-
лем пораз. Затоа царот 
наредил Нестор да биде 
исечен со меч, а Ди мит-
риј из боден со копја.


