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Како сонце 
среде летен ден 

заблеска круната на 
цара Јустинијана,

заблеска круната на 
слугата Божји,

По мудроста најмудар,
А по силата најсилен,
И во верата најсилен.

Х Р И С ТО В О ТО  Е В А Н Г Е Л И Е  Е      Е Д И Н С Т В Е Н  И  Н А Ј ГО Л Е МХ Р И С ТО В О ТО  Е В А Н Г Е Л И Е  Е   Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Во VI век, во Констан ти-
нопол била востано ве-
на правоверна побож-

на царска династија, која по-
текнувала од нашите прос то-
ри. Нејзин предводник бил 
интелигентниот, мудар и про-
ницлив цар Јустин. Од оби-
чен војник тој напредувал 
до офицер и заповедник на 
им ператорската војска, а по 
смрт та на византискиот цар 
Анастасиј (+518 година) бил 
избран за наследник на пре-
столот. Советник и совла де-
тел му бил неговиот внук од 
сестра, Јустинијан. Тој по по-
текло бил од Македонија, од 
малото место Таурисион (око-
лината на Скопје, денешното 
село Таор). На престолот го 

наследил чич-
ко му Јустин 
во 526 г. и вла -
деел сè до 
565 г. Голе ми-
ната на овој 

цар е нераз-
делно врзана со 

неговата длабока 
вера. Бил многу 

хра  бар и праведен 
цар. Така, завојувал 

со дунавските Варва-
ри само затоа што овие 

сурови мачители ги кас три-
рале заробениците. Но, ова е 
само еден од многуте знаци 
за неговото возвишено чув-
ство на љубов кон Бога и чо-
векот. Тој е најголемиот ви-
зантиски цар кој најмногу ја 
проширил империјата.

Изградил голем број па-
тишта, крепости, градови и 
прекрасни храмови, од кои 
најубав е "Св. Софија" во 
Константинопол. Го поддржу-
вал развојот на монаштвото. 
Устроил и голем број ма нас-
тири, меѓу кои и манастирот 
"Св. Катерина" на Синај. Тре-
ба да се спомне дека за вре-
ме на неговото владеење во 
VI век Македонија била оп-
фатена од интензивниот про-

И З В О Р  Н А  М УД Р О С Т,  В    И С Т И Н А  И  С В Е ТЛ И Н АИ З В О Р  Н А  М УД Р О С Т,  В  

СПОМЕНОТ НА СВЕТИ ЈУСТИНИЈАН 
ЦАР ВИЗАНТИСКИ

Spored Edinaesettata povelba od negoviot Zakonski zbornik so 
propisi za Crkvata, sve{tenstvoto i manastirite, za da gi vozveli~i 
svojata tatkovina i rodnoto mesto, Justinijan (toj po poteklo bil 
od Makedonija, od maloto mesto Taurision/okolinata na Skopje, 
dene{noto selo Taor), prvo go podignal gradot Justinijana Prima 
na mestoto na negovoto malo selo Taor i go nazna~il za sedi{te 
na novoosnovanata Arhiepiskopija Justinijana Prima (Prva). Zna~i, 
vo 535 godina, na teritorijata na Makedonija bila osnovana 
samostojnata Arhiepiskopija Justinijana Prima (Prva).

СВ. ЦАР ЈУСТИНИЈАН (МОЗАИК СВ. ЦАР ЈУСТИНИЈАН (МОЗАИК 
ВО ЦРКВАТА "СВ. ВИТАЛЕ", РАВЕНА, ВО ЦРКВАТА "СВ. ВИТАЛЕ", РАВЕНА, 
НЕГОВА ЗАДУЖБИНА, СРЕДИНА НА VI ВЕК)НЕГОВА ЗАДУЖБИНА, СРЕДИНА НА VI ВЕК)
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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

Х Р И С ТО В О ТО  Е В А Н Г Е Л И Е  Е      Е Д И Н С Т В Е Н  И  Н А Ј ГО Л Е М  Е Д И Н С Т В Е Н  И  Н А Ј ГО Л Е М
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 

цут на градежната активност, 
која лесно се препознава спо-
ред опусот и плановите на 
градбите. 

Само две години по ста пу-
вањето на престолот во Кон-
стантинопол, Јустинијан го 
отворил првиот христијански 
универзитет, на местото на 
Атинската школа (паганска). 
Тој во Христовото Евангелие 
гледал единствен и најголем 
извор на мудрост, вистина и 
светлина. 

Еден од неговите големи 
зафати е преуредувањето на 
старото римско право и из-
давање на законите во Јус ти-
нијановиот Кодекс. Самиот 
пишувал и издал многу важ-
ни и строги закони против 
неморалот. Го востановил 
праз никот Сретение Госпо-
дово. Напишал голем број бо-
гословски дела. Ја составил 
прекрасната црковна песна 
"Единороден Сине и Слово 
Божјо", која од 536 г. се пее на 
Божествената литургија и таа 
продолжува да се пее и де-
нес. Бог му ги откривал чуда-
та на својата промисла. Све-
тиот цар Јустинијан го свикал 
Петтиот Вселенски Собор во 
553 година. Несомнено е дека 
овој цар бил најобразованиот 
цар во својот век. Во времето 
на неговото владеење голе-
ма потпора му била сопру-
гата, светата царица Теодора, 
со која е претставен на мо-
заикот во црквата "Св. Ви та-
ле" во Равена, Италија. Тео до-
ра се упокоила во 548 го-

дина, а Јустинијан на 14.11./
27.11. 565 година. Заедно се 
слават на истиот ден.

Според Единаесеттата по-

велба (novella) од неговиот 
Законски зборник со про пи-
си за Црквата, свештенството 
и манастирите, за да ги воз-
величи својата татковина и 
родното место, Јустинијан 
прво го подигнал градот Јус-
тинијана Прима на местото 
на своето мало село Таор и 
го назначил за седиште на 

И З В О Р  Н А  М УД Р О С Т,  В    И С Т И Н А  И  С В Е ТЛ И Н А И С Т И Н А  И  С В Е ТЛ И Н А

новооснованата Архи еписко-
пија Јустинијана Прима (Прва). 
Значи, во 535 година, на те-
риторијата на Македонија 

била основана самостојната 
Архиепископија Јустинијана 
Прима (Прва). За прв епископ 
бил назначен Кастилијан. На 
оваа нова Архиепископија 
Јустинијан й доделил најви-
сок можен ранг, веднаш по 
Рим и Константинопол. Сво-
јата Единаесетта новела од 
535 година царот ја потврдил 

риград. Тоа е црковен и орга-
низациски континуитет на 
кој може секој да ни поза-
види, за што е заслужен ца-
рот Јустинијан. 

Со благослов на Бога и 
благодарение на Пресвета 
Богородица, Свети апостол 
Павле и неговите сора бот-
ници, кои мисионирале во 
Македонија, како и на Све-
тите браќа Методиј и Кирил 
и на останатите Петто чис ле-
ници, на територијата на Ре-
публика Македонија во кон-
тинуитет опстојува правосла-
вен духовен живот цели 20 
века. Но, она што е најважно 
за нас е дека благодарение на 
светиот Цар Јустинијан овој 
духовен живот е раководен 
од домашен црковен центар.

О, велик и славен, пра во-
славен царе, витез на крстот, 
твоите цркви никогаш нема 
да остарат, а твојата вера уште 
низ светот блеска со сјајот на 
Христос! Со него се греат по-
томците, чии наследници и 
сведоци сме ние денес.

O, velik i slaven, pravoslaven care, vitez na 
krstot, tvoite crkvi nikoga{ nema da ostarat, 
a tvojata vera u{te niz svetot bleska so sjajot 
na Hristos! So nego se great potomcite, ~ii 
naslednici i svedoci sme nie denes.

со 132 новела во 545 г. Поз-
нати се и други епископи на 
Јустинијана Прима, како што 
се: Бененат, Павле, Јован Први, 
Леон и последниот Јован IX, 
кој во 681 година учествувал 
на Трулскиот Собор во Кон-
стантинопол. 

Автокефалната Охридска 
архиепископија како Црква 
со седиште на овие простори 
се темели врз уште постарата 
Црква од VI век, Јустинијана 
Прва, трета по чест меѓу по-
месните Цркви, по Рим и Ца-

СВ. ЦАРИЦА ТЕОДОРА (МОЗАИК СВ. ЦАРИЦА ТЕОДОРА (МОЗАИК 
ВО ЦРКВАТА "СВ. ВИТАЛЕ", РАВЕНА, ВО ЦРКВАТА "СВ. ВИТАЛЕ", РАВЕНА, 
СРЕДИНА НА VI ВЕК)СРЕДИНА НА VI ВЕК)


