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Свети Николај 
се родил во III век 

во градот Патара, во 
малоазиската област 

Ликија. Бил син единец 
на Теофан и Нона, подарен 

од Бога по нивните молитви и 
многуте солзи. Му ставиле име 

Николај, што значи победител на 
народот. Својот син родителите му 

го посветиле на Бога.
На 25 декември се прославува споменот 

на славниот смирен, срдечен, кроток, 
милосрден светител, преподобниот Спиридон 

Чудотворец, епископ Тримитунтски, кој е 
роден на островот Кипар, каде и богослужел, 
по што е наречен Кипарска ѕвезда и факел на 

Црквата. Тој воскреснал неколку мртви луѓе, го 
прекратил текот на реката, го излекувал царот 
Констанциј од тешка болест, ги видел ангелите 

Божји и го слушнал нивниот глас.

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Свети Николај Чудотворец, 
човекољубивиот, правдо-
љубивиот и милостив 

Светител, стана еден од нај-
славните Чудотворци на зем-
ната и на небесната историја. 
Се смета за господар на во-
дите, заштитник на бродовите 
и на патниците. Морепловците 
го почитуваат како свој патрон 
и заштитник. На 19 декември 
во 12 часот бродовите, каде и 
да се, застануваат на морската 
широчина за да му оддадат до-
стојна почит. Многумина спа-
сил од смрт, од окови и од 
затвор. Им дал исцелување на 
многу луѓе. На слепите им го 
вратил видот, на немите гово-
рот, на глувите слухот. На глад-

ните им давал храна, на сиро-
машните облека. Не можат да 
се избројат сите негови чуда.

Свети Николај се родил во 
III век во градот Патара, во ма-
лоазиската област Ликија. Бил 
син единец на Теофан и Нона, 
подарен од Бога по нивните 
молитви и многуте солзи. Му 
ставиле име Николај, што зна-
чи победител на народот. Сво-
јот син родителите му го по-
светиле на Бога. По нивната 
смрт, целиот имот тој им го 
разделил на сиромашните. Во 
духовниот живот го вовел не-
говиот чичко Николај, епископ 
Патарски, кој и го ракоположил 
за свештеник. Тропарот - хим-
ната на неговиот живот гласи: 

"Вистината на сè како правило 
на верата, образец на кротоста 
и учител на воздржливоста Те 
покажа на стадото Твое; зара-
ди тоа си го придобил со сми-
рението - возвишеното, а со 
сиромаштвото - богатството; 
оче свештеноначалниче Нико-
лај, моли Го Христа Бога да ги 
спаси нашите души".

Свети Николај, како свеш-
теник, водел равноангелски 
жи  вот. Бил на аџилак во Све-
тата Земја. По Божја волја Све-
ти Николај бил избран за ар-
хиепископ на градот Мир во 
Ликија. 

Во време на гонењето на 
Христовата Црква, од страна 
на римските цареви Дио кле-
цијан и Максимијан, бил фрлен 
во затвор и мачен. Но, Сесил-
ниот Бог ги симнал од прес-
толот овие цареви, а за цар го 
поставил Константин Велики, 
кој ги ослободил христијаните 
од затвор и заедно со неговата 
Христољубива мајка, царицата 
Св. Елена, станале рамно апос-
толни светители.

Свети Николај присуствувал 
на Првиот вселенски собор во 
Никеја во 325 година. На овој 
Собор Ариј, со неговото по-
грешно учење, ја нарушувал 
најважната догма во нашата 
Црква - Света Троица, го хулел 
името на Синот Божји и на Бо-
городица. Свети Николај, храбро 
стоејќи против безбожното уче -
ње на Ариј, јавно пред 318 
епископи на Соборот му удрил 
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шлаканица. Затоа веднаш Свети 
Николај го отстраниле од Со-
борот и му го одзеле архије-
рејскиот чин. Но, набрзо Све-
 тите Оци му го вратиле архи-
јерејскиот чин, заради визи-
јата при која го виделе Бог и 
Богородица како му го враќаат 
чинот. Свети Николај се раз-
болел и тивко се упокоил во 
Бога, во 343 година, на 19 де-
кември. Бил погребан во Црк-
вата во градот Мир. Од него-
вите негнилежни мошти тече-
ло лековито миро. Но, подоц-
 на, кога овие краишта ги ос-
воил исламот, неговите свети 
мошти биле пренесени во Бари 
(Италија).

На 25 декември се просла-
вува споменот на славниот 
смирен, срдечен, кроток, мило-
срден светител, преподобниот 
Спиридон Чудотворец, епи-
скоп Тримитунтски. Роден е на 
островот Кипар, тука бого слу-
жел и овој голем бранител на 
верата е наречен Кипарска 
ѕвезда и факел на Црквата. Бил 
избран за епископ на градот 
Тримитунт, за време на царот 
Константин Велики и на не го-
виот син Констанциј. Свети те-
лот успешно ја раководел Црк-
вата. Тој воскреснал неколку 
мртви луѓе, го прекратил текот 
на реката, го излекувал царот 
Констанциј од тешка болест, ги 
видел ангелите Божји и го 
слушнал нивниот глас. Во суш-
но време, при глад и масовно 
умирање на луѓето на Кипар, 
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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

М О Ш Т И  К О И  Б О Л Н И  Л Е К У В А АТ,  М О Ш Т И  К О И  Б О Л Н И  Л Е К У В А АТ,  
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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 

по молитвите на Свети Спи-
ридон, Бог испратил дожд, 
земјата дала плод, и веќе не-
мало глад.

За време на царувањето на 
христијанскиот цар Констан-
тин Велики, во 325 година, во 
Никеја се одржал Првиот все-
ленски собор, заради спро-
тивставувањето на безбож-
ниот Ариј, кој богохулно Бож-
јиот Син го нарекувал ство-
рение (создание), а не Творец 
на сè (Создател), и заради оза-
конување: да се исповеда дека 
Синот Божји е едносуштен со 
Бог Отецот. Во Свети Спи ри-
дон била присутна Божјата 
благодет и тој при збору ва-
њето и убедувањата бил по-
силен и од краснозборливите 
говорници.

Чувствувајќи ја во себе не-
измерната сила на небесната 

од Бога и во неговата пет нае-
сетта година го рако положил 
за ѓакон, во осум наесеттата за 
презвитер, а во дваесеттата 
година за епис коп на Илирик, 
со седиште во Валона (Ал ба-
нија). Мудриот Елефтериј бил 
просветлен со Божјата бла-
годет и успешно светејќи со 
светлината на збо ровите Бож-
ји, го чувал и го ум ножувал 
Христовото стадо.

Царот Адријан издал на-
ред ба за прогон на христи-
јаните. Тој, пред сè, сакал да 
се убијат луѓето како Елеф-
териј, најдобрите учители на 
Христовата наука. Царот го ис-
пратил својот војвода Феликс 
со дел од војската да го уапсат 
и да го доведат Елефтериј во 
Рим пред царскиот суд. Но, 
војводата Феликс и римскиот 
епарх Корив се преобратиле 
во верата и завршиле маче-
нички.

Гледајќи го Елефтериј тол-
ку млад и убав, царот го пра-
шал: "Елефтериј, зошто... го 
презре почитувањето на бо-
говите, а почитуваш некаков 
нов бог кој умре не само пред 
очите на сите, туку и од нај-
страшна смрт?... Поклони ми 
се мене и принеси им жртва 
на непобедливите богови! ...Ќе 
те одликувам со голема по-
чест; во спротивно ќе те ста-
вам на тешки маки". Елефтериј 
смело му одговорил: "Како 
мо  жам да им служам на такви 
богови и да се согласувам со 
оние кои им служат? Нели е 
подобро да ве советувам да 
отстапите од нив? ...Треба да 
се плаче заради вашето бе з-
умие, зашто вие, иако обда-
рени од Бога со разум, ста-
навте полоши од дрвата и од 
камењата, и нив ги сметате за 
вистински богови, оставајќи 
го Вистинскиот Бог, кој со 
премудроста ја создал целата 
Вселена".

Заради овие зборови ца-
рот се разгневил и наредил 
Елефтериј да биде изложен 
на најтешки мачења: камши-
кување, печење на железен 
кревет, варење во смола. На 
крајот, мачителот наредил да 
му ја исечат главата со меч. 

Мајка му Антија цело време 
ги гледала мачењата на сво-
јот храбар и набожен син. И 
штом му ја пресекле главата 
со мечот, се фрлила врз него, 
го прегрнувала мртвото тело 
на синот и го бакнувала. Ра-
дувајќи се и благодарејќи му 
на Бога што "примената од 
неа крв се проли за Христа, и 
таа самата, посечена од меч 
од незнајбожците, падна мрт-
ва над телото на сина си". 
Христијаните ги погребале 
све  тите тела на овие храбри 
Божји угодници во 120 го ди-
на. Нивните тела потоа биле 
преселени во Валона. "Чудес-
ни мошти кои болни лекуваат, 
пламен од кој демоните бе-
гаат".
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СВЕТИ СПИРИДОН СВЕТИ СПИРИДОН 
ЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦ

мудрост, пред која е немоќна 
човечката мудрост, станал и 
смело му се спротивставил на 
еден од најистакнатите грчки 
филозофи: "Филозофе, во име 
на Исуса Христа сослушај што 
ќе ти речам...". "Веруваме дека 
Тој (Синот Божји) е една при-
рода со Отецот, рамен со Него 
во власта и честа. Така, ние 
тоа го исповедуваме без не-
какво радознало испитување, 
и ти - не се осмелувај да ис-
питуваш како може сè тоа да 
биде, зашто овие тајни го над-
минуваат твојот разум, и да-
леку го надвисуваат секое чо-
вечко знаење...". Засрамен фи-
лозофот молчел и ја примил 
православната христијанска 
вера. На овој Собор еретикот 
Ариј бил победен и осуден.

Св. Спиридон го испуштил 
својот дух кога упатувал мо-
литви кон Бога. Се упокоил во 
Господа во 348 година. Бил 
свечено сохранет во Црквата 
на Светите Апостоли во Три-
митунт. Чесните мошти на 
Св. Спиридон, нераспадливи 
и чудотворни, со Божјата бла-
годет ја имаат таа особеност 
"што кожата на тоа тело е мека 
како кај живи луѓе". Покло ни-
ците на неговото нерас пад-

ливо тело сведочат за тоа.
На 28 декември се 

про сла вува големиот 
Свеште но ма ченик 

Елевтериј, све ти те лот, 
чие име значи сло бо-

да. Се родил во Рим 
од благородни ро-
дители. Татко му бил 
царски намесник. 
Мај ка му Антија ја 
крс тил самиот апос-
тол Павле. Св. Елеф-
териј живеел во вре-
мето на римскиот 
цар Ад ријан (117-
138), па гански вла-
дар, кој бил голем 
поборник на идоло-
по клонс тво то. Ан ти-
ја рано останала вдо-
вица и го испратила 
синот единец на уче-
ње и на служба кај 
рим скиот епископ 

Ани кита. Тој веднаш за бе ле-
жал дека Елеф териј е надарен 


