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Глас во Рама 
се чу и многу 

ридање
И на очајните мајки 

лелекање
Закланите младенци во 

крв лежеа
А над нив мајките 

тажно тагуваа
Градот Давидов лелека 

со околината цела
И небото се згрози над 

човечкото недело
И небото и земјата се 

згрози и се стресе
Кога крикот на 

невините во воздухот 
се пронесе

Х Р И С Т О В АТА  В О Ј    С К А  О Д  М АЧ Е Н И Ц И  Н Е  С Е  Х Р И С Т О В АТА  В О Ј  
К Р С Т Е Л А  С О  В О Д А    ,  Т У К У  С Е  К Р С Т Е Л А  С О  К Р ВК Р С Т Е Л А  С О  В О Д А  

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СВЕТИТЕ ЧЕТИРИНАЕСЕТ ИЛЈА        ДИ МАЧЕНИЦИ ВО ВИТЛЕЕМСВЕТИТЕ ЧЕТИРИНАЕСЕТ ИЛЈА   
И СВЕТИТЕ ДВАЕСЕТ ИЛЈАДИ М        АЧЕНИЦИ ВО НИКОМИДИЈАИ СВЕТИТЕ ДВАЕСЕТ ИЛЈАДИ М   

Во времето кога се ро-
дил Исус, римски намес-
ник во Палестина и Иду-

меја бил Идумеецот Ирод, на-
речен Велики. Тој бил многу 
властољубив човек и на прес-
толот успеал да се искачи со 
лукавство. Го барал Младе-
нецот за да го погуби. Се 
плашел од Него да не му го 
земе престолот. Затоа на му-
дреците им рекол - откога ќе 
Го најдат Младенецот, да му 

јават и тој да 
оди да Му се 
поклони. Но, 
тој едно збо-
рувал, а друго 
мислел. 

Ирод че-
кал да се вра-

тат мудреците, 
но тие не се вра-

ќале во Ерусалим. 
Му станало јасно 

дека го измамиле, 
многу се разгневил и 

целиот во бес издал 
дивјачка заповед, ис-

пра тил свои луѓе со наредба 
да ги погубат сите младен чи-
ња во Витлеем и по целата 
негова околина, оние од две 
години и помали, според вре-
мето кое точно го  дознал од 
мудреците. Тој бил убеден 
дека ако ги убијат овие деца 
оти ќе биде убиен и ново ро-
дениот Јудејски цар. 

По негова заповед, по оваа 
варварска заповед, тогаш биле 
убиени Четиринаесет илјади 
невини деца. Тие станале 
жрт  ва на бесниот славо љу-
бец на овој краток земен 
живот. Ова морничаво уби-
вање се случило за да биде 
убиен Месијата, Кој веќе се 
јавувал. Витлеемската крв 
сил но бликнала. Овие неви-
ни витлеемски дечиња не се 
крстиле со вода, туку се крс-
тиле со крв. Тие се појавиле 
во зачетокот на христи јан ска-
та црква и станале како прет-
ходници на безбројните ма-
ченици, кои со својата цр-
вена крв ја осветиле осквер-
натата извалкана земја. 

Ударот кој бил наменет за 
Божјиот Син, паднал врз не-
вините Витлеемски деца, пад-
нал врз Христовите мали, не-
моќни врсници. И таму каде 
што ангелите Божји ја извес-
тиле радосната вест за Рож-
деството Христово, и каде 
што ангелите Божји со песна 
ги известиле овчарите, таму 
потекол поток од крв. "Само 
што Лекарот вечен на земјата 
се јави, земјата своите рани и 
гревови ги објави".

Стоевме во црквата "Рож-
дес тво Христово", пред ог-
ромната пештера со без број-
ните детски мошти, пред пеш-
терата со големи отвори низ 

кои јасно се гледаа нивните 
черепи, раце, нозе, делови од 
телото. Целата вкочанета 
стоев пред страшната слика 
на убиените Витлеемски деца 
и многу пати во себе, со плач 

ните гради, а со другата ги 
држеле острите сабји. Свои-
те црни раце ги спуштале на 
вратовите на малите деца и 
ги давеле. Исплашените мај-
ки со љубов кон своите ново-

"Samo {to Lekarot ve~en na zemjata se javi, 
zemjata svoite rani i grevovi gi objavi".

во душата и тогаш и сега, се 
прашувам: Боже, зарем на 
Земјата постои човек кој може 
да ја опише оваа витлеемска 
несреќа, ова тешко стра да ње, 
оваа најтешка болка, овој 
ужас? Силниот вик на децата 
со плашлив глас, болните и 
тажни лелеци на срцата на 
мајките и на татковците кои 
се пренесувале, не само низ 
земјата, туку до небото, лу-
ѓето кои горко плачеле кога 
се појавиле мрачните убиј-

ци? Џелатите со едната рака 
ги влечеле децата од мај чи-

родени чеда за последен пат 
ги влечеле децата кон себе, 
силно ги прегрнувале. Таж-
ните и огорчени мајки ги 
подметнувале своите гради 
на остриците на сабјите. Зош-
то? За нивните деца со свои 
очи да не виделе како ги 
убивале сатанските раце на 
безбожните џелати. Дивјач-
ките џелати со своите нозе 
ги гмечеле невините деца по 
главите и по телата. И сè ова 
се случувало заради крво-
пие цот Ирод, кој со цела сво-
ја сласт би ја пиел крвта на 

ПЛАЧОТ НА РАХИЛА, ФРЕСКА ОД МАР          КОВ МАНАСТИР ПЛАЧОТ НА РАХИЛА, ФРЕСКА ОД МАР   
"СВЕТИ ДИМИТРИЈ" С. СУШИЦА - XIV В           ЕК СКОПСКО"СВЕТИ ДИМИТРИЈ" С. СУШИЦА - XIV В   



53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 706 / 11.1.2008

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 Т О В АТА  В О Ј    С К А  О Д  М АЧ Е Н И Ц И  Н Е  С Е  С К А  О Д  М АЧ Е Н И Ц И  Н Е  С Е  
К Р С Т Е Л А  С О  В О Д А    ,  Т У К У  С Е  К Р С Т Е Л А  С О  К Р В,  Т У К У  С Е  К Р С Т Е Л А  С О  К Р В

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 

СВЕТИТЕ ЧЕТИРИНАЕСЕТ ИЛЈА        ДИ МАЧЕНИЦИ ВО ВИТЛЕЕМ  ДИ МАЧЕНИЦИ ВО ВИТЛЕЕМ
И СВЕТИТЕ ДВАЕСЕТ ИЛЈАДИ М        АЧЕНИЦИ ВО НИКОМИДИЈА  АЧЕНИЦИ ВО НИКОМИДИЈА

невините дечиња. Додека ис-
плашените мајки ги доеле 
своите чеда, невината детска 
крв ги обливала  мајчините 
гради. А страшните џелати, 
само со еден силен удар на 
сабјите, ги пресекувале и де-
цата и нивните мајки. Крвта и 
од мајките и од децата се сле-
вала во еден поток, кој ста-
нал семе на Христовата Црк-
ва. Всушност, тие биле пр ви-
те маченици за Христа.

Светите Четиринаесет илјади 
маченици во Витлеем се сла-
ват на 11 јануари. 

На 10 јануари се слават 
Светите Дваесет илјади маче-
ници во Никомидија. 

Во времето на незнајбож-
ниот цар Максимијан, во Ни-
комидија, Христијанската вера 
цветала како расцутена про-
лет, а учителите на Црквата, 
како духовни ластовички, от-
ворено ја славеле и ја обја-

лите или сите ќе бидат из-
горени. Големиот и храбар 
Христов војник, архиѓаконот, 
кој стоел кај олтарот и чие 
срце било разгорено со ог-
нот на Божествената бла го дет, 
со Божествена ревност го 
храбрел народот, потсету вај-
ќи ги верниците на трите 
момчиња во Вавилонската 
печка: "Погледнете, браќа, ре   -
кол тој, на жртвеникот на Гос-
подовиот олтар и разбе рете 
дека на него за нас се жрт-
вувал Господ и нашиот Бог
вистински, па зарем ние да
не ги положиме за Него на-
шите души на ова свето мес-
то". Луѓето биле вооду ше   ве-
ни од неговите зборови. Ве-
рата уште повеќе им се зго-
лемила. Решиле да умрат за 
Христа. Организирале во црк-
вата што побрзо да се изврши 
свето крштевање и миро по-
мазание на сите кои биле не-
крстени. Било извр шено крш-
тевањето и миро пома занието 

и сите биле при чес тени со 
Светите Христови тајни.

Почнала страшната освета 
против Христијаните. Војни-
ците ја запалиле црквата од 
сите страни. Христијаните, 
дваесет илјади на број, го-
реле во огромниот пламен. 
Но, и тогаш не се предавале 
и не се откажале од Христа. 
Гореле пеејќи и славејќи го 
Бога. Црквата горела пет дена. 
Високо кон небото се кревал 
огромен чад. Се чувствувал 
опоен и прекрасен мирис од 
светите тела на дваесет илја-
ди Христови маченици. На 
тоа свето место, каде што го-
реле овие свети маченици, 
се покажувала чудесна злат-
нозрачна светлина. Во оваа 
црква во Никомидија, маче-
нички настрадале и славно 
го завршиле земниот живот 
многубројни невини хрис ти-
јани: луѓе, жени, девојки и 
деца. Оваа прекрасна Хрис-
това војска од Светите 20.000 
маченици настрадала во 302 
година и поминала од зем-
ната Црква во Небесната, кај 
својот Создател. 

јанската црква. Лукаво смис-
лил план како сите да ги по-
губи. Се приближувал праз-
никот Рождество Христово. 
Царот дознал дека на овој ден, 
на тој празник, сите хрис ти-
јани се собираат во Црквата. 
Наредил токму на овој ден 
Црквата да ја опколи војската 
и да ја запали. По полноќ, 
кога сите христијани биле 

нема". (Мат. 2, 17-18) Рахила 
(жената на Јаков, која е по-
гребана блиску до Витлеем) 
плачела за своите деца, сино-
вите Израилеви, кои ги убил 
дивиот и страшен странец.

Во Светата Земја, во бли-
зина на Витлеем, и денес 
постои гробот на Рахила, кој 
зборува за страшното мина-
то. Дојдете во Витлеем, во 

Ma~enici sveti, makite vi pominaa,
Solzite izbri{ani, ranite zalekuvani,
No, u{te maki idat, u{te site ne do{le,
Vrz Bo`jata crkva i vrz vernite nejzini.
Sveti ma~enici, vi se molime:
Vardete ja crkvata so va{ite molitvi!

Црквата "Рождество Хрис то-
во" за да им се поклоните на 
безбројните мошти, на чере-
пите на малите дечиња, зачу-
вани до ден денес, жолти 
како жолт восок. Да им се 
поклоните на нивните мали 
рачиња и ножиња и да се 
уверите во вистините забе-
лежани во Светото Писмо. 

собрани во Црквата и кога 
почнало торжественото праз-
нување, војниците на Мак-
симијан ја опколиле црквата 
и никого не го пуштале да 
излезе. Тогаш царскиот пра-
теник влегол во црквата и на 
сите присутни им ја објавил 
царската заповед: веднаш или 
да им принесат жртва на идо-

Krvta i od majkite i od decata se slevala vo eden 
potok, koj stanal seme na Hristovata Crkva. Tie bile 
prvite ma~enici za Hrista.

Тогаш се исполнило кажа-
ното преку пророкот Јере-
мија, кој говорел: "Глас се 
слуша во Рама, плач и рида-
ње, и пискот голем: Рахил 
плаче за своите деца и не 
сака да се утеши, зашто ги 

вувале. Кога Максимијан доз-
нал за тоа решил да ја про-
гонува Христовата црква. Ед-
наш, задржувајќи се во Нико-
мидија, тој дознал за голе-
миот број христијани и за 
напредувањето на Христи-
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