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Постот и верата - 
Василиј,

Богословието - Григориј,
Милосрдието - 

Златоустиот,
Златоустиот, 
Медоустиот!

Работници на едно 
дело;

Никој главен ниту 
спореден. 

Во вечноста сите се 
согласуваат,

Еден повикуваш - 
тројцата помагаат,

На еден му пееш, сите 
тројца слушаат,

Еден славиш, тројцата 
се радуваат.

Три човека - едно тело,
Три ерарси - едно дело,
Три имиња - една слава,
На сите тројца - Христос 

им е глава.

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СВЕТИТЕ ТРИ СВЕТИТЕЛИ: СВЕ       ТИ ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ, СВЕТИТЕ ТРИ СВЕТИТЕЛИ: СВЕ  
СВЕТИ ГРИГОРИЈ БОГОСЛОВ, С       ВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТСВЕТИ ГРИГОРИЈ БОГОСЛОВ, С  

В Е Л И К И Т Е  О Ц И  Н А      Ц Р К В АТАВ Е Л И К И Т Е  О Ц И  Н А  
-  М Е ТОД И Ч Н И  Р Е К И  Н А     П Р Е М УД Р О С ТА-  М Е ТОД И Ч Н И  Р Е К И  Н А   

Все лен ски-
те учи тели: 
Свети Ва си-

лиј Велики, Свети 
Гри гориј Богослов и 

Свети Јован Златоуст, 
пастири на Христовата 

Црква, се извор на љу бов, 
вера, милостивост, знае ње, 
правда и поука. Овие "ме-
доточни реки на пре муд рос-
та" ја возвишија Евангелската 
проповед и сите созданија ги 
напоија со бистрите води на 
Богопознанието. 

Овие големи Три Ерарси, 
поборници на Христовата 
вера, незгасливи факели на 
моралната чистина, свети те-
ли со длабоки богословски 
умови, градители на Црквата 
и нејзини столбови, сосема 
заслужено се нарекуваат Ве-
лики Оци на Црквата. Со 
својот труд на земјата, како 
пчели на Христовата Црква, 
им носеле мед на верните, а 
еретиците ги засрамиле, ги 
изобличиле и ги победиле. 
Светите Три Светители пре-
трпеле многу маки од ере-
тиците, но пред цел свет ја 
докажале вистината на збо-

ровите на Светиот Апостол 
Павле дека: "Словото Божјо 
не се врзува". Тие како апос-
толи ревнувале за Христа. 
Како маченици го примиле 
мачењето на земниот живот, 
зашто знаеле дека мачењето 
е сладок залог за спасение. 
Се покажале како вистински 
Христови слуги кои ги објас-
ниле Божествените вистини. 
Успешно управувале со Црк-
вата, како вистински пастири 
на Христовото стадо. Со сво-

јата голема ученост и муд-
рост, победиле сè во науката 
и ја просветиле Вселената со 
зраците на Божествените дог-
мати. Затоа и се наречени 
Три најголеми светители на 
трисолнечното Божество. Се-
кој од овие светители има 

посебен ден на празнување 
во јануари. 

А овој заеднички празник 
е востановен заради след ни-
те причини: За време на ви-
зантискиот цар Алексиј Први 
Комнен, меѓу учените луѓе во 
Цариград настанал спор око-
лу тоа кој од овие Три Све-
тители е најголем. Едни го 
воздигнувале Св. Василиј Ве-
лики заради неговата храб-
рост, чистина и длабокото 
навлегување во тајните на 

човековото битие. Други го 
воздигнувале Св. Григориј Бо-
гослов заради неговата дла-
бочина и висина на умот во 
богословието, мудроста и 
прекрасниот стил на пишу-
вање. Трети го воздигнувале 
(го издигнувале) Св. Јован 

Златоуст, заради неговата чу-
десна красноречивост, воз-
вишеност и силина на ми-
слите. И тогаш едни се на-
рекле Василијани, други Гри-
горијани, трети Јованити. Но, 
Сесилниот Бог го решил овој 
спор за доброто на Црквата 
и за поголема слава на Трите 
Ерарси.

Јован, митрополит Евха-
итски, еден од истакнатите 
црковни писатели во XI век, 
имал една визија во сон: 

СВЕТИ ТРИ СВЕТИТЕЛИ: СВ. ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ, СВЕТИ ТРИ СВЕТИТЕЛИ: СВ. ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ, 
СВ. ЈОВАН ЗЛАТОУСТ, СВ. ГРЕГОРИЈСВ. ЈОВАН ЗЛАТОУСТ, СВ. ГРЕГОРИЈ
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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

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 ТРИ СВЕТИТЕЛИ: СВЕ       ТИ ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ,  ТИ ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ, 
СВЕТИ ГРИГОРИЈ БОГОСЛОВ, С       ВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТ ВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТ

В Е Л И К И Т Е  О Ц И  Н А      Ц Р К В АТА  Ц Р К В АТА
-  М Е ТОД И Ч Н И  Р Е К И  Н А     П Р Е М УД Р О С ТА П Р Е М УД Р О С ТА   

Прво му се јавиле посебно 
секој од овие Три Светители 
во неискажана красота и го-
лема слава, а потоа и сите 
тројца заедно. Тогаш му рек-
ле: "Ние сме едно во Бога, 
како што гледаш, и во нас 
нема ништо противречно, туку 
секој во свое време, побу ду-
вани од Божјиот Дух, пишу-
вавме разни книги за спа-
сение на луѓето. И меѓу нас 
нема ниту прв, ниту втор, 
туку ако едниот го спомнеш, 
веднаш и другите двајца се 
тука. Затоа нареди да прес-
танат да се делат оние кои 
прават спор за нас. Зашто и 
за време на нашиот живот на 
земјата, а и сега, наша главна 
грижа и настојување е да го 
помируваме и во единство и 
во согласност да го предво-
диме светот, а не да го де-
лиме". Му објасниле дека сите 
тројца се подеднакво просла-
вени на небото. Му рекле на 
Епископот да им состави Бо-
гослужба, да им ја предаде 
на христијаните и за нив трој-
цата да им востанови еден 
заеднички празник. Велејќи 
го тоа светителите се воз диг-
нале повторно на небото, 
блескајќи со неискажана свет-
лина и еден на друг се по-
викувале по име. Препо до-
бен Јован за заеднички праз-
ник во нивна чест го одредил 
датумот 12.2. - по нов ка-
лендар и й го предал на 
Божјата Црква да го праз ну-
ваат. Празникот е востановен 
во 1084 година. 

Свети Василиј Велики, 
Ар хиепископ на Кесарија, е 
роден во малоазиската об-
ласт Понт, во Нео Кесарија, 
во 330 година. Ги изучил и ги 
совладал сите светски науки 
во тоа време. Ги изучил фи-
лозофијата, астроно ми ја та, 
реториката и се усовршил во 
науката. Со својот светол 
живот, исполнет со подвизи, 
ја стекнал и Божествената 
филозофија. Успешно упра-
вувал како Архиепископ ре-

чиси 9 години. Со своите бо-
гословски, апологетски, под-
вижнички и канонски дела, 
како и со т.н. Василиева ли-
тургија, која тој ја составил, 
остана вечно Велик. Го про-
поведал Светото Евангелие 
и многу луѓе привлекол во 
Христовата Црква. По молба 
на Светителот, Бог му го про-
должил животот за уште еден 

Кападокија. Ги изучил свет-
ските науки во познатите шко-
ли на тоа време во: Кесарија 
Кападокиска, Кесарија Па лес-
тинска и во Атина. Заради 
многубројните богословски 
дела кои ги напишал и не-
надминливата длабочина на 
неговиот ум, е наречен со 
исклучителниот назив: Бого-
слов. Особено е значајно не-
говото дело Беседа за Света 
Троица. "Ако би замислиле 
човек кој би бил одуховен и 

жив столб, изграден од сите 
врлини, тогаш таков бил овој 
голем Григориј".

Водел борба против ари-
јанството и еретиците Маке-
дониј, Аполинариј и царот 
Јулијан Отстапник. Како Ар-
хиепископ управувал во Црк-
вата во Цариград неколку го-
дини. На Вториот все лен ски 
собор во 381 година се по-

"Nie sme edno vo Boga, kako {to gleda{, i vo nas 
nema ni{to protivre~no, tuku sekoj vo svoe vreme, 
pobuduvani od Bo`jiot Duh, pi{uvavme razni 
knigi za spasenie na lu|eto. I me|u nas nema nitu 
prv, nitu vtor, tuku ako edniot go spomne{, vedna{ 
i drugite dvajca se tuka. Zatoa naredi da prestanat 
da se delat onie koi pravat spor za nas. Za{to i za 
vreme na na{iot `ivot na zemjata, a i sega, na{a 
glavna gri`a i nastojuvawe e da go pomiruvame 
i vo edinstvo i vo soglasnost da go predvodime 
svetot, a ne da go delime".

ден, за да го крсти еврејскиот 
лекар, на кого при крш тева-
њето му го дал името Јован. 
Светата душа на Св. Василиј 
станала живеалиште на Бож-
јата светлина и заминала кај 
својот Создател на 1.1. - по 
стар или 14.1. - по нов ка лен-
дар, во 379 година. Поживеал 
на земјата 49 години. Чесните 
и свети мошти на големиот 
Божји угодник Свети Василиј 
Велики биле погребани во 
Црквата на Светиот маченик 
Евпсихиј. 

Св. Григориј Богослов, Ар-
хиепископ Цариградски, "го-
лемото и чудесно светило на 
Православната Црква", е ро-
ден во градот Назијанз во 

влекол од архиепископскиот 
престол заради проблемите 
околу неговиот избор и из-
јавил: "...Не можат нас да нè 
лишат од Бога оние кои нè 
лишуваат од престолот". За-
минал во Кападокија, во се-
лото Аријанз, каде што на-
пишал многу корисни книги. 
Со својата премудрост побе-
дил сè во науката и догматите 
на верата. Починал на 25. 1.  
389 година, кога имал повеќе 
од осумдесет години. Бил по-
гребан во градот Назијанз. А 
по повеќе години неговите 
свети мошти ги пренел цар 
Константин Порфирогенит во 
Константинопол, и ги поло-
жил во Црквата на Светите 
Апостоли. 

Св. Јован Златоуст, Патри-
јарх Цариградски, е роден во 
Антиохија во 347 година. Тој 
е глас на Божјата вистина. 
Овој милосрден светител бил 
слаб и со многу нежен, те-
лесен состав. Имал бледо и 
светло лице, крупни и дла-
боки очи. Бил со мил и благ 
поглед. Брадата му била мала, 
но многу убава. Се прославил 
со силата на зборовите и е 
наречен Златоуст, Медоуст. 
Со својата слаткоречивост и 
красноречивост ги надминал 
сите мудреци и грчки ретори. 
Успешно управувал со Црк-
вата неколку години. Успеал, 

како никој друг, сјајно, јасно 
и длабоко, да го протолкува 
и објасни Светото Писмо. 
Има неизмерно голема за-
слуга за проповедта на Еван-
гелието. Ја напишал т.н. Зла-
тоустова Литургија. Овој зла-
торечив светител станал сла-
вен и голем со својот свет и 
добродетелен живот. Оста-
вил драгоцени дела. Многу 
страдал во прогонство. Ја 
изобличил царицата Евдок-
сија која го испратила во 
прогонство три години, каде 
што многу страдал. За време 
на својот земен живот успеал 
да ја изобличи неправдата и 
починал во прогонство на 
големиот празник Крстовден, 
во 407 г.,  во ерменското село 
Коман. "Слава на Бога за сè" 
биле неговите последни збо-
рови. Во 438 г. неговите све-
ти мошти биле пренесени во 
Цариград во Црквата Свети 
Апостоли.


