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МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ 
ПРЕПОДОБЕН НАУМ ОХРИДСК        И ЧУДОТВОРЕЦПРЕПОДОБЕН НАУМ ОХРИДСК   

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

С В Е Т И  Н АУМ О В И    ОТ  Г Р О Б  Е  В И С Т И Н С К ИС В Е Т И  Н АУМ О В И  

Бидејќи се надеваше на 
Мене, и ќе го спасам, и 
ќе го заштитам, зашто го 

позна името Мое. Ќе повика 
кон Мене, и ќе го слушнам; со 
него сум во неволја; ќе го спа-
сам и ќе го прославам, ќе му 
дадам многу денови и ќе му 
го јавам спасението од Мене". 
(Псал. 90, 14-16) 

Крвавите македонски рани 
по телото на праведниот за-
тво  реник Свети Наум Охрид-
ски се вградени во небесната 
Христова Црква и во срцата 
на целиот македонски народ. 
Плачеше македонскиот народ. 
Крвавеше Македонија заради 

Македонскиот 
светител Св. Наум 

Охридски, бесмртниот 
великан кого вековите 

не го раѓаат, талентираниот 
ученик на Св. браќа Кирил и 

Методиј, е чудотворен лекар, 
познавач на многу јазици, 

преведувач на многу дела. 
Превел голем број црковни книги 

на црковнословенски јазик. Учествувал во 
преводот и во проповедот на Светото Писмо. Ги 
составил каноните за Свети Архангел Михаил, 

Свети апостол Андреј и за пренесување на 
моштите на Свети Јован Златоуст. 

На југоисточниот брег на Охридското Езеро, 
на висока карпа, на изворот на Црн  Дрим 
(при крајот на IX и на почетокот на X век), 

тој изградил манастир и им го посветил на 
Свети Архангел Михаил и на Свети Архангел 
Гаврил. Свети Климент Охридски го извршил 

осветувањето на манастирот. 

неправедната историја.
Нашата историја, преку на-

шата Света Црква, потече како 
една река, за жал, повеќе кр-
вава отколку бистра, но таа 
крв, крвта на Божјите чеда, 
Богобојазливи јунаци и храб-
ри борци, пролеана за Хрис-
товата вера и за Татковината 
наша, силно вика пред прес-
 толот на Севишниот и Сесил-
ниот Бог. 

"Вие знаете од каде и зош-
то сте дошле во оваа земја, 
знаете дека овде не сте пожел-
ни... И почнаа со камшици... 
да ме шибаат по очи, по глава, 
по грб", зборувал измачениот 

од германските мисионери, 
не   когашниот затвореник, не-
когашниот продаден роб, го-
ле миот македонски Светител 
Свети Наум Охридски.

Роден и живеејќи во Ма-
кедонија тој на себе го почув-
ствувал маченичкиот живот 

на македонскиот народ и не-
говите страдања, и стоејќи 
пред Христовиот престол го 
заштитувал македонскиот на-
род, неговата и нашата тат ко-
вина Република Македонија 
од секакво непријателство низ 
сите векови. Затоа преку Тро-

М Е Д И Ц И Н С К И     И  ДУ ХО В Е Н  Ц Е Н ТА РМ Е Д И Ц И Н С К И   
                     Sveti Naumoviot grob so svetite mo{ti vo negoviot 

manastir pretstavuva vistinski medicinski centar, 
nezgasnat duhoven centar, Siloamska bawa za lekuvawe 
na lu|eto od razni bolesti vo denot i "no}ta na 
negovoto ne~ujno simnuvawe i posetuvawe na nivnite 
maki, bolesti i `elbi".

"

МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПРЕПОДОБЕН МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПРЕПОДОБЕН 
НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦНАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ



51  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 730 / 27.6.2008

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

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ 
ПРЕПОДОБЕН НАУМ ОХРИДСК        И ЧУДОТВОРЕЦ  И ЧУДОТВОРЕЦ

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 

С В Е Т И  Н АУМ О В И    О Т  Г Р О Б  Е  В И С Т И Н С К И ОТ  Г Р О Б  Е  В И С Т И Н С К И

Македонскиот светител 
Св. Наум Охридски, бесмрт-
ниот великан кого вековите 
не го раѓаат, талентираниот 
ученик на Св. браќа Кирил и 
Методиј, е чудотворен лекар, 
познавач на многу јазици, 
пре ведувач на многу дела. 
Превел голем број црковни 
книги на црковнословенски 
јазик. Учествувал во преводот 
и во проповедот на Светото 
Писмо. Ги составил каноните 
за Свети Архангел Михаил, 
Свети апостол Андреј и за 
пренесување на моштите на 
Свети Јован Златоуст. 

На југоисточниот брег на 

ваат со вера, силниот Светец 
на збор и перо, трпеливиот и 
издржливиот во страдањата, 
заштитникот на бедните, си-
ромашните, сираците и вдови-
ците, духовниот втемелувач 
на Христовата вера во срцата 
на луѓето, со примен монашки 
чин (голема схима), го прет-
чувствувал крајот на својот 
живот, се повлекол во својот 
мaнастир и тука останал сè до 
910 година, кога го предал 
својот Свет Дух на Господа. 
Починал во Господа со мир 
на 5.1.910 година. Неговото 
свето тело било погребано од 
рацете на Архиепископот Све-

ти Климент Охридски и по-
ложено на десната страна од 
манастирот кој тој го изгра-
дил. Неговиот гроб се наоѓа 
во тој манастир и е извор на 
чудотворна сила. Свети Нау-
мо виот гроб со светите мош-
ти во неговиот манастир прет-
ставува вистински меди цин-
ски центар, незгаснат духовен 
центар, Силоамска бања за 
лекување на луѓето од разни 
болести во денот и "ноќта на 
неговото нечујно симнување 
и посетување на нивните маки, 
болести и желби". И по смртта 
останал како исцелител на 

ва на 5 јануари, а на 3 јули е 
летниот празник или Собор 
на Светителот. На овој датум 
колони од поклоници од Ма-
ке донија и од цел свет доа-
ѓаат во манастирот да му се 
поклонат и да го бакнат не-
говиот гроб.

Македонци и Македонки 
во татковината и во светот, 
"горди наследници на нашиот 
бесмртен великан", дојдете 
да му се поклониме на ова 
големо свето место, на Све-
тиот гроб на Св. Наум Охрид-
ски, да ги приклониме своите 
колена пред неговите чудо-
творни мошти и да им се по-

М Е Д И Ц И Н С К И     И  ДУ ХО В Е Н  Ц Е Н ТА Р И  ДУ ХО В Е Н  Ц Е Н ТА Р

парот посветен на неговото 
име, го молиме Светителот да 
нè спаси од секакви иску ше-
нија: "Соединувајќи се со Хрис-
та, си го оставил светот; жи ве-
ејќи со дух, телото си го расп-
нал, преблажен Науме. Си се 
стремел како апостолите да 
се подвизуваш и безбројното 
мизијско множество во вера-
та си го вовел. Така и нас со 
Твоите молитви спаси нè од 
искушенија".

Живеел во она тешко исто-
риско време кога неприја те-
лите на нашиот народ сакале 
да го германизираат и да го 
елинизираат. Но, длабоко ми-
слениот, надарениот, мудриот 
Свети Наум и преостанатите 
Свети Седмочисленици (во кои 
спаѓа и тој): Св. рамно апос-
тол ни браќа Кирил и Мето-
диј, Св. Климент Охридски, 
Св. Сава, Св. Горазд и Св. Ан-
гелариј, не дозволиле маке-
донскиот народ да пропадне 
во нечистото море на туѓин-
ските влијанија, го отфрлиле 
незнајбожното учење и го бла-
говестиле Триединиот Бог, про -
поведувајќи ја христијанската 
вера при Богослужбата на цр-
ковнословенски јазик. И во 
тоа тешко време, кога целиот 
наш народ бил измачуван, по-
робуван и обесправен, Св. Наум 
заедно со останатите Св. Сед-
мочисленици, твореле и оста-
виле дела кои се толку важни, 
кои се камења на темелот на 
нашиот живот, дела кои вле-
гуваат во темелот на она што 
се смета дека е корен на секој 
народ. 

Охридското Езеро, на висока 
карпа, на изворот на Црн  Дрим 
(при крајот на IX и на поче-
токот на X век), тој изградил 
манастир и им го посветил на 
Свети Архангел Михаил и на 
Свети Архангел Гаврил. Свети 
Климент Охридски го извр-
шил осветувањето на манас-
тирот.

Блажениот отец, целиот свој 
живот, од детството па до кра-
јот, бил девственик, и ги запа-
зил девственоста и чистината. 
Светителот со непоколеблив 
дух го основал и го раководел 
монаштвото во Македонија и 

                     

станал татко на монаштвото 
во Македонија и на Балканот. 
Речиси 11 века се чувствува 
неговата моќ на раководење 
на монасите во Македонија, 
на Балканот и во цел свет, се-
каде каде го повикуваат. Речи-
си 11 векови македонскиот 
на род и илјадници луѓе во 
светот ја чувствуваат чудо твор-
ната моќ на лекувањето на 
Светителот. 

Чудотворецот и исцели те-
лот од секакви болести и на 
иноверните и на муслима ни-
те, на оние кои му приста пу-

болните и тоа од различни 
тешки и неизлечливи телесни 
и душевни болести. Изле ку-
вал и лекува неродилки, умо-
болни, неми, сакати.

Овој прекрасен манастир, 
со неговата историја, претста-
вува светилиште со длабоко 
зачувани корени на нашето 
македонско самобитие, тради-
ција на македонскиот народ 
и исконски живот преку љу-
бовта и верата во Пресвета 
Троица. 

Главниот празник на Свети 
Наум Охридски се одбеле жу-

`

"Soedinuvaj}i se so Hrista, si go 
ostavil svetot; `iveej}i so duh, teloto 
si go raspnal, prebla`en Naume. Si se 
stremel kako apostolite da se podvizuva{ 
i bezbrojnoto mizijsko mno`estvo vo 
verata si go vovel. Taka i nas so Tvoite 
molitvi spasi ne od isku{enija".

клониме, да го допреме со 
свое то лице гробот на Све те-
цот, да го целиваме, да му од-
дадеме слава и благодарност 
за неговите бесмртни дела. 
Тој е жив, ги слуша нашите 
молитви и му ги пренесува на 
Бога, нè застапува пред Бога. 
Со својот Свет Дух и ум, про-
никнува во длабочините и 
тајните на нашиот живот, заш-
то душата ја воздигнал до 
Бож јите височини. Тој ни ги 
покажува вечните вредности 
на животот, кои најсигурно 
"водат во трајно заедништво 
со него до Бога".

Овој преподобен и голем 
отец наш Наум бил кано ни-
зиран за Светец кон крајот на 
Х век. Светителскиот култ кон 
Св. Наум е изразен во лите ра-
турата, сликарството, на род-
ните преданија и легенди, во 
одбележувањето на неговите 
празнични денови и во гра-
дењето цркви и манастири во 
негова чест, а за слава на 
Пресвета Троица.

Колку се големи делата Твои, 
Господи! Многу се длабоки 
Твоите помисли!... Ти постоиш 
отсекогаш. (Псал. 91, 5, 92, 2)


