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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ј А В У В А Њ А  И  Ч УД А  З А     Ч О В Е Ч К О  С П А С Е Н И ЕЈ А В У В А Њ А  И  Ч УД А  З А   

Големиот 
Архангел 
Гавриил 

му се јавил 
на Божјиот 

избраник Св. пророк 
Мојсеј и му соопштил 

како е создаден светот, 
а тој тоа го запишал во 

книга (Свето Писмо, 
Стар Завет). Божјиот 
Архангел му се јавил 

на пророкот Данило и 
му ја соопштил тајната 
за идните царства и за 

доаѓањето на Месијата, 
Спасителот на светот, 

Господ Исус Христос. Тој 
им се јавил на Светите 

праведни Јоаким и Ана 
и им донел радосна вест 
дека ќе им се роди ќерка 

"преблагословена и 
Пречиста Дева Марија... 

од вековите однапред 
избрана за мајка на 

Месијата".

СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИ           Л,  СВЕТАТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИ    
МАРИНА И СВЕТИТЕ МАЧЕНИЦИ КИР          ИК И ЈУЛИТАМАРИНА И СВЕТИТЕ МАЧЕНИЦИ КИР   

ојдете во Храмот Божји, 
во "тоа парче од небото 
до земјата, чиј аголен 
ка мен е самиот Спа си-

тел Господ 
Исус Хрис-

тос, во домот 
каде пребива 

Бог, неговите 
ангели, све ти-
телите", за да 
го просла ви-
ме заедно 
пра з никот на 

големиот Бож-
ји слуга, Св. Ар-

хангел Гавриил. 
Дојдете заедно да 

се радуваме на тој 
необичен ден, на 26 

јули, заради неговите 
"јавувања и чуда низ це-

лата историја на човеч ко-
то спасение". Да го одбележиме 
празничниот Собор на него-
вите јавувања по Божја на ред-
ба. Се смета дека овој празник 
прв пат се одбележал во IX 
век, на Света Гора, за време на 
царевите Василиј и Константин 
Порфирогенит и патријархот 
Никола Хрисоверг, а по повод 
јавувањето на Архангел Гав-
риил пред еден монах, во ќе-
лијата, каде со прст на камен ја 
напишал песната за Бого ро-
дица "Навистина е достојно". 
Безбројни се јавувањата и чу-

дата кои Архангелот ги правел 
и ги прави низ сите векови. 
Големиот Архангел Гавриил му 
се јавил на Божјиот избраник 
Св. пророк Мојсеј и му со опш-
тил како е создаден светот, а 
тој тоа го запишал во книга 
(Све  то Писмо, Стар Завет). Бож-
јиот Архангел му се јавил на 
пророкот Данило и му ја со-
општил тајната за идните цар-
ства и за доаѓањето на Меси-
јата, Спасителот на светот, Гос-
под Исус Христос. Тој им се 
јавил на Св. праведни Јоаким и 
Ана и им донел радосна вест 
дека ќе им се роди ќерка "пре-
благословена и Пречиста Дева 
Марија... од вековите одна пред 
избрана за мајка на Месијата". 
Силниот Архангел повеќе пати 
й се јавил на Пречиста Дева 
Марија додека растела во еру-
салимскиот храм, се грижел за 
неа, и й носел храна. Архангел 
Гавриил (име кое значи кре-
пост Божја), во ангелска свет-
лост и со божествена љубов й 
јавил на Пресвета Дева Марија 

дека го барате Исуса распна-
тиот - не е овде, воскресна, 
како што беше рекол". Верниот 
Архангел Гавриил ја известил 
Пресвета Богородица пред неј-
зината смрт  точно за денот и 
за часот на нејзиното замину-
вање на небото кај својот Син.

На 30 јули се прославуваат 

поради силната љубов во Хрис-
та, големата маченичка, која се 
заветила да го заврши својот 
живот како девојка, ги пре тр-
пела сите страдања како во 
туѓо тело. Пред да го испушти 
својот дух й се јавил самиот 
Господ Исус Христос со анге-
лите и ја поткрепувал. Нејзи-

блага вест дека ќе го 
роди Божјиот Син. "И 
ете, ти ќе зачнеш во 
утробата и ќе родиш 
Син, и ќе го наречеш со 
името Исус". Го известил 
Св. пророк Захариј дека 
ќе му се роди син - Св. 
Јован Крстител. Архан-
гел Гавриил за себе збо-
рува колку е голем и 
дека е близу до Бога: 
"Јас сум Гавриил, кој 
стои пред Бога... жена 
ти Елисавета ќе роди 
син и ќе му ставиш име 
Јован". Архангел Гаври-
ил го известил стариот 
праведен Јосиф дека 
зачнатото во Девицата 
Марија е од Светиот 
Дух: "Таа ќе роди Син и 
ќе му ставиш име Исус, 
зашто Он ќе го спаси 
народот Свој  од него-
вите гревови". (Мат. 1, 
21) На пастирите кај 
Витлеем им соопштил 
за Христовото раѓање: 
"... денес ви се роди во градот 
Давидов Спасител, Кој е Хрис-
тос Господ". Божјиот слуга Ар-
хангелот Гавриил му се јавил 
на самиот Господ Исус Христос 
во Гетсиманската Градина, пред 
да настрада и го поткрепувал 
да издржи до крај. Им се јавил 
на "Жените Мироносици" и прв 
ги известил за Христовото вос-
кресение: "Не плашете се; знам 

ја одбила: "Нема да се по кло-
нам ниту да им принесам жрт-
ви на бездушните и мртви идо-
ли, ...ним не им ја давам онаа 
чест, која Му припаѓа само на 
мојот Создател". Олимврие, 
без  умниот судија, наредил да 
биде мачена. Цела во крвави 
рани ја фрлиле в затвор. Но, 
Бог ја излекувал од сите рани. 
Ја фрлиле во оган и вода, но 

                     "Raduvaj se, Marino, razumna golubice 
Hristova, }erko na vi{niot Sion, oti dojde denot 
na tvojata veselba". 

страдањата на храбрата Хрис-
то ва маченичка од Антиохија 
Писидиска, Светата Великома-
че ничка Марина - Огнена Ма-
рија. 

Нејзиното младо срце и свет 
дух не дозволија да се поклони 
на вештачките идоли. Наред-
бата на царскиот намесник 
Олимврие да му биде жена и 
да им се поклони на идолите, 
христијанката Марина смело 

ните последни молитви ја скр-
шиле смелоста на демоните: 
"Јас во Тебе Господе гледам 
спасение. Јас од тебе Христе 
нема да се откажам. Јас тебе ти 
се поклонувам, Спасителе, само 
на твојата власт... победниче 
на смртта... Испрати ми помош 
од височините на Својот прес-
тол, дај ми мудрост, отвори ми 
ја устата, поткрепувана со си-
лата Твоја и умудрувана со бла-

СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛСВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ
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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

Ј А В У В А Њ А  И  Ч УД А  З А     Ч О В Е Ч К О  С П А С Е Н И Е Ч О В Е Ч К О  С П А С Е Н И Е

Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 
("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" 
има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 

www.sisveti.com.mk

СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИ           Л,  СВЕТАТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА    Л,  СВЕТАТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА 
МАРИНА И СВЕТИТЕ МАЧЕНИЦИ КИР          ИК И ЈУЛИТА   ИК И ЈУЛИТА

Марина се наоѓа на Света Гора, 
во манастирот "Ватопед". Во 
Албанија, на планината Ланга, 
над Охридското Езеро, се нао-
ѓа манастир посветен на оваа 
Великомаченичка. Во него се 
наоѓа еден дел од нејзините 
свети чудотворни мошти. И не 
само христијаните, туку и му-

Азија) живеела една млада уба-
ва вдовица Света Јулита, со но-
вороденчето Кирик. По по тек-
ло била благородничка. Била 
вистинска христијанка, па за-
тоа детето го крстила веднаш 
по раѓањето. Нејзиниот син 
имал само три години, а таа 
веќе го учела за Христовата 
вера. Во тоа време владеел 
не знајбожниот римски цар 

од неговите раце. Постојано 
плачејќи, со солзи в очи, гле-
дајќи ја својата мајка како ја 
тепаат, викало на цел глас: 
"Хрис тијанин сум! Пушти ме 
кај мајка ми!" И почнал со свои-
те рачиња, со ноктите да го 
гребе игемонот по лице. На 
овие зборови на детето, иге мо-
нот се разгневил, го треснал 
детето на земја и го оттурнал 
со ногата. Малиот Кирик, ма-
лото христијанче, се стркалал 
низ камените скали, целата гла-
ва му се скршила и се облеало 
во крв цело место. Тоа му ја 
предало на Бога својата чиста, 
света и невина душа. Неговата 
мајка Јулита била  жестоко ма-
чена и пресечена со меч на 
губилиштето.

Една од двете робинки ос-
танала жива и до доаѓањето на 
власт на првиот христијански 
цар, Константин Велики. Таа 
им го покажала на верните 
местото каде биле погребани 
чесните мошти на светите ма-
ченици, мајката Јулита и синот 
Кирик и тие биле извадени од 
пазувите на земјата. Нивните 
чесни мошти испуштале мио-
мирис и биле нераспадливи и 
чудотворни. Св. Јулита и Св. Ки-
рик настрадале за верата Хрис-
това во 304 година. Еден дел 
од нивните мошти се наоѓа во 
црквата "Пресвета Богородица 
- Болничка" во Охрид, каде 
верниците им се поклонуваат. 

годетта Твоја без страв да од-
говарам на прашањата на ма-
чителот. О, Господе мој! Поглед-
ни милостиво на мене во овој 
час! Зашто еве, јас сум сега 
како овца меѓу волци, како 
птица меѓу ловци и како риба 
во мрежа; дојди и спаси ме од 
сите ѓаволски стапици". Тоа се 
незаборавните зборови на не-
ж ната и убава 15-годишна де-

                     "O, Gospode moj! Pogledni milostivo na mene 
vo ovoj ~as! Za{to eve, jas sum sega kako ovca 
me|u volci, kako ptica me|u lovci i kako riba vo 
mre`a; dojdi i spasi me od site |avolski stapici".

денот на твојата веселба". 
Мачителот наредил Света 

Марина да ја приковаат со 
шајки на маченичка штица, па 
телото да й го гребат со же-
лезни трозапци. Немило срд-
ните мачители, како човеко-
јадци, сè посилно го кинеле со 
трозапците нејзиното свето 
тело "й отпаѓаа парчиња од 
нејзиното тело на земјата, й 

слиманите, сведочат дека во 
овој манастир се случуваат 
мно губројни чуда. Турците има   -
ат големо почитување кон оваа 
светиња и никогаш не са кале 
да стават рака ниту врз неа, 
ниту врз имотот на овој ма нас-
тир. Познато е дека дури из-
весно време Турчин бил ста-
рател на манастирот.

Во градот Иконија (во Мала 

војка Марина, која ги издржа 
најтешките маки за Христа, за 
изворот на животот, за мудрос-
та Божја, за светлоста небесна, 
која ја огреала во темниот 
затвор каде што го слушнала 
гласот: "Радувај се, Марино, ра-
зумна голубице Христова, ќер-
ко на вишниот Сион, оти дојде 

течеше крвта нејзина, и голите 
коски й се гледаа".

По издржаните натчовечки 
мачења била пресечена со меч 
во времето на Христоборниот 
цар Диоклецијан. Иако обез-
главена, таа со душата и со 
силата останала во живот на 
небесата и на земјата. Бог ја 
украсил со маченички венец 
на славата. Една рака на Света 

СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА 
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СВЕТИТЕ МАЧЕНИЦИ СВЕТИТЕ МАЧЕНИЦИ 
КИРИК И ЈУЛИТА СО КИРИК И ЈУЛИТА СО 
КНЕЗОТ ВЛАДИМИРКНЕЗОТ ВЛАДИМИР

Диоклецијан (284-305).
Земајќи го својот три го ди-

шен син Кирик и две робинки, 
излегла ноќе од градот Ико-
нија и дошла во Тарс. Но, во 
овој град дошол игемонот 
Алек  сандар, кој безмилосно 
ги убивал Христијаните, по за-
повед на Диоклецијан. Светата 
Јулита била препознаена и на-
клеветена кај игемонот. Тој 
наредил веднаш да биде фа-
тена со нејзиниот син, а двете 
робинки побегнале од неа, но ја 
следеле оддалеку и го виделе 
нејзиното мачење и крајот на 
нејзиниот живот. Светата ма-
ченичка со своето тригодишно 
дете на раце, била изведена 
пред игемонот. За да ја нажали 
Јулита, за да ја принуди да се 
откаже од својата вера, тој го 
зел малиот во раце и почнал 
да го милува по главата и да го 
љуби. Но, тригодишниот Ки-
рик ја почувствувал таа ли це-
мерна љубов и го одбил ми-
лувањето на паганиот судија. 
Малиот Кирик се оттргнувал 


