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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

На 17.9/30.9 
се слават 

храбрите Св. 
Маченички 
Вера, Нада, 

Љубов, и нивната 
мајка Св. Софија, кои 

настрадале заради верата 
во Христа во II век, за 

време на царот Адријан. 
Изнесени пред царот, 

држејќи се меѓусебно за 
раце, признале дека се 

христијанки. Мачителот 
прво ја мачел 

12-годишната Вера, потоа 
10-годишната Нада и 

9-годишната Љубов. Тој ги 
тепал, па ги фрлил во оган, 
потоа во врела смола и ги 
пресекол со меч. Храбрата 
мајка ги погребала надвор 

од Рим и го испуштила 
својот дух на нивниот 

гроб, за да биде заедно 
со нив - на земјата, и 

духовно - на небото каде 
"блажените души на 

нејзините славни ќерки 
ја чекаат".

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж         ИВОТВОРЕН КРСТ ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж   
ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) И ХРИ       СТОВИТЕ МАЧЕНИЧКИГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) И ХРИ  

"КРС ТОТ Е ЧУВАР НА ВСЕ Л    ЕНАТА, УКРАС НА ЦРКВАТА,"КРС ТОТ Е ЧУВАР НА ВСЕ Л  
С ЛАВА НА АНГЕ ЛИТЕ И П    РОПАС Т НА ДЕМОНИТЕС ЛАВА НА АНГЕ ЛИТЕ И П  "

О, која уста ќе го во сфа-
ли и кој јазик ќе го из-
рече потребното, таа 

не освоива тврдина на пра-
во славните и тоа победо нос-
но оружје на Великиот Цар 

Христос", тоа 
свето оружје 

со кое ја по-
беди смртта, го 
победи адот.

И покрај 
м а    ч е њ е т о , 
рас пе  тието и 

смрт  та на Крс-
тот, Христовиот 

гроб во кој беше 
по гребан е празен! 

Ангелот соопштил: 
"Христос не е овде, 

воскресна!"
И покрај донесу вање-

то на неправедната пресуда 
од Понтиј Пилат, изнудена од 
завидливите еврејски прво-
свештеници и народни вода-
чи, Христос да биде распнат, 
Христос воскреснал.

Опкружен од злобните Ев-
реи, камшикуван од управ ни-
кот Понтиј Пилат, осуден на 
најсрамна и најстрашна смрт 
со која ги казнувале најго ле-
мите разбојници, со Трновиот 
венец на главата, одејќи бос и 

носејќи го тешкиот Крст на 
плеќите,  Христос пристигнал 
на Голгота каде е распнат. Са-
танска рака со огромен чекан 
го приковала Христос на Крс-
тот. Шајките навлегле во ра-
цете и нозете Христови. Крвта 
бликнала. Капеле капки пре-
чиста крв од Трновиот венец 
на главата, од рацете, од но-
зете, од целото тело, капеле 
по Крстот. Исус со висок глас 
извикал: "Оче! Прости им, оти 
не знаат што прават!" "Оче, во 
твои раце го предавам Својот 
дух!" Но, Голгота не го униш-
тила Крстот, не го уништила 
Бога. Тој Воскресна, а со тоа 
го воскресна и целиот свет. 
Безгрешниот Господ Исус 
Хрис  тос, кој се жртвуваше за 
спасение на светот, на Крстот 
ги победи смртта и сатаната. 
На третиот ден Тој Воскресна. 

Христос ги зеде врз Себе 
гревовите на светот и со Сво-
јата смрт на крстот се пренесе 

Себеси за живот на светот. 
Голгота, тоа место на смртта, 
по распнувањето и по издиг-
нувањето на Христа на крстот, 
стана купола на љубовта, која 
се издигна над светот која 
беше во мрачна пустина за да 
ги обедини луѓето од сите 
стра  ни на светот во една црк-
ва, во една вера, да ги побра-
тими во една љубов. Таа гроз-
на нива на смртта, тоа место 
на черепи преку Христа, пре-
ку Неговата победа над смрт-
та и Неговото Воскресение, 

"

                     ". . . gre{nicite 
}e zaginat, i 
neprijatelite 
Gospodovi }e gi snema 
zaedno so nivnata 
slava i veli~ie; }e 
is~eznat kako ~ad". 

стана неисцрпен живоносен 
извор на Новиот Завет, сим-
бол на животот, патоказ кон 
еден нов свет, кон нова земја 
и ново небо. Тој воскресна и 
ги отвори вратите на вечнос-
та преку која оние кои веру-
ваат во воскреснатиот Хрис-
тос преминуваат од смрт во 
живот. 

А што се случило со греш-
ниците? За тоа одговор дал 
псалмопевецот Светиот про-
рок цар Давид: "... грешниците 
ќе загинат, и непријателите 
Господови ќе ги снема заедно 
со нивната слава и величие; ќе 
исчезнат како чад". (Псал. 36, 20)

Крсниот знак, кој бил знак 
на пораз, Христос го претво-
рил во знак на победа. Затоа 
во Светата Православна Црк-
ва се пее: "Крстот е чувар на 
Вселената, украс на црква-
та,...слава на ангелите и про-
паст на демоните". 

Светиот Крст го пронашла 

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ 
ЖИВОТВОРЕН КРСТ ГОСПОДОВЖИВОТВОРЕН КРСТ ГОСПОДОВ
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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

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

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж         ИВОТВОРЕН КРСТ   ИВОТВОРЕН КРСТ 
ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) И ХРИ       СТОВИТЕ МАЧЕНИЧКИ  СТОВИТЕ МАЧЕНИЧКИ

"КРС ТОТ Е ЧУВАР НА ВСЕ Л    ЕНАТА, УКРАС НА ЦРКВАТА, ЕНАТА, УКРАС НА ЦРКВАТА,
С ЛАВА НА АНГЕ ЛИТЕ И П    РОПАС Т НА ДЕМОНИТЕ РОПАС Т НА ДЕМОНИТЕ""

Св. Рамноапостолна царица 
Елена, мајка на римскиот цар 
Константин Велики, кој отка-
ко Бог му се јавил, со силата 
на Крстот, во битката, го по-
бедил Максимијан во 312 го-
дина, а во 313 година го издал 
Миланскиот едикт, за слобода 
на христијанската вера. Цари-
цата заминала на аџилак во 
Светата Земја. Наредила да се 
пронајде каде е закопан Чес-
ниот Крст Христов. Стариот 
Евреин по име Јуда, откако 
бил фрлен во јама, бил при-
нуден да каже дека Крстот е 
закопан под идолскиот храм 
Венера. Царицата наредила 
веднаш да се урне идолскиот 
храм и да се копа длабоко 
околу гробот на Христос. Ко-
пајќи, пронајдени се три крс-
та и клинците со кои Господ 
бил прикован на Крстот. Но, 
не знаеле кои од овие три крс-
та е Христовиот. Тогаш поми-
нувала поворка со мртовец и 

ерусалимскиот патријарх Ма-
ка рие наредил да ги постават 
крстовите врз мртовецот и 
тоа еден по еден. Мртовецот 
не реагирал кога врз него го 
допреле и првиот и вториот 
крст. Но, кога го ставиле врз 
него третиот Крст, тој оживел, 
воскреснал. Со тоа бил откри-
ен Чесниот и Животворен Крст 
Христов. Царицата Елена, со 
љубов, прва го примила Чес-
ниот Крст, му се поклонила и 
го целивала, а патријархот 
Ма карие го издигнал Крстот 
високо, го кревал и спуштал 
повеќе пати, вртејќи се на 
сите четири страни на светот. 
Народот со благодарност кон 

Бога за ова откритие, пла чеј-
ќи и крстејќи се пеел: "Госпо-
ди помилуј!" Царицата Елена 
во сребрен ковчег го поло жи-
ла Крстот, и му го предала на 
Ерусалимскиот патријарх за 
да се чува за идните поко ле-
нија. Таа за себе зела дел од 
Чесното дрво на Крстот, а ги 
зела и светите клинци. 

По повеќе години персис-
киот цар Хозрој го освоил Еру-
салим и го однел Чесниот 
Крст Господов во Персија 
каде останал 14 години. Но, 
во 628 година, византискиот 
цар Ираклија го победил пер-
сискиот цар Хозрој и славно 
го вратил Крстот во Ерусалим. 
"Царот, во беден костум и бо-
соног" (како што Христос одел 
по Голгота, носејќи го Својот 
Крст), го изнел Крстот на Гол-
гота и го положил во Храмот 
"Воскресение", за вера и надеж 
на христијанскиот свет. 

На празникот "Воздвиже-
ние на Чесниот и Животворен 
Господов Крст", (Воздвижение - 
Издигнување на Крстот над 
Вселената како знак на побе да 
на христијанството над све тот), 
одбележуваме два голе ми нас-
тана: Чудесното про наоѓање 
на Чесниот Господов Крст на 
Голгота, и Враќањето на Чес ни от 
Крст од Персија во Ерусалим. 

мош тите на повеќе светители. 
Со тоа Македонија стана бо-
гата со ретка светиња, бидеј-
ќи "Честицата од Чесното дрво 
е предмет со кој ниеден друг 
по светост не може да му се 
приближи". Во манастирот 
"Сите Светии", Охридско, чес-
тица од Господовиот Крст во 
свечена литија предаде аџија 
Андреј Ф. Михајловски, а во 
"Св. Ѓеорѓи Победоносец", с. Рај-
чица, аџика Нацка Митевска. 

На 17.9/30.9 се слават храб-
рите Св. Маченички Вера, 
Нада, Љубов, и нивната мајка 
Св. Софија, кои настрадале 
заради верата во Христа во II 
век, за време на цар Адријан. 
Изнесени пред царот, држеј-
ќи се меѓусебно за раце, приз-
нале дека се христијанки. Ма-
чителот прво ја мачел 12-го-
дишната Вера, потоа 10-го-
дишната Нада и 9-годишната 
Љубов. Тој ги тепал, па ги фр лил 
во оган, потоа во врела смола 
и ги пресекол со меч. Храб-
рата мајка ги погребала над-
вор од Рим и го испуштила 
својот дух на нивниот гроб, за 
да биде заедно со нив - на зем-
јата, и духовно - на небото каде 
"блажените души на неј зи ни-
те славни ќерки ја че каат". 

А каде е нивниот мачител? 
"Видов страшен безбожник, 
кој се превознесуваше и из-
диг  нуваше како кедрите ли-
ван  ски. Поминав и, ете, го нема; 
го побарав, и не го најдов". 
(Псал. 36, 35-36)

                     "O~e! Prosti im, oti 
ne znaat {to pravat!" 

"O~e, vo tvoi race go 
predavam Svojot duh!"

"Спаси ги, Господи, Твоите 
луѓе и благослови го Твоето 
наследство. Дарувај им побе-
да над непријателите на сите 
наши православни христија-
ни и со Крстот Свој заштити 
го Твоето наследство". (Тро-
пар на празникот) 

Празникот се слави на 
14.9/27.9. Честици од Чесното 
Дрво има во: Светата Земја, 
во Света Гора, во Црна Гора, 
во Хрватска, во Македонија. 

На 10.2.2000 година, со тор-
жествен звук на камбаната и 
химна на Чесниот Крст, во ма-
настирот "Св. Јован Бигорски", 
со најголема почит монасите 
го пречекуваат Чесниот Гос-
подов Крст (две честици). Јас, 
аџика Живанка Филиповска, 
ги предадов честиците од 
Крстот на кој беше распнат 
Господ Исус Христос, во ра-
цете на игуменот Партениј, 
кој ги вгради во сребрениот 
Кивот (Ковчег), во кој се и 

СВ. МАЧЕНИЧКИ СОФИЈА, СВ. МАЧЕНИЧКИ СОФИЈА, 
ВЕРА, НАДА И ЉУБОВВЕРА, НАДА И ЉУБОВ


