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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Денес 
можеме 

да кажеме и 
пред цел свет 
да изјавиме 

дека во текот 
на вековите 

многу тешко и макотрпно 
се создаваше нашата 

црковна голгота 
- Македонската 

православна црква и 
нашата национална 
голгота - Република 

Македонија. Но, и покрај 
нашите длабоки корени, 

некои луѓе во светот 
не покажуваат почит 
кон нашата историја 

и нашите вистински и 
свети вредности. Ние не 

се срамиме од нашата 
историја, зашто таа е 

"најблиска на Христовиот 
животен пат на земјата". Та 
нели и Господ Исус Христос 

не се срамеше пред оние 
кои му го ставија Трновиот 

венец на главата, пред 
оние кои го распнаа и оние 

кои се ситеа на неговите 
страдања.

ПРАЗНИК НА СИТЕ МАКЕДОН       СКИ СВЕТИТЕЛИПРАЗНИК НА СИТЕ МАКЕДОН  

" Б Е З  Б О ГА  С И Т Е     Н И Е  С М Е  С А М О  Б Л Е Д И" Б Е З  Б О ГА  С И Т Е    
Р О Н К И  Н А  В С    Е Л Е Н С К И ОТ  П РА В "Р О Н К И  Н А  В С  

Богатството на една зем-
ја не се мери со злато и 
сребро, туку по бројот 

на светите луѓе кои го дале 

животот за од-
брана на Хрис-
товата наука 

и својата род-
на татко вина.

Голем дел 
од човеш тво-

то, еве и на по-
четокот на XXI век, 

како да живее во 
долината на смртта 

и како од сите страни 
да се слуша "плач и 

ридање, и пискот голем". 
Тој грозен глас на човекот е 
исполнет со страв и неиз-
весност, кои се присутни и 
меѓу македонскиот народ. 

Но, меѓу нашиот народ 
Хрис тос направи чудо, не 
заради Себе, не за себеси да 
се прослави, туку затоа што 
бескрајно ги сака луѓето и 
нивната правда. Затоа што не 
може да го поднесе страда-
њето на човекот, безнадежно 
и неправедно победен од зло-
то. Затоа нашата татковина 
Македонија ја направи бо га-
та, со голем број свети тели. 

Денес можеме да кажеме 
и пред цел свет да изјавиме 

венец на главата, пред оние 
кои го распнаа и оние кои се 
ситеа на неговите страдања. 
Напротив, се молеше ве леј-
ќи: "Оче, прости им, оти не 
знаат што прават!" Доколку 
погледнеме во далечното 
минато, а и денес, ќе видиме 
дека низ историјата во Ма-
кедонија се раѓале голем број 
Христови војници, кои уми-
рале бранејќи ја Евангелската 
вистина, и многу верни и 
вистински синови на татко-
вината, кои настрадале за 
нејзината слобода, и сите тие 
нашле начин на кој човекот 
ја победува смртта. Но, и по-
крај тоа, Македонија про дол-
жува да зборува: "Ако, Јас со 
векови се бранам од сите 
страни". 

то битие тие ги збогатија 
вредностите на Духот, кој е 
вечен, зашто знаеја дека "без 
Бога сите ние сме само бледи 
ронки на вселенскиот прав" 
и дека "Бог е смислата на чо-
вечкото постоење и во вре -
мето и во вечноста". И покрај 
најтешките подвизи, најголе-
мите мачења и пролевањето 

Првата седмица во ок том-
ври (на 7 октомври), на не-
бото торжествува невид ли-
вата Христова Црква, а на 
земјата - видливата Христова 
Црква и секое Божјо верно 
создание ги прославува де-

                     
"Koj se odrekuva od svojot narod i od svojata 

tatkovina, li~i na ~ovek, koj se odrekuva od 
svoite roditeli; toj nema vrednost kako nitu 
monetata bez slika, bez natpis".

дека во текот на вековите 
многу тешко и макотрпно се 
создаваше нашата црковна 
голгота - Македонската пра-
вославна црква и нашата на-
ционална голгота - Република 
Македонија. Но, и покрај на-
шите длабоки корени, некои 
луѓе во светот не покажуваат 
почит кон нашата историја и 
нашите вистински и свети 
вредности. Ние не се сра ми-
ме од нашата историја, зашто 
таа е "најблиска на Хрис то-
виот животен пат на земјата". 
Та нели и Господ Исус Хрис-
тос не се срамеше пред оние 
кои му го ставија Трновиот 

лата на Сите Македонски Све-
тители. Тие оставија пример 
како се победуваат нечес ти-
вите, кои ја поткопуваат хрис-
тијанската љубов и ја раз-
оруваат татковината. Тие се 
наши заштитници пред Бога 
и оставиле неизбришлив бе-
лег на своето време.

Преку Господ Исус Хрис-
тос, Спасителот и Правед ни-
кот на светот, тие ја гледаат 
победата над смртта, над зло-
то, над лицемерниот свет и 
неговите неправедни зако-
ни, победата на љубовта, ве-
рата, победата на Духот над 
материјалниот свет. Во свое-

СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИСВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ

СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА 
ЗЛАТА МЕГЛЕНСКАЗЛАТА МЕГЛЕНСКА
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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

ПРАЗНИК НА СИТЕ МАКЕДОН       СКИ СВЕТИТЕЛИ СКИ СВЕТИТЕЛИ

" Б Е З  Б О ГА  С И Т Е     Н И Е  С М Е  С А М О  Б Л Е Д И Н И Е  С М Е  С А М О  Б Л Е Д И   
Р О Н К И  Н А  В С    Е Л Е Н С К И ОТ  П РА В " Е Л Е Н С К И ОТ  П РА В "

на македонската крв, сите тие 
умреа со чувство на побед-
ници над смртта и над не-
пријателите. Не се откажаа 
од Христа, ниту од својата 
татковина зашто знаеја дека 
секој "кој се одрекува од 
својот народ и својата татко-
вина, личи на човек, кој се 
одрекува од своите роди те-

ли; тој нема вредност како 
ни монетата без слика, без 
натпис". Тие знаеја дека чу-
вањето на православната 
вера е најсилното оружје за 
зачувување на нашата на цио-
налност.

На овој мал простор ќе ги 
спомнеме имињата на Маке-
донските светители, маче ни-
ци, и преподобни Отци (спо-
ред информациите на МПЦ 
од 25. Црковно-народен со-
бир, 1999 г. САД, Амери кан-
ско-канадска епархија), кои 
се родиле и (или) живееле и 
ја ширеле Христовата наука 
во Македонија: Св. Еразмо 
Охридски, Св. Кирил Солун-
ски-Филозоф, Св. Методиј Со-
лунски, Св. Климент Охрид-
ски, Св. Наум Охридски (и 

ски, Преподобен Петар Мег-
ленски, Преподобен Ила ри-
он Мегленски, Преподобен 
Акакиј Серски, Преподобен 
Јаков Костурски, Преподобен 
Дионисиј Костурски, Препо-
добен ѓакон Јаков Костурски, 
Преподобен Петар Атонски, 
Преподобен Теофил Маке-
донски, Преподобен Давид 
Солунски, Преподобен Атана-
сиј Атонски, Преподобен Ни-
кодим Елбасански, Препо до-
бен Јован Рилски, кои сите 
заедно се одбележуваат со 
празникот Собор на Маке-
донските  Светители. Тука 
спа ѓа и овековечената во 
Библијата, првокрстената Ли-
дија Македонска. Спомнатите 
светители се само еден мал 
број Македонски Светители. 

брана на татковината и по-
следните години. Сведоци 
сме и не можеме да ги за-
боравиме имињата на по-
следните жртви (Бобан, Миле, 
Роберт, Игор, Сашо, Кире, 
Ѓоко, Љупчо и другите имиња 
забележени пред Бога), кои 
ниту со срцето, ниту со ус-
тата не се откажаа од Бога и 
од родната грутка. Умреа ма-
ченички, но нивните души 
останаа живи пред и по смрт-
та. Бог им даде духовна и 
телесна сила. Бог ги слушна 
нивните гласови и нивните 
последни извици за правда и 
за одбрана на татковината. 
Бог ги читаше нивните мисли 
заради разделбата од своите 
најблиски. Се затресе земјата 
од неправди на непријателот. 
Небесата ја објавија честа 
нивна. Се стегнаа срцата на 
многу македонски деца, со-
пруги и родители во црно за-
виени. Бог ќе им воздаде спо-
ред правдата и според чис-
тината нивна ќе ги награди.

Господи, Избавителе, Спа-
сителе на светот, веруваме 
дека последните зборови 
на устите нивни и по мис-
лите на душите нивни се 
Богоугодни и тие се Твои 
Божји угод ници.

дру гите тројца Седмочис ле-
ници - Св. Горазд, Св. Ан ге-
лариј, Св. Сава - забел. Ж.Ф.), 
Св. Григориј епископ Охрид-
ски, Св. Гаврил Лесновски, 
Св. Прохор Пчински, Св. Јоа-
ким Осоговски, Св. Агатангел 

                     "Bog e smislata na 
~ove~koto postoewe 
i vo vremeto i vo 
ve~nosta".

Битолски, Св. Јосиф архи-
епис коп  Солунски, Св. Ѓорѓи 
Кратовски, Св. Кирана Солун-
ска, Св. Злата Мегленска, Св. 
Тесалоникиа, Св. Васа Солун-
ска, Св. Матрона Солунска, 
Св. Никита Серски, Св. Јован 
Кукузел, Св. Александар Со-
лунски, Св. Нектариј Битол-
ски, Св. Спасо Радовишки, 
Св. Ефтимиј Солунски, Све-
тите 15 Тивериополски (стру-
мички) Маченици, Св. Роман 
епископ Македонски, Св. Ни-
колај архиепископ Солунски, 
Св. Зиновиј и Зиновија Егеј-
ски, Св. Анѓел Лерински, Св. 
Христо, Св. Никодим Ох рид-

СВ. МАЧЕНИК СВ. МАЧЕНИК 
ГЕОРГИ КРАТОВСКИГЕОРГИ КРАТОВСКИ

МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНСКИТЕ 
СВЕТИТЕЛИ СВЕТИТЕЛИ 
СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИСВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

Нивниот број е голем и само 
Бог ги знае сите нивни имиња. 

Македонските Светители, 
и тогаш кога им било нај-
тешко, кога биле измачувани 
и обесправени, затворани, 
по робувани, распнувани на 
крст, кога главите им ги от-
секувале со меч, а телата на 
парчиња, кога кожата им ја 
дереле, кога насилно ги те-
рале да се откажат од Христа 
и од својата татковина, тие 
му останале верни на Христа 
и на земјата. Тие за Маке до-
нија станаа Христово знаме, 
знаме на македонскиот не-
покор и опстојување. Тие се 
зраци на големото Сонце на 
правдата - Христос. Низ смрт 
отидоа во вечен живот. Нив-
ниот дух вечно ќе живее. 
Силни ревнители за Живиот 
Бог, праведници, страдал ни-
ци за вистината, вие жи ве-
евте по евангелската запо-
вед, во чистота и светост и 
умревте за Божјото Свето име 
и за името македонско. Вој-
ници на Царот Небесен, нека 
чесно ве слави земјата маке-
донска. 

Сведоци сме дека маке-
дон ските јунаци издржаа ма-
 чеништво на земјата за од-


