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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Светот 
го слави 

светителот 
силен

Светиот 
Димитриј, 

слуга на Сесилниот Бог.
Да го прославиме и ние 

Христовиот војник,
Мироточивиот светец, 

храбриот маченик,
Димитриј војвода, 

Слуга на Творецот и на 
Господа".

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМ         ИТРИЈ, СВЕТИ МАЧЕНИК СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМ    
НЕСТОР И СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕ        НИЦА ПАРАСКЕВАНЕСТОР И СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕ   

". . . С Л О В О Т О  Б    О Ж Ј О  Н Е  С Е  В Р ЗУ В А". . . С Л О В О Т О  Б  "

Како голем херој во бе-
дите те најде Вселената, 
страдалче, победувајќи 

ги незнајбошците. Па, како 
што ја скрши Лиевата гор-
дост, а го поттикна на смел 
подвиг Нестора, така, Свети 
Димитриј, на Христа Бога 
моли се, да ни дарува голема 
милост". (Тропарот на Св. Ди-
митриј, преку што се гледаат 
херојството, страдањата и 
победата на светителот.)

Свети Великомаченик Ди-
митриј, чуварот на светото 
православие, со своите све-
ти мошти поставени во нему 
посветената базилика во Со-
лун и со храмовите во целиот 
свет, меѓу кои и прекрасниот 
храм во подножјето на Скоп-

ската твр ди-
на, како да 
им пркоси на 
сите времиња 
и ги повикува 
верните на 
26.10./8.11. 
да дојдат во 
Божјиот дом 

да му се покло-
нат, за да им ги 

открие бисерите 
на Христовата вера 

и љубов, да ги по-
чувствуваат чудата и 

неговата сила и во ве-
кот во кој живееме. 

Свети великомаченик Ди-
митриј бил роден во Солун. 
Бил син единец, подарен од 
Бога, по молитвите на него-
вите набожни родители. Све-
ти Димитриј бил крстен во 
тајната домашна молитве ни-
ца. Сесилниот Бог му го про-
светил умот со Неговите све ти 
закони. Со својот длабок и 
возвишен ум тој го познал 
Бога. По смртта на татко му, 
кој бил Солунски војвода, ца-
рот Максимијан го поставил 
храбриот и мудар Свети Ди-
митриј за царски намесник 
на Солунската област, без да 
знае дека е христијанин и му 
рекол: "Чувај ја татковината 
своја, исчисти ја од безбож-
ните христијани и убиј го 
секого што го признава име-
то на Распнатиот". Но, "...сло-
вото Божјо не се врзува". Све-
ти Димитриј не се надева на 
земните цареви. Божјото царс-
тво е "царство на сите веко-
ви", а владеењето Божјо е 
бескрајно над сите поколе-
нија. Добриот војник на Ису-
са Христа, Свети Димитриј, 
со силна љубов кон Бога, јав-
но и без страв го проповедал 
вистинскиот Бог. "Во љубовта 
страв нема...". Со силна вера 
во Бога, со вера "што го по-
бедува светот", го искоренил 
многубоштвото и за солун ци-
те станал втор апостол Пав-
ле. Се откажал од привре ме-
ниот земен живот, од висо-
киот чин, од својата младост 
и убавина. Сакал да ја пролее 
својата крв за Христос. Пред 
царот Максимијан смело из-
ја вил дека е христијанин. Ца-
рот бил огорчен и го фрлил 
светителот во темница. Но, 

Свети Димитриј и во затво-
рот бил во служба на Бога, во 
радост на Бога и го про сла-
вувал: "Боже, не напуштај ме, 
за да ја објавувам..., силата 
Твоја и правдата Твоја на се-
 гашниов род и на идниот 
род... Ќе се радува устата 
моја, кога ќе Ти пеам, и ду-
шата моја, која си ја спасил. И 
јазикот мој секогаш ќе збо-
рува за Твојата правда...". Со 
зборовите на пророкот цар 
Давид ја објавил славата Бож-
ја. Божјиот ангел го поткре-
пувал во затворот. Царот доз-
нал дека Нестор го победил 
гладијаторот Лиј, со благо-
слов на Свети Димитриј. За-
тоа издал наредба Свети Ди-
митриј да биде убиен. На 8 
ноември (по нов календар) 
војници влегле во затворот. 
Го нашле на молитва. Од не-
говото лице зрачела необич-
на светлина. Војниците се ис-
плашиле од тоа. Не му се при-
ближувале. Оддалеку го бо-
де ле со копјата и го убиле. 
Потоци од топла црвена крв 

го натопиле затворот. Незнај-
бошците засекогаш останале 
во темница, а "вистинската 
светлина веќе свети". Мла ди-
от маченик Христов преми-
нал од смрт во вечен живот, 
зашто Оној Кој бил во него "е 
поголем од оној кој е во 
светот".

Кога Светителот умирал 
таму бил и Луп, неговиот ве-
рен слуга, кој ја зел облеката 
на светиот маченик, нато пе-
на во неговата чесна крв, и 
со неа излекувал многу бол-
ни. И прстенот го натопил во 
крвта. Но, царот Максимијан 
дознал за тоа и наредил да 
му ја исечат главата на бла-
жениот Луп. Ноќта христи-
јаните тајно го погребале те-
лото на Свети Димитриј. Над 
гробот на Светителот во Со-
лун прво бил изграден мал 
храм, а подоцна од благо-
дарност кон него за тоа што 
го излекувал преку светите 
мошти, на истото место, на 
местото на старата мала црк-
ва во Солун, подигнал нова и 

"...Imeto na ve~niot `ivot mi e: hristijanka, 
sluginka Hristova, a imeto na mojot 
privremen `ivot e Paraskeva".

"

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈ СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈ 
(ФРЕСКА НА ВЛЕЗОТ ВО МАРКОВ (ФРЕСКА НА ВЛЕЗОТ ВО МАРКОВ 
МАНАСТИР, СКОПСКО)МАНАСТИР, СКОПСКО)
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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

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМ         ИТРИЈ, СВЕТИ МАЧЕНИК   ИТРИЈ, СВЕТИ МАЧЕНИК 
НЕСТОР И СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕ        НИЦА ПАРАСКЕВА  НИЦА ПАРАСКЕВА

". . . С Л О В О Т О  Б    О Ж Ј О  Н Е  С Е  В Р ЗУ В А О Ж Ј О  Н Е  С Е  В Р ЗУ В А ""

плаштеницата, натопена со 
крвта на Светителот, во зла-
тен ковчег и му изградил црк-
ва на Светиот Великомаченик 
Димитриј. И царот Јустијан, 
благородниот владетел, ре-
шил моштите на големиот 
Божји слуга да се пренесат 
од Солун во Цариград, но 
Светителот не се согласил со 
тоа. Одеднаш, од ковчегот из-
бил оган, а од огнот се слуш-
нал страшен глас" "Застанете, 
и не допирајте".

На 9 ноември се слави 
ученикот на Свети Велико-
маченик Димитриј, младиот 
и храбар христијанин Свети 
Маченик Нестор. Во тоа вре-
ме за да се развесели себе си 
и незнајбожниот народ, ца-

рот Максимијан наредувал да 
се организираат гладијатор-
ски игри во арените во кои 
биле жртвувани христијани. 
Нестор длабоко во себе стра-
дал гледајќи како горо стас-
ниот Лиј ги измачува хрис-
тијаните, фрлајќи ги врз мно-
губројните копја и како уми-
рале во најтешки маки. За сè 
тоа Св. Нестор во затворот го 
известил Свети Димитриј и 
решил самиот да излезе на 
мегдан со Лиј. Свети Димит-
риј го благословил и му ре-
кол: "Ќе го победиш Лиј, но 
ќе настрадаш поради Хрис-
та". Нестор, идниот свети ма-
ченик, се искачил на бината 
извикувајќи силно: "Боже на 
Димитрија, помогни ми". И 
навистина, Нестор го побе-
дил џиновскиот Лиј, го фрлил 
врз острите копја и тој умрел. 
За царот и за безбожниот на-
род тоа било најголемо чудо 
и најголем пораз. Затоа ца-
рот наредил Нестор да биде 
исечен со меч, а Димитриј из-
боден со копја.

На 10 ноември не можеме 
а да не се сетиме на стра-
дањата на милосрдната де-
вој ка, со сонцезрачна уба ви-
на, со чист разум и со света 
душа, Света Велико маченица 
Параскева-Петка, од Иконија. 

За време на царот Диокле-
цијан, обвинета од незнај-
божните граѓани дека верува 
и го проповеда Распнатиот 
Христос, била изведена на 
суд пред кнезот на таа земја. 
Ја озарил Светиот Дух и неј-
зиното мило лице станало 
светло. Со чисто срце во кое 
го носела Христа, светата де-
војка пред кнезот на судот 
одговорила: "...Името на веч-
ниот живот ми е: христијанка, 
слугинка Христова, а името 
на мојот привремен живот е 
Параскева". По наредба на 
мачителот ја тепале со сиро-
ви жили. Ја обесиле на дрво 
и со железни нокти й ги де-
реле ребрата, а со крпи й ги 
триеле раните. На тој начин 
й го одрале месото сè до 
самите коски. Потоа ја сим-
нале од дрвото и ја фрлиле
во темница. Таму й се јавил 
ангелот Божји и ја излекувал
од раните. Со молитва ги
урнала идолите во незнај-
божниот храм. Тогаш кнезот 
наредил ребрата да й ги па-
лат со оган. Но, таа ги из-
држала и тие мачења. На крај 
кнезот наредил со меч да ја 
исечат. Кога й ја отсекле гла-
вата небото проговорило: 
"Ра  дувајте се праведни, заш-
то се венчава маченицата 
Параскева!"

Bo`joto carstvo e "carstvo na site vekovi", 
a vladeeweto Bo`jo e beskrajno nad site 
pokolenija.

огромна црква, познатиот го-
лемец, велможа од Илирија, 
по име Леонтиј. При урну-
вањето на малиот храм биле 
најдени моштите на Свети 
Великомаченик Димитриј, со-
сема зачувани и неизгниени. 
Од нив течело благомирисно 
исцелително миро. Затоа бил 
наречен Мироточив. Во ска-
поцен ковчег, во новиот храм, 
биле положени чесните мош-
ти на маченикот, кои оста на-
ле нераспаднати. Леонтиј са-
кал во својата татковина да 
пренесе дел од моштите на 
Светителот и над нив да по-
дигне црква, но Светителот 
му се јавил и го спречил тоа 
да го направи. Затоа Леонтиј 
во Илирија ја пренел само 

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК 
ДИМИТРИЈ (ВО ДИМИТРИЈ (ВО 
ЗАТВОРОТ) ГО ЗАТВОРОТ) ГО 
БЛАГОСЛОВУВА СВЕТИ БЛАГОСЛОВУВА СВЕТИ 
МАЧЕНИК НЕСТОР НА МАЧЕНИК НЕСТОР НА 
БОРБА СО ЛИЈБОРБА СО ЛИЈ

СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА 
ОД ИКОНИЈАОД ИКОНИЈА


