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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Бог ни оставил 
голем дар 

од светите Петнаесет 
тивериополски 

маченици. Ни ги 
оставил нивните свети 

мошти кои имаат 
голема чудотворна 

сила и лекуваат разни 
болести. Не можат да 
се забележат и да се 

опишат сите чуда кои 
ги правеле и ги прават 

низ сите векови, па и во 
векот во кој живееме. 

Само Бог ги знае 
нивните чуда. И ден 

денес прават чуда во 
малата стара црквичка 
посветена на нив, како 
и во новоизградената 

огромна црква и 
конаци (посветени 

на светите Петнаесет 
тивериополски 

свештеномаченици), во 
кои им се оддава почит 

со чести богослужби.

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Ч       УДОТВОРЕЦ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Ч  
И СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИ        ОПОЛСКИ МАЧЕНИЦИИ СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИ   

Кој тебе 
не ќе те 
про сла-

вува, мудри 
Свети Кли мен-
те! Кој не ќе 
ги воспева 
твоите пре-

све  ти дела? Кој 
ти подари такво 

време кое нико-
гаш не поминува, 

кое никогаш не те 
заборава, кое секо-

гаш те обновува? Во 
Божји раце е времето и 

Бог ти подари такво време, 
сега и во сите векови да го 
носиш името свето.

"Клименте, со животот из-
никна како гранка на вистин-
ска лоза, обработена од Бога, 
изобилна од многу плод. Бо-
гат, вечен дар на Духот: твои-
те зборови - рајски, мирисни 
цвеќиња; бесмртни подвизи - 
гроздово вино што го весели 
срцето; чудата - ги отстра ну-
ваа сите душевни слабости и 
телесни болести...

Клименте, храмот твој е лек 
за душите, гробот твој - извор 
на исцелувања, правот - бич 
кој многу ги мачи бесовите, а 
славниот лик твој - утеха на 
ожалостените". А моштите твои 
и по толку векови испуштаат 
богоугоден мирис и ги пот-
крепуваат верните во силата 
и верата Божја, во љубовта 
Божја која зборува низ сите 
векови.

На 8 декември во нашата 
татковина Македонија и се ка-
де во светот каде што се нао-
ѓаат Македонци, најдостоинс-
твено ќе заѕвонат камбаните 
на Христовата црква. Тие ќе 
го најават славењето во чест 
на вечниот небесен граѓанин, 
бесмртен великан, великопро-
поведник и апостол, Св. Кли-
мент Охридски, кој со своите 
дела го овековечил не само 
своето име, туку и името на 
својот народ и родната Ма-
кедонија. Тој заедно со ос та-
натите "Седмочисленици" (Све    -
тите Кирил, Методиј, Наум, 
Сава, Горазд, Ангелариј) не 
дозволи македонскиот народ 
да потпадне под туѓински вли-
јанија и да се откаже од сво-
јата прадедовска вера. Овој 
најталентиран ученик на Све-
тите Кирил и Методиј, прв ма-

кедонски духовник, учител и 
книжевник, втемелувач на пис -
меноста и верата, преведувач, 
чудотворец, лекар и педагог, 
во Охрид ја создаде првата 
Архиепископија на Балканот 
(чија наследничка е МПЦ). 
Муд ро стоел на нејзино чело 
23 години. Го формирал први-
от Европски универзитет во 
Охрид, низ кој поминале 3.500 
студенти. Голем број од нив 
биле ракоположени за свеш-
теници, ѓакони и ипоѓакони. 
Многумина од нив биле ис-
пратени на свештенослужи-
телска и проповедничко-ми-
сионерска работа кај словен-
ските народи на Балканскиот 
Полуостров, но и подалеку. 
Не мал број од нив пристиг-
нале и во далечната Русија. 
Тој е познат културен и црко-
вен деец не само во Маке до-
нија, туку и во светот. Светото 
Евангелие го проповедал 50 
години (во IX и во X век). Пре-
вел многу богослужбени кни-
ги, а "Цветниот Триод" го пре-
вел на смртна постела. Во чест 
на својот учител Свети Кирил 

Солунски, глаголицата ја ре-
формирал во кирилица. Ав-
тор е на "Пофалното слово за 
Кирила", "Панонските леген-
ди" - дело за животот на Св. 
браќа Кирил и Методиј. На пи-
шал прекрасни проповеди за 
сите празници во годината. Ги 
опишал чудата на Пресвета 
Богородица, а пишувал и за 
нејзиното Благовештение, Рож-
дество на Исус Христос, како 
и за животот на Свети Јован 
Крстител. Свети Климент со 
својата мисионерска дејност, 
која имала цел да им ја објави 
Божјата вистина на народите, 
почитувајќи ја нивната кул-
турна самобитност, останал 
жив пример за Светата црква, 
но и за мисионерите на сите 
времиња. "Хранет со млекото 
на добродетелите, оче, си го 
достигнал нивниот врв, а за-
 па лен од топлината на љубов-
та, си станал правило на воз-
држание и кротост. Си бил 
извор на милост и бездна на 
сочувство...".

Изградил манастир во Ох-
рид. Ја подигнал црквата "Св. 
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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 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Ч       УДОТВОРЕЦ   УДОТВОРЕЦ 
И СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИ        ОПОЛСКИ МАЧЕНИЦИ  ОПОЛСКИ МАЧЕНИЦИ

Пантелејмон". Починал мирно 
на 27.7.916 година. Неговото 
свето и чесно тело било по ло-
жено во манастирот, и тоа во 
гробот кој сам го подготвил 
со свои раце. Но, подоцна не-
говите нетрулежни мошти биле 
пренесени во црквата "Света 
Богородица Перивлепта". Во 
август 2002 година, со најго ле-
ма свеченост, неговите чудо-
творни мошти беа пренесе-
ни во осветениот и обновен 
ма настир на "Св. Климент и 
Св. Пантелејмон" на Плаош-
ник. Тие се наоѓаат во ориги-
нал  ни от саркофаг каде тој бил 
по гребан.

Тропарот на Свети Кли мент 
Охридски гласи: "Со зборови 
си ги упатил народите кон 
верата Божја, со делата си се 
издигнал, преблажен, кон бо-

жествен и блажен живот. Со 
чуда си ги просветил оние 
кои пристапуваат верно кон 
тебе, преславно осветлувајќи 
ја темнината со знаменија. За-
ради тоа го славиме твојот бо-
жествен спомен, Клименте".

На 11 декември се слават 
Светите Петнаесет Тиверио-
пол ски (Струмички) Свештено-
ма ченици и Свети Роман епис-
коп македонски. Неговиот спо-
мен е забележен во Парис-
киот Кодекс во 1578 година. 
Имињата на Светите Пет нае-
сет Тивериополски Маченици 
се: епископите - Тимотеј и Тео-
дор; свештениците - Петар, Јо-
ван, Сергиј, Теодор и Ники фор; 
ѓаконите - Василиј и Томе; мо-
насите - Еротеј, Данило, Хари-
тон, Сократ, Комасиј, Евсевиј 
и Етимасиј. Настрадале посе-

христијанскиот Тивериопол 
(Струмица) и тоа секого во 
посебен ковчег. Посебно на 
секој ковчег, врз горната пло-
ча, било напишано името на 
секој од нив, неговото дело и 
каков чин имал во Христа. Не-
страшливите храбри и верни 
тивериополски жители ја ши-
реле верата, насекаде ја рас-
пространувале, така што Ти-
вериопол станал славен и 
поз нат христијански град. Во 
Тивериопол и во околните 
села немало место за без бож-
ници и за отстапници од Бога.

Бог ни оставил голем дар 
од светите Петнаесет тиве-
рио полски маченици. Ни ги 
оставил нивните свети мошти 
кои имаат голема чудотворна 
сила и лекуваат разни бо лес-
ти. Не можат да се забележат 
и да се опишат сите чуда кои 
ги правеле и ги прават низ 
сите векови, па и во векот во 
кој живееме. Само Бог ги знае 
нивните чуда. И ден денес 
прават чуда во малата стара 
црквичка посветена на нив, 
како и во новоизградената ог-
ромна црква и конаци (пос-
ветени на светите Петнаесет 
тивериополски свештенома-
че ници), во кои им се оддава 
почит со чести богослужби. 
Луѓе од Македонија и од цел 
свет доаѓаат да им се по кло-
нат и да побараат помош за 
нивните неволји или болес-
ти. А тие силно дејствуваат со 
својата Божја благодет.

СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ 
ТИВЕРИОПОЛСКИ ТИВЕРИОПОЛСКИ 
(СТРУМИЧКИ) (СТРУМИЧКИ) 
МАЧЕНИЦИ, ОШТЕТЕНА МАЧЕНИЦИ, ОШТЕТЕНА 
ФРЕСКА IX ВЕКФРЕСКА IX ВЕК

"Hranet so mlekoto na dobrodetelite, o~e, si go 
dostignal nivniot vrv, a zapalen od toplinata na 
qubovta, si stanal pravilo na vozdr`anie i krotost. 
Si bil izvor na milost i bezdna na so~uvstvo...".

Тивериопол на 28.11.362 г. 
по стариот календар (или на 
11.12. по новиот календар).

За да биде одмаздо љуби-
воста кон богоугодните Хрис-
тови чеда уште поголема, су-
ровите мачители им ги фр-
лиле нивните свети и чесни 
тела бесчесно повеќе денови 
да лежат неподвижно зафр-
лени за да бидат изедени од 
ѕверовите, од кучињата или 
од разни птици. Но, сесилниот 
Бог ги зачувал недопрени нив -
ните тела.

Христијаните кои ги гле да-
ле нивните тела неповредени 
се чуделе на Божјите дела и 
го прославувале непобед ли-
виот Господ Исус Христос.

Подоцна христијаните се 
договориле да ги соберат и 
да ги подигнат со почест све-
тите тела на Петнаесетте ти-
вериополски свештенома че-
ници и неплашејќи се од ма-
чителите, храбро ги зеле те-
лата, ги завиткале во чисти 
плаштеници и откако биле из-
вршени потребните богослуж-
бени молитви ги положиле во 
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чени со меч, за верата во 
Христа, во 361 или во 362 г. во 
Струмица, за време на цар Ју-
лијан Втори Отстапник, идо-
лопоклоник.

Овие храбри Христови угод-
ници, кога се собрале сите 
заедно, како вистински Божји 
синови, воделе ангелски жи-
вот и поттикнувани од Све-
тиот Дух ги просветиле жите-
лите на Тивериопол и на не-
говите околни села со светли-
ната на познанието. Но, за ова 
дознал цар Јулијан Отстапник 
(кој јавно се откажал од Гос-
под Исус Христос) и веднаш 
испратил луѓе во градот Тиве-
риопол, со заповед жителите 
на овој град да се откажат од 
Христа и да им се поклонат на 
идолите, на вештачките бо-
гови создадени од човечка 
рака, од камен, тула, мермер, 
гипс итн.

Овие Петнаесет свети и 
дос  тоинствени мажи прво 
биле викнати пред царските 
пратеници. Ги принудувале 
да станат идолопоклоници. 
Но, тие не се откажале од вис-
тинската вера, не се откажале 
од Христа и одбиле да им при-
несат жртва на демоните на 
нивните идоли, на вештачките 
богови. Затоа биле осудени 
на смрт и исечени со меч, во 
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