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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Вистината 
на сè како 
правило 

на верата, образец 
на кротоста и учител 
на воздржливоста Те 

покажа на стадото 
Твое; заради тоа 
си го придобил 
со смирението 

- возвишеното, а 
со сиромаштвото 
- богатството; оче 

свештеноначалниче 
Николај, моли 

Го Христа Бога да ги 
спаси нашите души".

СВЕТИТЕ БОЖЈИ УГОДНИЦИСВЕТИТЕ БОЖЈИ УГОДНИЦИ

" С В Е Ш Т Е Н О Н АЧ А    Л Н И Ч Е  Н И КОЛ А Ј ," С В Е Ш Т Е Н О Н АЧ А  

Со Господа ќе се фали ду-
шата моја!... Возвеличете 
Го Господа со мене, и за-

едно да го превознесуваме име -
то Негово". (Псал. 33, 2-3)

Свети Николај Чудотворец, 
човекољубивиот, правдо љуби-
виот и милостив Светител, ста-
на еден од најславните Чудо-
творци на земната и на не бес-
ната историја. "Бројни се ма-
ките на праведниците, но од 
сите нив Господ ќе ги спаси". 

Свети Николај се смета за 
господар на водите, заштитник 
на бродовите и на патниците. 

М ОЛ И  ГО  Б О ГА  Д А  Г И  С    П АС И  Н А Ш И Т Е  ДУ Ш И "М ОЛ И  ГО  Б О ГА  Д А  Г И  С  

Море плов-
ци  те го почи-

туваат како 
свој патрон и 
заштитник. На 
19 декември, 

во 12 часот, 
б р о д о в и те , 
каде и да се, 

запираат на 
мор ската ши ро-

чи     на, за да му од да-
дат достојна по чит. 

Многумина спаси од 
смрт, од окови и од 

затвор. Им даде исце-
ленија на многу луѓе. На 

слепите им го врати видот, на 
немите говорот, на глувите слу-
хот. На гладните им даваше 
храна, на сиромашните обле-
ка. Не можат да се избројат 
сите негови чуда.

Се родил во третиот век во 
градот Патара, во мало азис ка-
та област Ликија. Бил син еди-
нец на Теофан и Нона, подарен 
од Бога по нивните молитви и 
многуте солзи. Му ставиле име 
Николај, што значи - победител 
на народот. Родителите му го 
посветиле својот син на Бога. 
По нивната смрт, целиот имот им 

го раздал на сиромашните. Во 
духовниот живот го вовел не-
говиот чичко Николај, епископ 
Патарски, кој и го ракоположил 
за свештеник. Тропарот - хим-
ната на неговиот живот гласи: 
"Вистината на сè како правило 
на верата, образец на кротоста 
и учител на воздржливоста Те 
покажа на стадото Твое; зара-
ди тоа си го придобил со сми-
рението - возвишеното, а со си-
ромаштвото - богатството; оче 
свештеноначалниче Николај, 
моли Го Христа Бога да ги спа-
си нашите души".

Свети Николај како свеш те-
ник водел рамноангелски жи-
вот. Бил на аџилак во Светата 
Земја. По Божја волја, Свети 
Николај бил избран за архи-
епис коп на градот Мир во Ли-
кија.

Во време на гонењето на 
Христовата Црква од римските 
цареви Диоклецијан и Макси-
мијан, бил фрлен и мачен во 

19 декември. Бил погребан во 
Црквата во градот Мир. Од не-
говите негнилежни мошти те-
чело лековито миро. Но, по-
доц на, кога овие кра иш та ги 
освоил исламот, неговите све-
ти мошти биле пренесени во 
Бари (Италија).

На 22 декември се слави 
Зачнување на Света Ана - де-
нот кога праведната Света Ана 
(мајката на Богородица), во сво -
јата утроба забременила со 
Пресвета Дева Марија.

На 25 декември се просла-
вува споменот на славниот 
сми  рен, срдечен, кроток, мило-
срден светител, преподобниот 
Спиридон Чудотворец, епис-
коп Тримитунтски. Роден е на 
островот Кипар, богослужел на 
овој остров и овој голем бра-
нител на верата е наречен Ки-
парска ѕвезда и факел на Црк-
вата. Бил избран за епископ на 
градот Тримитунт, за време на 
царот Константин Велики и не-

сушно време, при глад и ма-
совно умирање на луѓето на 
Кипар, по молитвите на Свети 
Спиридон, Бог испратил дожд, 
земјата дала плод, и гладот 
престанал.

За време на царувањето на 
христијанскиот цар Констан-
тин Велики, во 325 година во 
Никеја се одржал Првиот Все-
ленски Собор, заради спротив-
ставувањето на безбожниот 
Ариј, кој богохулно го наре-
кувал Божјиот Син створение 
(создание), а не Творец на сè 
(Создател), и заради озако ну-
вање: да се исповеда дека Си-
нот Божји е едносуштен со Бог 
Отецот. Во Св. Спиридон била 
присутна Божјата благодет и 
тој при зборувањето и убеду-
вањата бил посилен и од крас-
нозборливите говорници. 

Чувствувајќи ја во себе не-
измерната сила на небесната 
мудрост, пред која е немоќна 
човечката мудрост, станал и 

говиот син Констанциј. Све ти-
телот успешно ја раководел 
Црквата. Тој воскреснал некол-
ку мртви луѓе, го прекратил 
текот на реката, го излекувал 
царот Констанциј од тешка бо-
лест, ги видел ангелите Божји 
и го слушнал нивниот глас. Во 

затвор. Но, Сесилниот Бог 
ги сим нал од престолот 
овие цареви, а го поста-
вил за цар Константин Ве-
лики, кој ги ослободил 
христијаните од затвор и 
заедно со не говата Хрис-
тољубива мај ка, царицата 
Св. Елена, ста нале рамно-
апостолни све тители.

Свети Николај присус т-
ву  вал на Првиот Все лен-
ски Собор во Никеја, во 
325 година. На овој Со бор 
Ариј, со своето погрешно 
учење, ја нарушувал нај-
важ ната догма во наша-
та Црква - Света Троица, 
го хулел името на Синот 
Бож ји и на Богородица. 
Свети Николај, храбро сто -
ејќи против безбож но то 
учење на Ариј, на Со бо-
рот јавно пред 318 епис-
копи му уд рил шла ка-
ница. Затоа вед наш Све -
ти Николај го отс траниле 
од Соборот и му го од-
зеле архијерејскиот чин. Но, 
набрзо Светите Оци му го вра-
тиле архијерејскиот чин, зара-
ди визијата при која ги виделе 
Бог и Богородица како му го 
враќаат чинот. Све ти Николај 
се разболел и се упокоил во 
Бога тивко, во 343 година, на 

ПРЕПОДОБЕН ПРЕПОДОБЕН 
СПИРИДОН ЧУДОТВОРЕЦСПИРИДОН ЧУДОТВОРЕЦ
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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

СВЕТИТЕ БОЖЈИ УГОДНИЦИ

" С В Е Ш Т Е Н О Н АЧ А    Л Н И Ч Е  Н И КОЛ А Ј ,Л Н И Ч Е  Н И КОЛ А Ј ,
М ОЛ И  ГО  Б О ГА  Д А  Г И  С    П АС И  Н А Ш И Т Е  ДУ Ш И "П АС И  Н А Ш И Т Е  ДУ Ш И "

исповедуваме без некакво ра-
дознало испитување, и ти - не 
се осмелувај да испитуваш како 
може сè тоа да биде, зашто 
овие тајни го надминуваат тво-
јот разум, и далеку го надви су-
ваат секое човечко знае ње...". 
Филозофот засрамен мол чел и 
ја примил православната хрис-
тијанска вера. На овој Собор 
еретикот Ариј бил победен и 
осуден.

Св. Спиридон го испуштил 
својот дух кога упатувал мо-
литви кон Бога. Се упокоил во 
Господа во 348 година. Бил 
свечено сохранет во Црквата 
на Светите Апостоли во Три-
митунт. Чесните мошти на Св. 
Спиридон, нераспадливи и чу-
дотворни, со Божјата благодет 
ја имаат таа особеност што "ко-
жата на тоа тело е мека како 
кај живи луѓе". Поклониците на 
неговото нераспадливо тело 
сведочат за тоа.

На 28 декември се про сла-

вите богови! ...Ќе те одли ку вам 
со голема почест; во спро тив-
но ќе те ставам на тешки маки. 
Елефтериј смело му одговорил: 
"Како можам да им служам на 
такви богови и да се согласам 
со оние кои им служат? Нели е 
подобро да ве советувам да 
отстапите од нив?... Треба да се 
плаче заради вашето безумие, 
зашто вие, иако обдарени од 
Бога со разум, станавте поло-
ши од дрвата и од камењата, и 
нив ги сметате за вистински 
богови, оставајќи го Вистин-
скиот Бог, кој со премудроста 
ја создал целата Вселена".

Заради овие зборови царот 
се разгневил и наредил Елеф-
териј да биде изложен на нај-
тешки мачења: камшикување, 
печење на железен кревет, ва-
рење во смола. На крај, мачи-
телот наредил да му ја исечат 
главата со меч. Мајка му Ан-
тија, штом му ја исекле главата 
со меч, се фрлила врз него, го 

прегрнала мртвото тело на си-
нот. Благодарејќи му на Бога 
што "примената од неа крв се 
проли за Христа, и таа самата, 
посечена од меч од незнајбож-
ците, падна мртва над телото 
на сина си". Христијаните ги 
погребале светите тела на 
овие храбри Божји угодници 
во 120 година. Нивните тела 
потоа биле преселени во Ва-
лона. Нивните мошти се чудо-
творни.

Нека се весели Црквата 
Божја,

Нека се радува сиот Или-
рик,

Глеј, Бог й  испрати пре кра-
сен маж,

Вистински светец-Елеф те-
риј.

Го известуваме маке-
дон скиот народ од нашата 
татковина и од дијаспората 
дека милостивиот Бог бла-
гослови во нашата биб лис-
ка земја Македонија да 
пристигнат моштите од го-
лемиот Св. Серафим Са-
ровски во Бигорскиот ма-
настир "Св. Јован Крс ти-
тел", од руската црква "Св. 
Троица" од Америка преку 
свештеникот архимандрит 
Јоан, кој му ги подари на 
архимандритот Партениј, 
игумен на Бигорскиот ма-
настир.

смело му се спротивставил на 
еден од најистакнатите грчки 
филозофи: "Филозофе, во име 
на Исуса Христа, сослушај што 
ќе ти речам... Веруваме дека е 
Тој (Синот Божји) една природа 
со Отецот, рамен со Него во 
власта и честа. Така ние тоа го 

вува големиот Свештеномаче-
ник Елевтериј, светителот, чие 
име значи слобода. Се родил 
во Рим од благородни роди-
тели. Татко му бил царски на-
месник. Мајка му Антија ја крс-
тил самиот Апостол Павле. Св. 
Елефтериј живеел во времето 

царскиот суд. Но, војводата Фе-
ликс и римскиот епарх Корив 
се преобратиле во верата и за-
вршиле маченички.

Царот, гледајќи го Елефте-
риј толку млад и убав, го пра-
шал: Елефтериј, зошто... го през  -
ре почитувањето на боговите, 
а почитуваш некаков нов бог 
кој умре не само пред очите 
на сите, туку и од најстрашна 
смрт?... Поклони ми се мене и 
принеси жртва на непобед ли-

на римскиот цар Адријан (117-
138), пагански владар кој бил 
голем поборник на идоло по к-
лонството. Римскиот епископ 
Аникита веднаш забележал 
дека Елефтериј е надарен од 
Бога и го ракоположил во пет-
наесеттата година на Елефте-
риј за ѓакон, во осумнаесеттата 
за презвитер, а во дваесеттата 
година за епископ на Илирик, 
со седиште во Валона (Алба-
нија). Мудриот Елефтериј бил 
просветлен со Божјата бла го-
дет и успешно светејќи со свет-
лината на зборовите Божји, го 
чувал и умножувал Христовото 
стадо.

Царот Адријан издал наред-
ба за прогон на христијаните. 
Тој, пред сè, сакал да се убијат 
луѓето како Елефтериј, најдоб-
рите учители на Христовата нау-
ка. Царот го испратил својот 
војвода Феликс со дел од вој-
ската да го уапсат и да го до-
ведат Елефтериј во Рим пред 
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