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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Македонијо, 
земјо Библиска,

од Севишниот, подарена 
на Македонецот,

"Македонијо, 
Македонијо, 
Македонијо,

избрана од Господа 
земјо, 

прво зрно на надежта,
земјо облечена во 

фустанот на надежта,
со крвави раце 

небројани, земјо,
раскината земјо, 

предадена, 
благословена земјо, 

очајна и тивка ...
Мајко на Првата црква 

(се мисли во Европа и на 
Балканот)!

извадок од "Лидија од 
Македонија"

МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПР         ЕПОДОБЕН МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПР   
НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦНАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

БЛА ЖЕН Е ОНО   Ј  ЧОВЕК ЧИЈАБЛА ЖЕН Е ОНО 
НА ДЕЖ Е ИМЕТ   О НА ГОСПОД .. .НА ДЕЖ Е ИМЕТ  

На петти јануари (кога 
се раздели од земниот 
живот), во Македонија 

и на сите континенти во све-
тот каде што се наоѓаат Маке-
донците, свечено се про сла-

вува неко-
гашниот про-

даден роб, ос-
новачот на мо-
наштвото на 
просторите во 
Македонија 
и на Бал ка-

нот, маке дон-
скиот Светител 

и великан кого ве-
ковите не го раѓаат, 

преподобниот отец 
со непоколеблив дух, 

просветител, мисио-
нер, втемелувач на пис-

меноста и на верата, ма-
кедонскиот светител Препо-
добен Наум Охридски Чудо-
творец, неуморниот заш тит-
ник на македонскиот народ.

На спомнатиот датум, во 
ма   настирот "Св. Наум Охрид-
ски", на неговиот свет гроб (во 
кој почиваат неговите свети 
мошти) безброј луѓе му одд а-
ваат почит и ја чувствуваат 
моќта на Светителот.

Роден и живеејќи во Ма-
кедонија, тој на себе ги по-
чувствувал маченичкиот жи-
вот на македонскиот народ и 
неговите страдања, поради 
тоа што непријателите на на-
шиот народ сакале да го гер-
манизираат и елинизираат. 
Но, да му изнесеме похвала 
на нашиот Бог "Блажен е оној 
човек, чија надеж е името на 
Господа...". Многу чудесни дела 
си направил за нас Маке дон-
ците, Господи, Боже наш и по 
многуте мисли Твои кој може 
да се спореди со Тебе! Ја об-
јавуваме Твојата правда, ја об-
јавуваме вистината Твоја и не 
ја криеме во срцата наши што 
Ти, преку Светото Писмо на 
многу места го спомнуваш на-
шето име, зашто знаеш дека 
Македонецот страдал и стра-
да, но секогаш опстанува за-
тоа што е со Тебе. А зарем има 
посилен од Тебе?

"Соединувајќи се со Хрис-
та, си го оставил светот; жи-
веејќи со дух, телото си го 
расп нал, преблажен Науме. 
Си се стремел како апос то-
лите да се подвизуваш и без-
бројното мизиско множество 
во верата си го вовел. Така, и 
нас со Твоите молитви спаси 
нè од искушенија", се пее во 
химната посветена на свети-
телот.

Надарениот, мудриот 
Свети Наум и преос та-
натите Свети Седмочис-
леници (во кои спаѓа и 
тој): Св. рамноапос тол-
ни браќа Кирил и Ме-
тодиј, Св. Климент Ох-
ридски, Св. Сава, Св. Го-
разд и Св. Ангелариј, не 
дозволија македон ски-
от народ засекогаш да 
биде поробен, го от фр-
лија незнајбожното уче-
ње и го благовестија 
Триединиот Бог, пропо-
ведајќи ја христијан ска-
та вера при Бого служ-
бата на црковно сло вен-
ски јазик, а не на грчки 
и на германски јазик. 
Во времето кога нашиот 
народ бил измачуван, 
поробуван и обес пра-
вен, Св. Наум заедно со 
преостанатите Св. Сед-
мочисленици, твореле 
и оставиле дела кои се 
толку важни, кои се ка-
мења на темелот на на-
шиот живот, дела кои 
влегуваат во темелот на 
она што се смета дека е 
корен на секој народ.

СВЕТИ НАУМ СВЕТИ НАУМ 
И СВЕТИ КЛИМЕНТИ СВЕТИ КЛИМЕНТ

ПРЕПОДОБЕН НАУМ ОХРИДСКИПРЕПОДОБЕН НАУМ ОХРИДСКИ



51  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 756 / 26.12.2008

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

МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПР         ЕПОДОБЕН   ЕПОДОБЕН 
НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

БЛА ЖЕН Е ОНО   Ј  ЧОВЕК ЧИЈА Ј  ЧОВЕК ЧИЈА
НА ДЕЖ Е ИМЕТ   О НА ГОСПОД .. .О НА ГОСПОД .. .

македонскиот народ и илјад-
ници луѓе во светот ја чув ству-
ваат чудотворната моќ на ле-
кувањето на Светителот.

Овој девственик и исце ли-
тел од секакви болести и на 
иноверните и на мусли ма ни-
те, на оние кои му прио ѓаат 
со вера, го примил монашкиот 
чин, (голема схима), го прет-
чувствувал крајот на својот 
живот, се повлекол во својот 

Македонци и Македонки 
во татковината и во светот, 
"горди наследници на нашиот 
бесмртен великан", дојдете да 
се поклониме на ова големо 
свето место.

Свети Наум бил кано ни зи-
ран за Светец кон крајот на де-
сеттиот век.

Св. Наум Охридски е чу до-
творен лекар, познавач на 
многу јазици, преведувач на 
многу дела. Превел голем број 
црковни книги на црков но-
словенски јазик. Учествувал 
во преводот и во проповедот 
на Светото Писмо. Ги составил 

каноните за Свети Архангел 
Михаил, Свети апостол Ан дреј 
и за пренесување на моштите 
на Свети Јован Златоуст.

На брегот на Охридското 
Езеро, на изворот на Црн 
Дрим, на прекрасна висо рам-
нина (при крајот на деветтиот 
и на почетокот на десеттиот 
век), тој изградил манастир и 
им го посветил на Свети Ар-
хангел Михаил и на Свети Ар-

хангел Гаврил. Свети Климент 
Охридски го извршил осве-
тувањето на манастирот.

Со векови се чувствува не-
говата моќ на раководење на 
монасите во Македонија, на 
Балканот и во цел свет, секаде 
каде го повикуваат. Со векови 

УСПЕНИЕ НА СВЕТИ НАУМУСПЕНИЕ НА СВЕТИ НАУМ

`

"Soedinuvaj}i se so Hrista, si go ostavil 
svetot; `iveej}i so duh, teloto si go 
raspnal, prebla`en Naume. Si se stremel kako 
apostolite da se podvizuva{ i bezbrojnoto 
mizisko mno`estvo vo verata si go vovel. 
Taka i nas so Tvoite molitvi spasi ne od 
isku{enija".

манастир и во него останал 
се до 910 година, кога му го 
предал својот Свет Дух на Гос-
пода. Починал мирно на 5.1.910 
година. Неговото свето тело 
било погребано од рацете 
на Архиепископот Свети Кли   -
мент Охридски. Било поло-
жено на десната страна од 
манастирот, кој тој го из гра-
дил. Неговиот гроб и денес се 
наоѓа на тоа место, во тој 
манастир и е извор на чудо-
творна сила преку неговите 
свети мошти, кои се наоѓаат 
во него и живо дејствуваат. 
Како нечујно да слегува на 
гробот и слуша за маките, бо-
лестите и желбите на луѓето. 
Затоа, да ги приклониме свои те 
колена пред неговиот гроб, 
да му се поклониме, да го це-
ливаме, да ги искажеме свои-
те мисли. Тој е жив, ги слуша 
нашите молитви, Му ги пре-
несува на Милостивиот Бог.

Неговиот манастир, со сво-
јата историја, претставува све-
тилиште со длабоко зачувани 
корени на нашето македонско 
самобитие.

Главниот празник на Свети 
Наум Охридски се одбеле жу-
ва на 5 јануари, а на 3 јули е 
летниот празник, или Собор 
на Светителот. На овој датум 
колони од поклоници од Ма-
кедонија и од цел свет доа-
ѓаат во манастирот за да му се 
поклонат и да го бакнат него-
виот гроб.


