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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ГОЛЕМИТЕ БОЖЈИ УГОДНИЦИ С        ВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ГОЛЕМИТЕ БОЖЈИ УГОДНИЦИ С   
И СВЕТИ АНТОНИЈ ВЕЛИКИИ СВЕТИ АНТОНИЈ ВЕЛИКИ

Свети Атанасиј Велики 
е еден од попознатите 
христијански оци и се 
слави на 31 јануари. 
Целиот негов земен 

живот бил една страшна 
борба со злобните 

клеветници и гонители. 
Се криел во пустини, во 
разни куќи, во бунар, во 
гроб. Бил александриски 

архиепископ повеќе 
од четириесет години, 
но не континуирано, 
поради отежнатиот 

живот.
Свети Антониј Велики 
не живееше на некое 
познато и истакнато 

место во светот, туку во 
непроодните пустини, 
во нивните длабочини 

и оттаму се прочу 
во многу земји во 

светот. Станал славен 
поради големите дела 
и богоугодниот живот 

- "советник и наставник 
на најучените луѓе на 

тоа време".

Свети Атанасиј Велики 
е еден од најпознатите 
хрис  тијански Оци и луѓе 

во историјата на светот. Се 
слави на 31 јануари. Св. Ата-
насиј Велики, Александриски 
архиепископ, роден е во Алек-
сандрија, кој тогаш бил еден 
од главните центри за обра-
зование. Потекнува од на-
бож ни родители. Ги изучил 
сите светски науки, а рев нос-
но го изучил и Светото Пис-
мо, под раководство на го-
леми наставници. Главен ду-
ховен татко му бил Свети Ан-
тониј Велики. Речиси цел жи-
вот бил прогонуван од ере-
тиците. Бил прогонуван од 
царевите: Констанцие, Јули-
јан и Валент, а бил прого ну-

"Vo ovaa mo{ne lucidna misla Sveti Antonij 
Veliki ni go otkriva potencijalot na ~ove~kiot 
um, takov kakov {to vo svojata prvorodna ubavina 
od Boga be{e sozdaden". (Vladika Metodij 
Zlatanov, Obrazuvawe na umot)

кеја во 325 година. На овој Со-
бор бил усвоен и Симболот 
на верата, кој тој го напишал. 
Со тоа ја формулирал нај го-
лемата вистина. Бил главен 
заштитник на православието 
во борбата против еретикот 
Арија, богомудро го победил 
еретичкото учење на Арија и 
пред сите докажал дека тоа 
учење е антихристијанско и 
претставува сатанизам. Це-
лиот негов земен живот бил 
една страшна борба со злоб-
ните клеветници и гонители. 
Се криел во пустини, во раз-
ни куќи, во бунар, во гроб. 
Бил александриски архиепис-
коп повеќе од четириесет го-
дини, но не континуирано, по -
ради отежнатиот живот. Не -

ство било од 339 до 346 го-
дина, додека неговото трето 
прогонство било од 356 до 
362 година, кога се криел кај 
една Божја слугинка, сè до 
смртта на цар Констанцие. 
Св. Атанасиј Велики по чет-
врти пат бил прогонет од 362 
до 363 година и во 373 го-
дина го испуштил својот дух, 
напуштајќи го злобниот свет, 
од кој толку многу страдал, 
преселувајќи се во Небес но-
то Царство, со сета своја не-
измерна љубов во Христа. 
На ден 15.5. се празнува Пре-
несувањето на неговите све-
ти мошти и чудата од нив.

Св. Антониј е роден околу 
250 година во селото Кома 
близу Хераклеа, во Египет. 

"Над сите поделби, "Над сите поделби, 
над сите класи,над сите класи,

Бог бестрасен стои, Бог бестрасен стои, 
Господ над војските.Господ над војските.

Богатиот не го мрази, Богатиот не го мрази, 
од бедниот не се срами,од бедниот не се срами,

Од силниот не се Од силниот не се 
плаши, грешниот го плаши, грешниот го 

вика: пријди!вика: пријди!
Светители за себе од Светители за себе од 

секаде врбува:секаде врбува:
Овој што проси, Овој што проси, 
оној што царуваоној што царува

Како црешар што Како црешар што 
избира само цреши избира само цреши 

благиблаги
Без грижа дал' од Без грижа дал' од 
гранки рапави ил' гранки рапави ил' 

мазни.мазни.
Сè Господ во еден Сè Господ во еден 

венец плете,венец плете,
Само кога се душите Само кога се душите 

покајни и свети".покајни и свети".

ван и од многу епископи. Све-
ти Атанасиј Велики присуст-
вувал на Првиот вселенски 
собор, кој се одржал во Ни-

говото прво прогонство било 
од 335 до 337 година. Бил про -
гонет во местото Трир, во Га-
лија. Неговото второ про гон-

СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ 
АРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДРИСКИАРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДРИСКИ
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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

ГОЛЕМИТЕ БОЖЈИ УГОДНИЦИ С        ВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ   ВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ 
И СВЕТИ АНТОНИЈ ВЕЛИКИ

лите. Неговото тело по смрт-
та не сакал да биде свечено 
погребано. Им оставил по-
рака... "Надежта полагајте ја 
во Исус Христос". Учениците 
ја извршиле неговата запо-
вед. Го погребале онака како 
што тој сакал.

Светите мошти на преп. 
Антониј се откриени и пре-
несени во Александрија, во 
561 г., при византискиот цар 
Јустинијан (527-567 г.). По-
доцна, кога Сарацените го 
зазеле Египет, биле прене се-
ни во Цариград, околу 635 г., 
од каде околу 980 г. биле 
пренесени во диецезата Ви-
енска (во Галија, денешна 
Франција), а во 1491 г. биле 
пренесени во Арч (главен 
град на Прованса, во југо ис-
точна Франција), во црквата 
на Света Јулијана, каде и сега 
почиваат.

село, а потоа во египетската 
пустина. Св. Антониј на поче-
токот од своето подвиз ниш-
тво често ги посетувал пусти-
ножителите, кои живееле со 
сличен живот. Гледајќи ги 

вајќи го во своето срце како 
во кошница. Осамен, многу 
години поминал живеејќи во 
гробница надвор од селото, 
а потоа сè до својата 105 го-
дина во пустината водел те-

жок подвизнички живот, кога 
го испуштил својот дух на 17 
јануари во 365 г. Станал сла-
вен заради големите дела и 
богоугодниот живот - "со вет-
ник и наставник на најуче-
ните луѓе на тоа време".

"Зборот е слуга на "Зборот е слуга на 
умот. Она што умот гоумот. Она што умот го

намислува, тоа и намислува, тоа и 
зборот го соопштува.зборот го соопштува.

Умот созерцува сè, Умот созерцува сè, 
па и она што е на па и она што е на 

небото.небото.
Него ништо не го Него ништо не го 
помрачува освен помрачува освен 

гревот.гревот.
Затоа, на чистиот Затоа, на чистиот 

(ум) ништо не му е (ум) ништо не му е 
несфатливонесфатливо

- токму онака како - токму онака како 
што ниту нашто ниту на

зборот ништо не му е зборот ништо не му е 
неизречливо".неизречливо".

"Во оваа мошне луцидна 
мисла Свети Антониј Велики 
ни го открива потенцијалот 
на човечкиот ум, таков каков 
што во својата првородна уба-
вина од Бога беше создаден". 
(Владика Методиј Златанов, 
Образување на умот)

Свети Антониј не живееше 
на некое познато и истакнато 
место во светот, туку во не-
проодните пустини, во нив-
ните длабочини и оттаму се 
прочу во многу земји во све-
тот. Иако тој не го сакаше тоа 
и се трудеше да се скрие од 
сите во пустата гора, "Господ 
го покажа на сите овој све-
тилник".

Своите браќа-монаси ги из-
вестил за својата смрт која 
Бог му ја открил. Им дал со-
вет да ја чуваат својата душа 
од нечисти помисли, да ги за-
пазуваат Божјите заповеди и 
да се угледуваат на све тите-

" Н А Д Е Ж ТА  П О Л А ГА Ј Т Е  " Н А Д Е Ж ТА  П О Л А ГА Ј Т Е  
Ј А  В О  И С У С  Х Р И С ТО СЈ А  В О  И С У С  Х Р И С ТО С ""

Младоста до 20 години ја по-
минал во Александрија. Кога 
му починале родителите, го 
раздал богатството на си ро-
маси и заминал да се под-
визува во близина на своето 

нивните подвизи и доблести 
и самиот се трудел да ги до-
стигне. Така, како што вели 
Св. Атанасиј Велики, слично 
на мудрата пчела од сите стра -
ни собирал духовен мед, ста-

СВ. АНТОНИЈСВ. АНТОНИЈ


