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4Хрис�ос Воскресна!

Денес е радос� и духовна веселба за целио� све�. 
Денес хоро� на ангелски�е чинови се радува 
и се весели заради с�асение�о на луѓе�о.
(Све�и Јован Зла�оус�)

† СТЕФАН,
ПО МИЛОСТА БОЖЈА, АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ И МА-
КЕДОНСКИ, ЗАЕДНО СО СВЕТИОТ АРХИЕРЕЈСКИ СИНОД, 
ДО СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ, МОНАШТВОТО  И ДО СИТЕ 
ВЕРНИ ЧЕДА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, 
А ПО ПОВОД ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНУВАЊА, ИСПРАЌА 
МИР И БЛАГОСЛОВ ОД БОГА, ПОЗДРАВУВАЈЌИ ГИ СО ВЕ-
ЛИЧЕСТВЕНИОТ ПОЗДРАВ – ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возљубени �разникољупци,
Пред изгрево� на незаодлива�а све�лина на Воскресна�ио� 
Гос�од, немоќна е длабока�а духовна �емнина ш�о го �окри-
ва современио� све�. Таа воскресенска све�лина го осве�лу-
ва и осмислува наше�о секојдневие, разбране�о од многуте 
искушенија. Со болско�о� на Хрис�ово�о Воскресение, се 
озари се�а вселена и се ис�олни со небесна све�лина, која ја 
рас�ерува �емнина�а на заблуда�а и незнаење�о, а на чове-
ко� му дава можнос� да Го �ознае и возљуби својо� Созда�ел. 
Све�лина�а ш�о изгреа од живо�ворнио� Хрис�ов гроб е 

с�асоносна�а Божја благода�. За�оа, во дено� на Воскресе-
ние�о нема делови од све�о� ш�о не се озарени од све�лина, 
�уку сè, без исклучок, е ис�олне�о со духовна�а све�лина на 
Хрис�ово�о Воскресение, вели еден све�огорски �одвижник 
(св. Никодим, +1809). 
Наша�а вера е вера во воскресение�о и наша�а Црква е Црк-
ва на воскресение�о! Но не само �оради �оа ш�о свечено го 
�рославува Велигден како �разник, �уку за�оа ш�о во неа �ре-
бива несоздадена�а све�лина на Воскресна�ио� Богочовек. 
Човеш�во�о �ред Хрис�а живееше во неизвеснос�, бидејќи 
беше �оробено од смр�на�а �емнина. Победа�а над смр��а 
ја донесе во�ло�енио� Син Божји, Кој ја умр�ви сама�а смр� 
на Крс�о� и �реку Свое�о воскресение му �одари бесмр�ен 
и блажен живо� на целио� човечки род. Он не само ш�о ја 
униш�и смр��а, �уку ни го �окажа и �а�о� како да го с�ек-
неме вис�инскио� живо�. 
Гос�од Исус Хрис�ос, Кој со во�ло�ување�о, с�радање�о и со 
воскресение�о ги соедини небеса�а и земја�а, ни укажа дека 
�ој �а� не можеме да го изодиме ис�олне�и со нељубов, омра-
за и неслога, �уку само со вера во воскресение�о, која �реба 
да биде �о�врдена и �реку наша�а искрена меѓусебна љубов. 

Возљубени во Хрис�а Воскресна�ио�, 
Веќе дваесе� века го �рославуваме Велигден и ја �разнуваме 
�обеда�а на живо�о� над смр��а. Но дали �разнување�о 
е соодве�но на наши�е �ос�а�ки и дали ние со свои�е дела 
�окажуваме дека сме го одбрале живо�о� и дека живееме бо-
гоугодно?! Вечнио� живо� е во �ознание�о на вис�инскио� 
Бог (с�. Јн. 17, 3), во живеење�о с�оред закони�е Божји, заш�о 
суш�ина�а на сè е да се боиме од Бога и да ги �азиме Негови�е 
за�оведи, а се�о �оа е с�асоносно за нас луѓе�о (с�. Про�. 12, 
13). До �акво бого�ознание не може да се дојде без �ре�ход-
но себе�ознание, коеш�о е една од најголеми�е доброде�е-
ли. Па за�оа, да �огледнеме �одлабоко во свое�о срце и да се 
�о�рудиме да го очис�име од секоја �рага на себељубие, ко-
еш�о упорно се обидува да нè вра�и �од влас�а на грево� и 
на смр��а. 
Човеко�, секогаш кога се обидува да живее независно од Бога, се 
соочува со безизлез, заш�о со себељубиви средс�ва и на�ори не 
е можна �обеда над смр��а. Сега, �ак, озарени со све�лина�а 
на Воскресение�о, �ред нас се о�вора �а�о� кон заедниш�во 
со Бога и со цело�о Негово создание. Но за да �ос�игнеме един-
с�во со Бога, нео�ходно е да вложиме на�ор за зацврс�ување 
и уна�редување на наше�о меѓусебно единс�во. Колку е убаво 
кога браќа�а живеа� сложно, ис�акнал уш�е царо� Давид 
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(Пс. 132, 1). Разедине�и и о�уѓени, го за�вораме наше�о срце 
за Божја�а љубов и се оддалечуваме и меѓусебно и од Бога. И не 
можеме вис�ински да Го љубиме Бога - ако го мразиме својо� 
бра� (с�. 1 Јов. 4, 20). Само љубов�а и дела�а можа� да бида� 
�о�врда за наша�а вера, бидејќи вера�а, ако нема дела, сама 
�о себе е мр�ва ( Јак. 2, 17). 
Си�е денешни неволји, маки и �роблеми во живо�о�, и како 
�оединци и како семејс�ва, и во о�ш�ес�во�о во кое живееме, 
�а и во целио� све�, нас�ануваа� кога лицемерно се однесу-
ваме и не дозволуваме во наши�е срца да царува љубов�а на 
Воскресна�ио� Хрис�ос. Излезо� е во одрекување од зломис-
лие�о и себични�е намери во односо� кон ближнио�. Доколку 
зависи од вас, биде�е во мир со си�е луѓе, сове�ува а�ос�оло� 
Павле (Рим. 12, 18), односно врз наша�а љубов кон други�е, се 
�емела� си�е Божји за�оведи, �оучува еден еги�е�ски �ус�и-
ножи�ел (св. Јован Кусио�, +422). За�оа, само со искрено чове-
кољубие, ќе можеме да градиме вис�ински �а� кон единс�во, 
�а� кој сигурно и безбедно ќе нè одведе во радос�а на вечнио� 
живо�. В�рочем, љубов�а кон други�е е сведош�во дека сме 
Хрис�ови, вели све�и Јован Зла�оус�, и �оа е најголемио� 
дар од Бога!

Возљубени чеда во Гос�ода, 
Современио� све� е надвладеан од себељубие�о, о��уѓенос�а 
и оддалеченос�а, ш�о силно влијае врз си�е ас�ек�и на чове-
ково�о живеење. За�оа е �о�ребно да зас�анеме цврс�о во 
одбрана на наше�о вековно хрис�ијанско �редание, ос�авено 
како амане� од наши�е �редци. Не смееме да дозволиме де-
нес, во време на слобода и кул�урен и научен на�редок, дру-
ги вреднос�и да го �о�ко�аа� она ш�о наши�е �ос�ари во 
ро�с�во и немаш�ија со векови го негувале и зачувале. Тие 
вреднос�и, �ак, извираа� од новио� живо� ш�о ни го �ода-
ри  Воскресна�ио� Гос�од. Љубов�а, кон која сме �овикани 
да се с�ремиме, е незамислива без �одго�венос�а на жр�ва 
за ближнио�. Без жр�ва и себеодрекувања, не �ос�ои ни�у 
богољубие, ни�у човекољубие! И да не ги бараме само свои�е 
�рава, �уку, најна�ред, да ја бараме Божја�а �равда - �реку 
грижа�а за ближни�е. 
Во �равославно�о �редание, Велигден се нарекува и кр-
с�о-воскресен �разник, заш�о без Крс� - нема Воскресение! 
А нашио� крс� е �окму �ој �одвиг �реку кој ја здобиваме љу-
бов�а. Крс�о� нè учи на доброволна жр�ва заради љубов�а 
кон Бога и кон ближнио�. И секој хрис�ијанин, живеејќи во 
Црква�а и учес�вувајќи во Све�и�е �ајни и во �одвиго� на 
љубов�а, ја надминува смр��а и уш�е о�сега, уш�е овде, �оч-
нува да го живее воскресение�о. 
Еве, и све�и Ѓорѓи Кра�овски (+1515), маченико� од нашио� 
род, кој �ос�рада �окму �ред �е�с�о�ини години бранејќи ја 
вис�ина�а за Крс�о� и Воскресение�о, е �о�врда за вечни�е 

вреднос�и на жр�ва�а и љубов�а кон Бога. И во име на �аа 
богодарувана вис�ина, �ред 70 години, во Ско�је, учесници�е 
на Првио� црковно – народен собор, како �ре�с�авници на 
свеш�енс�во�о и вернио� народ, �обараа да воскресне и да 
�родолжи да живее древна�а Охридска архие�иско�ија како 
Македонска �равославна црква. И, со Божја �омош, еве, �ака 
и би!

Возљубени чеда на Мајка�а Македонска �равославна црква, 
Радосна�а вес� за Хрис�ово�о Воскресение влева силна на-
деж: ш�ом е �обеден најголемио� не�рија�ел – смр��а, 
�огаш можа� да бида� надмина�и и си�е меѓусебни судири 
и недоразбирања. Воскресна�ио� Гос�од �ос�ојано укре�ува 
и �одигнува, а особено кога ќе се �ојава� �ешки и �ресудни 
�редизвици. О��аму, живо�о� добива смисла само �реку де-
ла�а на љубов�а и вера�а во воскресение�о. А �оа е �ос�оја-
на�а радос�, која не може да ја �ома�а� никакви неволји и 
живо�ни �роблеми. Конечно, ако веруваме дека Исус умре и 
воскресна, �огаш оние кои веруваа� во Него, Бог ќе ги чува и 
ќе ги �риведе кон Него, вели а�ос�оло� Павле (с�. 1 Сол. 4, 14).
Чес�и�ајќи ви го Празнико� над �разници�е, и вам во 
Ре�ублика Македонија и на Македонци�е раселени �о све�о�, 
моли�вено �осакуваме си�е да се удос�оиме да живееме во 
радос�а на Воскресна�ио� Гос�од, и секојдневно во нашио� 
живо� да �реминуваме од грев кон доброде�ел, од безизлез во 

надеж, од смр� во живо�!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

АРХИЕПИСКОП  ОХРИДСКИ И МАКЕДОНСКИ
†СТЕФАН
со членови�е на Све�ио� архиерејски синод на Македонска�а 
�равославна црква

† ПЕТАР, Ми�ро�оли� Прес�анско – �елагониски и адми-
нис�ра�ор Авс�ралиско – новозеландски
† ТИМОТЕЈ, Ми�ро�оли� Дебарско – кичевски
† НАУМ, Ми�ро�оли� С�румички
† АГАТАНГЕЛ, Ми�ро�оли� Повардарски
† МЕТОДИЈ, Ми�ро�оли� Американско – канадски
† ПИМЕН, Ми�ро�оли� Евро�ски
† ИЛАРИОН, Ми�ро�оли� Брегалнички
† ЈОСИФ, Ми�ро�оли� Те�овско – гос�иварски
† ЈОСИФ, Ми�ро�оли� Кумановско – осоговски
† ГОРАЗД, �оранешен Ми�ро�оли� Евро�ски
† КЛИМЕНТ, Е�иско� Хераклејски

На Велигден, 2015 Ле�о Гос�одово
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Возљубени чеда во воскресна�ио� Бог,

 Хрис�ово�о воскресение е круна�а на Божја�а 
�ромисла за човеко� и све�о�. Заш�о, во миго� кога 
Хрис�ос воскресна, смр��а ја �обеди, нè ослободи од 
ро�с�во�о на грево� и ни ги о�вори вра�и�е на Небес-
но�о Царс�во. Со �оа нè на�рави Свои браќа и синови на 

Севишнио�. 
 За�оа и се вели: „Хрис�ово�о воскресение е 
дено� ш�о е смисла на си�е денови, Дено� ш�о му дава 
значење на наше�о �ос�оење, Дено� ш�о го о�равдува 
наше�о создавање, Дено� ш�о ја осмислува се�а наша 

иднина, Дено� над денови�е!“ 
 За�оа и �ее на Велигден Све�а�а Црква: Овој ден 

го создаде Гос�од, да се радуваме и веселиме во него.
 В�рочем, зош�о Бог с�ана човек и зош�о �ре-
баше да воскресне? Не само заради наша�а гревовнос�, 
�уку и заради наше�о осве�ување, за да ги вклучи си�е 
ас�ек�и на нашио� �адна� живо� во вис�инскио� 
живо�, оној ш�о никогаш не знае за смр� (В. Лоски). По 
воскресение�о Хрис�ово, смр��а е обезличена и обесси-
лена. На оние ш�о се ис�олне�и со вера и љубов кон чове-
кољубивио� Гос�од, гробо� веќе не им е �а�ковина, �уку 
е �ремин кон вечно�о живеалиш�е; за нив упокојување�о 
не е веќе крај на живо�о�, �уку е �оче�ок на вечна�а 

заедница со Бога. Само Хрис�ос е леко� од зараза�а на 
грево� и само �ие ш�о се храна� со живио� Гос�од, 
всушнос�, се храна� со Живо�о�, заш�о разбираа� и 
гледаа� дека е вис�ини�о Гос�одово�о ве�ување: Кој го 
јаде Мое�о Тело и ја �ие Моја�а Крв, има живо� вечен и 
Јас ќе го воскреснам во �оследнио� ден... ( Јован 6, 54). Ток-
му за�оа извикува све�ио� а�ос�ол Павле: О, смр�, каде 
�и е осило�о? Пеколу, каде �и е �риумфо�? Победа�а ја 

�рогол�а смр��а! (1 Кор 15, 54-55)

Возљубени чеда,

 Во секој ден од нашио� живо� да ја �рославуваме 
најголема�а �обеда во ис�орија�а на човеш�во�о, �обе-
да�а над смр��а и грево�, да го славиме воскресение�о 
на нашио� Гос�од. Да ја ис�оведаме и живееме своја�а 
�равославна вера и да ја сакаме и �очи�уваме своја�а 
Црква, која, како најнежна и најгрижлива мајка, нè �ови-
кува: Дојде�е си�е вие, браќа и сес�ри, кои се �лаши�е 
од смр��а и �рис�а�е�е кон Хрис�а воскресна�ио� 
и воскреси�ело�, и Тој ќе ве ослободи! Дојде�е си�е вие 
ш�о живее�е �од срамо� на свои�е �ајни и јавни гре-
вови, дојде�е �облиску до живио� Извор, кој сè омива и 
очис�ува! Прис�а�е�е и си�е вие кои бара�е здравје, 
сила, убавина и радос�! Еве, воскресна�ио� Хрис�ос е 

најбога�ио� извор на се�о �оа!

 Ис�раќајќи ви го нашио� благослов, вам, возљубе-
ни чеда на Те�овско-гос�иварска�а е�архија �ри Маке-
донска�а �равославна црква, �осакуваме да ги дочекаме 
и �рославиме велигденски�е �разнувања со воскресенска 

духовна радос� и меѓусебна љубов и единс�во.

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!

Јосиф, Ми�рополи� �е�овско-гос�иварски



7Навис�ина Воскресна!

E�е, хрис�иани и браќа мои, како �ребе� да се го�овимо за векилиј ден, да се го�овимо душевно 
a нe �елесно, �ако го�овеќи се да cе исповедамо на духовника, зере духовник има влас�, изин о� 
Хрис�а Бога, мали�е неш�о rpехове ш�о се чина� свакиј caxa�, свакиј час, и сме ги заборавиле 
у не ги паме�уемо, да ги кажемо на духовника, и �ија може да се прос�а� со моли�ва ш�о ќе �и 
гу ча�и� исповеднико� - и на велиј ден можеш дос�ојно да ce причес�иш, дос�ојно да празнуеш, 
дос�ојно да се веселиш, дос�ојно и духовно да ce pадуеш, заш�о вели� пpopок во псалом 117, c�их 
24: „Сеј ден егоже со�вори Господ, возрадуемсја и возвеселимсја во он.“ Bo ис�ина вели� - �ој ден 
pадосен ден, ама кој да се радува�, дали xpис�иани или кој годер чоек?

Ала елем хрис�иани ќе се радуаа�, а којгодер не, ишала �ија ш�о веруа� во Хрис�а: pacпја�ие 
плакале во воскресение ќе cе радуваа�. За них пише� псал�ир: „Bечер водовори�сја плач изау�ра 
pадос�“. Hихна е� paдос� - на великиј пе�ок кој благодарил Xpис�а pacпја�аго, за ни кој не јал леб 
на великиј по�ок и велика cубо�а, оба дни, чак спро�и велик ден навечер мало сух лебец, колку да 
ce по�крепи�, зере спро�и велик ден сва ноќ ќе с�ои� y црква, заради (дa) нe ослаби ноќ�а. Taко 
кој почес�и pacпја�ие во великиј пе�ок и погребение во велику cyббо�у, и се исповедал, и ce покајал, 
и дос�ојно ce причес�ил, �ој дос�ојно може да пpазнуе� и дос�ојно може� да се радуе�, и �ому 
чоеку пише�: вечер водвори�сја плач и зау�ра радос�.

A �иja ш�о не се исповедуа�, не веруа� свја�ое исповедание, и �o �аинс�во свја�ија цркви, и 
во вел киј пе�ок и велика суббо�а јаде� масло и пие� вино, о� каде Хрис�а Сина Божија хабер 
нема�, �ој како може� да се радуа�? He ишала! Негова радос� плач вечниј, за негo пише� псалом 
67: „ Да воскресне� Бог и рас�оча�сја врази его“ и паки: „Јако исчезае� дим, да исчезну� �ако, 
да погибну� грешници о� лица слова божија, судија живим и мер�вим и царја царс�вија небес-
наго.“ Е�о како пише�, хрис�иани мои, �ија оба псалма, на воскресение Хрис�ово ча�а� се. Кој 
во кое дело се наоѓа�, �ој �оја ќе земе�. Хрис�ианин кој исповедуе� креш�ение, причаш�ение, 
исповедание, распја�ие, погребение, воскресение, вознесение и сошес�вие Свја�аго Духа и в�орое 
пришес�вие и судилиш�е Хрис�ово, �ој дос�ојно празнуе� и дос�ојно радуе�сја, и �ако да ce 
сбуде� всем правоелавним хрис�ианом и нам ш�о слушамо овое поучение божес�венное, моли�-
вами пречис�ија Богородици и всек свја�их, амин.

Преп.Кирил Пејчиновиќ
како дос�ојно да се пречека Хрис�ово�о Воскресение
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 Секое време раѓа све�и�ели. Тие �осведочуваа� 
дека Евангелие�о Хрис�ово не е мр�во слово, �уку дека 
ис�о�о е реализирано во живо�о� на све�и�ели�е, и 
ниедно време не е �речка за реализација на евангелски�е 
вис�ини. Еден од големи�е све�и�ели на �оследниве вре-
миња е и големио� Чудо�ворец Нек�ариј Егински.
 Овој голем ерарх на Црква�а, Нек�ариј, се родил 
на 1 ок�омври 1846 година во Силврија Тракиска. Уш�е 
млад, ис�олне� со божес�вена љубов, ги чи�ал Све�о�о 
Писмо, све�и�е о�ци и дела�а на древни�е и славни 
ан�ички философи. Подоцна, на ос�рово� Хиос, каде 
ш�о рабо�ел, чес�о го �осе�увал ближнио� манас�ир 
кој се нарекувал „Нов манас�ир“, каде ш�о се за�ознал со 
с�арецо� Пахомиј, со кого чес�о�а�и разговарал и кој 
извршил �осебно влијание врз него. Се замонашил во ма-
нас�иро�, во седмио� ден од месецо� ноември, во 1876 
година. На монашење�о му е дадено име�о Лазар, а една 
година �одоцна е рако�оложен за јероѓакон, кога и го доби-
ва име�о Нек�ариј. 
 Во А�ина се здобил со гимназиско образование 
и завршил Богословски факул�е�, �о ш�о заминува во 

Александрија, денешен Еги�е�, каде ш�о бил рако�оло-
жен за еромонах на 23 мар� 1886 година, со ш�о с�анал 
клирик на Александриска�а �а�ријаршија. Наскоро бил 
рако�роизведен во архимандри�, а �ри години �о до-
аѓање�о во Александрија, бил избран за е�иско� на древ-
на�а Пен�а�олска е�архија. Поради �оа ш�о �окажувал 
искрена и нелицемерна љубов кон си�е, бил особено оми-
лен меѓу народо� Божји. Им �омагал на бедни�е и немоќ-
ни�е и бил ревносен кон служба�а Божја.
 Поради завис� бил наклеве�ен �ред Алексан-
дрискио� �а�ријарх од свои�е браќа клирици за сре-
брољубие и корис�ољубие и за други дела кои не ги извршил. 
За�оа бил �ро�еран од Александриска�а �а�ријаршија, 
а му бил ос�авен е�иско�скио� чин. Доаѓа во Грција, каде 
ш�о �оминува многу �ежок и маченички �ериод од својо� 
живо�. Бидејќи немал своја е�архија, богослужел и �ро�о-
ведал �аму каде ш�о меснио� е�иско� ќе му дозволел. Со 
свое�о огромно смирение и љубов, ги надминал искуше-
нија�а �редизвикани од не�раведно�о �ро�ерување и 
ски�ничкио� живо�. Подоцна бил �ос�авен за управник 
на Ризириева�а богословија. Во 1904 година, со �омош 
на свои�е духовни чеда, основал женски о�ш�ожи�елен 
манас�ир. Во 1908 година �однел ос�авка од функција�а 
управи�ел на Богословија�а, за да дојде во манас�иро�, 
каде ш�о живеел како духовник и свеш�енослужи�ел, �ре-
давајќи се целосно на монашкио� �одвиг. Таму го �оминува 
ос�а�око� од живо�о� во моли�ва, �ихување и �елесен 
�руд. На�ишал многу богословски и �оучни дела, како и 
�есни �осве�ени на Све�а Троица, Хрис�а и на Пресве�а 
Богородица, меѓу кои е и химна�а на Пресве�а Богороди-
ца, о�ш�о �озна�а�а „Све�а Девојко“ („Агни Пар�ене)”.
Се упокоил во Гос�ода на 9 ноември 1920 година. По него-
во�о упокојување, Гос�од го �рославил својо� �раведник. 
Оној кој ски�аше и беше �онижен, сега с�ана �рославен. 
Мош�и�е на све�и Нек�ариј долго време биле не�ру-
лежни, а �о некое време се рас�аднале �о Божја �ромисла. 
Ис�и�е се благоухани, чудо�ворни и миро�очиви. Денес 
Егина е мес�о каде ш�о секојдневно доаѓаа� илјадници 
�оклоници, кои се исцелуваа� од свои�е болес�и и с�ра-
дања �о моли�ви�е на све�и Нек�ариј Егински. Она 
ш�о им дава сила на монахињи�е во манас�иро� да го 
издржа� �ешкио� �руд од илјадници�е �осе�и�ели, е 
радос�а која доаѓа од бројни�е исцелувања �о моли�ви�е 
на све�и Нек�ариј Егински. Неодамна Александриска�а 
�а�ријаршија, �о речиси 100 години, се извини на све�и 
Нек�ариј Егински �оради не�раведно�о �ро�ерување.      

Све�и Нек�ариј Егински
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Тро�ар глас 1-ви:
На Силиврија род и на Егина �ази�ел, во 
�оследни�е времиња јавенио� вис�ин-
ски �рија�ел на доблес�а, Нек�ариј, да 

го �очи�уваме верни како боговдахновен 
служи�ел Хрис�ов, кој извира исцеленија 
секакви на оние кои благочес�иво го �ови-

куваа�. Слава на Хрис�а, Кој �ебе �е 
�рослави, слава на Оној, Кој чудо�ворец �е 
на�рави, слава на Оној, Кој �реку �ебе на 

си�е им дава исцеленија.

По негови�е све�и моли�ви, 
Гос�од да нè �омилува!
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Големина�а и значење�о на 
Црква�а Божја, о�секогаш била 
во нејзина�а с�аси�елна улога 

во живо�о� на свои�е верни чеда. 
Во своја�а с�аси�елна мисија, �аа 
секогаш била �ерце�ирана како без-
беден брод, кој мирно �лови �о раз-
бране�о�о море на живо�о�. Таа е 
чувар на седум�е све�и �ајни и во 
неа �ре�с�ојува Све�ио� Дух. Неј-
зина�а улога во овоземнио� живо� 
на луѓе�о е �омири�елна, исце-
ли�елна, возобновувачка, дари�елна, 
обединувачка и с�аси�елна. Во неа, 
�реку благода��а на Све�ио� Дух, 
на верни�е чеда им се дарува �оми-
рување со Бога, душевно исцеление 
на �окајани�е, закре�нување и нова 
духовна сила и моќ на �омилувани�е, 
вос�ос�авување на единс�во со 
�ело�о и крв�а Хрис�ови и, �реку 
�ие чудесни лекарс�ва на Црква�а, 

душевно и �елесно здравје и вечно 
с�асение на болни�е. О��аму, и во 
своја�а габари�на димензија, Црк-
ва�а о�секогаш била �роек�ирана 
како кораб, единс�вен, во кој Божјо�о 
бескрајно човекољубие ни нуди с�ас. 
С�ас од духовна�а и �елесна смр�. 
Од смр��а �огуби�елна. А човеко�, 
како создание Божјо кое има и �ело и 
душа, секако дека во мигови�е на не-
волји и болес�и на свое�о �ело и ду-
ша�а, с�асо� го барал и го наоѓал во 
Црква�а Божја, која е чувар на си�е 
лекарс�ва Божји.

Све�а�а �ајна Елеоосве�ување 
ни ја �ре�орачал све�и а�ос�ол 
Јаков 
 Све�ио� а�ос�ол Јаков, на-
речен бра� Гос�одов, кој бил �рвио� 
архи�ас�ир на древна�а Ерусалим-
ска црква, во свое�о Соборно �осла-

ние, во кон�екс� на лекување�о на 
�елесна�а и душевна�а немоќ кај 
луѓе�о, бра�ољубиво и архи�ас�ир-
ски нè �оучува: Болен ли е некој меѓу 
вас, нека ги �овика свеш�еници�е 
црковни, �а да се �омола� над него, 
и нека го �омажа� со елеј во име�о 
Гос�одово. И моли�ва�а со вера, 
ќе го исцели болнио� и Гос�од ќе го 
крене; и гревови, ако на�равил, ќе 
му се �рос�а� ( Јак. 5, 14-15). Значи, 
све�ио� а�ос�ол Јаков, �осочувајќи 
ни го изворо� на благода�но�о исце-
ление, дарувано од Бога во Црква�а 
Божја, нè упа�ува на све�а�а �ајна 
Елеоосве�ување, �ајна која има олес-
ни�елна, исцели�елна и возобнову-
вачка моќ над човечка�а �рирода. Во 
оваа све�а �ајна, на верни�е чеда 
на Црква�а им се дарува �рво раз-
решување и �рошка на гревови�е на 
душа�а, а �о�оа и �елесно здравје. 

Све�а Тајна Елеоосве�ување

Црква�а е чувар на си�е Божји лекарс�ва
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Всушнос�, доколку �одразмислиме и 
доколку ги анализираме многуброј-
ни�е чуда Хрис�ови, ќе забележиме 
дека Он секогаш, на оние кои биле 
болни и му �рис�а�увале со вера, 
им дарувал �елесни здравје, но и 
�рошка на гревови�е, со сове� да не 
греша� �овеќе (види �ример: Мар-
ко 2, 3-12 ). Всушнос�, искусни�е во 
живо�о� знаа� дека гревови�е на 
душа�а �редизвикуаа� вна�решно 
�а�ење кај човеко�, ш�о нере�ко 
се манифес�ира �реку некое �елесно 
заболување. Од �ие �ричини, докол-
ку сакаме да ја доловиме смисла�а 
и вис�инска�а дело�ворнос� на 
Божји�е лекарс�ва, кои ни се дадени 
во све�и�е �ајни, Елеоосве�ување 
би �ребало да го извршуваме заедно 
со све�а�а �ајна Ис�овед и све�а�а 
�ајна Причес�. Посебно од �ричи-
ни ш�о оваа све�а �ајна, како ш�о 
�осочува и самио� а�ос�ол Јаков, се 
извршува над �равославни хрис�ија-
ни кои се болни. Всушнос�, само на 
�ој начин болнио� ќе добие �рошка 
на гревови�е, ќе се соедини со �ело�о 
и крв�а Хрис�ови и ќе добие благо-
да�ни �редис�озиции и за �елесно 
здравје.

Врши�ел на све�а�а Tајна
ЕЛЕООСВЕTУВАЊЕ

С�оред зборови�е на све�и а�ос�ол 
Јаков, оваа све�а �ајна �реба да ја 
извршуваа� �овеќе свеш�еници. 
С�оред вос�ос�авена�а �радиција 
на Црква�а, би �ребало да бида� 
седум свеш�еници. Но во сос�ојба 
на неможнос�, бројо� на свеш�е-
ници�е би можел да биде и �омал, 
а во крајна и вонредна си�уација 
би можел да ја изврши и само еден 
свеш�еник. Врши�ел на оваа све�а 
�ајна е, секако, и е�иско�о�. Чино� 
на Елеоосве�ување�о има и соборен 
карак�ер, �ака ш�о �ајна�а може 
да се изврши и во Божјио� храм, но 
и во домо� на болнио� хрис�ијанин, 
во �рисус�во на негови�е најблиски. 

Секако, доколку на Елеоосве�ување 
�ре�ходи служење на све�а�а �ајна 
Ис�овед, �огаш ќе мора да се за�ази и 
дискре�нос�а, својс�вена за чино� 
на ис�оведување на гревови�е. Во 
Све�о�о Писмо на С�арио� заве� 
чи�аме дека кога Бог се �омири со 
луѓе�о, �о �о�о�о� на земја�а, на 
Ное, во корабо�, му го ис�ра�и гула-
бо� со разлис�ено маслиново гран-
че во клуно�, со ш�о беше означен 
крајо� на �ој нас�ан (види: 1. Мој. 

8, 11). Но и во Хрис�ова�а �риказ-
на за милос�ивио� Самарјанин, се 
вели дека �овреденио� Евреин, кому 
разбојници�е му на�равиле рани, 
�ресре�нувајќи го на �а�о� за Ери-
хон, бил лекуван со �омачкување на 
�ело�о со маслиново масло и со вино 
(види: Лука 10, 30 – 37). О��аму, сама 
�о себе се наме�нува и идеја�а, до-
колку е можно, чино� на Елеоосве�у-
вање�о да се на�рави со маслиново, а 
не со сончогледово масло. Во све�а�а 
�ајна Ис�овед се случува �омирување 
на човеко� со Бога и негова�а све�а 
Црква.

Ш�о е �о�ребно за извршување на 
све�а�а �ајна Елеоосве�ување?

За да може да се изврши чино� на Еле-
оосве�ување�о, �о�ребно е да се има 
сад со чис� елеј, �ригоден за од него 

да се на�рави кандило, �о�оа црвено 
вино, како симбол на крв�а Хрис�о-
ва, сад со �ченично брашно или �че-
ница, како симбол на наше�о воскре-
сение во Хрис�а, седум црковни свеќи 
и гранчиња за �равење на �омазалка 
за болнио� (или соодве�на че�ка), 
Евангелие и крс�. Чино� на �ајна�а 
се сос�ои од молебен дел, момен� 
на осве�ување на масло�о и �омач-
кување на болнио� со осве�ено�о 
масло. При извршување�о на чино� 

на Елеоосве�ување�о, се чи�аа� со-
одве�ни �салми и моли�вословија, 
како и моли�ва�а за осве�ување 
на елејо�, која гласи: „Гос�оди, Кој со 
Своја�а милос� и милосрдие ги ле-
куваш слабос�и�е на наши�е души 
и �ела, Ти Самио�, Владико, осве�и 
го овој елеј, за да им биде за исцеление 
на оние ш�о се �омазуваа� од него, и 
за надминување на секакво с�радање, 
�елесна и душевна нечис�о�ија и се-
какво зло, �а и во ова да се �рослави 
Твое�о �ресве�о име, на О�ецо� и 
Сино� и Све�ио� Дух, сега и секо-
гаш и во вечни векови. Амин“. Оваа 
моли�ва, задолжи�елно �реба да 
ја �рочи�а секој од свеш�еници�е, 
служи�ели на �ајна�а. Ис�о �ака, 
�огаш се �еа� и �ро�ари на Гос�од 
Исус Хрис�ос, Пресве�а Богородица, 
на све�и а�ос�ол Јаков и �ро�ари�е 
на други све�и�ели, кои во овозем-
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нио� живо� биле лекари и, меѓу 
друго�о, лекувале болни во име�о на 
Хрис�а Бога, меѓу кои се све�и�е 
Козма и Дамјан, све�и великомаче-
ник Пан�елејмон и др. Ис�о �ака, 
се �ее и �ро�аро� на све�и�ело� 
- заш�и�ник на домо� на болнио� 
и �ро�ари�е на други све�и�ели 

�о избор. По�оа се чи�аа� седум�е 
�оучни че�ива од книга�а А�ос�ол, 
седум�е евангелски че�ива, с�оред 
све�и�е а�ос�оли и евангелис�и 
Ма�еј и Лука, како и седум�е моли�-
ви, во кои свеш�еници�е се мола� 
болнио� да најде милос� �ред Бога, 
да добие исцелување од болес�а и да 
се крене од болничко�о легло. По се-
кое �рочи�ано евангелско че�иво, 
�ри кажување�о на моли�ва�а: „Оче 
све�, Лекару на души�е и �ела�а, Кој 
си Го ис�ра�ил Твојо� Единороден 
Син – Гос�од наш Исус Хрис�ос, Кој 
лекува секаква болес� и Кој од смр� 
избавува, исцели го и Твое�о чедо (се 
кажува име�о на болнио�) од �елес-
на и душевна немоќ, и оживи го со 
благода��а на Хрис�а Твој“. Значи, 
�ри кажување�о на зборови�е „исце-
ли го �вое�о чедо“, секој од свеш�е-
ници�е, со �омош на гранче или 
че�ка го �омачкува болнио� на че-
ло�о, ноздри�е, ус�а�а,  образи�е, 
гради�е и раце�е од две�е с�рани. 

Пред самио� крај свеш�еници�е врз 
глава�а на болнио� ги �ос�авуваа� 
свои�е е�и�рахили. Над глава�а на 
болнио�, најс�арио� �о хиро�онија 
го �ос�авува све�о�о Евангелие, кое 
е о�ворено и со �екс�о� е свр�ено 
надолу. Евангелие�о го �ридржуваа� 
други�е свеш�еници со лева�а рака, 

�еејќи �ивко: „Гос�оди �омилуј“. За 
�оа време, најс�арио� свеш�еник ја 
чи�а моли�ва�а: „Цару све�, мило-
срден и многумилос�ив, Гос�оди Ис-
усе Хрис�е, Сине и Слово на живио� 
Бог, Кој нè ја сакаш смр��а на греш-
нико�, но да се обра�и и да биде жив; 
не ја �олагам моја�а грешна рака на 
овој ш�о �ри �ебе дошол (или дошла) 
во гревови и �роси од Тебе, �реку нас, 
�рос�ување на гревови�е, но Твоја�а 
моќна и силна рака, која е во ова 
све�о Евангелие, ш�о мои�е браќа 
сослужи�ели го држа� о�ворено врз 
глава�а на �вое�о чедо (се кажу-
ва име�о на болнио�) и се молам со 
нив и го �росам Твое�о милос�иво 
и незло�ам�иво човекољубие, Боже, 
С�аси�елу наш, Кој си му дарувал 
�рос�ување на �ророко� На�ан, на 
�окајанио� за свои�е гревови – Да-
вид, и си ја �римил �окајна�а моли�-
ва на Манасија, Ти Самио� и ова Твое 
чедо (се кажува име�о на болнио�), 
кое се кае за свои�е согрешенија, 

�рими ги со Свое�о обично чове-
кољубие, �резирајќи ги си�е негови 
(нејзини) �регрешенија. Заш�о Ти си 
нашио� Бог, Кој си за�оведал седумде-
се��а�и �о седум да им �рош�еваме 
на оние ш�о �аѓаа� во гревови, би-
дејќи какво е Твое�о величие, �аква е 
и Твоја�а милос�; Тебе Ти �рилега се-

каква слава, чес� и �оклонение, сега, 
секогаш и во вечни векови. Амин“. 
 Све�а�а �ајна Елеоосве�у-
вање, како ш�о веќе с�омнавме, е 
свеш�ено чинодејс�вие ш�о се из-
вршува само над болни членови на 
Црква�а. Во �ериод на едно разболу-
вање, оваа све�а �ајна се служи само 
еднаш. Но доколку вернико�, кој �о 
�ре�ходно�о елео�омазание оздра-
вел, со �еко� на време�о �ов�орно 
се разболел, секако, дека може �ов�ор-
но да ги �овика свеш�еници�е цр-
ковни да се �омола� над него, за него-
во исцеление. Мораме да на�оменеме 
дека с�оред �редание�о на Црква�а, 
оваа све�а �ајна се служи и соборно 
во Црква�а и над сосема здрави лич-
нос�и, и �оа на Велики че�вр�ок и 
на Велика сабо�а. Во �аа �рилика, но 
и во други, оваа све�а �ајна се служи 
заедно со чино� Мало осве�ување на 
вода.

По
дг

о�
ви

л П
ре

зв
ит

ер
 Ж

ар
ко

 М
иц

ко
вс

ки



13Навис�ина Воскресна!

ЛИTУРГИЈА НА ОГЛАСЕНИTЕ

В�орио� дел од све�а�а Ли�ургија е наречен 
Ли�ургија на огласени�е,  �оради својо� �оучи�е-
лен карак�ер. На овој дел од Ли�ургија�а, кога 

се чи�аа� делови од Све�о�о Писмо, можеле да �ри-
сус�вуваа� огласени�е, односно некрс�ени�е, бидејќи 
се �оучувале во вис�ини�е на вера�а. Ли�ургија�а на 
огласени�е за�очнува веднаш �о заврше�око� на Прос-
комидија�а. 
 Свеш�енико� зас�анува �ред све�а�а �р�еза 
и, о�како ќе ја каже моли�ва�а „Цару Небесен...“, возгла-
сува „Благословено е царс�во�о на О�ецо� и Сино� и 
Све�ио� Дух, сега и секогаш и во вечни векови.“ Додека го 
говори овој возглас, �рави крс� со Евангелие�о врз собра-
нио� ан�иминс (Ан�иминсо� е че�вороаголно �ла�но, 
на кое е насликано �огребение�о Хрис�ово, во горнио� 
дел се сошиени мош�и од све�и�ел, а во долнио� дел е 

�о��исо� на е�иско�о�. Без ан�иминс не може да се 
служи Ли�ургија, додека со ан�иминс, во вондредни окол-
нос�и Ли�ургија може да се служи секаде). Овој возглас е 
свечен �оче�ок на Ли�ургија�а, кој �о својо� карак�ер 
е славословие, кое ни укажува на �оа дека во Ли�ур-
гија�а ни се о�крива, се разбира, колку ш�о можеме да 
ја �римиме и разбереме �ајна�а на Све�а Троица, и дека 
�рес�ојна�а служба нè упа�ува на Царс�во�о Небесно, 
како цел на наше�о �ос�оење и живеење. Све�и Никола 
Кавасила, објаснувајќи го овој возглас вели: „Така свеш�е-

нико� ја за�очнува Ли�ургија�а, за�оа ш�о луѓе�о, 
�реку ово�ло�ување�о на Гос�ода, јасно разбрале дека Бог 
е во Три Лица. Всушнос�, сè ш�о се извршува на све�а�а 
Ли�ургија, �ре�с�авува воведување во �ајна�а на 
ово�ло�ување�о Хрис�ово. О��аму, било �о�ребно во 
самио� �оче�ок, на оваа служба, да заблесне и да се обја-
ви Све�а Троица.“ Правење�о крс� со Евангелие�о врз 
све�ио� ан�иминс, �ак, ни �окажува дека Евангелие�о 
е �ро�овед на блага�а вес�, која е упа�ена низ целио� 
све�, и �реку која си�е народи се �овикани на с�асение.
 По овој свечен �оче�ок на Ли�ургија�а, следува 
голема�а ек�енија. Во оваа ек�енија се �роизнесуваа� 
о�ш�и�е �розби, кои се однесуваа� на заеднички�е 
�о�реби на црковна�а заедница. Ек�ении�е се, всуш-
нос�, �овик на моли�ва, кој свеш�енико� или ѓаконо� 
го упа�ува кон �рисутнио� народ. На секој �овик на мо-
ли�ва за одредена �о�реба, народо� се моли со: „Гос�оди 
�омилуј“. Оваа ек�енија уш�е се нарекува и Мирна ек�е-
нија, бидејќи за�очнува со �розба�а „Во мир на Гос�ода да 
се �омолиме“. Све�ио� Никола Кавасила вели дека за да 
зас�анеме на моли�ва и наша�а моли�ва да биде �ри-
мена од Бога, �реба да имаме мир, а миро� �одразбира 
да сме се �окајале и да имаме мир со Бога, да имаме мир 
со ближнио�, односно со никого да не сме во не�рија�ел-
ски односи, да сме задоволни со цела�а наша лична жи-
во�на си�уација, односно да сме смирени и �редадени на 
Божја�а волја. Во голема�а ек�енија се молиме за небесен 
мир, за мир во целио� све�, за благосос�ојба на све�и�е 
Божји цркви, за архиерејо�, свеш�еници�е, ѓакони�е и 
за сио� клир, за благо�ворен воздух, за изобилие на зем-
ни �лодови, за мирни времиња, за градо�, за војска�а и 
народо�, за оние кои �а�уваа�, боледуваа� и с�радаа�... 
Ек�енија�а завршува со с�омнување�о на Пресве�а Бо-
городица и си�е све�ии и со �овико� на свеш�енико� 
сио� свој живо� на Хрис�а Бога да го �редадеме, ш�о ќе 
можеме да го на�равиме, сеќавајќи се како све�и�ели�е и 
Пресве�а Богородица го дос�игнаа �оа. При�оа, ги �ро-
симе нивни�е моли�ви за и ние да се удос�оиме за �аков 
живо�. По�оа доаѓа �рва�а ан�ифонска�а моли�ва 
и возгласо� „Заш�о Тебе Ти �рилега секоја слава, чес� и 
�оклонение на О�ецо� и Сино� и Све�ио� Дух, сега 
и секогаш и во вечни векови“, �о ш�о народо� одговара 
„Амин“. Си�е моли�ви и ек�ении завршуваа� со возглас, 
во кој се �рославува Еднио� Бог во Три Лица. Всушнос�, 
возгласо� и одговоро� на него од с�рана на народо� со 
„Амин“, е �еча� на моли�ва�а. 
 По ова се �еа� ан�ифони�е кои се нарекуваа� 

Толкување на Све�а�а Ли�ургија во делови 

Ан�иминс
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�ака �оради �оа ш�о имало две �евници, една�а од ле-
ва�а с�рана, а една�а од десна�а с�рана на соле�а. Еден 
с�их �еела една�а �евница, а другио� с�их го �еела дру-
га�а �евница. Последнио�, �ак, с�их го �ееле две�е �ев-
ници заедно. Најчес�о се �ее ан�ифоно� „По  моли�ви�е 
на Богородица С�аси�елу с�аси нè“, �ри ш�о се чи�аа� 
с�ихови од �салми�е кои се �редвидени с�оред �и�ико�. 
Во недели�е е �ре�орачано да се �ее целио� 103 �салм, кој 
�очнува со зборови�е „Благословувај Го душо моја Гос�о-
да“. За �разници�е се �редвидени �осебни ан�ифони. Де-
нес, најчес�о, сè се �ее на една �евница, и ан�ифонско�о 
�еење на две �евници ре�ко каде се �рак�икува.
 По ова доаѓа Мала�а ек�енија која е скра�ен дел 
од Голема�а ек�енија. Ја содржи �рва�а и �оследни�е две 
�розби на Голема�а ек�енија, кога се молиме Бог да нè 
заш�и�и со Своја�а благода� и ја с�омнуваме Пресве�а 
Богородица и си�е све�ии. По ова доаѓа в�орa�a  ан�и-
фонска моли�ва, со возгласо� „Заш�о �воја е влас�а и 
царс�во�о и сила�а и слава�а, на О�ецо� и Сино� 
и Све�ио� Дух, и сега и секогаш и во вечни векови“.На 
Ли�ургија�а има �ри ан�ифонски моли�ви, колку ш�о 
има и ан�ифони, кои се чи�аа� не�осредно �ред возгла-
со�, �ред ан�ифони�е. При �оа свеш�енико� се моли 
за благоле�ие�о на храмо�, за оние ш�о ја љуба�а уба-
вина�а на Божјио� дом, за ис�олнување на заеднички�е 
моли�вени �розби, за оние ш�о се мола� и�н. На в�о-
рио� ан�ифон �ри�а�и се �ее „С�аси нè, Сине Божји, 
нас коиш�о Ти �ееме Алилуја“, со одговарачкио� с�их од 
�салми�е, �о ш�о се �ее „Единороден Сине Божји“, химна 
која во богослужбена упо�реба ја вовел Јус�инијан некаде 
околу VI век, а која го вос�ева Единороднио� Син Божји, 

Кој заради нас се во�ло�ил и неизменливо се вочовечил, 
иако е Еден од Ис�ос�аси�е на Све�а Троица. 
 По в�ора�а Мала ек�енија, �ре�а�а ан�ифон-
ска моли�ва и возгласо� „Зош�о си Благ и Човекољубив 
Бог, и ние �ебе слава Ти вознесуваме на О�ецо� и Сино� 
и Све�ио� Дух, сега и секогаш и во вечни векови“ и �о�вр-
да�а од народо�, на �ре�ио� ан�ифон се �еа� блажен-
с�ва�а или на Гос�одови�е �разници се �ее �ро�аро� со 
с�ихови од �салми�е. Овој �рв воведен ан�ифонски дел 
од Ли�ургија�а,  всушнос�, нè �о�се�ува на во�ло�у-
вање�о Хрис�ово, Негово�о раѓање и доаѓање во све�о� 
и Негова�а �ро�овед на земја�а. Всушнос�, и блажен-
с�ва�а се �о�се�ување на �аа �ро�овед, а се чи�аа� 
во комбинација на соодве�ни �ро�ари од Минејо� или 
Ок�оихо�.  Блаженс�ва�а ни укажуваа� на �оа и какви 
доброде�ели �реба да с�екнуваме за да се удос�оиме со 
бого�ознание.
 На крајо� од �ре�ио� ан�ифон, кога ќе за�оч-
не �еење�о на „Слава и сега...“, за�очнува малио� вход. 
Свеш�енико� го зема Евангелие�о во раце�,е му го дава 
на ѓаконо�, кој го �рифаќа со ораро�, а доколку нема ѓакон, 
го зема самио� свеш�еник, се �оклонуваа� �ред �рес�о-
ло�, на си�е с�рани на све�а�а �р�еза и кон жр�ве-
нико�, �а излегуваа� низ јужна�а вра�а. Доколку има 
�овеќе свеш�енослужи�ели, си�е излегуваа� на малио� 
вход. Свеш�енико�,  на средина�а од храмо� ја говори 
моли�ва�а на входо� „Гос�оди, Кој си вос�ановил небес-
ни чинови“, во која се моли овој вход да биде вход на кој 
ќе сослужуваа� све�и�е ангели, го целива Евангелие�о, 
благословува со рака�а накај ис�ок,велејќи „Благословен е 
входо� на Твои�е све�ии �ос�ојано и сега и секогаш и во 
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вечни векови. Амин“, �о ш�о оди �ред царски�е двери и 
возгласува: „Премудрос� �рос�ум“. Со �оа ги �овикува ве-
рни�е да зас�ана� ис�равено и со особено внимание. До-
колку има ѓакон, �ој оди �ред царски�е двери, а свеш�ени-
ко� ос�анува на средина�а на храмо�, �а �о�оа влегува 
во све�ио� ол�ар. Малио� вход, во симболичка смисла ја 
означува Хрис�ова�а �ро�овед во све�о�, Хрис�овго�о 
�ојавување во све�о�, бидејќи блага�а вес� Хрис�ова 
е за�ишана во Евангелие�о, кое се носи на малио� вход, 
но во конкре�на смисла �оа �ре�с�авува свечено влегу-
вање на свеш�енослужи�ели�е на возвишено�о мес�о во 
ол�аро�, за да изврша� служба Божја.
 Во �рви�е векови од хрис�ијанс�во�о, Ли�ур-
гија�а за�очнувала со малио� вход, бидејќи ан�ифон-
скио� дел не бил дел од Ли�ургија�а, �уку дел од �ро-
цесија�а на �речекување на архиерејо�, кој свечено 
влегувал во ол�аро�, со носење на Евангелие�о �ред 
него. Подоцна, со оглед дека ан�ифонскио� дел с�анал 
дел од Ли�ургија�а, малио� вход мес�о до�огашна�а 
�рак�ика да за�очнува однадвор, �очнал да за�очнува 
од самио� ол�ар, со изнесување на Евангелие�о и него-
во �ов�орно враќање во ол�аро�. Но и денес се задржала 
�рак�ика�а, кога служи архиереј �ој да не учес�вува во 
ан�ифонскио� дел од Ли�ургија�а, но до малио� вход 
седи на е�иско�скио� �рон во средина�а на храмо�. По 
входо� се �еа� дневни�е �ро�ари и кондаци, �ро�а-
ро� и кондако� на храмо� и богородичен. Тро�ари�е и 
кондаци�е ги �ееме за да ги �рославиме и да им оддаде-
ме �очи� на све�и�ели�е, кои ги �разнуваме во �ој ден 
и на све�и�ели�е на кој е �осве�ен храмо�, но и да се 
�о��икнеме да размислуваме дека Хрис�ова�а �ро�о-
вед на земја�а не е не�лодо�ворна, бидејќи �аа �ро�овед 
�ос�ана жива и реализирана во живо�и�е на све�и�е-
ли�е и маченици�е. Свеш�енико� ја говори моли�ва�а 
на Трисве�а�а �есна, во која се молиме Бог да го �рими 
�еење�о од ус�и�е на нас грешни�е, �о моли�ви�е на 
Богородица и на си�е све�ии, а завршува со возгласо� 
„Зош�о си Све�, Боже наш...“, �о ш�о за�очнува �еење�о 
на Трисве�а�а �есна, која гласи: „Све�и Боже, Све�и 
Кре�ки, Све�и Бесмр�ни �омилуј нè“. Оваа �есна е соз-
дадена на �ој начин ш�о се �озајмени зборови�е на ан-
гели�е, кои �рикра�но Му �еа� на Бога: „Све�, Све�, 
Све�“, а се о�ишани во книга�а на �ророко� Исаија (6, 3), 
додека ос�ана�и�е зборови: „Боже, Кре�ки, Бесмр�ни“, 
му �ри�аѓаа� на �ророк Давид. С�ојување�о на �рви�е 
и в�ори�е зборови со моли�ва�а „�омилуј нè“, е дело на 
Црква�а, на која како дар и е дадено бого�ознание�о на 
Триединио� Бог. Оваа �есна ја �ее �евница�а, но ја изго-
вара и свеш�енико� �ред све�а�а �р�еза во ол�аро�. 
Во оваа �есна ја вос�еваме Све�а Троица, и �оединечно 
секоја И�ос�ас, и цела�а Троица заедно. 

 По Трисве�а�а �есна, доаѓа чи�ање�о на делови 
од Све�о�о Писмо. Во рана�а Црква, на Ли�ургија�а се 
чи�ал и С�арио� и Новио� заве�. Денес се чи�а само 
Новио� заве�, и �оа зачало од Посланија�а на све�ио� 
а�ос�ол Павле и зачало од Евангелија�а. Зачало�о од 
Посланија�а го чи�а ч�ецо�, или кој било хрис�ијанин 
со благослов на свеш�енико� кој �ре�с�оја�елс�вува. 
Евангелие�о го чи�а свеш�енико� или, ако има, ѓаконо�. 
Во рана�а Црква, �о чи�ање�о на Евангелие�о, свеш�е-
нико� или е�иско�о� држел беседа, во која го �олкувал 
�рочи�ано�о Евангелие. Денес, вообичаено, беседа�а се 
држи на крајо� од Ли�ургија�а, но сè уш�е има храмови 
каде ш�о се �рак�икува беседа�а да биде изговорена вед-
наш �о �рочи�ано�о Евангелие. Токму �оради чи�ање�о 
на Све�о�о Писмо на Ли�ургија�а, све�и�е оци Ли�ур-
гија�а на огласени�е ја нарекувале уш�е и �ричес�ување 
со Слово�о, �рисоединување со Хрис�ово�о слово.
 Веднаш �о Евангелие�о се чи�а Сугуба�а ек�е-
нија, во која се молиме за �осебни�е �о�реби на члено-
ви�е на црковна�а заедница, но �аа содржи и �розби 
ш�о се �ов�орување на �розби�е од Голема�а ек�енија. 
На секоја �розба од оваа ек�енија, народо� одговара со 
�рикра�но „Гос�оди �омилуј“.
 По оваа ек�енија, доаѓа ек�енија�а за огласе-
ни�е, во која �резви�еро� ги �овикува огласени�е да се 
�омола� на Гос�ода, �о�оа верни�е да се �омола� за ог-
ласени�е, Гос�од да ги �омилува, да ги огласи со Слово�о 
на вис�ина�а,  да им го о�крие Евангелие�о на �рвда�а 
и да ги �рисоедини кон Своја�а соборна и а�ос�олска 
Црква. По�оа доаѓа и моли�ва�а за огласени�е, во која 
свеш�енико� моли Бог да �огледне на огласени�е раби, 
да ги удос�ои со све�о крш�ение, со �рос�ување на гре-
вови�е и да ги соедини со Своја�а Црква. Моли�ва�а 
завршува со возгласо� „Та и �ие со нас да го слава� Тво-
е�о �речесно и великоле�но име на О�ецо� и Сино� и 
Све�ио� Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин“. 
За време на ек�енија�а на огласени�е, свеш�енико� го 
развива ан�иминсо�, бидејќи на него ќе биде �ринесена 
бескрвна�а Жр�ва.
 Во рана�а Црква, огласени�е биле оние кои се 
�одго�вувале за све�о крш�ение. Бидејќи �ре�ежно се 
крш�евале возрасни луѓе, �ие �оминувале низ �осебен 
�роцес на учење на вера�а, �а �о�оа биле крш�евани. По 
моли�ва�а за огласени�е, свеш�енико� ги �овикува да 
излеза� од храмо�, бидејќи �ајна�а на Евхарис�ија�а, 
�ре�ворање�о на дарови�е и �ричес�ување�о со нив, им 
доликуваа� само на верни�е. По ова за�очнува �ре�ио� 
дел од Ли�ургија�а, �.н. Ли�ургија�а на верни�е, кога 
свеш�енико� ги �роизнесува две�е моли�ви на верни�е 
и се �одго�вува за �ринесување на дарови�е.
(�родолжува)
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„Е�е доаѓа Младоженецо� на �олноќ, и блажен е слуга�а, 
кој ќе биде најден да бдее; недос�оен е оној, кој време�о го 
минува во мрзливос�; душо, внимавај да не зас�иеш, и на 
смр� �редадена да бидеш, и вра�и�е на Царс�во�о да се 
за�вора�, но с�ани во �олноќ и �овикај: Све�, 
Све�, Све� си Боже наш, заради Богородица 
�омилуј нè!“ (Тро�ар на служби�е на 
Младоженецо� во �онеделник, в�ор-
ник и среда од С�расна�а седмица).
 „Живо� си Хрис�е, но во гроб 
Те с�авија, ангелски�е чинови се ис-
�лашија, славејќи Го Твое�о сми-
рение“ (С�а�ии на Велики 
�е�ок).
 С�радална�а сед-
мица за�очнува со Вечер-
на�а богослужба на Цве�-
ници, (недела�а вечер�а) 
и �рае сè до Повечерие�о 
на Велика сабо�а. Оваа сед- мица е 
наречена �ака, за�оа ш�о во неа се сеќаваме на 
с�радања�а Хрис�ови. Во оваа седмица 
све�и�е о�ци и �редание�о на Црк-
ва�а, одредиле да се �ос�и с�рого, со 
исклучок на Велики че�вр�ок, кога во 
чес� на Божес�вена�а евхарис�ија, се 
дозволува една �р�еза разрешена на мас-
ло и вино. 
 Во оваа седмица, �о�ребно е мо-
ли�вено да се �рисе�име на си�е с�радања 
Хрис�ови, и �реку �ос� и воздржание, да се со-
рас�неме со Хрис�а. Ако Хрис�ос не �ос�рада-
ше на крс�о�, немаше ни�у да воскресне. За�оа 
нам, на �равославни�е хрис�ијани, ни е �овеќе 
од јасно дека крс�о� е ис�о �олку значаен кол-
ку и воскресение�о. Крс�о� за нас не е извор на 
срам, како ш�о беше во Римска�а Им�ерија, би-
дејќи најголеми�е злос�орници беа рас�нувани на крс�. 
За нас крс�о� е извор на радос�, бидејќи �о крс�о�, дој-
де и воскресение�о. Токму за�оа во оваа седмица сос�ра-
дуваме со Хрис�а. Како сос�радуваме и се сорас�нуваме? 
На �ој начин, ш�о кога ги рас�нуваме свои�е с�рас�и и 
�охо�и, �реку �ос�о�, го рас�нуваме нашио� с�ар чо-
век, налик на �адна�ио� Адам, за да воскресне новио� 
човек, �о образо� на Богочовеко� Хрис�ос.

 Во оваа седмица, секој с�оред можнос�и�е, �реба 
да одиме во Црква на богослужби�е, кои со �рекрасни�е 
�есно�енија нè �ренесуваа� во амбиен�о� на Хрис�о-
ви�е с�радања. У�рени�е богослужби, кои се богослу-

жа� во �рви�е �ри дена од С�расна�а сед-
мица, се нарекуваа� служби на Младоженецо�. 

Така се нарекуваа� бидејќи Хрис�ос е 
црковнио� Младоженец, Кој од љубов кон 
своја�а невес�а - Црква�а, оди на крс� и 
рас�нување. Тоа е љубов�а, која  со својо� 
�ое�ски дар ја о�иша цар Соломон во 
книга�а „Песна над �есни�е“.

 У�рени�е, односно служ-
би�е на Женихо�, во црков-
на�а �рак�ика се служа� 
од вечер�а, �очнувајќи од 
Цве�ници вечер�а, �а сè до 
Велики в�орник вечер�а. 
Наутро се служа� Вели-

ко�осни�е часови и Изобра-
зи�елна�а, а во �родолжение доаѓа 

Ли�ургија�а на �ре�ходноосве�ени дарови, на 
која во си�е �ри дена се чи�а и све�о Евангелие 

и се �рави вход е со ис�о�о, намес�о со ка-
дилница, како ш�о е вообичаено.

 Секој ден во оваа седмица е с�о-
мен на некој нас�ан. Во �онеделнико� 
се сеќаваме на Јосиф �рекраснио�, оној 
Јосиф кој во С�арио� заве�, �оради 

љубомора�а на браќа�а беше �родаден 
во ро�с�во во Еги�е�. Но со своја�а чес-

нос� и целомудренос�, се удос�ои да биде 
�римен во служба�а на Фараоно�, и во време 
на глад, негови�е браќа од негови�е раце да ба-
раа� жи�о. Иако го фрлија, Бог го �рослави и не 
дозволи �раведнико� да �огине. Јосиф �рекрас-
нио�, �ак, е �раслика на Женихо� на души�е, 

Хрис�ос Бог, Кој иако од Свои�е браќа �о �ло�, Израил-
ци�е, беше ис�ра�ен на крс�, се�ак, �о �ри дена воскрес-
на. Во овој ден се сеќаваме и за смоква�а која немаше род, 
�ри која �рис�а�и Гос�од да скине и да јаде кога беше гла-
ден, и која Хрис�ос ја �роколна, со ш�о �окажа дека секој 
кој не дава �лодови на �окајание, ќе се исуши ис�о како и 
�роколна�а�а смоква.
 

СТРАСНАТА СЕДМИЦА
период за наше сораспнување со Хрис�а
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Во в�орнико� се сеќаваме на �арабола�а за десе��е муд-
ри и десе��е неразумни девојки. Мудри�е девојки имаа 
елеј, односно доброде�ели и се удос�оија да влеза� во Цар-
с�во�о на Младоженецо� Хрис�ос, а оние кои немаа елеј, 
односно добрдо�ели, ос�анаа надвор. 
Во среда�а се сеќаваме на жена�а блудница, која на 
Хрис�ова�а глава го ис�ури миро�о. Ис�урање миро е 
ис�очен обичај, со кој некој се �одго�вува да биде �огре-
бан. Таа не сакајќи, водена од Све�ио� Дух, ги �редвес�и 
с�радања�а Хрисови и Негова�а смр�. Поради �оа и 
�оради нејзино�о �окајание, Гос�од ѝ ве�и дека каде и да 
се �ро�оведа Евангелие�о, ќе биде раскажувано во нејзин 
с�омен и во с�омен на �оа ш�о �аа го на�рави. Во овој 
момен�, всушнос� Јуда, за�очнал да негодува, воден од сре-
брољубие, дека �оа миро кое е ис�урено врз Хрис�ова�а 
глава, можело да се �родаде, а �ари�е да се искорис�а� за 
сиромаси�е. Но Евангелие�о ни о�крива дека не му беше 
нему грижа за сиромаси�е, �уку го имаше ковчеџе�о со 
�ари кај себе и крадеше од него.

На Велики че�вр�ок си с�омнуваме за Тајна�а вечера, 
за вос�анување�о на Божес�вена�а евхарис�ија, за 
ге�симанска�а Хрис�ова моли�ва, за �редавс�во�о 
и фаќање�о на Хрис�а од с�рана на еврејски�е с�аре-
шини. Иако овој ден е ден на с�радање, ден на Хрис�о-
ва�а душевна борба во Ге�симанска�а Градина, се�ак, е 
и �разничен ден во кој Хрис�ос, заради наше�о с�асение, 
на Тајна�а вечера ја вос�анови све�а�а �ајна Причес�. 
За�оа во овој ден е до�уш�ено да се служи �о��олна Ва-
силиева ли�ургија, која за�очнува со Вечерна богослужба. 
По Ли�ургија�а се дозволува елеј и вино на �р�еза�а. 

Во овој ден се �одго�вува и све�а�а Причес� за болни, 
а во �овеќе�о храмови �ос�ои �рак�ика да се врши Еле-
освеш�ение �о Ли�ургија�а. Негдека  �ос�ои �рак�ика 
на крајо� од Ли�ургија�а, �о Задамовна�а моли�ва, 
архиерејо� да им ги мие нозе�е на свеш�еници�е, или 
архие�иско�о� или �а�ријархо�, како ш�о е во Еруса-
лимска�а црква, да им ги нозе�е на ос�ана�и�е архие-
реи, с�оред �римеро� на Хрис�ос кога им ги изми нозе�е 
на Свои�е а�ос�оли, со ш�о се �окажа Негово�о големо 
смирение, кое е израз на крајна љубов.

Вечер�а на Велики че�вр�ок се богослужи У�рена�а од 
следнио� ден, односно Велики �е�ок. Оваа служба се наре-
кува служба на с�аси�елни�е Хрис�ови с�радања, кога 
се чи�аа� �.н. дванаесе� с�радални Евангелија, во кои 
се о�ишани Хрис�ови�е с�радања, а меѓу Евангелија�а 
се �еа� соодве�ни ан�ифони. На средина�а од храмо� се 
изнесува икона�а со Хрис�ово�о рас�е�ие, односно кр-
с�о� на кој е изобразен Рас�на�ио� Хрис�ос. Тоа се мо-
мен�и кога секоја човечка богољубива душа, се на�ажува, 

но и се радува, заш�о Хрис�ови�е с�радања се �редворје 
на Воскресение�о Хрис�ово.

На Велики �е�ок си с�омнуваме за �ресуда�а со која 
Пон�иј Пила� Го осуди Хрис�а со рас�нување на крс�, 
за Негова�а живо�о�ворна смр� и �огребение�о во но-
вио� гроб на Јосиф. Во овој ден не се служи никаква Ли�ур-
гија. Нау�ро се служа� Царски�е часови, а веднаш �о�оа 
Вечерна. На Вечерна�а богослужба, за време чи�ање�о 
на Евангелие�о, се собира Рас�е�ие�о, се внесува во 
све�ио� ол�ар и се �окрива со бела �каенина, а на с�и-
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ховни�е с�ихири, на средина�а на храмо� се изнесува 
�лаш�аница�а, на која е насликано �ело�о Хрис�ово 
како лежи безживо�но, а околу Него се собрани све�и�е 
а�ос�оли и Негова�а Пречис�а мајка. Ис�ио� ден, ве-
чер�а, се извршува служба�а на о�ело�о Хрис�ово, �ри 
ш�о се �еа� с�а�ии�е, �рекрасни �есни со �ри�еви на 
�салми�е, во кои се о�еваа� Хрис�ова�а смр� и с�ра-
дања и Негово�о �огребение. По богослужба�а, која завр-

шува со Големо�о славословие, со �лаш�инаца�а се �рави 
�рикра�но обиколување на храмо�, ш�о го символизира 
Хрис�ово�о �огребение и за�еча�ување�о на гробо�.
На Велика сабо�а си с�омнуваме за �оа како Гос�од со 
�ело�о беше во гробо�, а со душа�а им �ро�оведаше на 
оние во адо�. Ова е дено� кога Гос�од е во гробо� и �ора-
ди �оа �реба да молчи секоја човечка �ло�, како ш�о збо-

руваа� црковно-богослужбени�е �есно�енија, но, ис�о 
�ака, ова е дено� кога ја насе�уваме воскресна�а радос�. 
Се служи Василиева ли�ургија со Вечерна богослужба, на 
која освен �риодски�е с�ихири, се �еа� и воскресни. 
Прокимено� на Алилуја, �о чи�ање�о на а�ос�оло� 
е, ис�о �ака, воскресен. Со Велика�а сабо�а завршува 
С�радална�а седмица и ос�анува �ивка�а радос� во 
�ресре� на Воскресение�о Хрис�ово. Гос�одово�о �ело 

се одмора во гробо�, а ние се одмораме во �ресре� на 
голема�а воскресна радос�. Вечер�а се собира �лаш�а-
ница�а од средина�а на храмо�, �о о�служено�о Мало 
�овечерие, и се �ос�авува на све�а�а �р�еза, каде ш�о 
с�ои сè до С�асовден. По ова за�очнува воскресна�а бого-
служба, како ш�о е укажано во �и�ико�. По
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Све�а�а Православна црква годинава го вброи во 
Ди��ихо� на све�и�е с�арец Пајсиј Све�огорец. 
С�оред официјално�о соо�ш�ение на Све�ио� 

синод на Цариградска�а �а�ријаршија, �редлого� на 
Комисија�а за канонизација за в�ишување во с�исоко� 
на све�и�е на Православна�а црква на монахо� Пајсиј 
Све�огорец, бил еднодушно �римен. За ден кога ќе се �раз-
нува неговио� с�омен, е одреден 12 јули. 
 По оваа одлука, радос�а на голем број луѓе од це-
лио� све� беше огромна, бидејќи уш�е �ред да биде доне-
сена одлука�а за негова�а канонизација, с�арец Пајсиј од 
си�е беше �очи�уван и славен како све�и�ел.
 Блаженио� с�арец Пајсиј (крс�ено име Арсениј 
Езне�идис), се родил на 25 јули 1924 година (�о с�ар с�ил), 
во населба�а Фараса, во Ка�адокија (Мала Азија). При раз-
мена�а на население во 1924 година, како де�е бил однесен 
во Грција. Негови�е роди�ели се населиле во гра�че�о 
Коница, каде ш�о иднио� с�арец израснал и с�екнал ос-
новно образование. Уш�е од де�ски години живеел како 

�одвижник. Се насладувал од чи�ање�о на Жи�ија�а на 
све�и�е, упорно, со извонредна ревнос� и со зачудувачка 
беском�ромиснос�, се с�ремел да ги �одражава нивни�е 
�одвизи. Тој се оддавал на �ос�ојана моли�ва и ис�овре-
мено се �рудел да развие во себе љубов и смирение. Како 
момче го изучил дрводелскио� занае�, сакајќи и во �оа 
да биде сличен на Хрис�а. Кога во Грција �очнала Граѓан-
ска�а војна (1944 - 1948), Арсениј Езне�идис бил �овикан 
во армија�а, бил о�ределен за врскар и �овеќе од �ри го-
дини ѝ служел на �а�ковина�а. И во овие околнос�и го 
�родолжил �одвижничкио� живо�, одликувајќи се со сме-
лос�, само�ожр�вуванос�, висок хрис�ијански морал и 
разновидна надаренос�.
 О�како го о�служил долго� кон �а�ковина�а,  
Арсениј с�а�ил на �а�о� на монаш�во�о – кон ш�о се 
с�ремел од де�с�во�о. Уш�е како лаик, �ој доживувал 
божес�вени искус�ва од живо�о� во Хрис�а. А кога с�а-
нал монах, особена�а благонаклонос� кон него од с�рана 
на све�и�е, на Пресве�а Богородица и на Самио� Гос�од 

Све�и Пајсиј Све�огорец (1924 - 1994)
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– с�анала сосем очигледна. О�ец Пајсиј се �одвизувал на Све�а Гора – А�он, во манас�иро� „С�омион“ во Коница 
и на Све�а�а Гора на Синај. Својо� живо� го минувал во �ајнос�, целосно доверувајќи се на Бога, Кој им го �окажал 
на луѓе�о Свое�о све�ило. Многумина оделе кај с�арецо� и наоѓале раководс�во и утеха, исцелување и мир за свои�е 
измачени души. Божес�вена�а љубов се �реизлевала од осве�ена�а душа на с�арецо�, сјајо� на божес�вена�а благо-
да� зрачел од неговио� �ре�одобен лик. С�арец Пајсиј Све�огорец �о цели денови, неуморно, ја исцелувал болка�а на 
луѓе�о, ширејќи околу себе божес�вена утеха.
 На 12 јули 1994 година (�о граѓанскио� календар), �о навис�ина маченички�е с�радања �редизвикани од 
�ешка�а болес� од која се разболел, кои с�оред зборови�е на самио� с�арец му донеле �оголема �олза, о�колку �од-
вижничко�о делување во целио� до�огашен живо�, �ој �очинал во Гос�ода. Мес�о на неговио� блажен крај с�анал 
манас�иро� „Све�и Јован Богослов“, близу населба�а Суро�и, крај Солун. Бил �огребан �окрај ол�аро� на манас�ир-
скио� храм �осве�ен на �ре�одобен Арсениј Ка�адокиски.
 С�арец Пајсиј е еден од нај�озна�и�е современи �равославни духовници, кој добил дар на духовно раковод-
с�во (�.н. с�арчес�во), чудо�ворс�во и �розорливос�. И досега �ој беше �очи�уван во целио� �равославен све� како 
све�и�ел, а во голем број храмови низ све�о�, има и негови икони и фрески.

Тро�ар, глас I:
Наследник на Фарас и украс на А�ос, угледувајќи им се на �рославени�е �раведници, си с�анал еднаков �о чес� на 

нив, о Пајсие; �е �очи�уваме си�е верни, заш�о си арка �олна со милос�, која брзо и�а кон оние ш�о со вера �ови-
куваа�: слава на Оној, Кој �и даде сила, слава на Оној, Кој �е овенча со све�ос�, слава на Оној, Кој �реку �ебе на си�е 

нам ни дава исцеленија.
Кондак, глас IV:

Нај�озна� �одвижник на Све�а Гора и ново�росве�ена све�лос� на Црква�а, �е фалиме со химни од длабочина�а 
на срца�а, заш�о �и ги водиш верни�е кон совршен живо�, ис�олнувајќи ги со мнош�во дарови. За�оа �и �ееме: 

Радувај се, оче Пајсие.
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Нашава е�оха, XX и �оче�о�ко� на XXI век, е е�оха 
на силен �ехнолошки развој. Се разбира, големи се 
�реднос�и�е и �ози�ивни�е с�рани на �ехно-

лошкио� на�редок. Во многу сегмен�и се олеснува и �одо-
брува човековио� живо�. Меѓутоа, ис�и�е �ие �ехно-
лошки �ридобивки многу лесно се злоупо�ребуваа�, �а 
�ака, од средс�во за �одобрување на услови�е за живо�, 
с�ануваа� средс�во за духовна смр�. 

Во  овој кон�екс�, нај�рво ќе ја с�оменеме �елевизија�а. 
Со на�редоко� на овој вид медиум, значи�елно се �одобри 
�реносо� на информации, како и можнос�а за разни ви-
дови �резен�ации, и �оа од си�е облас�и. Меѓутоа, све-
доци сме на широко рас�рос�ане�а злоупо�реба на �еле-
визија�а, �а �ака, во многу �рилики �аа с�анува медиум 
за духовно �оробување на луѓе�о. Телевизија�а во наши�е 
домови зазеде неодговорно мес�о. Од скромно средс�во за 
�ренос на информации, каква ш�о беше во �оче�оци�е, 
�елевизија�а го наруши нашио� духовен живо�. Во ми-
на�о�о, цен�ар на семејс�во�о било огниш�е�о, но сега 
�оа мес�о го �резеде �елевизија�а. За жал, намес�о да 
биде како во мина�о�о, кога собрани околу семејно�о ог-
ниш�е, наши�е �ре�ходници го чи�але Све�о�о Писмо, 
сега се собираме околу �елевизоро� и него го слушаме. Пред 
сè, �реба да нагласиме дека ниеден �ронајдок, механизам 

или машина не е зло само �о себе,  бидејќи нема самоби�но 
зло. Зло�о се �ројавува �реку разумни�е би�ија, однос-
но �реку луѓе�о, кои не ја ис�олнуваа� волја�а Божја. Во 
�ехнолошки�е �ронајдоци �реба да го најдеме �еча�о� 
на Божја�а �ремудрос�, заш�о �реку нив на човеко� му 
е дадено да ги о�крива �риродни�е закони, и од се�о свое 
срце да Му �ринесе благодарнос� на својо� Созда�ел. 
Но кои се �оединечно �ози�ивни�е и нега�ивни�е с�ра-

ни на �елевизија�а?
Телевизија�а �очнала, за �рв�а� �о �олку децении, да ги 
враќа луѓе�о во домови�е. Нејзина�а улога во �аа голема 
о�ш�ес�вена �ромена е многу скромна: �аа еднос�ав-
но му се обра�ила на човеко�, заробен од ниски�е ин-
с�ик�и на улица�а, и го вра�ила кон свое�о огниш�е 
(домо�), со �оа ш�о улични�е забави сега ги �ремес�и-
ла во неговио� со�с�вен дом, �ред мали�е екрани. Ако 
го �рифа�име фак�о� дека �елевизија�а �ридонела за 
враќање кон домашно�о огниш�е, �огаш ќе можеме да 
ја искорис�име нејзина�а добра с�рана. Телевизија�а 
во себе крие магне�ска сила и �ривлечнос�, и не можеме 
еднос�авно да ја �орекнуваме �одигајќи го својо� глас од 
ка�едра�а и од  амвоно�, бидејќи со �оа ќе наликуваме 
на човек кој со с�а� замавнува во воздух. Телевизија�а е 
с�особна јасно и де�ално да �оучува во си�е �рашања од 

Православен поглед на современи�е �ехнологии: 
ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
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наука�а, уме�нос�а и �ехника�а, и со �оа да го �одиг-
не ниво�о на образование и знаење, нанесувајќи �ежок 
удар на мрако�, неукос�а и �олузнаење�о, кои о�секогаш 
му нанесувале големо зло на све�о�. За�оа и Црква�а, 
своја�а мисија и евангелизација�а на народо� ги врши и 
�реку �елевизија�а. 
 Но �окрај �ози�ивни�е с�рани, �елевизија�а 
има и ш�е�но влијание врз човекова�а душа. Таа на�ол-
но ги одвраќа луѓе�о од книга�а. Зош�о да се чи�а, кога 
се�оа �оа го гледаме? Тука би на�оменале и дека на �еле-
визија�а се објавуваа� и неморални, безбожни и какви 
сè уш�е не недуховни содржини, кои имаа� улога да ја 
�омрача� и оддалеча� човекова�а душа од Бога и Црк-
ва�а. Телевизија�а нè одучува од размислување и мислење, 
нè �рави духовно мрзливи, и во својо� �рива�ен живо� 
ние �ос�ануваме луѓе без никакво размислување, луѓе кои 
со �омрачен (зама�ен) ум гледаа� на Божјио� све�, �а 
не гледаме дека Она ш�о е во Него невидливо, односно 
вечна�а Негова сила и Божес�во, се гледа уш�е од созда-
вање�о на све�о�, гледани с�оред нивни�е созданија, �а 
�ие немаа� изговор (Рим. 1, 20). Тука можеме да се �ри-
се�име и на зборови�е на све�ио� а�ос�ол Павле: Сè ми 
е �озволено, но не е сè �олезно, сè ми е �озволено, но ниш�о 
не сакам да завладее со мене.

Особено е важно деца�а да не се вос�и�уваа� со �елеви-
зија, односно да не �ос�ана� робови на �елевизија�а. Тоа 
е ризично �оради две �ричини: �рво, �ие ги в�иваа� во 
себе си�е с�рас�и кои ги наведовме, и ис�и�е с�ану-
ваа� основа на нивнио� �она�амошен живо�; и в�оро, 
не�о�ребно�о и �овеќечасовно гледање �елевизија, дури 
и на �рограма со убава содржина, ја намалува креа�ив-
нос�а на де�е�о, но и на возрасни�е. За жал, мора да се 
нагласи, �оследниве години се �рикажуваа� цр�ани ани-
мирани филмови, во кои доминираа� насилс�во, војна 
убивања, демонизирани ликови, кои се доживуваа� како 
омилени ликови. И ш�о да очекуваме од деца�а, ако ние 
не �реземеме неш�о и не го с�речиме �оа? А можеме да го 
с�речиме најна�ред со �оа ш�о нема да им дозволиме на 
наши�е деца да ги гледаа� �акви�е демонизирани цр�а-
ни, во кои доминира убивање�о и насилс�во�о. По�реб-
но е човеко� да с�екне здрав духовен мен�али�е�, �а 
�о�оа да може да биде во сос�ојба да �рави избор меѓу 
�олезно�о, од една с�рана, и не�о�ребно�о и ш�е�но�о 
во �елевизиски�е �рограми, од друга с�рана. За жал, де-
нешни�е роди�ели не се свесни дека се најголеми соучес-
ници во осквернување�о и обесве�ување�о на чис�а�а 
де�ска душа, дозволувајќи �рекумерно и некон�ролирано  
гледање �елевизија.
О�како ги согледавме �ози�ивни�е и нега�ивни�е осо-
бини на �елевизија�а, �огаш каков �реба да биде на-
шио� однос кон неа?
По�ребно е секогаш да гледаме �елевизија со �ре�ход-

но расудување. Односно, да го гледаме се�о она ш�о ќе 
навис�ина ни корис�и. Такви се докумен�арни�е, еду-
ка�ивни�е �рограми, �рограми�е со хрис�ијанска 
духовна содржина и, се разбира, филмови�е за кои е до-
кажано дека имаа� вреднос�, односно филмови�е кои 
носа� некоја �орака и длабока суш�ина.  Значи, најна�ред 
�реба да го на�равиме изборо�, а �о�оа да седнеме �ред 
�елевизоро�. В�оро, не �реба да �оминеме �ремногу 
време гледајќи �елевизија и сами�е да си одредиме колку 
долго ќе го �равиме �оа. Неодговорно�о гледање �елеви-
зија, �реку држење на далинско�о во раце�е и бесцелно 
менување на �рограми�е со часови, е многу ш�е�но �о 
духовно�о и �сихичко�о здравје на секој човек. Во овој 
кон�екс� �реба да се нагласи дека е �о�ребна силна волја 
и утврдена с�рога дисци�лина во однос на �ој уред, во 
однос на сами�е нас, а особено во однос кон деца�а, кои 
�елевизоро� �реба да го корис�а� �од мони�оринг на 
�а�ко�о или мајка�а, или друга одговорна личнос� од 
семејс�во�о. На де�е�о можа� да му бида� �рикажу-
вани само ре�ки и корисни содржини, кои �ози�ивно и 
корисно ќе влијаа� на негово�о образование и ин�елеген-
ција. Полезно би било секој филм или содржина да бида� 
�роследени со објаснување. Веруваме дека на секој ш�о 
вака ревносно ќе �очне да се бори со ш�е�но�о влијание 
на �елевизија�а, Гос�од ќе му �окаже и други начини како 
да се заш�и�и и  себеси и свое�о семејс�во од ш�е�но�о 
влијание на овој медиум. 
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ИНTЕРНЕT
       Сличен медиум, но со многу �оголема моќ и влијание, 
е ин�ерне�о�. Си�е знаеме кои се можнос�и�е, �ред-
нос�и�е и олеснувања�а коиш�о ги овозможува ин�ер-
не� �оврзување�о. Слободно може да се оцени дека �оа 
е најмоќнио� медиум на XXI век. Ин�ерне�о� денес 
�ре�с�авува најголема информа�ивна база во све�о�, 
која секојдневно се �роширува и развива. Ин�ерне�о� 
можеме да го ос�оруваме или афирмираме, но никако не 
смееме да го игнорираме, иако во себе содржи изобилс�во 
на бескорисен, лажен и не�рис�оен ма�еријал, но се�ак, 
�оседува содржина на големо количес�во корисни инфор-
мации. Она ш�о �ред десе�ина години беше невозможно 
да се слушне навремено како вес�, ни�у да се види како 
фо�ографија или амбиен�, сега е широко дос�а�но, и �оа 
во кое било време и од кое било мес�о. Она ш�о е значај-
но кај ин�ерне�о�, ш�о го разликува од  други�е видо-
ви медиуми е ш�о �ој делува дирек�но. На �ој начин ги 
одразува ин�ереси�е на о�ш�ес�во�о. Преднос�а на 
ин�ерне�о�, на информациски �лан, во однос на дру-
ги�е медиуми е во молскавична�а брзина со која вес�и�е 
и се �ос�авуваа� и �ос�ануваа� широко дос�а�ни; но, 
ис�о �ака, и на можнос�а за селек�ивно следење на ин-
формации�е. Ин�ерне�о� ни дава можнос� да одиме 
дирек�но на вес�а ш�о сакаме да ја �рочи�аме, видиме 
или слушнеме. На �ој начин, �равославнио� хрис�ијанин 
конкре�но добива можнос� да следи само одреден круг 
нас�ани, с�оред негови�е ин�ереси, кои му овозможу-
ваа� да се информира, а �ри �оа да не го загуби својо� 
мир. 

 Меѓу многуте можнос�и ш�о ги нуди ин�ер-
не�о� како средс�во за комуникација и за неутрализи-
рање на �рос�орна�а оддалеченос�, �ој се јавува и како 
можнос� за реализација на разни девијации на �лано� на 
меѓучовечки�е односи и комуникација. Се разбира, за вак-
ви�е �ојави не е „виновен” самио� ин�ерне�, �уку него-
ва�а не�равилна упо�реба од с�рана на �ехнола�риски 
нас�роенио� човек со рудимен�иран морал. Ин�ер-
не�о� како мисионерско средс�во на XXI век, �о��икна 
многу �олемики меѓу �равославни�е богослови и ин�е-
лек�уалци. Пос�оја� различни с�авови во врска со ова 
�рашање, од дијаме�рално с�ро�ивни до сосем слични. 
Во �ринци�, си�е се согласни дека ин�ерне�о� има и 
добри и лоши с�рани, но се�ак, �о�ребно е осмислување 
на заеднички соборен с�ав кон овој медиум, и �оа за раз-
лични �рашања. За афирма�ивнио� дел на кри�ичкио� 
с�ав кон информациски�е �ехнологии, доволно зборува 
големио� број ин�ерне� с�раници (сај�ови), мул�име-
дијални изданија, ком�јутерски а�ликации со хрис�ијан-
ска �ема�ика, елек�ронски библио�еки. Само�о �ос�о-
ење на официјални с�раници на Помесни�е �равославни 
цркви, значи �осреден благослов од с�рана на Црква�а 
за осмислено корис�ење на информациски�е �ехноло-
гии. Денес, за �равославни�е хрис�ијани ваквио� вид на 
комуникација е исклучи�елно важен, бидејќи овозможува 
кон�ак� и размена на корисни информации меѓу најода-
лечени�е е�архии, �арохии, �равославни здруженија и�н. 
Евиден�но е дека дури и кај нас си�е е�архии имаа� свои 
�резен�ации со основни�е информации за живо�о� и 
ак�ивнос�и�е на �аа заедница, а секако, во ин�ерне� 
�рос�оро� е �рисутна и официјална�а с�рана на Маке-
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донска�а �равославна црква - Охридска архие�иско�ија. Современи�е богослови имаа� обичај, �окму елек�ронски�е 
форуми да ги нарекуваа� модерна верзија на некогашнио� Арео�аг, или елек�ронски Арео�аг на XXI век. 
 
Социјални�е мрежи �рисутни на ин�ерне�, од кои ќе ја издвоиме нај�озна�а�а, нај�олуларна�а и нај�осе�ена�а - 
„Facebook”, �ре�с�авуваа� своевиден феномен и заслужуваа� особено внимание, не само �оради бројо� на корисници, 
�уку �оради нивнио� конце�� кој се сведува на вир�уелни заедници, формирани врз основа на разни афини�е�и и 
заеднички ин�ереси. Тука би ја навел и изјава�а на Рускио� �а�ријарх, г. Кирил за �олезна�а упо�реба на совреме-
на�а �ехнологија - ин�ерне�о�: „Со нас�а�ување�о на ново�о време, ние живееме во о�ш�ес�во со најнови ин-
форма�ички сис�еми. Во денешно време, размена�а на информации не е исклучок од некое �равило, ни�у, �ак, �оа е 
некаква обична �ојава... �оа е дел од нашио� живо�. Денес секој човек учес�вува во размена�а на информации, или, во 
краен случај, ако �осака, секој човек може да се �олзува со ин�ерне�о�. Во рамки�е на ваквио� нов начин на живеење 
и ова ново информа�ичко о�ш�ес�во, Црква�а не може да се дис�анцира од реалнос�а, во која длабоко навлегува 
црковна�а �ас�ва. Покрај си�е �редизвици и �роблеми, се молиме ризици�е да бида� ш�о �омали, а  рабо�име на 
�оа свеш�еници�е да го носа� свеш�еничко�о служење, сведочење�о за Хрис�а, ш�о е можно �одобро во оваа лично 
за нив и за Црква�а многу ризична облас�. Но новио� све� и нова�а реалнос�, која денес е и наша реалнос� и наш 
све�, бара Црква�а да �рисус�вува и �аму каде ш�о �орано никогаш не била. Не �оради �оа ш�о кај нас се �ојавија 
�елевизиски „звезди во ман�ии”, �уку �оради �оа - со смирение и надеж во Божја�а �омош да им го ис�ра�а� на 
луѓе�о гласо� на с�асение�о“.  Во �ој �оглед, може да се заклучи дека цел�а на упо�реба�а на си�е модерни средс�ва 
на информациски�е �ехнологии, во рамки�е на модерна�а мисија на Црква�а, се исцр�ува со своевидно упа�ување 
кон све�а�а Ли�ургија, изворо� на врвно знаење. Технологии�е не се цел сами за себе и знаење за сами�е себе, �ие 
�реба да му �ослужа� на човеко� во негово�о с�асение. Во оваа смисла, информациски�е �ехнологии можа� многу 
да �омогна� во ефикасно�о и брзо информирање, како и за ин�елек�уална�а ка�ихизација, но �оа е само �рвио� 
чекор, �ре�еча�а на она ш�о е клучно: �ов�орно�о �ронаоѓање на цел�а на човеко�, неговио� ин�егри�е� и него-
ва�а кинониа (заедница) со живио� Бог, �реку Хрис�а и во Хрис�а, �реку живо�о и ак�ивно учес�во во ли�ургискио 
- �одвижничко� живо� на Божја�а Црква.
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Mи�рополи�о� г. Јеро�еј Влахос

Ученици�е од Седма�а о�ш�а гимназија во Кали�еја, 
Грција, неодамна го ин�ервјуираа Негово�о висо-
ко�реосвеш�енс�во, ми�ро�оли�о� г. Јеро�еј Влахос 
(Ми�ро�оли�о� г. Јеро�еј е еден од �оав�ори�е�ни�е 
богослови на денешница�а. Архиереј е на А�инска�а ар-
хие�иско�ија, кој особено се занимава со богословскио� и 
све�оо�ечки �рис�а� кон современи�е биое�ички �ро-
блеми - заб. на �рев.), �ос�авувајќи му 19 �рашања, �овр-
зани со ак�уелни�е црковни �рашања и сос�ојби, како и 
лични �рашања во однос на с�авови�е ш�о �реба да се 
зазема� во �ешки�е и с�орни момен�и од црковнио� 
живо�. Подолу се �омес�ени �рашања�а и одговори�е, 
објавени во нивнио� училиш�ен весник.

1Дали има дефиниција за �оа ш�о е душа�а?
Oдговор: Душа�а е создание Божјо, создадено �реку 
Божес�вена�а енергија; �аа е жива, бесмр�на �о 
благода�, одделена од �ело�о, но и сврзана со него. 

Човеко� е создаден од �ело и душа и ако ги одделиме, за-
себно не можа� да изграда� човек (две�е соедине�и за-
едно, го сочинуваа� човеко� - заб. на �рев.). Црква�а не 
верува во �ос�оење на душа�а без �ело�о или на �ело�о 
без душа�а. За восхи� е кога човек ќе ја за�ознае душа�а 
на друг човек, а не кога само се фокусира на негово�о �ело.

2 Ш�о ве �о��икна да с�ане�е свеш�енослужи�ел?
Одговор: С�анав свеш�еник заради црковнио� 
начин на живо�, којш�о го водев од своја�а рана 
возрас� и �оради моја�а љубов кон Бога и човеко�. 

Тоа беше �риродна �оследица од црковнио� живо� и јас се 
чувс�вувам многу среќен. Како мало де�е го сакав свеш�е-
нио� храм и бев сврзан со него. Бев вдахновен од луѓе�о 
кои имаа љубов кон Бога и Црква�а. С�анав свеш�еник 
од љубов, а не заш�о немаше ш�о друго да рабо�ам. Сега 
не сум само среќен, но и слободен. Мене не ми е грижа за 
„�ос�оење�о“, �уку за „квали�е�о� на �ос�оење�о“, јас 
не се борам за среќа, �уку за слобода. Има  голема разлика 
меѓу овие две неш�а.

3 Како се чувс�вува�е на �аа �озиција и каква е ва-
ша�а врска со Бога?
Одговор: Како е�иско�, чувс�вувам дека носам одго-
ворнос� за хрис�ијани�е, за клиро�, за млади�е 

и за возрасни�е. Јас сум слуга на си�е и секогаш кога ме ба-
раа�, сум нивен �а�ко и лекар. Се разбира, кога човек слу-
жи све�а Ли�ургија и се моли, го чувс�вува �рисус�во�о 
на Бога. Бог не е идеја, безлично суш�ес�во, или, �ак, вред-
нос�, дури �аа да е и најсовршена�а, а е Божес�вен ерос 
и како Возљубен, Тој се �риближува до човеко� и ги �ривле-
кува кон Себе оние кои �оа го заслужуваа�.



26Хрис�ос Воскресна!

4 Зош�о луѓе�о, особено млади�е, се дис�анци-
раа� од Црква�а? 
Одговор: Тие се дис�анцираа� за�оа ш�о ја 
чувс�вуваа� Црква�а како неш�о, ш�о �аа не 

е, �ие ја чувс�вуваа� како сувенирница, како религија, 
како дом за с�ари лица и�н. Си�е носиме вина за �оа: 
и ние духовниш�во�о, за�оа ш�о не сме �окажале, каква 
навис�ина е Црква�а, и млади�е кои не ја бараа� дла-
бока�а суш�ина на Црква�а. За да о�криеш неш�о дла-
боко, �реба да го сакаш, да �е боли за него, да го бараш. 
Црква�а не е мес�о за бун�, �уку е духовно све�ило ш�о 
осве�лува и раководи.

5 Каква е и каква �реба да биде улога�а на Црква�а 
во денешна�а криза?
Одговор:  Нејзина�а улога е секогаш една и ис�а, 
да обединува и да лекува. Кога има чувс�ви�елен 

свеш�еник во �арохија�а, �ој може да ја организира и уп-
равува како духовно – �ер�ев�ска заедница. Црква�а е 
мајка на си�е, и ги �рима си�е без дискриминација и им 
ја �окажува смисла�а на живо�о�.
 Треба, се�ак, да кажам, дека кога зборувам за Црк-
ва�а, не зборувам за инс�и�уција�а, за Синодо�, за 
ми�ро�оли�и�е и за свеш�еници�е, �уку зборувам за 
единс�во на клиро� и вернио� народ, кои се крс�ени и 
живеа� с�оред слово�о на Хрис�ос. Вие, ис�о �ака, с�е 
членови на Црква�а, не разделувај�е се од неа.

6 Како Црква�а го упо�ребува свое�о ма�еријално 
бога�с�во?
Одговор: Прво би сакал да кажам дека мислење�о 
дека Црква�а има многу бога�с�ва, е ми�. Тоа е 

�.н. ми� за големо�о бога�с�во. Црква�а има че�ири 
�роцен�и од �оче�на�а со�с�венос� (се мисли на Црк-
ва�а во Грција), од кои одвојува за добро�ворни цели, соз-
давање болници, училиш�а, универзи�е�и, инс�и�уции 
и�н.. Тоа со кое рас�олага Црква�а, го дава за добро�вор-
ни цели. Чес�о�а�и Црква�а ѝ �омагала и на држава�а 
да се одржи и да не банкро�ира. Тоа е вис�ина која никој 
не �реба да ја заборави. Но вис�инско�о бога�с�во на 
Црква�а, се нејзино�о богословие, богослужение�о и неј-
зини�е членови - хрис�ијани�е.

7 Треба ли Црква�а да биде модернизирана �о некои 
�рашања и �о кои �о�очно?
Одговор: Црква�а, �о �радиција, може да се ад��и-
ра кон секое време и кон секој век, без да ја изгуби 

своја�а суш�ина. Нема �о�реба �аа да биде секуларизи-
рана и да се �рава� ком�ромиси, но �аа ги �о��икнува 
луѓе�о да бараа�. Таа е мес�о кое е �одобно на вис�ин-
скио� ерос, кој не е �ривијален, а ги �овикува луѓе�о да 

ја бараа� вна�решна�а убавина на другио�. Убавина�а 
на луѓе�о не е само надворешна, �уку и вна�решна. Тоа се 
случува и со Црква�а. По некои �рашања може да има мо-
дернизација, кога �оа е �оврзано со о�кривање на вис�и-
на�а, без да се загуби нејзинио� ав�ен�ичен живо�.

8 Ш�о може�е да каже�е за корупција�а меѓу 
свеш�еници�е?
Одговор: Корупција�а не е на �акво ниво, како 
ш�о други�е мисла�. Насекаде има �адови, со 

ш�о се разо�крива човечкио� елемен�. Мнозинс�во�о 
од свеш�еници�е за�очнува со добра намера, со голема 
желба за доброволна жр�ва. По �ој �а�, некои од нив ја 
губа� своја�а цел, и �оа �оради многу фак�ори. Но ра-
бо�а�а на свеш�еници�е е една од најдобри�е во на-
ше�о о�ш�ес�во. Други не доведоа до сегашна�а економ-
ска криза, не свеш�еници�е кои се бора� да им �омогна� 
на луѓе�о и да го балансираа� о�ш�ес�во�о, да им дада� 
утеха на засегна�и�е.

9 Какво е ваше�о мислење за а�еис�и�е и друго-
верци�е?
Одговор:  Јас не можам да на�равам разлика меѓу 
а�еис�и�е и религиозни�е луѓе, базирајќи се на 

надворешни�е кри�ериуми. Не мислам дека �ос�оја� 
а�еис�и, заш�о �ие кои се декларираа� како а�еис�и, 
веруваа� во неш�о на кое му �ри�ишуваа� божес�вени 
карак�ерис�ики. Може да има а�еис�и кои веруваа� и 
хрис�ијани а�еис�и. А�еизмо� не е само идеологија, но 
и �рак�ичен живо�. Освен �оа, совршенио� а�еизам е 
на еден чекор �ред совршена�а вера, на �арадоксален на-
чин. Тие од други�е религии имаа� со�с�вена �радаи-
ција, која е ком�онен�а на секоја кул�ура. Треба си�е ние 
да сме загрижени да не бидеме фана�ични, расис�и, на-
силници. Религиознио� а�еизам е еднаков на најлоша�а 
форма на шизофренија.

10 Како Бог го суди добрио� човек и лошио� 
хрис�ијанин?
Одговор: Не можам да го знам �оа. Не можам 
да �роникнам во умо� на Бога. Се�ак, сакам 

да кажам, се радувам ш�о ќе бидам суден од Бога, а не од 
луѓе�о, заш�о Бог гледа во наши�е души, ги гледа наши�е 
намери и ги сака луѓе�о, додека луѓе�о суда� надворешно 
и �овршно и се многу жес�оки. За�оа јас �овеќе се �лашам 
од жес�окос�а на луѓе�о.

11 Какви се односи�е меѓу �равославни�е и римо-
ка�олици�е денес?
Одговор: Тука има различни �радиции, богослов-
ски разлики, ис�о �ака �сихолошки, кул�урни и 
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социјални разлики. Богословски�е дијалози, кои се вода� 
денес, кога се искрени и без скриени цели, можа� да бида� 
�олезни за добронамерни�е коиш�о ја бараа� вис�и-
на�а.

12 Во училиш�е зборувавме за �аинс�во�о на 
брако�. Ш�о мисли�е за решение�о да се доз-
вола� едно�олови бракови? Ш�о ќе каже�е за 
�оли�ички�е бракови?

Одговор: Црква�а има свое со�с�вено богословие во однос 
на брако�. С�оред Хрис�ос, брако� е единс�во на мажо� 
и жена�а, за да бида� семејс�во и да создада� мес�о на 
љубов и мир. Учење�о на Црква�а не �рифаќа брак на 
луѓе од ис� �ол. Тоа никако не може да се случи. Но Црк-
ва�а не е одговорна за оние, кои сакаа� да живеа� надвор 
од нејзина�а �радиција и да имаа� �оли�ички брак.

13 Треба ли само �равославна�а вера да се �реда-
ва во училиш�е или �реба и други�е вери да 
се �редаваа�?
Одговор: Се води голема рас�рава околу �оа 

�рашање. Многу �ланови беа �редложени и многу мислења 
искажани. Во секој �редлог има �лусови и минуси. Освен 
�равилна�а образовна �рограма, која одговара на цели�е 
на образование�о, јас мислам дека �рашање�о зависи и 
од �рофесоро� кој �редава и од ученици�е кои бараа� и 
се жедни. Мене ме загрижува кога некој �редава без вера и 
кога луѓе�о слушаа� механички, рамнодушно, без желба да 
бараа�.

14 Каква е врска�а �омеѓу �ос�ење�о и 
све�а�а Причес�?
Одговор: Све�а�а Причес� е врвно�о случу-
вање во живо�о� на Црква�а. Тоа е о�ш�ење, 

соединување, сојуз и љубов. И ваквио� нас�ан бара искрен 
�рис�а� со �одго�овка. Пос�о� е начин на �одго�ов-
ка во време на �ос�, за оние кои можа� да �ос�а�, но 
учес�во�о во све�а�а Причес� не се заснова на �ос�о�, 
�уку на услови, �рогласени од оној кој служи све�а Ли�ур-
гија: „Со с�рав Божји, вера и љубов �рис�а�е�е.” Тоа, кое 
се бара, е с�раво� Божји, вера�а и љубов�а.

15 Во ш�о се сос�ои важнос�а од ис�овед�а?
Одговор: Ис�овед�а е �аинс�вен дијалог 
со Бога. Ние сме свикнале да имаме монолог, 
за�ворајќи се себеси во мрачни  мес�а. Ние 

немаме сила да ги о�вориме наши�е за�ворени �рос�о-
ри, заш�о во нас има мрак. Преку ис�овед�а ние го со�и-
раме нашио� монолог и учес�вуваме во дијалого� со Бога, 
на�уш�ајќи го све�о� на илузија�а и о�ворајќи се себеси 
нагоре кон све�лина�а на вис�ина�а.

16 Ш�о е грев?
Одговор: Грево� е болес�, смр�, �рекину-
вање на заедница�а со Бога и ближнио�. Тоа 
е болес�а на самољубие�о и егоизмо�.

17  Ш�о се случува со душа�а �о смр��а, во 
�рви�е че�ириесе� дена?
Одговор: Со смр��а, човеко� не е доведен до 
а�солутна нула, како ш�о некои �врда�. Кога 

душа�а е разделена од �ело�о, �аа ос�анува жива, и ќе се 
вра�и �ов�орно во него, кога �оа ќе биде воскресна�о. 
Јас не сум сре�нал ниедно дело на о�ци�е на Црква�а, 
за �оа дека душа�а ос�анува со нас че�ириесе� дена �о 
смр��а на �ело�о, а �о�оа оди на друго мес�о. Душа�а 
е нема�еријална и �ри излегување�о од �ело�о, го �ро-
должува живо�о� кој го имала �ука с�оред желби�е.

18  Некои мисла� дека В�оро�о Хрис�ово до-
аѓање ќе се случи наскоро. Може ли �оа да се 
�ре�скаже од Све�о�о �исмо?
 Одговор: Хрис�ос нè учи дека ние не можеме 

да знаеме, кога ќе се случи В�оро�о Хрис�ово �ришес�-
вие, но �оа ќе се случи наеднаш. Ние �реба да сме �ри-
осоедине�и кон Бога, кон наши�е ближни и кон сами�е 
себеси секој ден, да сме во мир со наша�а совес� и да ги 
љубиме наши�е ближни без егоизам, ш�о, всушнос�, е 
најважно. Јас не можам да ги �римам лажни�е �ророци, 
кои �ричинуваа� агонија и сомнеж во народо�. Јас сакам 
да зборувам за живо�о�, за љубов�а, за ал�руизмо� и за 
Божес�венио� ерос.

19 Какво е ваше�о мислење за дарвинизмо�?
Одговор: Има различни �еории за созда-
вање�о и еволуција�а на човеко�. Кон-
флик�о� меѓу хрис�ијанс�во�о и наука�а 

главно е во за�аднио� све�, во средиш�е�о на  други�е 
хрис�ијански �радиции. Во �равославно�о богосло-
вие, кое е изразено од о�ци�е на Црква�а, нема кон-
флик� меѓу богословие�о и наука�а. Но за мене, како за 
хрис�ијанин и богослов, �оа ш�о главно ме ин�ересира, 
е една друга еволуција: како ние, како народ, да бидеме обо-
жени - да с�анеме богови (�о благода�, не �о �рирода). 
Како да ги �реобразиме наши�е живо�ински дејс�ва во 
човечки и Божес�вени. Како самољубие�о да се �ромени 
во љубов кон Бога и други�е луѓе. Како адо� на нашио� 
живо� може да се �ре�вори во рај. Како наши�е биолош-
ки им�луси да се усоврша� до божес�вен ерос, којш�о го 
�реобразува и човечкио� ерос. Како да �рес�анеме да го 
гледаме нашио� ближен како �редме� на задоволс�во, а 
да го гледаме со �о��олна радос�. Како да с�анеме народ 
на Богочовеко�.
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Проф. Д-р Вален�ина Божиновска, дирек�ор на
Комисија за односи со верски заедници и религиозни 
групи, во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а епархија.

��с�и и нас�ан�
од  �пархи�а�а

Во с. Мала Речица – Те�овско, одбележан празнико� 
посве�ен на све�и Георгиј Победоносец. 

Во хумани�арна акција беа поделени огревни дрва
за најсиромашни�е.

Г. Дејан Бошковски, дирек�ор на АД Елек�рани
на Македонија, во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а 

епархија.

Извршено ракополагање во чин презви�ер на
богослово� и �еолог Марјанчо Мадевски.

Во посе�а на Основно�о училиш�е „Гоце Делчев“
во с. Волковија.
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Рабо�на средба во Рек�ора�о� на Универзи�е�о� 
„Све�и Кирил и Ме�одиј“ - Скопје.

Ракополагање на богослово� Мар�ин Андоноски во
ѓаконски чин.

Средба со амбасадоро� на САД
во Република Македонија, Н.Е. г. Пол Волерс.

„Воведение на Пресве�а Богородица“ – Пречис�а.

Со најмлади�е во с. Лешок. Одбележан спомено� на све�ио� Наум Охридски во 
ис�оименио� храм на Попова Шапка.

Бадник во Те�овско – гос�иварска�а епархија. Премиеро� на Влада�а на Република Македонија,
Г. Никола Груевски, во посе�а на ТГЕ
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Градоначалнико� на Те�ово, г-ѓа Теу�а Арифи,
во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а епархија.

Одбележан спомено� на све�ио� првомаченик и
архиѓакон С�ефан во Гос�ивар.

Во Гос�ивар, по седум децении, се возобнови
празнување�о на Водици и положување�о на све�ио� 

крс� во води�е на река�а Вардар.

Празнична архиерејска Ли�ургија во спомен на препо-
добни�е о�ци Гаврил Лесновски и Прохор Пчински во 

манас�иро� во Донибрук, Авс�ралија.

Прочка во соборнио� храм „Св. Кирил и Ме�одиј“
во Те�ово.

. Oсве�ен новопос�авенио� крс� во
с. Вра�ница, Те�овско.

В�ора�а недела од Великио� пос�,
посве�ена на све�и Григориј Палама.

Во посе�а на Те�овско�о муф�ис�во.
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