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реде усаа и емна шума на разни книжевни дела и заишани зборови, во ова наше резасиено 
време со разни одаоци и информации, оворно наjсилно и неомрачено сjае вечноживоо 
равославно слово, во кое како од наjчисо оледало jасно се одразуваа ресвелие зраци на 

Божjаа висина. Наоjувано од нересушнио и живоносен Исочник на ремудроса, Хрисос, 
нашио човекољубив Сасиел, и одледувано од рудовие и оа на свеиелские одвизи и од 
свеаа маченичка крв, оа слово нересаjно раѓа сочни лодови на свеиелсво, а не ресавници 
на разнаа и лажна човекоуодничка „мудрос“. 

На оа широко и ребоао оле со сасииелни свеооечки слова, со духовна радос и блаодарнос 
кон Боа, о ринесуваме и овоj наш мал и скромен руд – равославноо сисание „Оледало“, лод 
на сие хрисољубови рабоници од оваа наша боочувана еархиjа Теовско - осиварска. 
Имео „Оледало“ о озаjмивме од исоименаа рочуена книа на реодобнио наш оец Кирил 
Пеjчиновиќ Теоец, а воедно, со имео, од овоj олем реродбеник на нашио мноусрадален народ 
jа озаjмивме и неоваа свешена намера, неоваа живона цел - ожрвувано да му ослужи 
на хрисиjанскио род „ради ореби и олзованиjа“, заради сасение на душие. И како шо во 
Кириловоо време хрисиjание биле соочени со олеми искушениjа, очинеи на иноверна и 
инолемена влас, без никаква можнос за образование, ака и во ова наше време, равославнио 
човек, оона во боозаборав и земски рижи за овоj рулежен све, сои неодовен ред моќнио 
нале на разорнио дух на бооосанишвоо.

Цела, значи, на „Оледало“ е (како и каj реодобнио и боољубив оец наш Кирил Пеjчиновиќ), 
одаваjќи му и на чиаело зборови на вечнио живо од усие на свеиелие и уодницие 
Божjи, како и од боословие и друие рабоници на Госодоваа нива, да овозможи и денес да 
никна рекрасни лодови на духовна зрелос и хрисољубие, да се изради висински боообразован 
човек, онаков каков шо Бо о сака и со коо Цркваа Хрисова се радува.

Моливие на Пречисаа и Преблаословена Владичица наша Боородица и Дева Мариjа, 
„неосрамливаа Засаничка на хрисиjание“, и моливие на нашие рворосвеиели, 
рамноосолние Кирил и Меодиj и сие Божjи уодници, нека нѐ окреа во ова росвеиелско 
дело, а на чиаелие нека им дада духовни сили за реород на равославиео во нашаа еархиjа.

† Jосиф,
Мирооли еовско-осиварски

Воведни зборови
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Слово на Архиеискоо охридски 
и македонски . . Сефан

изоворено во храмо „Св. Кирил и Меодиj“ 
во Теово, о овод восоличувањео на 

Мироолио Jосиф еовско-осиварски,
                                                             на 03. 11. 2013 .

Сино Човечки не доjде за да Му служа,
уку да служи и да jа даде душаа Своjа 

за оку на мнозина
(Маеj 20, 28)

Високореосвешен Владико, возљубен брае во Госода,

Цела и смислаа на Хрисовоо доаѓање на земjаа, беше да jа обjави сасоноснаа наука, да о даде Своjо 
живо за оку на сие и да о омири човеко со Боа. Заоа и оние кои оверуваа во Нео, и научи да се 
мола и да омааа за „волjаа Божjа да биде како на небоо ака и на земjаа“. За да о нарави служењео 
универзално, и да и офаи сие луѓе и во сие времиња, jа основа Своjаа Црква, на коjа ѝ сана основа           
(1. Кор. 3, 1), аолен камен (Еф. 2, 20) и лава (Еф. 4, 15). „Едни избра за аосоли, друи за ророци, реи 
за еванелиси, а некои за асири и учиели, за сие да омона за усовршување на свеие во делоо на 
служењео (Еф. 4, 11-12)“.
Неови раеници беа, ред сè, аосолие – Неовие наjблиски ученици, но акви беа и нивние наследници 
– еискоие. И ие, еискоие, како родолжиели и исолниели на сасоносноо служење, jа извршуваа 
волjаа на Оноj, Коj и избрал и исраил – Великио Пасироначалник. Такво чувсво и исолнуваше 
Хрисовие ученици, а свеио аосол Павле оврдува: ние jа исолнуваме службаа на раеници 
месо Хриса... (2. Кор. 5, 20). Ее, аква обврска имаа аосолие, аква должнос имаа и еискоие 
– да jа извршуваа волjаа Хрисова на земjаа. И нема оолемо досоинсво од оа да се биде блаодано 
издина во избраник на Божjаа блаода и сорабоник Хрисов во радењео на царсвоо Божjо. 
Нема овозвишено служење од оа шо е окреено од Свеио Дух и од даруванаа можнос да се биде 
одражаваел на Госода Хриса. Оаму роизлеува и обврскаа на еискоо, како родолжувач на 
аосолкоо дело – да о рооведа Еванелиео ред луѓео и „осоjано да ребива во молива и служба на 
словоо (Дела 6, 4)“.
Госод Исус Хрисос беше и добрио Пасир, Коj со љубов о водеше садоо и се рижеше оа да биде едно. Тоj 
душаа Си jа оложи и ни даде ример и ние да о равиме исоо, како шо Тоj нарави (с. Јован 13, 15). 
Таква рижа окажаа и аосолие, аква рижа реба да имаа и еискоие и сие свешенослужиели. 
А рижаа за садоо е рижа за Цркваа! По римеро на добрио Пасир, должни се и избрание 
асири да бдеа над довереноо садо, исолнеи со срав Божjи и окреени со блаоданаа сила на 
Свеио Дух.
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Цркваа Хрисова е врдина на висинаа, надежа и љубова. Таа висина на вераа реба да се 
разласува со збор и дело, а да се окреува со љубов, со љубов кон Боа и луѓео, да се оира врз надежа, врз 
надежа во наjолемаа Надеж – во Боа. И да не заборавиме: хрисиjансвоо не сина на сие срани 
на свео, дури до краjо на земjаа (Дела 1, 8), оради силнио лас на аосолие, уку блаодарение на 
целоснаа оддаденос, на смиреноо сведошво и секоjдневние одвизи, однесени во имео на Хриса.

Еискоо е овикан да биде наjблизок сорабоник на Хриса, зашо реку изборо се издиа на високо месо. 
„А рад шо сои на врв ланина, не може да се сокрие (Маеj 5, 14)“, уку реба да им свеи на оние 
коишо рнале о ао на сасениео. Еискоо реба да свеи реку своjо живо и реку словоо на 
блаовесиео. И нема дру а освен оноj зацранио од Госода Хриса. Одеjќи само о оj а, ќе може 
да се биде рооведник на вераа и учиел за доброо. И не само со збор, уку она шо се овори, реба и да се 
живее и да се оврдува со дела. Словоо на еискоо секоаш реба да биде слово на висинаа за вечнио и 
временио живо, слово за Божjаа равда и уеха.
Ее, возљубен Владико, шо очекуваме членовие на Свеио архиереjски Синод, кои едноласно и еднодушно 
е избравме, како од архиереj и восоличен мирооли, шо очекува овоj народ и свешенослужиелие 
и шо очекува нашаа свеа Црква!? – Да бидеш осоjано исолне со срав Божjи, со љубов кон Боа и 
народо, со усрдна вера да ребиваш во моливаа, да о расалуваш даро на Свеио Дух... (2. Тим. 1, 6), 
да о чуваш и зачуваш добрио зало... (2. Тим 1, 12), да jа рославиш службаа (Рим. 11, 13) како раеник 
Хрисов и учесник во небесноо ризвание...(Евр. 3, 1). 
Како млад не се обесхрабруваj, уку надевеj се на Боа од Коо доаѓа нашаа сособнос (с. 2 Кор. 3, 4), 
насоjуваjќи да о заjакнеш своjо озив и избор (2. Пеар 1, 10). Не забораваj дека и нашаа свеа 
Македонска равославна Црква, како неделив дел од еднаа, свеа, соборна и аосолска Црква, о има 
Божесвено сокровише од кое роизлеуваа обврские на секоj свешенослужиел, има доловековна 
исориска радициjа, неделива од своjо равославен народ.
Доаѓаш во редели каде се длабоки и древни хрисиjанские емели, ќе бидеш меѓу народ коj љубоморно jа чува 
и живее вераа равославна, меѓу народ коj оради секоjдневние риисоци сè овеќе се оречува, но овоj коj 
осанува е верен народ и си jа сака Цркваа Македонска и земjаа радедовска; ќе бидеш архиереj меѓу народ 
каде шо о крсо и олумесечинаа се иденификува и реознава секоj човек и секоjа населба. 
Помааj да се залеча рание, моли се да се уеша онеравдание! Почиуваj и осоjние разлики каj 
секоо и учи и луѓео да им о рава оа на друие шо сакаа друие ним да им о рава! Посеуваj 
и дека коj рави неравда, ќе добие соред неравдаа (Колос. 3, 25), совеуваj на злоо да не се враќа со зло, 
уку злоо да се надваладува со добро (Рим. 12, 21). Поучуваj да се бара она шо служи за мир и меѓусебно 
одобрување еден на дру (Рим. 14, 19). Биди олеранен и мирољубив, никоаш и никаде не забораваj дека во 
сè реба да се биде човек, иако оа е наjешкоо! – Сè друо е олесно! - Но наjешкоо е наjдосоjно за секоj 
човек!
Чуваj о Лешочкио манасир со неовие сари и нови лузни и свеињие во доверенаа и еархиjа! 
Не забораваj о Биорскио манасир и домовие во кои елесно и духовно израсна, како и инсиуциие 
каде о секна своео образование! Чуваj jа чисоаа на равославноо учење, внимаваj на досоинсвоо 
и брани jа возобновенаа авокефалнос на нашаа древна Свеиклименова, Охридска и Македонска 
архиеискоиjа! И, како шо совеува свеио аосол Павле – Порижи се ред Боа да се окажеш како 
досоен и бесрекорно раболив, коj верно о рооведа словоо на висинаа (2. Тим. 2, 15), оруди се со 
вераа и љубова во Хриса Исуса во ебе да се реумножи блаодаа на нашио Госод (1. Тим. 1, 14),        
... за да о добиеш венецо на славаа шо никоаш не венее  (1. Пеар 5, 4).

Прими о овоj жезол како видливо сведошво на архиереjскаа влас и блаослови о овоj народ, коj моливено 
учесвува во денешнава радос!

олоденсвуваj, Високореосвеен владико!  На мноаjа леа!



6

Слово на Мироолио 
еовско-осиварски . Jосиф 

Ваше блаженсво, 
Ваши високиреосвешенсва, 

Ваше реосвешенсво,
Почиувани членови и ресавници 

на Владаа на Реублика Македониjа,
Почиувани раеници во Собраниео на 

Реублика Македониjа,
Почиувани ресавници на диломаскио кор,

Уважени ресавници на образовние 
инсиуции, Почиувани ресавници на 

локалние самоурави,
Сечесни оци и боољубиви монаси, 

Возљубени во Госода браќа и сесри,
Духовни чеда,

Исравен ред вас овде, на амвоно од ова свео месо, 
освеено на сесловенские росвеиели, свеие 
Кирил и Меодиj Солунски, соборнио храм на 
равославноо искрено сведошво на вераа Хрисова 
во овоj дел од македонскаа земjа, не можам, а да не се 
зарашам, чудеjќи се колку е дивен Бо во Своие дела, 
какви сè се аишаа Госодови за секоо од нас? 
И ако оледнам назад во свешенаа исориjа на 
Цркваа, ако и релисам сраницие на човековаа 
езисенциjа, а макар и за малку ми се дозволи да о 
зеркам осоењео на секоj човек - секаде ќе наjдам 
различен одовор, секаде ќе наjдам различен ример за 
исо дело, за иса сосоjба, за иса живона случка 
и сиуациjа, за исаа ореба. Но нема да можам 
незадоволен да jа заворам книаа на минаоо - 
заоа шо од оа шо немам одовор, ќе сфаам едно 
- дека чудесни се аишаа Госодови, дека раведен 
е Госод во Своие дела, во Своjо лан за секоо од нас. 
Секому дава соред неоваа ореба - но и од секоо 
ќе бара одовор соред даденоо. И од оj раведен суд 
Божjи, никоj, никоаш ниу обенал, ниу ќе може да 
се скрие.

Заоа, зачуден соjам ред овоj свешен собор 
и во рее се исоведам - зошо окму моео 
недосоинсво, Милосивио Бо о удосои со 
ваква олема духовна одоворнос - да се рижам за 
сасениео на довереноо асво, да се рижам за 

Цркваа Божjа во овоj блаословен дел од нашаа 
аковина? И одооворо, верувам, никоаш нема да 
о наjдам, доколку о барам во себе, во своие духовни 
квалиеи, оребни за ваквио овик. Но знам и 
уверен сум дека само и единсвено за едно реба секоаш 
да се биде одовен коа ќе се добие ваков дар, ваков 
овик - секоj ден духовно да се умира за Госода, нашио 
Бо, Исус Хрисос. Секоj ден да се заборава на себеси, а 
моливие и солзие да еча во срцео за секоjа и 
сечиjа ореба, мака и радос; секоj ден да се коленичи 
за сечиj рев и сечиjа срас; секоj ден да се одиаа 
рацее кон небоо за добробио на свешенсвоо 
и верницие; секоj ден рижаа да дава неосоjанос 
на нашио ум за секоj храм во еархиjаа, за секоj 
наукна ѕид на црквие, за секоjа аднаа керамида 
од домо Божjи. Такво реба да биде секоjдневиео 
на еискоо на една еархиjа - секоj ден да санува и 
осанува духовен ако на сие. Некому да му омаа 
со совео, на дру со делоо, на ре со моливаа. 
Да Му служи на Боа и во оларо на Неоваа 
слава, но и во оларо на своео срце. Само вака 
живееjќи, ќе биде одовен да и разбере зборовие 
на свеио аосол Павле - „Тежнее ли некоj кон 
еискосво, оj сака добра рабоа, за коjа реба да 
е неорочен... разбран, разумен, уреден, осољубив, 
сособен да оучува... не насилник, ни алчен, уку 
кроок, мирољубив и несреброљубив (1. Тим. 3/1-3)“.
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Возљубени чеда,

Коа ќе се оледне шо сè имаме во духовна смисла и 
ни е осавено од нашие редци, можеме само да Му 
блаодариме на Госода за акваа милос, да Му 
воздадеме охвала за мноуброjние цркви и манасири, 
за оларие и конацие, за иконие и фреские, да 
Му славословиме за вераа на нашие аковци 
и дедовци, за висинаа во коjа, ее, блаодарение на 
нашие редци ребиваме. Имаме сè шо е оребно 
и наша одоворнос е да о зачуваме ова духовно 
боасво. Но Хрисоваа висина се чува, само 
доколку се живее. И залудно ќе се именуваме хрисиjани, 
ако не живееме хрисиjански; за шо ќе ни се црквие, 
ако не и олниме, ако не и осеуваме за боослужбие 
во секоjа недела и на секоj разник и не учесвуваме во 
заедничкоо дело на хрисиjанскио собор. А оа 
заедничко дело е одви и молива на сие нас заедно 
- на вашио владика, вашие свешеници и сие вас.

Соеjќи ред вас, возљубени еовци, осиварци, вие 
шо се доjдени од Мавровско и орнореканскио 
краj, не можам, а да не о изразам своjо восхи 
шо Госод ме редал на вашие моливи, шо ме 
удосоил на овие надалеку ознаи и реознаи 
верни души да им санам слуа, „да ви санам сè, за 
да ве ридобиjам за сасениео (с. 1. Кор. 9, 22)“. 
Ее, Бо ака блаоволил, овоj дел од македонскаа 
земjа, осоjано да е во одви, осоjано да е во лач и 
аа, во срадање, не оради друио, уку оради нас 
самие, оради нашео неокаjание, оради нашео 
неосоjување во вераа и делаа хрисиjански. Но 
колку сме, олку сме, блаословени да сме, Бо да нè 
орезни со сасиелнио лас на Своео еванелско 
слово, за да не убиме надеж во Неоваа милос и да се 
рижиме за она шо ни е наjважно - еднодушноса во 
висинаа, во вераа, надежа и љубова.

А имаме мноу славни редци, кои во овие краиша се 
докажале хероjски во одвио, во оа како се осоjува, 
како се брани и како се живее вераа хрисиjанска. Тие 
создавале и раделе за нас, за еве денес, во овие времиња на 
сечовечко срадание, да имаме рибежише, да имаме 
рисанише од живонаа бура, да имаме надеж. И 
окму на нивние моливи ред Божjио ресол се 
надеваме, на засанишвоо на славние Полошки 
мироолии Јоаникиj и Никанор, на оцие Кирил 
Пеjчиновиќ, Николаj, Силвесер, Теодор и мноу друи.

Говореjќи ви ред живоо рисусво на овие наши 
славни духовници, но и на соборо свеиелски, 

можам само да се завеам дека римарноо во моео 
секоjдневно ребивање на еискоскио рон, шо 
ми е доделен на ослушание од Свеио архиереjски 
синод на Македонскаа равославна Црква, ќе биде 
духовнаа радба на нашаа новоформирана еархиjа, 
Теовско - осиварскаа. Како шо соменавме, 
маериjалние радби и имаме, и наследивме и за нив 
ќе се рижиме со осоjана буднос, нови ќе создаваме, 
но наjважна од сè е возобноваа на духовнио живо 
во овие краиша. Да вида овие ѕидови верен народ, 
коj осоjано ќе ребива меѓу нив, да слушна овие 
икони и фрески моливи, да роаа камбание за 
служби, да се оживеа манасирие и манасирские 
имои со црноросци.... Но оа ќе се рудиме да биде 
секоаш во духо на оврденоо црковно редание, 
наоено со блаодаа на Свеио Дух. Зашо, 
реба уше осеа да се знае, храмо реба да биде 
само и единсвено храм, да биде месо за црквување, 
за роовед и мисиjа, манасиро реба да биде само 
и единсвено манасир, да биде месо за одви, за 
уеха и восиание.
Ни ресои мноу рабоа - но jас се надевам и на 
сие вас, возљубени во Госода, а особено се надевам и 
на свешенсвоо и монашвоо. Ее, служиели 
на Божjио ресол, се исолнува блаословеноо време 
коа секоj од вас ќе има одеднаква шанса, коа секоj од 
вас ќе реба да се окажува во ревноса, во вераа и 
усесие на духовен лан, да се докажува на ниваа 
Госодова. А оа шо ќе реба да о сееме, ќе мора 
да биде само во соласнос со реданиео на свеаа 
Хрисова Црква, зашо ледаме, само акваа 
радициjа е блаословена, само оаш има усех 
делоо на Цркваа. Искушениjаа секоаш ќе бида 
рисуни, дури и ќе се реумножуваа, нериjаело 
на свеоса и блаолеиео, „кнезо на овоj све 
(Јован 12, 31; 14, 30; 16, 11; Ефес. 2, 2)“ осоjано се 
сроивсавува на висинаа и добринаа, но наше е 
да осоиме (Маеj 24, 13), особено во соласноса и 
љубова да бидеме осоjани.
За оа наше дело ќе се надеваме и на засанишвоо, 
искусвоо и оукие од оние шо се оини во 
одвио, силни во мудроса и знаењео, цврси во 
вераа - шо се мноу блиску до нас, од каде шо и ние 
сме роизлеле, а и мноумина од вас се восиувале, учеле 
за вераа, jа искусувале моливаа на долие бдениjа, 
о вкусувале и вкусуваа лодо на духовничкаа 
љубов и рижа. И, на краjо, наjважно е дека сè реба 
да биде во имео нашио возљубен Сасиел: „Не нам, 
Госоди, не нам, уку на Своео име даj Му слава, 
заради Твоjаа милос, заради Твоjаа висина   
(Пс. 113, 9)“. Амин!



...Поклади идет, се чудиш колку манџи да направиш. Пак ce берете по 
две куќи по три на едно да покладите, да разлагуете, да поете песни 
coблазнителни, да jaдете до ден, да се oпиете и скверна безделиjа 
да чините за три дни. Heмоjте, xpистиани, не губите си душите, не 
празнуjте погански. Caм поклади си со своата челад, штогодер jади, 
помало пии, поскоро стани, метание чини, зашто yтре велик пост. 
Зашто го велат велик, голем? Зашто голем колку божиќниj пост и он. 
3aшто го велат великиj пост? 3aшто голем захмет требе да тегнемо во 
него, многи мeтание, многу богомолство, непиење, неjадење, нелутење 
се, нe карање сe, cо жена си у постела неспиење, крштење, сриг и сваќи 
и гозби нечинење, непцуење се, невржуење ce, oпростуење ce, сиромаа 
пригледуење, утро вечер, на полдне, три пути денес када се крстиш, 
метание да чиниш, Бога да молиш да ти прости што си чинил cва 
година. И зашто го викаат великиj пост? 3ашто ecт десеток он. Демек, 
на годината имат 366 дни, от десет eден да дадеме Богу, другите нам 
9 дена. Што си грешуал cрдце, да ти простит и да те помилуват во 
тиjа дни. Десетоците coбрани на куп во великиj пост, от субота и 
недела башка, чинат 36 и пол со велика субота и со ноќта спроти велик 
ден. До полноќ cве ce постит, никоа cубота не се постит, салт велика 
субота ce постит и спроти неделата до полноќ. Tака се плаќа десеток 
Богу, така cе измолует Богa.
A виjе, како виѓам, едни људи, во сирна недеља ѓоа идет на прочка да 
се простит, a не се проштеват со гаразлиете, со пизматарите, токо пак 
со приjателите. И кому што му мисли пак му мислит и велит:
„ Учинихме закон и прочка". A прочка не бива така, токо ка што 
пишет cтихирата на поклади вечер нa cтиховне, прва стихира глас 4: 
„Boзсиjа благодат твоjа, Господи, возсиjа просвештение душ наших. Cе 
времjа благоприjатно, се времjа покаjаниjа. Oтвержем дела темнаjа и 
облечемсjа во oружие cвета да достоjно достигнем и празнуем воскресение 
Xpиста Cпаса нашего, подеjуштаго нам велиjу милост“. Оваjа стихира 
велит да врлимо и да исфрлимо темните работи, сиреч црните грехови, 
да се облечеме во всеоружие света, сиреч во добри pаботи, во харно 
чинење. Това eст opyжие xристианину, при това оружие дjавол нe може 
да приидет, ако приидет ќе cе набодет и ќе плачет во веки. 
Eте, христиани и браќа мои, како требет да се готовимо за векилиj 
ден, да се готовимо душевно, a нe телесно, тако готовеќи се да cе 
исповедамо на духовника, зере духовник има власт, изин от Христа 
Бога, малите нешто rpехове што се чинат свакиj caxaт, свакиj час, 
и сме ги заборавиле у не ги паметуемо, да ти кажемо на 
духовника, и тиjа може да се простат со молитва што ќе ти 
гу чатит исповедникот - и на велиj ден можеш достоjно да 
ce причестиш, достоjно да празнуеш, достоjно да се веселиш, 
ДОСТОJНО И ДУХОВНО ДА CE PАДУЕШ...

ПОУКА КОН СИТЕ ХРИСТИJАНИ ЗА ТОА КАКО ДОЛИКУВА ДА СЕ 
ПРАЗНУВААТ ГОСПОДОВИТЕ И СВЕТИТЕЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ...
(извадок)
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ериодот на Велигденскиот пост е период на покаjание и поправање, и тоа во 
согласност со светите Христови заповеди, па затоа и богослужениjата добиваат 
покаjни особености - а не торжествени, какви што се во другиот период од 

годината, особено за време на празниците. За да биде постот плодотворен, односно 
за да помога во преобразбата на страстите, потребно е да jа разбираме суштината на 
великопосните богослужениjа и да учествуваме во нив.

Великопосните богослужениjа се карактеризираат 
со мали и со големи поклони (метании), со 
покаjни стихири на утринските и вечерните 
богослужби, во кои се изразува нашето жалење за 
гревот, со интензивирано читање на Псалтирот и 
на делови од Светото писмо на Стариот завет, 
со читање на Покаjниот канон на светиот Андреj 
Критски, со сеноќни бдениjа, и со богослужението 
за кое многумина со право велат дека е центар 
на великопосните богослужби, а тоа е Литургиjата 
на претходноосветените дарови. Наместо да 
се користи камбана, во седмичните денови на 
Великиот пост се користи дрвено клепало.
Во текот на Великиот пост дури и свештеничките 
одежди се со темна боjа, а постои и практика 
Светата трпеза да се покрива со покривач, 
изработен во темна боjа, за преку оваа символика 
да се искаже длабокото покаjание во кое се 
наоѓаат членовите на Црквата во овоj период. За 

време на богослужбите повеќе се користи читањето отколку пеењето. Богослужениjата 
главно се извршуваат од една посебна книга коjа се вика Посен триод. Посниот триод 
започнува да се користи уште во подготвителните недели за Велигденскиот пост - 

БОГОСЛУЖЕНИJАТА 
ВО ВЕЛИКИОТ  ПОСТ

ВО ТЕКОТ НА 
ВЕЛИКИОТ ПОСТ ДУРИ 
И СВЕШТЕНИЧКИТЕ 

ОДЕЖДИ СЕ СО ТЕМНА 
БОJА, А ПОСТОИ И 

ПРАКТИКА СВЕТАТА 
ТРПЕЗА ДА СЕ 

ПОКРИВА СО ПОКРИВАЧ, 
ИЗРАБОТЕН ВО ТЕМНА 
БОJА, ЗА ПРЕКУ ОВАА 
СИМВОЛИКА ДА СЕ 

ИСКАЖЕ ДЛАБОКОТО 
ПОКАJАНИЕ ВО КОЕ СЕ 
НАОЃААТ ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ЦРКВАТА ВО ОВОJ 

ПЕРИОД.
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поконкретно од Неделата на митарот и фарисеjот, а неговата употреба завршува со 
повечерието на Велика сабота. Тоj е прекрасен збир на црковно - богослужбени песни 
и химни, со длабока поетска и покаjна содржина. Се нарекува Триод затоа што за 
утринската и другите богослужби каде што е предвидено да се пее канон, коj вообичаено 
содржи девет песни, во Триодот содржи три, за и на тоj начин да се потенцира 
покаjанието. Бидеjќи овие канони ги нарекуваме трипеснец, книгата што ги содржи jа 
именуваме Триод. Потполна (стандардна) Литургиjа се служи единствено во сабота и 
недела, со тоа што во саботите се служи Литургиjата на свети Jован Златоуст, а во 
недела Литургиjата на свети Василиj Велики, коjа содржи подолги молитви. Во сите 
останати денови се служи единствено Литургиjата на претходноосветените дарови на 
светиот Григориj Велики (Двоеслов). 

Литургиjата на свети Василиj Велики се служи и на Велики четврток и на Велика 
сабота. Литургиjа на претходноосветените дарови, според потребите, може да се 
служи и почесто, во периодот од понеделник до петок во целиот пост, со исклучок на 
првите два дена од постот и на Велики петок, кога не се служи никаква Литургиjа. 
Наместо Мало повечерие, се служи Големо повечерие, а малото се служи само 
во петок, сабота и недела. Секоjа недела од Великиот пост е посветена на некоj 
спомен, па така првата недела е посветена на победата на православието над сите 
ереси, втората недела е посветена на светиот Григориj Палама, третата на Чесниот 
крст, четвртата на свети Jован Лествичник, петтата на света Мариjа Египетска и 
последната, шестата, на влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим (познато 
и како Цветници). Во петтата седмица од постот, ноќта во средата кон четвртокот, 
се служи бдение кое е составено од Утринска богослужба, со читање на целиот Канон 
на свети Андреj Критски. Во петокот кон саботата, исто така во петтата недела, е 
предвидено да се служи бдение составено од Утринска богослужба, на коjа се чита 
целиот Акатист на Пресвета Богородица и Литургиjа на свети Jован Златоуст. Во 
парохиската богослужбена практика е предвидено секоj петок на Малото повечерие 
да се читаат по две статии од Акатистот на Пресвета Богородица, за во петокот од 
петтата седмица да се прочита целиот акатист.
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Во центарот на сите великопосни 
богослужениjа е Литургиjата на 
претходноосветените дарови. Оваа 
Литургиjа jа нема потполната форма на 
Литургиите на свети Jован Златоуст и свети 
Василиj Велики. На неа нема принесување 
и благословување на дарови, не се врши 
осветување, туку само причестување со 
веќе осветените дарови на претходната 
неделна Литургиjа. Доколку поконкретно 
сакаме да jа обjасниме оваа Литургиjа, 
би рекле дека таа е вечерна богослужба со 
продолжен чин на причестување. Овоj чин 
настанал поради потребата на христиjаните 
да се причестуваат почесто, што не било 
возможно поради деновите на покаjание 
и строг пост, но и поради 49-то правило 
на Лаодикискиот собор кое ги забранувало 
Литургиите во тие денови.

Се претпоставува дека Литургиjата на 
претходноосветените дарови започнала да 
се служи многу рано, уште во првите векови 
на христиjанството. Подоцна, истата како 
засебен чин jа запишал и уредил светиот 
Григориj Велики, папа Римски, во шестиот 
век. Самото име го добила поради тоа 
што даровите со коишто се причестуваат 
верните, се осветени претходно, на 
неделната Литургиjа. Претходноосветената 
Литургиjа би требало да започне во три 
часот попладне. Тоа е така уредено, затоа 
што строгиот пост подразбирал неjадење до 
заjдисонце, а потоа jадење на сува храна. 

Затоа причестувањето во овие денови се 
врши на вечерната богослужба. Сепак, од 
практични причини, во повеќе парохиски 
цркви оваа Литургиjа се служи наутро, 
заедно со Утрената и Часовите. Како 
служба на претходно осветени дарови, може 
да се служи според потребите: и наутро, 
како што се практикува, но и попладне 
и на средината на денот, со што би се 
овозможило повеќе луѓе да се причестат. 
Сепак, доколку се служи попладне, тогаш 
потребно е потполно воздржување од 
храна и пиење до времето на служење. 
Великопосните богослужениjа му даваат 
смила и полнота на телесниот пост. 
Нивната покаjна содржина и устроjството 
му помагаат на човекот да го засили 
покаjанието и љубовта, и да се поучи во 
таjните на аскезата. Постот и молитвата се 
двата основни столба на духовниот живот. 
Не можеме да зборуваме за православно 
христиjанство, ако од него ги исклучиме 
постот и молитвата. Телесниот пост не е 
доволен без молитвата. Но и телесниот пост, 
молитвата и подвизите се незамисливи 
без учество во светотаинскиот богослужбен 
и литургиски живот на Црквата. Секоj 
наш подвиг во љубовта, постот и личната 
молитва, треба да наjде своjа полнота 
во соборната молитва на Црквата, коjа 
се случува на богослужениjата и, особено, 
во причестувањето со телото и крвта 
Христови.

ЗА ЛИТУРГИJАТА НА 
ПРЕТХОДНООСВЕТЕНИТЕ ДАРОВИ
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о првите векови на христиjанството, верниците често се причестувале со 
светите Христови таинства, со чесните тело и крв Господови. Многумина тоа 
го правеле дури и секоj ден. Традициjата на често причестување се чувала 
и во следниот период. Многу свети отци повикуваат да се причестуваме, во 
согласност со нашите можности, што почесто.

Во Русиjа, во 18. век, за жал, (не само во Русиjа, но и каj нас и каj сите словенски 
народи - заб. прев.) се востановила практиката на т.н. ретко причестување. Имало 
многу луѓе кои се причестувале еднаш во годината. Се сметало дека е доволно 
да се пристапува кон светата Причест во секоj од четирите повеќедневни пости 
(Велигденскиот, Божиќниот, Апостолскиот и Богородичниот) и на именденот, а ретко 
имало некоj што се причестува на големите празници.
Се поjавило дури и бесмисленото (краjно нелогично) мислење за штетноста од честото 
причестување. Оние кои се причестувале често, биле осомничени за ерес и за секташтво.
Светиот и праведен Jован Кронштадски пишува „Некои личности зборуваат дека е грев 
ако мирjаните се причестуваат често и дека младите требало само еднаш во годината 
да пристапуваат кон светата Причест, а старите само за време на големите постови, 
и дека оние што често се причестуваат, постануваат луди. Каков апсурд! Какво 
богохулење и сквернавење на верата! Какво неразбирање! А заради што тогаш одекнува 
секоjдневно гласот на Спасителот, коj повикува на света Причест? Зар за тоа целата 
година да пребиваме во гревови, а само еднаш да се очистиме со покаjание и Причест. 
Зар не грешиме, не се изопачуваме морално и не се сквернавиме со гревови секоj 
ден? Зар нам не ни треба секоjдневно очистување, осветување и обновување? Може ли 
гревовите, коj секоjдневно се таложат, да се очистат само еднаш во годината? Зар вие 
не се миете и не се бањате редовно? Зар не треба душата, коjа постоjано е изложена 
на сквернавење од гревовите, секоjдневно да jа миеме? Неумесните и бесмислени 
луѓе, тие кои мислат и тие кои зборуваат безумно, незнаjници се кои не jа разбираат 
потребата на човековата душа? Нермилосрдни се! Таквите Христа не Го познале!“
Не е доволно душата да се чисти еднаш, или четири пати годишно. Да речеме, ако се 
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обидеме нашиот дом да не го чистиме цела година, работите да не ги враќаме на свое 
место, да не го чистиме правот, да не го бришеме подот и да не го изнесуваме ѓубрето, 
тогаш во што би се претворило местото на нашето домување? Во таа смисла, апсурдно 
е да не се држи редот и чистотата во домот на своjата душа? Исто така, светиот Jован 
Кронштадски ги предупредува и тие што се причестуваат често, тоа да не им преjде во 
навика, во смисла на формалност, и да не доjде до ладење и немарност во духовниот 

живот. На своите духовни чеда, кои се причестувале 
секоjдневно со светите Таjни, а не напредувале духовно, 
им велел: „Вие, кои себеси се нарекувате мои духовни 
чеда и кои неколку години секоjдневно се причестувате 
со светите таjни Христови, не се научивте на послушание, 
на незлобивост и долготрпелива љубов, и се предавате на 
озлобеност и непокорност.“
Честото причестување мора да биде усогласено со 
духовникот, и ако тоj забележи дека во тоj процес 
човекот го губи стравопочитувањето кон Светињата, тогаш 
може да му даде послушание поретко да пристапува кон 
светиот путир. „Jас причестувам секоjа недела и почесто, 
но самото тоа во нив (се мисли на духовните деца на 
свети Jован Кронштадски) предизвикува завист на едни 
кон други, и поради тоа понекогаш не им дозволувам.“  

На секоj човек, согласно неговиот духовен развоj, треба да му биде одредена соодветна 
мера за причестувањето од страна на неговиот духовник. Некоj треба да се причестува 
секоjа недела, додека друг не треба толку често, но секоj православен христиjанин 
мора да се труди да не се причестува поретко од еднаш месечно.

КАКО ТРЕБА ДА СЕ ПРИСТАПУВА КОН СВЕТАТА ЧАША?
Пред почетокот на причестувањето, кога Ѓаконот, или свештеникот, ќе излезе од 
олтарот со светата чаша и ќе повика „Со страв Божjи, вера и љубов пристапете“, сите 
треба да се прекрстат и да направат поклон, па прекрстуваjќи ги рацете на градите, со 
големо смирение и покаjание да пристапуваат кон свештеникот, без да го нарушуваат 
редот и мирот во храмот и да се туркаат да застанат понапред во редот.
Кон чашата се пристапува во ред, прво приоѓаат бебињата, децата и болните луѓе, а 
потоа мажите, па жените. Кога ќе пристапиме кон светата чаша, треба jасно да го 
кажеме своето крстено име и широко да jа отвориме устата. По зeмањето на светата
причест, се целива долниот дел од светата чаша (ова е руска практика и каj нас не 
се допушта поради опасноста да не се турне путирот - заб.прев) коjа го симболизира 
реброто на Спасителот, од коешто потече крв и вода. Откако ќе се причести, верникот 
застанува на одредено место во храмот и продолжува да се моли до краjот на светата 
Литургиjа, за да Му се заблагодари на Бога што го удостоил за примање на Неговото 
пречисто Тело и чесната Крв. Постои погрешно мислење дека по причестувањето 
не треба да се целива раката на свештеникот, крстот или иконите. Тоа е неточно. 
Причесникот може да го целива крстот, да земе благослов од свештеникот, да ги 
целива иконите, зашто во тоа нема грев. По правило, по Литургиjата се читаат 
молитвите по света Причест, што може да се направи или во храмот или во домот. 
Тие молитви се поместени речиси во секоj православен молитвеник.
Во денот кога се причестуваме, не се прават метании (земни поклони), освен пред 
плаштаницата на Спасителот на Велика сабота и на коленопреклоните молитви 
на Духовден. По причестувањето, потребно е внимателно да постапуваме и да се 
однесуваме, да се чуваме од празни разговори, да пребиваме во молитва и читање на 
духовни книги, да правиме добри дела.

ЗАР ВИЕ НЕ СЕ 
МИЕТЕ И НЕ СЕ 

БАЊАТЕ РЕДОВНО? 
ЗАР НЕ ТРЕБА 
ДУШАТА, КОJА 
ПОСТОJАНО Е 
ИЗЛОЖЕНА НА 
СКВЕРНАВЕЊЕ 
ОД ГРЕВОВИТЕ, 

СЕКОJДНЕВНО ДА 
JА МИЕМЕ?

Преведено од книгата „Света таjна Причешћа“ од свештеник Павел Гумеров.
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Мисли о д светите отци за честото причестување:

Свети Василиj Велики - „Добро е и корисно да се причестуваме 
секоjдневно со телото и крвта Христови. Ние се причестуваме 
четири пати во седмицата (мисли на Кесариската помесна црква, 
каде што бил архиjереj) недела, среда, петок и сабота, а исто и во 
другите денови ако е спомен на некоj од светиите“.

Свети Киприjан Картагински,  толкуваjќи jа Господовата молитва, 
вели: „Ние кои сме во Христа, светата Причест jа примаме 
секоjдневно, како храна.“

Свети Теодор Студит препорачува секоjдневно причестување и ги 
прекорува христиjаните што во негово време (деветти век) се 
причестувале еднаш неделно.

Свети Jован Златоуст - „Кого да пофалиме: тие што се причестуваат 
ретко или тие што се причестуваат често. Ни едните ни другите. 
Туку оние кои се причестуваат со чиста совест, со чисто срце, со 
беспрекорен живот. Таквите нека пристапуваат секогаш. Кои не се 
такви, нека не пристапуваат никогаш.“

Свети Игнатиj Брjанчанинов ни порачува: 
„Насушниот леб на христиjаните е Христос. Непрестаното jадење на 
тоj леб е спасоносната наслада на коjа се повикани сите христиjани.“

Тертулиjан вели: „Така живеj, за да можеш да се 
причестуваш секоjдневно.“
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ЗОШТО ПОСТИМЕ И КОJА Е СМИСЛАТА И ЦЕЛТА НА ПРАВОСЛАВНИОТ ПОСТ?

уштински белези на духовниот живот и аскезата на православниот христиjанин, 
несомнено се постот и молитвата. Со право отците на Црквата велат дека ако 
постот и молитвата ги одземеме од христиjанството, тогаш тоа би се претворило 
во празна философиjа. Постот отсекогаш бил разбиран како воздржување од 

одреден вид храна, односно од храна што потекнува од животинско потекло (телесен 
пост) и воздржување од лоши мисли, зборови и дела и труд во стекнување на 
добродетели (духовен пост). Телесниот пост го помага духовниот пост, односно и 
духовниот и телесниот пост се едно, и едниот и другиот се потребни бидеjќи човекот 
е единство на духовната и материjалната природа.

Сепак, вистински ќе се придржуваме кон постот само ако го разбереме како љубовно 
послушание. Постот потекнува уште од раjската градина, кога Човекољубивиот Бог им 
даде заповед на нашите прародители Адам и Ева дека може да jадат од секое дрво 
во раjската градина, освен од дрвото за познавање на доброто и злото, зашто кога ќе 
вкусат од него, ќе умрат. Таа заповед Бог им jа даде, зашто не сакаше од човекот да 
направи роб, туку слободно битие. Според тоа, ако Адам и Ева го љубеа Бога, своjата 
љубов ќе jа покажеа пазеjќи jа заповедта Божjа. Но со прекршувањето на заповедта, 
односно постот, не jа употребиjа своjата слободна волjа за да го засакаат Бога пред се’ѐ 
друго. Како последица на нивниот слободен избор да не постат, благодатта Божjа се 
одалечи од нив, а како последица на тоа доjде наjнапред духовната смрт, а потоа и 
болестите и телесната смрт. Затоа нашата Црква го разбира постот како воздржување 
од некои видови храна, не затоа што таа храна jа сметаме за скверна, како што не 
беше скверно ни забранетото дрво во раjската градина, туку се воздржуваме од неа 
од послушност кон Црквата, коjа раководена од Светиот Дух, наложила во одредени 
периоди на годината да постиме. Значи, послушни сме од љубов, зашто го љубиме Бога, 
го слушаме и спасоносното учење на Неговата света Црква, предадено заради наше 
исцеление од страстите. 

За значењето на постот како љубовно послушание, односно како лекарство против 
страстите, ни зборува целото предание и светите отци.
Свети Василиj Велики вели: „Постот ги претставува крилjата со кои душата се 
вознесува кон Бога“. 
Свети Jован Златоуст пишува: „Молитвите се извршуваат со големо внимание, особено 
за време на постот, зашто тогаш на душата ѝ е полесно, не се оптоварува со ништо и 
не се предава на бремето на задоволствата“. За таква покаjна молитва, наjблагодатно 
време е Великиот пост.

„Ако се воздржуваме од страстите за време на постот, толку колку што имаме сили, 
ние ќе имаме корисен телесен пост“ - поучува преподобниот Jован Касиjан. 
„Оптоварувањето на телото, соединето со скрушен дух, ќе биде приjатна жртва на 
Бога и достоjна обител на светоста. Навистина, може ли да се нарече пост само 
исполнувањето на правилото за неjадење храна од животинско потекло во посни 
денови?“ - поставува реторско прашање свети Игнатиj Брjанчанинов. 

Имаjќи го предвид значењето на постот во исцелението на страстите, светата Црква 
Божjа одредила пред сите големи празници да се подготвуваме со пост. Во православната 
Црква се одредени четири големи пости: Велигденскиот, Божикниот, Апостолскиот и 
Богородичниот, како и еднодневни на Водокрст, на Отсекување на главата на свети 
Jован Крстител, на Крстовден и секоjа среда и петок, освен кога се т.н. редовни 
седмици.
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ОСОБЕНОСТИ НА ВЕЛИГДЕНСКИОТ ПОСТ

Наjголем и наjдревен е постот што претходи на празникот Воскресение Христово 
(Велигден). Трае четириесет денови, на кои се додава и постот во Страдалната 
седмица, со што Велигденскиот пост трае четириесет и осум денови.
Овоj пост уште се нарекува Света четириесетница или Чесен пост. Започнува од 
понеделникот по Сиропусната недела (Прочка) и трае се’ѐ до Велигден. Овоj пост 
се нарекува Велики, не само поради тоа што навистина е наjдолг од сите постови, 
туку пред се’ѐ поради неговото богословско значење, кое се состои во подготовката за 
наjрадосниот и наjголемиот празник - победата над смртта. Ние преку постот на еден 
начин се сораспнуваме со Христа, распнуваjќи ги сопствените страсти, за да можеме да 
учествуваме во радоста на Неговото воскресение. Пред почетокот на постот постоjат 
четири подготвителни недели, а тоа се:

НЕДЕЛА НА МИТАРОТ И ФАРИСЕJОТ - со оваа недела, всушност, започнува подготовката 
за Великиот пост. Преку читањето на литургиското евангелие се покажува смирението 
на митарот, за разлика од гордоста на фарисеjот. Смирението е добродетел за чие 
стекнување треба да се потрудиме во текот на постот. Поради гордоста на фарисеjот, 
коj се фалел со тоа дека пости, Црквата го укинала постот што следува во средата и 
петокот кои доаѓаат веднаш по неделата на митарот и фарисеjот.

НЕДЕЛА НА БЛУДНИОТ СИН - преку читањето на Евангелието за блудниот син, 
Црквата ги потсетува своите верни дека коj колку и да згрешил, преку покаjанието 
може да се исцели. Една од врвните добродетели во постот, освен смирението, треба 
да ни биде и покаjанието.

МЕСОПУСНА НЕДЕЛА - во оваа недела Црквата потсетува на судот Божjи, пред коj 
треба да излезе секоjа човечка душа по упокоjувањето, и на Страшниот сеопшт суд 
Христов, коj ќе се случи со второто Христово пришествие. Затоа саботата пред оваа 
недела е одредена како ден за спомнување на душите на покоjните (Задушница). Сето 
тоа се поврзува со постот, преку коj треба да се подготвиме за средба со Бога, но и 
со повикот за покаjание, бидеjќи времето на нашиот живот овде е кратко. Од оваа 
недела, од исхраната педагошки се отстранува месото, за да може човекот постепено 
да се подготви за престоjниот посен подвиг.

СИРОПУСНА НЕДЕЛА (ПРОЧКА) - во оваа недела, ден пред почетокот на постот, 
Црквата ги потсетува своите членови да се измират со своите ближни, зашто ако 
е нарушен односот со ближниот, постот нема да ни користи. Веќе од следниот ден 
започнува постот.

ПРАВИЛОТО НА ВЕЛИГДЕНСКИОТ ПОСТ

Правилото според кое се пости за Велигден е строго. Во првите векови на христиjанството, 
под строг пост се подразбирало неjадењето до деветтиот час од денот, што според 
денешното сметање на времето одговара на три часот попладне. По три часот се 
jадела сува храна, неготвено jадење од растително потекло. Токму затоа Литургиjата 
на претходноосветените дарови е поврзана со Вечерната богослужба.
Во денешната практика, сеопштото правило за овоj пост е следното: од понеделник до 
петок се пости со растителна храна, подготвена без употреба на масло и без употреба 
на вино, а секоjа сабота, недела и за време на празниците, кога на Утрената се пеат 
Полиелеjните псалми и Големото славословие, се употребува масло и вино. Исклучок 
од саботите е Велика сабота, кога се пости без масло. Риба се jаде единствено на 
Благовештение и Цветници.
Сепак, правилото на постот не треба никого да го загрижува и да го обесхрабрува да 
пости. Во одредени случаи и кон одредени луѓе, поради оправдани причини, Црквата 
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снисходи. Секоj човек е посебна и неповторлива личност, со специфични околности 
на живот, па затоа општото правило на постот не може да важи за сите. Тие што 
воопшто не постеле, треба да се обратат кон свештеник (духовник), коj во зависност 
од околностите и состоjбата, како на пример работните обврски или здравjето, ќе го 
ублажи, за да можат постепено да се навикнуваат. Покраj за болните луѓе, постот 
се ублажува и за бремените жени, за децата во развоj, за старите и изнемоштени 
луѓе, за оние кои работат екстремно тешка физичка работа итн. Но секогаш се 
тргнува од правилото кое од светите отци им е наложено на духовниците, дека 
никогаш Велигденскиот пост не треба да се ублажи на месо. Од постење се ослободени 
единствено малите деца до седумгодишна возраст. Од сето ова треба да биде jасно 
дека кога ќе сакаме да започнеме со постење, потребно е да одиме и на исповед, 
каде што во зависност од нашата телесна и духовна состоjба, духовникот ќе ни даде 
благослов како да постиме. 

Евидентно е дека денес се’ѐ повеќе луѓе постат. Тоа, секако, значи дека се’ѐ повеќе луѓе 
сакаат да го осмислат животот во рамките на Црквата. Се’ѐ почесто на телевизиjа, 
на интернет и во други медиуми излегуваат посни рецепти и посни кувари. Само по 
себе тоа не е лошо, но некако забораваме дека постот не се состои само во храната, 
зашто на тоj начин се сведува на диета. Што е уште поважно, забораваме дека и 
постот и сите останати подвизи jа наоѓаат своjата смисла и полнота во Литургиjата 
и причестувањето со светите Христови таинства. Многумина од луѓето кои постат, се 
причестуваат еднаш или двапати во текот на целиот пост, честопати неисповедани.
Круна на нашето црковно живеење е светата таjна Евхаристиjа (Причест). Таа го 
претставува духовното соединување на човекот со Бога, што единствено е можно само 
преку покаjанието, смирението и послушанието кон Црквата, епископот и духовниот 
отец. Секако, од многу големо значење е постоjаниот контакт со духовникот, од барањето 
духовни совети од него и исполнување на истите. Познанието на Бога е единствено 
остварливо преку покаjанието, а тоа е и наjголемиот услов за причестувањето.
Според тоа, доколку само телесно постиме и нашиот пост се сведе на издавање посни 
кувари и пронаоѓање рецепти за храна, тогаш таквиот пост се сведува на диета, а не 
на вистински и исцелителен подвиг. За да биде постот вистински, потребно е човекот 
да се исповеда пред духовник, да се покае за своите гревови, односно да се преуми, 
да биде подготвен на послушност и смирение и да се труди покраj соборната молитва 
во Црква, да исполнува и лично домашно молитвено правило. Покраj сето тоа, според 
силите и можностите на секоjа личност, треба да учествуваме и на богослужениjата 
во Велигденскиот пост.

ВЕЛИГДЕНСКИОТ ПОСТ И СОВРЕМЕНИТЕ РАЗМИСЛУВАЊА ЗА НЕГО
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ветата таjна Покаjание е една од светите таjни на Црквата Божjа. Преку неа 
луѓето се очистуваат од личните гревови кои ги сториле по крштението и за кои 
искрено и видливо се каат. Оваа света таjна jа востановил нашиот Спасител, 
Господ Исус Христос, Коj по Своето славно воскресение, кога им се jавил на 

Своите ученици (апостолите), им рекол: „Примете Дух Свет! На кои ќе им ги простите 
гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат“ (Jован 22, 
22- 23). Всушност, на овоj начин Бог на Своите ученици им дал власт да ги простуваат 
и да ги разрешуваат гревовите на луѓето, членовите на Црквата Божjа, секако, на оние 
луѓе кои станале длабоко свесни за состоjбата до коjа се довеле поради своите гревови, 
кои, всушност, имаат цврста намера да се ослободат и недвосмислена решеност да се 
поправат и во иднина да го сменат начинот на своето живеење, исполнуваjќи ги со 
љубов и во целост Божjите евангелски пораки. Власта да опростуваат и да разрешуваат 
гревови, Господ им jа навестил на апостолите и претходно, кога поучуваjќи ги, им 
рекол: „Вистина ви велам: Се’ѐ што ќе сврзете на земjата, ќе биде сврзано и на небото; 
и се’ѐ штом ќе разврзете на земjата, ќе биде разврзано и на небото (Матеj 18, 18).

АДАМЕ КАДЕ СИ ?

Бог, Творецот на небото и на земjата и на се’ѐ видливо и невидливо, создаваjќи ги 
првите луѓе на земjата, нашите прародители Адам и Ева, не ги ограничил, туку ги 
обдарил со дарот на слободната волjа. Тие во раjската градина имале можност да 
ги почувствуваат плодовите на безграничното човекољубие Божjо. Но, сепак, според 
слободата што им била дарувана, скршнале од вистинскиот пат и со своето паѓање во 
непослушание, самите се предале на мртвилото на гревот и смртта како последица 
на истиот. Но Бог, како милостив Создател, не ги оставил првите луѓе без можност 
за покаjание. Обраќаjќи му се на Адам со зборовите: „Адаме каде си?“ (1. Моj. 3, 9), 
му ги отворил ширум вратите на покаjанието и можноста повторно да се врати во 
прегратките на своjот Отец. Но, за жал, Адам како опциjа го избрал себеоправдувањето 
и обвинувањето на друг, но не и покаjанието. Но милостивиот Бог, иако ги истерал 
првите луѓе од Раjот, сепак, не ги оставил без надеж ниту нив, ниту пак човештвото, 
даваjќи го Своето прво ветување, благата вест за спасението преку Месиjата, Коj ќе 
ги победи гревот и смртта: „И ставам неприjателство меѓу тебе и жената, меѓу родот 
твоj и породот неjзин. Он ќе ти jа гази главата, а ти ќе го каснуваш по петата“ (1. 
Моj. 3, 15). Значи породот на жената - Месиjата, ќе го победи родот на нечестивиот. 
Со своjата разорна моќ и со сета своjа деструктивност, гревот станал составен дел од 

СВЕТА ТАJНА ПОКАJАНИЕ (ИСПОВЕД)
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природата на луѓето. На таа лоша склоност не останал имун ниту Адамовиот прв син, 
братоубиецот Каин. Иако бил предупреден од Бога, Коj ги знае таjните и намерите на 
човековото срце, сепак, смртно се огрешил, па и тоj, како Адам, не нашол сили за 
соодветно покаjание, туку jа одбрал дрскоста и на Божjото прашање: „Каде е братот 
твоj, Авел?“, тоj одговорил: „Не знам; зар сум jас чувар на братот моj?“ (1. Моj. 
4, 9). За жал, склоноста кон гревот продолжила, како особина на паднатата човечка 
природа и како темна нишка се провлекува и до денес.

Покаjанието пред се’ѐ значи преумување, менување на своите досегашни ставови и 
досегашниот начин на живот, значи менување на принципите и начелата на досегашното 
наше себевладеење, значи вртење на нашето изморено лице и нашиот поглед кон 
лицето Божjо, со цел да jа прифатиме Неговата човекољубива насмевка. Токму тоа 
е и суштината и целта на Христовото доаѓање во светот и на Неговата евангелска 
проповед, коjа ни jа открива радоста за спасението од гревот, смртта и ѓаволот. 
Евангелието започнува со повикот за покаjание. Светиот Jован, претечата и крстител 
Господов, во своето обраќање кон луѓето, кога крштеваше со покаjно крштевање на 
реката Jордан, велеше: „Покаjте се, зашто се приближи Царството небесно!“ (Матеj 3, 
2). Потенцираjќи го и задржуваjќи го значењето на покаjанието, и Господ Исус Христос 
jа започна Своjата евангелско - спасителна мисиjа со зборовите: „Покаjте се, зашто се 
приближи Царството небеснo!“ (Матеj 4, 17). На светата Педесетница, по слегувањето 
на Светиот Дух врз апостолите, апостолот Петар прв му се обрати со проповед на 
насобраниот народ велеjќи: „Покаjте се и секоj од вас да се крсти во името на Исуса 
Христа за простување на гревовите; и ќе примите дар од Светиот Дух (Дела 2, 38). Во 
светото Евангелие, исто така, имаме примери на искрено и силно покаjание. Достоен 
за почит е напорот на Закхеj, началникот на митниците, но и воодушевува начинот 
на неговото покаjание (Лука 19, 1 - 10). Бог ни советува да се каеме и на оние кои го 
прават тоа им го ветил своето блаженство: „Блажени се бедните по дух, зашто нивно 
е Царството небесно! Блажени се оние што плачат, оти ќе се утешат!“ (Матеj 5, 3-4). 
Значи, Бог го ветил Своето блаженство на оние кои скрушено се каат, на бедните по 
дух и на оние кои со покаjнички солзи пред семеjната икона и запаленото кандило ги 
дочекуваат првите зраци на денот и го испраќаат сонцето во неговиот прекрасен залез.

 ПРИМЕРИ НА ИСКРЕНО ПОКАJАНИЕ ВО СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ
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ПОДГОТОВКА ЗА ПОКАJАНИЕ И ИСПОВЕД

Во посланието упатено до Ефесjаните, светиот апостол Павле порачува: „Стани ти што 
спиеш, воскресни од мртвите, и Христос ќе те осветли!“ ( Ефес. 5, 14). Навистина, 
човекот знае да „задреме“ и да се изгуби во своjата гревовност. Иако секоjдневно 
во себе го чувствува силниот притисок на гревовното измачување и гризењето на 
совеста, чувствува дека душата постоjано му се измачува обременета од мноштвото 
гревови, сепак, не се обидува да се покае, пристапуваjќи на исповед. Сепак, будењето 
и поjавувањето на покаjничката желба не се невозможни, туку се честа поjава. Нашето 
покаjание може да биде иницирано од внатрешни побуди, поради неможноста повеќе 
да останеме во мачната состоjба во коjа се наоѓаме. Но тоа може да биде иницирано 
и поради осудата или неприфаќањето и неоправдувањето на нашиот начин на живот од 
средината и луѓето кои не опкружуваат. Но, и покраj се’ѐ, треба да му се даде значење 
на првиот чекор - на моментот кога доаѓаме до сознание дека треба да ставиме точка 
на нашиот начин на живеење според лажните норми на острастената човечка природа и 
да речеме: „Доста е веќе! Не сакам повеќе да го растажувам Бога, моjот ангел чувар 
и моите наjмили. Решив и ќе го признаам сиот своj срам и ќе ги разобличам и ќе 
ги осудам сите мои богопротивни постапки, сите мои хули на Бога. Ќе поjдам и ќе 
побарам помош од Црквата Божjа и ќе се исповедам пред лицето Божjо, признаваjќи ги 
и каеjќи се за сите гревови пред нашиот свештеник“. И навистина, тогаш ќе се случи 
тоj свет триумф на доброто над злото. Во Евангелието според Матеj, Бог ни порачува: 
„Доjдете при мене сите изморени и обременети и Jас ќе ве успокоjам“ (Матеj 11, 
28). Но нашето покаjание може да биде иницирано и од Бога (Дела 9, 1 – 9; Житие 
на преподобна Мариjа Египетска, 1 април ст. Ст.). Прекрасен пример за тоа дека 
човекот со своjот животен пат може да jа промаши смислата на постоењето, одеjќи по 
беспаќе без Бога, може да ни биде и евангелската приказна за блудниот син (Лука 15, 
11- 32). Но, сепак, Христос е Бог на оние кои се каат и Спасител на оние кои грешат 
(Дела 4, 12). Наjзначаjно од се’ѐ на светот е спасението на човечките души, од коешто 
човекољубивиот Бог не се откажува. Добриот Пастир ќе ги остави на сигурно место, 
во Црквата Божjа, Своите деведесет и девет овци и ќе поjде да jа побара загубената. 
Човековото срце, колку и да е закоравено од гревовниот мов, сепак, до него може 
да доjде човекољубивиот Бог, да тропне на неговите порти, како што е речено: „Ете, 
стоjам пред вратата и чукам. Ако некоj го чуе гласот Моj и jа отвори вратата, ќе 
влезам при него и ќе вечерам со него, и тоj со Мене (Откр. 3, 20 стих).

ИСПОВЕД

Исповедта е краjниот чин на покаjанието, односно претставува индивидуален акт на 
признавање на нашата грешност, кога, всушност, ние самите ќе решиме да пристапиме 
кон оваа света таjна, коjа задолжително jа извршува свештеникот. Тогаш, во негово 
присуство, како наш сведок, ги исповедаме своите лични гревови. Покаjанието и 
исповедта претставуваат обjавување воjна на нашите гревовни навики и борба со 
самиот себе, односно со желбите на нашата падната човечка природа. Значи, оваа света 
таjна, исповедта, е личносна и се извршува лице во лице со нашиот духовник. Таквиот 
чин во себе содржи и длабока интимност, односно е откривање на наjголемите таjни од 
нашата животна историjа. Но во тие моменти на духовна убеденост, коjа произлегува 
од нашата сопствена решителност за поправање, осветлени со Божjата светлина, 
ги разоткриваме и ги изнесуваме пред исповедникот сите наши грешни постапки, 
мисли и чувства. Заради тоа, меѓу другото, сигурно дека се срамиме, црвенееме и 
се препотуваме, не можеjќи да jа подигнеме нашата глава и да го кренеме нашиот 
поглед. Но ако! Сега е времето за покаjание, затоа што не знаеме кога може да 
настапи нашата смрт и да не затекне непокаjани. 
Секако, многу често каj верниците се поjавува дилемата нашата исповед да не стане 
предмет на понатамошно пренесување, односно свештеникот пред коj ги признаваме 
своите „таjни“, да не ги прекаже некому и некаде. И второ, често се поjавуваат 
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помислите дека свештеникот на нас ќе гледа со презир и омаловажување поради тоа 
што ќе го кажеме. И во едниот и во другиот случаj, свештеникот настапува од аспект 
на позивот на коj самиот се одлучил. Прекршуваjќи jа таjната на исповедта, тоj се 
лишува од чинот и благодатта на свештенството, а Преданието на Црквата говори 
и дека гревовите што ги прекажал, му се препишуваат нему. Од друга страна, пак, 
свештеникот е отец, поставен да биде духовен татко на сите негови верници, и подобно 
на таткото од парболата за блудниот син, секогаш да го чека со радост покаjанието на 
своето чедо, без разлика што тоа направило. Исто така, доколку свештеникот смета 
дека е потребно, како мерка за поправање на покаjникот, може да наложи соодветна 
епитимиjа. 
Кога пристапуваме на исповед, тоа треба да го направиме со предходна подготовка, 
со претходно анализирање на целиот наш живот уште од наjраното детство, или во 
друг случаj, доколку и претходно сме се исповедале, од нашата последна исповед. 
Препорачливо е гревовите да се запишуваат на хартиjа, со цел да не заборавиме. 
Нашата подготовка за исповед, треба да е проследена со исполнување на молитвено 
правило, со читање на Светото писмо и житиjата на светителите Божjи и, доколку во 
тоj период е пропишан пост, тоа треба да се почитува.

ДА ПОИТАМЕ КОН ПОКАJАНИЕ И ИСПОВЕД
 

Многумина се залажуваат себеси и прават лошо, одложуваjќи jа своjата исповед. Или, 
пак, доколку им е поматена совеста, поради некоj сторен грев, велат: „Ќе однесам 
дар во црква и готово, Бог ќе ми прости“. Кон ова прашање во животот, треба да се 
пристапува многу сериозно. Во ред е да се однесе во црква дар, но срцето понизно и 
смирено, Бог не го отфрлува (Пс. 50, 17). На Бога и на ангелите Божjи, наjмило им е 
нашето покаjание и соединувањето со Него преку светата Причест. Ризикуваат и оние 
кои си велат дека има време, и дека ќе се покаат и ќе се исповедаат пред краjот на 
животот. Таjната за тоа колку ќе живееме е во Божjи раце. Само на оние чиjшто 
живот бил свет, Бог дозволувал тоа да им биде откриено.
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БОЖJАТА МИЛОСТ Е НЕИЗМЕРНА

Човекот никогаш не треба да се сомнева во неизмерната милост Божjа, ниту, пак, да 
дозволи да го надвладеат црни мисли, тонеjќи во депресивна бездна. Каj некого може 
да се случи, исповеданите гревови повторно да му jа притискаат совеста, и тоа секако 
треба да му го каже на своjот духовник, коj ќе му даде соодветен совет. И светиот 
апостол Петар, целиот своj живот плачел и се каел затоа што се одрекол од Христа, но 
никогаш не изгубил надеж во Божjата милост. Неговите покаjнички дела, па и начинот 
на коj го завршил овоземниот живот, распнат на крст со главата надолу, говори за 
тоа колку Го љубел Бога. Така и ние да принесеме плодови на искрено покаjание, кои 
ќе бидат резултат на нашето богољубие и човекољубие. Односно, во текот на нашиот 
понатамошен живот, да направиме неспоредливо повеќе добри дела, поттикнати од 
нашите неброени молитви и потоците од покаjнички солзи.

ПЛОДОВИ КОИ СЕ РАҐААТ ОД ИСКРЕНАТА ИСПОВЕД И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ КОИ 
ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НЕА

Преку исповедта се 
измируваме со Бога и 
неговата света Црква. Ризата 
во коjа била облечена нашата 
душа при светото Крштение, 
повторно блеснува со сиот 
своj сjаj. Спокоjството и 
приjатните чувства го топлат 
нашето срце, кое сега е чисто 
и достоjно за Христовото 
блаженство дека: „Чистите по 
срце ќе го видат Бога“. Тогаш 
подготвени пристапуваме 
на Света причест и со 
смирена совест застануваме 
на молитва. Луѓето кои не 
опкружуваат, од ден на ден 
ни стануваат се’ помили и 
помили. Подготвени сме за 
секое добро дело. Навистина, 
човекот коj искрено се покаjал, 
jа заслужува нашата почит. 
Но, сепак, поттикнати од 
нашето човекољубие, не треба 
да ги осудуваме оние кои се 
колебливи на тоj пат, туку 
со љубов да ги советуваме, 
да jа прифатат прегратката 
на милостивиот Господ Исус 
Христос. Како Христови 
чеда, треба да жалиме и за 

туѓите гревови. Никогаш да не си дозволиме да се потсмеваме на туѓите гревови, 
туку да му се молиме на Бога за нивно обраќање кон вистините на нашата вера. И 
навистина, сите цветни растениjа не се будат и не расцутуваат во ист период. Кога 
би замислиле една арена, и во неа нашиот грешен брат како е влечен и растргнуван 
од духовниот лав (ѓаволот), на што би наликувале ние, доколку сме на трибините и 
ликуваме, потсмеваjќо се на тоj кутар брат, за чиjа што несреќа се радуваат оние 
кои го вовеле во гревовната бездна и го фрлиле во оваа духовна арена за потсмев и 
пропаѓање. Како Христови чеда, должни сме да се молиме за сиот грешен свет.
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ВЕЛИКИОТ ПОСТ - ПАТ КОН ВОСКРЕСЕНИЕТО 

Кога човек се подговува да поjде на пат, тоj треба да jа знае целта на своето 
патување. Истото се однесува и на Великиот пост. Постот е пред се’  духовно патување, 
а негова краjна цел е Воскресението - „Празникот над празниците“. Тоj е подготовка 
за „исполнување на Пасхата, како вистинито откровение“. Затоа, наjнапред, мораме да 
jа разбереме врската помеѓу Великиот пост и Пасхата, оти таа врска ни открива нешто 
многу суштествено, нешто што е исклучително важно за целата наша христиjанска вера 
и живот. Дали е неопходно да се обjасни дека Воскресението е нешто многу повеќе 
од само еден од празниците, нешто многу повеќе отколку одбележување и почитување 
на еден настан од минатото? Секоj коj барем еднаш во животот учествувал во онаа 
ноќ, коjа е „посветла од ден“ и коj jа почувствувал таа единствена радост, го знае 
тоа. А во што се состои таа радост? Зошто на Пасхалната Литургиjа пееме: „Сега 
се’ е исполнето со светлост, небото и земjата и подземjето?“ Во коjа смисла „го 
прославуваме умртвувањето на смртта, разорувањето на Адот, почетокот на идниот – 
вечниот живот...? Сите тие прашања имаат еден одговор: новиот живот, коj засветли 
од гробот пред речиси две илjади години, им е даден на сите кои веруваат во Христа. 
Тоj живот ни се дава во денот на нашето Крштение, како што вели апостол Павле: 
„Се сопогребавме со Христа, за, како што Христос воскресна од мртвите, и ние на 
истиот начин да живееме со нов живот“ (Рим. 6, 4). Така, на Пасха го прославуваме 
Христовото Воскресение како нешто што се случило и што продолжува да ни се 
случува, зашто секоj од нас го примил тоj дар на новиот живот и примил сила за 
да може да го прифати дарот и да живее според него. Тоj дар коренито го менува 
нашиот однос кон се’  во овоj свет, вклучително и кон смртта. Тоj ни дава можност 
радосно да тврдиме: „Нема веќе смрт!“
Но, се разбира, смртта се’  уште е тука, соочени сме со неа и еден ден ќе доjде и 
ќе не’  однесе. Меѓутоа, веруваме во тоа дека со Своjата смрт Христос jа променил 
самата суштина на смртта, jа претвори во премин - Пасха во Царството Божjо, 
преобратуваjќи jа трагедиjата над трагедиите во конечна победа „поразуваjќи jа смртта 
со смрт.“ Тоj направи и ние да бидеме учесници во Неговото Воскресение и затоа, на 
краjот на Велигденската утрена велиме: „Христос воскресе и животот дарува! Христос 
воскресе и мртви веќе нема!“
Ова е верата на Црквата, потврдена и докажана од многуте светии. Но, сепак, зар 
не гледаме од своjот секоjдневен опит дека таа вера во суштина jа поседуваме многу 
ретко, дека постоjано го губиме и го изневеруваме „новиот живот“ што го примивме 
како дар и дека, всушност, живееме како Христос воопшто да не воскресна од 
мртвите, како тоj, единствениот по своето значење настан, да нема никакво значење 
за нас? Сето тоа е поради нашата слабост, поради неможноста постоjано да живееме 
„со вера, надеж и љубов“, на она ниво на кое Христос не’  издигна кога рече: „Бараjте го 
пред се’  Царството Божjо и неговата правда“ (Матеj 6, 33). Ние сме толку зафатени, 
толку сме обземени од своето секоjдневие, што сето ова го забораваме, а бидеjќи 
забораваме - ние грешиме. И преку оваа заборавеност, преку паѓањето и гревот, 
нашиот живот повторно станува „стар“, малечок, темен, лишен од секаква смисла, 
станува бесмислено патешетвие кон бесмислена цел. Успеваме да заборавиме дури и 
на смртта, и тогаш, одеднаш, среде нашето уживање во животот, таа неочекувано ни 
доаѓа: ужасна, неизбежна, бесмислена. 
Понекогаш ги сознаваме нашите различни „гревови“ и се каеме за нив, но не се 
предаваме на оноj нов живот коj ни го открил и ни го дал Христос. Живееме 
како Христос никогаш да не дошол. И токму тоа е единствениот вистински грев, 
наjголемата трагедиjа и тага на нашето номинално христиjанство. Доколку го сфатиме 
и признаеме тоа, тогаш ќе можеме да разбереме што е тоа (Пасха) Воскресение и 
зошто пред неа е неопходен Великиот пост. Само тогаш ќе можеме да сфатиме дека 
целокупната литургиска традициjа на Црквата, целиот неjзин богослужбен циклус е 
тука, пред се’ , за да ни помогне повторно да jа откриеме и да jа вкусиме визиjата 
на тоj нов живот, од кого толку лесно отстапуваме, издаваjќи го, за повторно да се 
покаеме и да се вратиме во него. Но како можеме да го љубиме и да го сакаме она 
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што не го знаеме? Како можеме над се’  
останато во нашиот живот да го ставаме 
она што не сме го виделе, радоста коjа не 
сме jа вкусиле? Накратко, како можеме 
да го бараме Царството за кое немаме 
никаков поим?
Уште од самиот почеток, црковното 
богослужење е нашиот единствен влез во  
Царството Божjо, наше приопштување кон 
новиот Живот. Црквата, преку своjот 
богослужбен живот, ни го открива она 
што „окото не го видело, увото не го 
слушнало и што на човекот не му дошло 
во срцето - тоа Бог го приготвил за оние 
кои Го љубат“ (1. Кор. 2, 9). Пасхата е 
самиот центар на богослужбениот живот, 
негово срце, врв, сонце кое со своите 
зраци проникнува насекаде. Секоjа година 
дверите се откриваат во светлината на 
Христовото Царство, ни се дава предвкус 
на вечната радост, коjа не’  очекува, на 
славата и победата кои веќе невидливо jа 
исполнуваат целата вселена: „Смртта веќе 
не постои“. Сето црковно богослужење е 
изградено околу Пасхата: затоа годишниот 
литургиски циклус, распоредот на црковните 
празници и постови е патешествие, 
поклоничко патување кон Пасхата, кон 
краjот коj истовремено е и почеток, кон 
краjот на се’  старо, почеток на новиот 
живот, постоjан премин од „овоj свет“ во 
Царството, кое ни се обjави во Христа.
Меѓутоа, не е лесно да се победи и 
промени стариот живот, животот во грев. 
Евангелието очекува и бара од човекот труд 
за коjшто тоj, во своjата сегашна состоjба, 
воопшто не е способен. Не’  повикуваат во 
битка против невидливото, не’  повикуваат 
кон цел, кон нов начин на живот, коj 
е далеку од нашите можности. Дури и 
апостолите, кога го слушале учењето на 
своjот Наставник, во недоумие Го прашале: 
„Како е можно тоа?“ Воопшто не е лесно 
човек да се откаже од ситниот идеал на 
животот, коj се состои од секоjдневни 
грижи, од потрага по средства за безгрижно 
живеење, задоволства, и да го прифати 
идеалот во коj целта е совршенството: 
„Бидете совршени, како што е совршен 
вашиот Отец небесен“ (Матеj 5, 48). 
Светот, преку сите свои „посредници“, ни 
вели: бидете среќни, живеjте безгрижно, 
одете по широкиот пат. Христос, пак, во 
Евангелието ни вели: одете по тесниот 
пат, по патот на подвизи и страдања, затоа 
што тоа е единствениот пат кон вистинска 

среќа. Како можеме да се решиме на тоj 
страшен избор без помошта на Црквата, 
како можеме да се покаеме и да се 
вратиме кон светлото и радосно ветување, 
кое Црквата ни го дава секоjа година 
на Пасха? Ете зошто е потребен постот. 
Тоj е рака за помош што ни е пружена 
од Црквата, тоj е школа на покаjание 
коjа единствено може да не’  подготви да 
jа пресретнеме Пасхата, не само како 
можност да jадеме, пиеме и одмораме, 
туку како вистински краj на старото во 
нас, како настапување на новиот живот.
Во првите векови на христиjанството, 
главната задача на Великиот пост било 
подготвувањето на „огласените“, односно, 
новообратените христиjани за Крштението 
кое се извршувало за време на Пасхалната 
Литургиjа. Дури и тогаш кога Црквата 
ретко крштевала возрасни и самата 
институциjа на „огласените“ исчезнала, 
главното значење на Великиот пост 
останало исто. Зашто, иако сме крстени, 
ние постоjано го губиме и го изневеруваме 
она што го примивме при Крштението. 
Ете, затоа Пасхата е секоегодишно враќање 
кон нашето лично Крштение, а Великиот 
пост е подготовка за тоа враќање, тоj  
е долг и тежок напор за наш „премин“ 
или „пасха“ во нов живот во Христа. 
Тоа што богослужбите на Великиот пост 
до ден денес jа зачувале своjата црта 
на поучување, односно катихуменскиот 
и баптисмалниот карактер, не е некаков 
„археолошки“ остаток од минатото, туку 
нешто што е важно и суштествено за нас. 
Постот и воскресението секоjа година 
претставуваат за нас ново откритие и 
пронаоѓање на она што ни е дадено при 
нашето сопствено умирање и воскресение 
во светото Крштение.
Патешествие, поклоничко патување! Само 
што ќе зачекориме во „радосната тага“ на 
Великиот пост, ние го гледаме краjот на 
патот, jа гледаме целта коjа е далеку - а 
тоа е радоста на Воскресението, влегувањето 
во славата на Царството Божjо. Токму тоа 
што го гледаме оддалеку, тоj предвкус на 
Воскресението, jа осветува „Великопосната 
тага“, jа прави радосна, а нашиот подвиг 
го осмислува како „духовна пролет“. 
Колку и да е долга и темна ноќта, сепак, 
во текот на целиот пост, на хоризонтот 
сjае таинствената и светлоносна зора.                          
„Не лишуваj не’  од нашата надеж, 
Човекољупче!“



ПРЕПОДОБЕН СТАРЕЦ ПОРФИРИJ КАВСОКАЛИВИТСКИ

о одлука на светиот Синод на Константинополската Патриjаршиjа, од 27 ноември 
2013 год., блажениот старец Порфириj беше приброен кон диптихот на светиите.
Како ден за негово литургиско празнување е одреден 02 декември по нов стил.
Блажениот и светиот старец Порфириj е роден на 07 февруари 1906 год. во селото 

Свети Jован Каристиj, во близина на Аливериjа. Неговите родители биле сиромашни, 
но побожни земjоделци. Татко му се викал Леонид Баjрактарис, а маjка му Елена, 
ќерка на Антониj Ламброс.
 На светото крштение го добил името Евангелос и бил второ од петте деца на 
своите родители. Учителот поголемиот дел од времето бил болен, и децата малку 
научиле од него. Гледаjќи го тоа сиромаштво, малиот Евангелос го оставил училиштето; 
работел на семеjниот имот и го чувал добитокот што го поседувале. Татко му го 
научил на Молебниот канон на Пресвета Богородица, и на се’  што се однесува на 
нашата вера, а што и самиот го знаел. Уште како дете, Евангелос брзо се развивал. 
Од наjрана возраст бил уреден, грижлив, внимателен и ревносен и со тоа се разликувал 
многу од своите врсници.
 Како млад го читал житието на свети Jован Каливит, и во него се родила 
желба за монашки живот. Кога имал дванесет години тргнал на пат на Света Гора, 
и на бродот го запознал своjот иден духовник, старецот Пантелеjмон. Тоj го однел 
младиот Евангелос во своjата испосница на Света Гора Атонска, во Кавсокаливиjа. 
Таму Евангелос се предал на строги подвизи. Ревносно се предал на доброволен, 
духовен подвиг, а се жалел на неговите духовници што не барале од него уште поголем 
подвиг. Неговиот подвиг бил непрестан, радосен и тежок. Би одел, на пример, бос по 
снегот и по каменити стази. Спиел многу малку и тоа на подот, покриен само со едно 
ќебе, покраj отворен прозорец и тоа во време кога паѓало снег. Гол од поjасот нагоре, 
правел многу метании за да не би го совладал сонот. Се бавел со дрводелие, сечел 
дрва, собирал полжави. За сето тоа време своето внимание го насочувал кон читање на 
тропарите од светите служби и ги учел на памет. При обавувањето на манастирските 
ракоделиjа, наизуст ги повторувал свештените Евангелиjа и ниедна лоша помисла не 
можела да се всели во неговото срце. Бил замонашен со името Никита.
 Поради таквите подвизи Божjата благодат го посетила уште додека бил многу 
млад. После посетата на Божjата благодат дошло до темелни промени на душевните 
и телесните карактеристики на младиот Никита. Првиот благодатен дар бил тоа 
што можел да ги гледа старците кога се враќаат оддалеку, иако за физичкото око 

  „На Евиjа рожба, на вселенаа радос, 
на боословиео аиник и на Хриса искрен приjaтел, 

Порфириj да о чесвуваме верни, од младос со блаода исполне, 
измачувани се еша, болни се лекуваа коj со вера повикуваа 

Слава на оj шо е укрепи, Слава на оj шо е освеи, Слава на 
оj шо преку ебе на сие нам ни дарува чудеса.

тропар на старец
Порфириj
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биле невидливи. После овоj дар дошле и други 
дарови. Можел да ги слуша и да ги разбира 
животинските и птичjите гласови, така што го 
дознавал и нивното потекло и нивната смисла. 
После скрушена молитва можел да гледа во 
длабочината на земjата, да го гледа и небескиот 
поредок, да открива изворишта на нафта, 
археолошки наоѓалишта, скриени гробници итн...
Допирал и со своjот допир лекувал. Се молел 
и молитвата постанувала деjствителна. Кога 
се користел со своjот дар на расудување му 
се откривале скриените помисли на човечките 
срца. Со помош на Божествената благодат бил 
во состоjба да го гледа минатото, сегашноста и 
иднината.
 Но поради здравствени причини, а против 
своjата воља, морал да jа напушти Света Гора 
Атонска. Така, како деветнаесетгодишно момче, 
го наоѓаме во манастирот на свети Харалмпиj 
во близина на неговото родно село. На  27 jули 
1927 год. од страна на Архиепископот на Синаj 
Порфириj трети, бил ракоположен во ѓаконски, 
а наредниот ден, на 28 jули, во свештенички 
чин. После тоа постанал и духовник, мноштво 

народ притекнувал кон него да се исповеда, бидеjќи бил проsорлив познавач на 
човечките срца. Во 1938 година е одликуван во архимандритски чин. Некое време 
jа извршувал должноста парохиски свештеник во Евиjа. Набрзо после тоа, во 1940 
год., по негово сопствено барање, а со цел да може да им помага на болните, бил 
поставен за духовник и парох во параклисот „Свети Герасим“, коjшто бил во склоп на 
поликлиниката коjа се наоѓала во Омониjа во центарот на Атина. На ова послушание 
поминал цели триесет и пет години, напорно работеjќи на спасението на поверениот 
му народ. Во целиот тоj период страдал поради слабото здравjе. Бил подложен на 
операциjа поради болест на бубрезите, доживеал инфаркт, значително му ослабел видот, 
а во периодот пред смртта сосема ослепел, но сепак тоа го разбирал како дар Божjи и 
благодарел за тоа. Во периодот по неговото пензионирање во 1975 год., кога сосема jа 
напуштил службата во поликлиниката, останал во близина на Атина каде што основал 
женски манастир и продолжил со неуморниот духовен труд на исповедање и духовно 
раководење на мноштво народ. Во jуни 1991 година се исповедал и заминал на Света 
Гора во Кавсокаливиjа, по коjашто целиот своj живот копнеел. Се повлекол сосема и 
таму jа очекувал своjата смрт, односно преминот кон неминливото Царство Христово. 
Последната ноќ од овоземниот живот старецот се исповедал и се молел со умносрдечна 
молитва, додека неговите послушници со коj бил опкружен, ги читале псалмите и 
канонот за исход на душата и jа кажувале кратката молитва: „Господи, Исусе Христе, 
помилуj ме“, се’  додека потполно не го исполниле правилото за великосхимник. 
Претходно го слушнале како повторува еден збор, оноj коjшто се наоѓа на краjот од 
Новиот Завет: „Да доjди, доjди Господи Исусе“(Откр.22,20).
 
 И Господ, Преслаткиот Исус навистина дошол. Преподобната душа на старец 
Порфириj го напуштила телото во 04 часот и 30 минути рано наутро, на 02 декември 
1991 год. и се упатила кон небото. Старчевото чесно тело, облечено во монашка 
облека, било положено во соборниот храм на Кавсокаливиjа. Во текот на целиот 
ден тамошните отци, според монашкиот обичаj, читале Евангелие, а во текот на 
ноќта служеле сеноќно бдение. Во раната зора на 03 декември 1991 год. земjата го 
покри чесното тело на преподобниот старец, во присуство само на неколку отци на 
свештениот скит Кавсокаливиjа. Веста за неговото претставување, во согласност со 
желбата на старецот, беше дури тогаш соопштена. 
 По молитвите на светиот Порфириj, Господ и нас да не’  помилува! Амин.
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Коj е побожен и богољубив, нека се наслади од ова чудесно и светло торжество. Коj 
е благоразумен слуга, радуваjќи се нека влезе во радоста на своjот Господ. Коj се 
потрудил постеjќи, сега нека jа прими своjата награда. Коj работел од првиот час, 
денес нека jа прими заслужената плата. Коj дошол во третиот час, нека празнува со 
благодарност. Коj стигнал по шестиот час, нека не се сомнева, зашто не ќе загуби 
ништо. Коj го пропуштил и деветиот час, нека пристапи без колебање и страв. Коj 
стигнал дури во единаесеттиот час, нека не се плаши поради доцнењето: бидеjќи овоj 
прекрасен Господар е дарежлив - го прима последниот како и првиот, го успокоjува 
оноj коj дошол во единаесеттиот час, исто како и оноj коj работел од првиот час. 
На едниот му дава заслужена награда, а другиот го милува; на едниот му дава, а 
на другиот му дарува; делата ги прима, а намерата jа почитува; и трудот го цени и 
приносот го фали.
Затоа, влезете сите во радоста на своjот Господ; и првите и останатите плата 
примете; богати и сиромаси, еден со друг ликуваjте; кои се воздржувавте и кои 
сте биле мрзливи, чествуваjте го денот; и вие кои постевте и вие кои не постевте, 
веселете се денес! Трпезата е преполна, сите насладете се! Телето е угоено, никоj да 
не си замине гладен, сите насладете се со гозбата на верата, примете го богатството на 
добрината! Никоj да не се жали поради сиромаштиjата, зашто се покажа заедничкото 
царство. Никоj да не ги оплакува гревовите, зашто од гробот заблеска прошка. Никоj 
нека не се плаши од смртта, зашто смртта на Спасителот не ослободи; jа изгасна 
Оноj Коj беше задржан од неа. Го заплени адот Оноj Коj слезе во него, се огорчи адот 
вкусуваjќи го Телото Негово.
И, предвидуваjќи го ова, Исаиjа воскликна: Адот се огорчи, кога долу Те сретна; се 
огорчи, зашто беше опустошен; се огорчи, зашто беше исмеан; се огорчи, зашто беше 
умртвен; се огорчи, зашто беше урнат; се огорчи, зашто беше окован; прими тело, а 
Го наjде Бога; прими земjа, а сретна небо; Го прими она што го гледаше, а падна во 
она што не го гледаше.
Каде ти е, смрт, бодилото? Каде ти е, Аду, победата? Воскресна Христос и ти се 
струполи! Воскресна Христос и паднаа демоните! Воскресна Христос и се радуваат 
ангелите! Воскресна Христос и животот победи! Воскресна Христос и ниеден мртов 
не остана во гробот. Зашто, Христос, воскресна и стана првина меѓу умрените. Нему 
слава и чест низ сите векови. Амин.

ОГЛАСИТЕЛНО СЛОВО НА СВЕТИОТ ОТЕЦ НАШ JОВАН ЗЛАТОУСТ, 
АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛСКИ 



Неговото високопреосвештенство, 
Митрополитот тетовско-гостиварски 

г. Jосиф, на покана од директорката г-ѓа 
Ристенка Атанасова, го посети Домот 
за деца без родители „11 Октомври“ во 

Скопjе.
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Неговото високопреосвештенство, 
Митрополитот тетовско-гостиварски 

г. Jосиф, оствари средба со свештениците 
од Тетовското и Гостиварското 

архиереjско намесништво.

Неговото високопреосвештенство, 
Митрополитот тетовско-гостиварски 

г. Jосиф, во чест на празникот посветен 
на светиот архангел Михаил и сите 

ангелски сили, во с. Jегуновце jа освети 
новоизградената трпезариjа при храмот 

„Свети архангел Михаил“.

На 26. 11. 2013, Митрополитот тетовско-
гостиварски г. Jосиф, во своjот кабинет 

го прими тетовскиот муфтиjа, г. 
Аљиефекри Есати, заедно со неговите 

соработници.



29

На 03. 01. 2014, во просториите на 
Тетовско-гостиварската митрополиjата, 

Неговото Високопреосвештенство, 
Митрополитот г. Jосиф оствари средба со 
г-ѓа Теута Арифи, градоначалник на град 

Тетово.

На 05. 01. 2014, Неговото 
високопреосвештенство, Митрополитот 

тетовско-гостиварски г. Jосиф, 
богослужеше света Божествена литургиjа 
во манастирскиот комплекс „Св. Наум 

Охридски“ на Попова Шапка.

На 21. 12. 2013, Неговото 
високопреосвештенство, Митрополитот 
тетовско-гостиварски г.Jосиф, посети 

неколку сиромашни семеjства во 
месноста Колтук - Тетовско и во име 
на Епархиjата донираше пакети со 

прехранбени производи.

На 09. 12. 2013, Неговото 
високопреосвештенство, Митрополитот 
тетовско -гостиварски г. Jосиф, го 

посети храмот „Св. Георгиj Победоносец“ 
во с. Туденце - Тетовско.

На 21. 12. 2013, Архиепископот 
охридски и македонски г. г. Стефан 
и Митрополитот тетовско-гостиварски 
г. Jосиф, го посетиjа храмот „Свети 

Атанасиj“ во с. Брвеница. Благочестивиот 
народ со радост ги пречекаа Поглаварот 

и своjот надлежен архиереj.

На 21.12.2013, Архиепископот охридски и 
македонски г. г. Стефан и Митрополитот 
тетовско-гостиварски г. Jосиф, по покана 
на благочестивото семеjство на г. Горан 

и г-ѓа Ѓурѓица Симjаноски од село 
Брвеница, го осветиjа нивниот семеен 

угостителски обjект.
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На 09. 01. 2014 г. Митрополитот г. Jосиф, 
заедно со претседателот г. Ѓорге Иванов, 
претседателот на Собранието г. Траjко 

Вељаноски, и премиерот г. Никола Груевски, 
како и Митрополитот кумановско-осоговски 
г. Jосиф, присуствуваше на свечениот ручек 

по повод именденот на Архиепископот 
охридски и македонски г. г. Стефан.

На 08. 01. 2014, тетовско-гостиварската 
епархиjа и Митрополитот г. Jосиф, ги 
посети г-ѓа Маjа Иванова, сопруга на 
Претседателот на Р. Македониjа. По 
средбата, митрополитот Jосиф и г-ѓа 

Иванова го посетиjа 13-членото семеjство 
Апостоловски од с. Старо Село.

На 03. 02. 2014, во посета на Тетовско-
гостиварската епархиjа и на Неговото 
високопреосвештенство, Митрополитот 
г. Jосиф, присуствуваше г. Велимир 
Стоjковски, Ректор на Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиj“ во Скопjе.

На 31. 01. 2014, Неговото 
високопреосвештенство, Митрополитот 

тетовско -гостиварски г. Jосиф, отслужи 
света Божествена Литургиjа и ги 

прекрши славскиот колач во манастирот  
„Свети Атанасиj Велики“ 

на тетовското кале.

На 06. 01. 2014, Неговото 
високопреосвештенство, митрополитот 
Тетовско-гостиварски г. Jосиф, по 
повод празникот Бадник го посети 
православниот храм во селото Мала 

Речица, Тетовско.

На 06. 01. 2014, Неговото 
високопреосвештенство, митрополитот 

Тетовско-гостиварски г. Jосиф, 
присуствуваше на Божикниот концерт 
во соборниот храм „Свети Кирил и 

Методиj“ во Тетово.
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