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Све�и�е а�ос�оли биле ученици Хрис�ови кои 
све�о�о Евангелие го �ро�оведале и го ширеле 
на си�е с�рани на незнабожечкио� све�, но 

и кај мнозинс�во�о евреи кој ш�о не го �рифа�иле 
Хрис�а како Месија и С�аси�ел. Зборо� „а�ос�ол“ е 
од грчко �о�екло и означува �ра�еник, односно оној кој 
ш�о во нечие име е �ра�ен да зборува, во овој случај 
а�ос�оли�е зборувале во име Хрис�ово. Но не само 
ш�о �ро�оведале �ие и ја организирале Црква�а, 
рако�олагале и �ос�авувале е�иско�и и �резви�ери, 
се грижеле за основани�е црковни заедници и�н...
Дванаесе� од нив биле дирек�ни ученици Гос�одови,  
очевидци на Гос�ода, додека седумдесе�мина а�ос�оли 
биле �одоцна избрани, и не биле дирек�ни очевидци на 
си�е дела Гос�одови, �уку �ие го �римиле �редание�о 
од дванесе�мина�а а�ос�оли, од кој о��аднал Јуда, 
а на негово мес�о со ждре�ка бил избран Ма�иј.
Си�е а�ос�оли со исклучок на све�и Јован Богослов 
живо�о� го завршиле маченички.

Во ле�ни�е месеци, на 12 јули с�оред нов с�ил или на 
29 јуни с�оред с�ар с�ил, се �разнува �разнико� на 
све�и�е а�ос�оли Пе�ар и Павле. Православнио� 
народ особено ги �очи�ува овие двајца а�ос�оли, за 
нивнио� �разник се �одго�вуваме со а�ос�олскио� 
�ос� кој ш�о за�очнува една седмица �о Духовден и 
�рае до дено� на �разнико�. Нареднио� ден, на 13 
јули �о нов с�ил односно на 30 јуни �о с�ар с�ил се 
�разнува соборо� на све�и�е а�ос�оли �озна� како 
Павловден. 
Све�и�е а�ос�оли Пе�ар и Павле се одликувале со 
силна и длабока �ро�овед, со силна и искрена љубов кон 
Хрис�а Гос�ода која �овеќе �а�и била �о�врдувана со 
нивни�е дела и зборови. На икона�а се �ре�с�авени 
заедно све�ио� а�ос�ол Пе�ар со клучеви од рајо�, 
и со Црква во раце�е, додека све�ио� а�ос�ол Павле 
е �ре�с�авен со меч, ш�о �рес�авува символ на 
негова�а маченичка смр�. По слегување�о на Св.Дух 
на а�ос�оли�е на �разнико� Педесе�ница си�е 
а�ос�оли �ргнале на различни мес�а од све�о� да 
го �ро�оведаа� Евангелие�о Хрис�ово, све�ио� 
а�ос�ол Пе�ар �овеќе бил �ро�оведник �омеѓу Јудеи�е, 
додека све�ио� а�ос�ол Павле �омеѓу незнабошци�е. 
Све�ио� а�ос�ол Пе�ар е роден во Галилејско�о 
гра�че Ви�саида на Галилејско�о езеро, каде ш�о се 

занимавал со риболов и каде ш�о живеел со свое�о 
семејс�во, бидејќи �ој уш�е �ред да биде �овикан 
на а�ос�олска служба бил ожене� и живеел семеен 
живо�. Еднаш кога заедно со својо� бра� Андреј, 
�рво�овиканио�, ловеле риби, Гос�од Исус ги �овикал 
и заедно �ргнале �о него, �ос�анале негови ученици 
(М� 4, 18-22). Како верен ученик Хрис�ов, Пе�ар заедно 
со својо� Гос�од �рисус�вувал на нас�ани на кој не 
�рисус�вувале си�е а�ос�оли, на Преображение�о на 
гора�а Тавор, (М� 17,1) на воскресение�о на Јаирова�а 
ќерка (Мк 5,37) и�н.. Прво�о име на Пе�ар било 
Симон но �одоцна кога Пе�ар го ис�оведал Хрис�а 
за Син Божји, велејќи јасно и без колебање �ред си�е 
а�ос�оли: „Ти си Хрис�ос Син на Живио� Бог“ (М� 
16,16) го добил име�о Пе�ар ш�о значи камен, а �ака 
Хрис�ос го нарекол �оради негова�а вера, зош�о 
�окму со �аква вера �одоцна ја изградил Црква�а 
своја која ни вра�и�е на адо� нема да ја надвладеа�. 
Во момен� на слабос� кога Гос�од бил фа�ен и изведен 
�ред Кајафа, све�ио� а�ос�ол Пе�ар �ри �а�и се 
одрекол од Хрис�а уш�е �ред �е�ел �ри �а�и да 
за�ее како ш�о му беше �редвес�ил Гос�од на �ајна�а 
вечера (М� 26,69-75). Но се �окајал и целио� живо� 
кога и да го слушнел �еење�о на �е�ело� �ој �лачел.
По слегување�о на Све�ио� Дух врз а�ос�оли�е �ој 
одржал �олку в�еча�лива беседа, која ш�о �о��икнала 
3000 души да го �рима� све�о�о крш�ение (Дел.
А�, 2,14-41). Бил фрлен и во за�вор и бил �рогонуван 
од еврејски�е свеш�еници. Иако се сме�а за а�ос�ол 
на Евреи�е, �ој го �ро�оведал хрис�ијанс�во�о и во 
Рим и во Ан�иохија.

Еднаш во с�ари денови, во време�о на владеење�о на 
Нерон, све�ио� а�ос�ол Пе�ар дошол во Рим, каде 
ш�о бил осуден на рас�нување. Но самио� молел да не 
биде рас�на� како Гос�ода, зош�о се сме�ал недос�оен 
да �ос�рада на ис�ио� начин, �уку да биде рас�на� 
со глава�а надолу. Така маченички го завршил својо� 
живо� овој а�ос�ол Хрис�ов.
А�ос�оло� Павле �ак не бил �омеѓу дванаесе��е 
а�ос�оли Хрис�ови, �уку �одоцна с�анал а�ос�ол. 
Бил евреин, исклучи�елно образуван и �оседувал римско 
граѓанс�во, и силно ревнувал за с�арозаве�на�а 
вера. По��икна� од �оа, �ој �ос�анал гони�ел на 
хрис�ијани�е. Учес�вувал, односно бил �рисутен на 
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каменување�о на све�ио� а�ос�ол и �рвомаченик 
С�ефан (Дел.А� 8,1-4). Првоби�но�о име му било 
Савле кое �одоцна самио� �ој го �роменил во Павле. 
Во една �рилика кога бил �ра�ен во Дамаск да ги гони 
хрис�ијани�е, силна све�лина го засле�ела на �а�о� 
и слушнал глас од небо�о кој велел: “Савле Савле зош�о 
ме гониш?“ Тогаш Савле �рашал: „Кој си �и Гос�оди?“ 
На ш�о слушнал одговор: „Јас сум Исус кого ш�о �и го 
гониш“. По ова Савле осле�ел. О�ишол во Дамаск кај 
еден свеш�еник каде �оучен во вера�а Хрис�ова се 
крс�ил и �о �ри дена �рогледал и �ос�анал а�ос�ол 
Хрис�ов. (Дел.А�. 9,1-18). 
Почнал да �а�ува �о све�о� и да ја �ро�оведа 
вера�а Хрис�ова, �озна�и се негови�е големи 
че�ири �а�увања во мала Азија на Балканскио� и 
на А�енинскио� �олуос�ров. Пишувал �осланици, 
негови�е 12 �осланија се дел од Све�о�о �исмо на 
Новио� заве�.
Со своја�а �ро�овед �ој �редизвикувал силна омрза 
кај Еврејски�е свеш�еници од кои неколку �а�и 
бил обвинуван и за�ворен. Освен кај евреи�е, �ој 
�редизвикувал револ� и кај незнабожци�е, за�оа ш�о 
со сила�а на негова�а �ро�овед, многу незнабожци 
с�анувале хрис�ијани. Живо�о� го завршил во Рим 
маченички, со о�секување на негова�а глава.
На ш�о �реба да се научиме ние од живо�о� и 
�ро�овед�а на овие све�и а�ос�оли?

Најна�ред на силна�а ревнос� и жед �о Бога, на 
силна�а љубов кон Бога. А�ос�оло� Пе�ар цврс�о 
го ис�оведа Хрис�а за Син Божји и со �оа ја �окажа 
своја�а силна вера, во момен�о� кога Хрис�ос беше 
фа�ен од еврејски�е с�арешини, �ој с�ана и му 
го о�сече уво�о на слуга�а Малх, за ш�о Гос�од го 
�рекори и го исцели негово�о уво, ( Јн.18,10-11) но со 
�аа �ос�а�ка све�ио� а�ос�ол Пе�ар ја �окажа 
своја�а ревнос� �о Бога. А�ос�ол Пе�ар �о своја�а 
слабос� се одрече од Бога, но не очајуваше како Јуда, 
�уку �ринесе силно �окајание. По воскресение�о кога 
Гос�од го �рашуваше: “Симоне Сине Јонин љубиш ли 
ме?“ Пе�ар �рикра�но �о�врди: „Да Гос�оди �и 
знаеш дека �е љубам“ ( Јн.21,15-17), а своја�а љубов на 
крајо� ја �окажа и со маченичка смр� барајќи да биде 
рас�на� со глава�а надолу, бидејќи се сме�аше себеси 
за недос�оен да �ос�рада на ис� начин како љубенио� 
Гос�од. Од �ука и заклучоко� дека љубов�а, ревнос�а 
и жед�а �о Бога, смирение�о за човечки�е слабос�и 
и �окајание�о за нив, �реба да ги �рименуваме и во 
нашио� живо�.
Све�ио� а�ос�ол Павле �ре�с�авува �ример, како 
�реба да се љуби Гос�од, како �реба да се живее и чува 
слобода�а во Бога. Човеко� Савле кој беше гони�ел на 
хрис�ијани�е, наеднаш �ос�ана хрис�ијанин и беше 
�овикан кон а�ос�олска служба. Савле �ос�ана а�ос�ол 
Павле. Негово�о широко образование го искорис�и за 
да го �резен�ира Хрис�ово�о учење, �окму за�оа 
негови�е �осланија изобилуваа� со убавина, со јасни 
и �рецизни расудувања, и �оуки за хрис�ијанскио� 
живо�. Негови�е зборови: “Зош�о сигурно знам дека 
ни смр��а, ни живо�о�, ни ангели�е, ни влас�и�е, 
ни сегашнос�а, ни иднина�а, ни височина�а, ни�у 
длабочина�а, ни�у, �ак кое било друго создание нема 
да може да нѐ оддели од љубов�а Божја во Хрис�ос 
Исус нашио� Гос�од“ (Рим. 8,38-39) да се �о�рудиме да 
�ос�ана� и наша реалнос�.
Празници�е ги �разнуваме вис�ински, доколку 
�равилно се �одго�виме за нив, а �оа значи да 
се �ричес�уваме на �разнични�е ли�ургии, 
доброде�ели�е на све�и�ели�е да с�ана� �ример 
за �оа како �реба да ја зацврс�уваме наша�а вера. 
Љубов�а, ревнос�а, �окајание�о, упо�ребување�о 
на си�е дарови, само заради една цел �ро�оведање на 
Евангелие�о Хрис�ово, да �ос�ана� �о��ик и во 
нас да се разгори огно� на Божес�вена�а љубов, �а и 
ние следејќи го �римеро� на све�и�е а�ос�оли, да се 
уподобуваме на Бога.

Црква Св. Пе�ар и Павле - Пе�ровград
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  СВЕТА ТАЈНА БРАК  

БРАКОТ ПОМЕЃУ ЕДЕН МАЖ И ЕДНА 
ЖЕНА БОГ ГО ВОСТАНОВИЛ 
УШТЕ ВО РАЈОТ

Бог Све�а Троица Kој е неизмерна и безгранична 
љубов, од �аа љубов во своја�а креа�ивнос� како 
извонреден Уме�ник го создаде сио� невидлив 

(духовен) и видлив (ма�еријален) све�. Како круна на 
свое�о креа�ивно �вореш�во Бог го создаде и човеко� 

како �сихофизичка �ворба обдарена со разумна душа. 
Бог, човеко� го создаде со едно навис�ина �осебно 
внимание. На �оа Божјо �ворење му �ре�ходеше 

�редвечнио� сове� на Пресве�а Троица - О�ецо� 
и Сино� и Све�ио� Дух, кога Бог рече: да создадеме 
човек с�оред Нашио� образ и �одобие како ш�о сме 
Ние... (1.Мој. 1,26 с�их). Пона�ака се вели: и го создаде 
Бог човеко� с�оред образо� Свој, с�оред образо� Божји 
го создаде; машко и женско ги создаде, и ги благослови 
Бог, и им рече : -„Плоде�е се и множе�е се и на�олне�е 
ја земја�а ....“ (1. Мој. 27 - 28 с�их). Значи, како круна 
на своја�а �воречка желба Бог ги создаде �рви�е 
луѓе мажо� и жена�а, с�оред својо� образ и �одобие, 
давајќи им го веднаш својо� �воречки благослов да се 
�лода� и да се множа�, и да ја на�олна� земја�а и да 
владеа� со неа. Значи �рви�е луѓе мажо� и жена�а 
не�осредно �о свое�о �ос�анување од Бога го добија 
брачнио� благослов и реалнио� ре�родук�ивен 
им�ера�ив. Во �ој им�ера�ив �ие �окрај �оа ш�о 
беа создадени од Бога, добија и можнос� да с�ана� 
со�рудници Божји. Од овој бого�воречки о�ис во 
�рва�а библиска книга Пос�анок, јасно се гледа дека 
Бог го вос�ановил брако� уш�е во рајо�, како све�а 
заедница �омеѓу еден маж и една жена. 

БРАКОТ КАКО СВЕТА ТАЈНА
Брако� како Све�а Тајна во Црква�а Божја, 
�ре�с�авува љубовна средба на две млади хрис�ијански 
личнос�и, кои с�оред своја�а слободно изразена желба, 
ваква�а своја заедница ја осве�уваа� со благода��а на 
Све�ио� Дух, благословени од свеш�енослужи�ело� 
во богослужбенио� чин на Све�а�а Тајна Брак. Тоа, 
секако за овие две млади хрис�ијански личнос�и, 
�ре�с�авува о�вoрање на ново �оглавје во нивни�е 
живо�и за кое во книга�а �ос�анок е речено: „За�оа 
ќе го ос�ави човеко� �а�ко�о свој и мајка�а своја и 
ќе се �риле�и кон жена�а своја; и оба�а ќе бида� едно 
�ело“ (1. Мој. 2, 24 с�их). Тогаш, всушнос�, се случува 
вис�инско�о осамос�ојување на овие две млади 
хрис�ијански личнос�и и нивно обединување во едно 
�ело, онака како ш�о и Ева беше создадена од ребро�о 
на Адам (види 1. Мој. 2, 21 с�их).

НА КОЈ НАЧИН БИ МОЖЕЛЕ ДЕНЕС ДА 
УСТРОИМЕ УСПЕШНА БРАЧНА ПРИКАЗНА ?
За ус�ешна брачна �риказна �о�ребна е �одалечна 
�одго�овка на млади�е, ш�о е �ак обврска на сами�е 
роди�ели и на Црква�а како инс�и�уција. Живо�о� 
на младио� хрис�ијанин и на млада�а хрис�ијанка, 
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е �рос�о и �риродно, неделив од соборнио� живо� на 
Црква�а Божја. Тој е неделив од Све�а�а Ли�ургија 
и евхарис�иско�о единс�во на си�е верни со Teло�о 
и Kрв�а на нашио� С�аси�ел Гос�од Исус Хрис�ос. 
Па од�аму си�е наши желби и �ланови во кои ја 
креираме наша�а иднина �реба да ги осмислуваме со 
цел, во ис�и�е да го задржиме сио� наш ин�ензи�е� 
на �редвкусо� на живеење�о на царс�во�о Божјо. 
Од�аму и �о�реба�а �ој кон�инуи�е� на �ос�ојан 
наш живо� во Црква�а Божја и во евхарис�иско�о 
о�ш�ење, �реба да биде одржуван уш�е од наша�а 
најрана возрас�, �а можам слободно да речам и од 
�ериодо� на само�о наше зачнување во у�роба�а на 
мајка�а. Така ш�о роди�ели�е �одоцна �реба да се 
�о�руда�, со �омош на Божја�а 
благода�, вос�и�увајќи ги 
свои�е деца, во круго� на   
Црква�а Божја, меѓу друго�о, 
да ги науча�, си�е свои �ланови 
за во иднина, меѓу кои с�аѓа 
и �ланирање�о на брачнио� 
живо�, да бида� осмислени 
с�оред с�рого �равославни�е 
кри�ериуми.

Од�аму �ак, доаѓа и обврска�а 
на Црква�а да изнајде начини, 
своја�а младина да не ја губи од 
својо� видокруг, осмислувајќи 
им го живо�о� на млади�е и си�е 
нивни ак�ивнос�и во својо� двор и �од своја закрила. 
На �ој начин млади�е хрис�ијани уш�е од најрана�а 
своја возрас� евангелски ќе се вос�и�уваа� и во �ој 
црковен амбиен� ќе се за�ознаваа�, ќе се дружа� и ќе 
се возљубуваа�, за �о�оа нивна�а взаемна и чис�а 
љубов, да биде благословена од Бога и од негова�а Све�а 
Црква и на �ој начин нивна�а љубов да се круниса 
на �ој возвишен �иедес�ал Све�а Тајна Брак. Ова го 
велам од ас�ек� на квали�е�о� на заедница�а на 
брачно�о живеење. Само на овој начин многу �олесно, 
и со сигурнос�, млади�е хрис�ијани, кои с�а�иле во 
Све�а Тајна Брак, ќе ја �ре�с�ава� нивна�а заедница 
како Црква во мало, и уш�е �овеќе нивнио� брак ќе ја 
одразува заедница�а �омеѓу Хрис�а и Црква�а (види 
Ефес. 5, 32 с�их). Тоа е многу �олесно да се �ос�игне 
кога млади�е живееле и живеа� ин�ензивен црковен 
живо�.

ГРАЃАНСКИОТ И ЦРКОВНИОТ БРАК
Брако� како Све�а Тајна е една од седум�е све�и �ајни 
на кои �очива Црква�а Божја. Тој како заедница �омеѓу 
еден маж и една жена е благословен, со Хрис�ово�о 
�рисус�во на свадба�а во Кана Галилејска (види Јован 
2. 11). Од�аму, брако� во Све�о�о Православие, никако 
не смее да биде сведен, само како договор �омеѓу мажо� 
и жена�а, кој за о�ш�ес�во�о има �овеќе карак�ер на 
с�а�ис�ичка информација, со низа �оследова�елни 
�рава и одговорнос�и на млади�е. Од�аму е и 
несва�ливо, некој, барем во денешно време, своја�а 
брачна заедница, а бидејќи е �равославен хрис�ијанин, 
да ја сведе само на �рофано �о��ишување �ред сведоци 
во ма�ична служба, без ис�а�а да добие све�о�аинско 

значење со венчавање во црква. 
Таква�а заедница е конкубина� 
и меѓу друго�о не е благословена. 
Всушнос�, бидејќи живо�о� на 
�равославнио� хрис�ијанин, е 
живо� во единс�во со Хрис�а 
�.е све�о�аински, од�аму и 
живо�о� во неблагословена 
брачна заедница, за него е 
невозможен, бидејќи ис�а�а ќе 
го одвои од Све�а�а Причес�. 
А можеме ли да си ја осмислиме 
наша�а иднина без единс�во со 
Хрис�а �реку �ричес�ување�о 
со Негово�о све�о Тело и 

Негова�а чесна и живо�ворна 
Крв. Со брачно�о �о��ишување во ма�ични�е 
служби (ш�о е ис�о �ака �о�ребно и неизбежно), 
млади�е брачници формираа� нова заедница или 
�ос�авуваа� основи на едно ново семејс�во, кое �ак 
е основна кле�ка на држава�а и о�ш�ес�во�о, но со 
венчавање�о во црква, брако� на млади�е го добива 
Божјо�о осве�ување и �ос�анува основна кле�ка на 
�ело�о Хрис�ово, односно Црква во мало.

ПОТРЕБНО Е САМОИСПИТУВАЊЕ И 
СОВЕТУВАЊЕ ПРЕД БРАКОТ
Секако дека �ред младио� хрис�ијанин или млада�а 
хрис�ијанка да се одлуча� да с�а�а� во благословена 
брачна заедница, �о�ребно е сериозно да се 
�реис�и�аа� себеси. Пре�орачливо е за �аа цел, да ја 
�обараа� �ред сѐ �омош�а Божја, �реку моли�ва�а 
и �реку богомудренио� сове� на духовнио� о�ец. 
Млади�е луѓе �реба во �о��олнос� да бида� свесни, 

...и го создаде Бог човеко� 
с�оред образо� Свој, с�оред 
образо� Божји го создаде; 
машко и женско ги создаде и 
ги благослови Бог, и им рече: 
-„Плоде�е се и множе�е се и 

на�олне�е ја земја�а ....“
(1. Мој. 27 - 28 с�их)
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за суш�инско�о значење на �равославнио� хрис�ијански брак. Секако дека е �ре�орачливо и �ожелно, да се 
има солидно библиско �ознавање и анализа на брачно�о живеење. Во брачна�а заедница, млади�е �ред сѐ, се 
избираа� за взаемно �омагање на �а�о� на с�асение�о во Гос�ода Исуса Хрис�а, а како реален �роизвод на 
�аа нивна заедница и дело на Божјио� благослов доаѓа раѓање�о дечиња, кои �ак ја зголемуваа� и збога�уваа� 
радос�а на брачно�о живеење и ја зголемуваа� и збога�уваа� црква�а Хрис�ова, со нови членови, учесници во 
Све�и�е Тајни Хрис�ови. Пре�орачливо е млади�е да имаа� и одредено �ознавање и на содржина�а на чино� 
на �рс�енување и венчавање, заради нивно моли�вено учес�во во ис�и�е, и со цел да имаа� јасна �ре�с�ава, 
за она во кое доброволно �рис�а�уваа� и се разбира да ос�ана� доследни на дадени�е ве�увања во �аа �рилика. 
Ис�о �ака, кандида�и�е за идни брачни другари, �овеќе �реба да обрна� внимание на �оа, да ја сочуваа� 
своја�а чис�о�а и единс�во со Хрис�а во �ериодо� до с�а�ување�о во брак, намес�о само и единс�вено на 
брако�, или �осебно на брачна�а веселба да се внимава на нејзина�а совршена с�ек�акуларнос�. Всушнос�, 
изборо� на начино�, на кој ќе ја �рославиме наша�а свадбена веселба, говори јасно за �оа, колку го разбираме 
све�о�аинско�о значење на брако� и колку сме �роникнале во све�о�аинскио� живо� на Црква�а Хрис�ова.

ЛИТУРГИСКАТА ФОРМА И ЛИТУРГИСКИОТ АСПЕКТ НА БРАКОТ
КАКО ЕДИНСТВЕН И АВТЕНТИЧЕН
Во мина�о�о некаде до десе�ио� век венчавање�о на млади�е хрис�ијани, односно, скло�ување�о на брако� 
како Све�а Тајна, �ре�с�авувал свечен чин неделив од Све�а�а Ли�ургија. Венчавање�о на �ој начин 
имало соборен и ли�ургиски карак�ер, кој �ак говорел јасно, за квали�е�о� на хрис�ијанско�о живеење на 

целокупно�о хрис�ијанско о�ш�ес�во, во �оа време, вклучи�елно и на млади�е хрис�ијани. Така ш�о брако� 
се благословувал од свеш�енослужи�ело� на сама�а Све�а Ли�ургија и се за�еча�увал со �ричес�ување�о 
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на млади�е со �ело�о и крв�а Хрис�ови. Тоа говори за живо� на млади�е на �осакуванио� �иедес�ал како 
све�ии, кон ш�о �реба да се �ежнее, живеејќи во евангелска чис�о�а, онака како ш�о некогаш ни �орачал 
и све�ио� а�ос�ол Павле, обраќајќи им се во свое�о �ослание на Ефесјани�е и нарекувајќи ги на �ој начин 
(види Ефес. 5, 3 с�их). Одвојување�о на чино� на венчавање од чино� на Све�а�а Ли�ургија, во мина�о�о, 
и благословување�о на о�ш�а�а чаша, намес�о �ричес�ивање�о на млади�е, значело �о�клекнување �ред 
волја�а на све�овни�е хрис�ијански ав�ори�е�и и воо�ш�о, о�аѓање на квали�е�о� на живо�о� с�оред 
�равославни�е евангелски норми. Ова �ак, како �оследица и во многу случаи, �ридонело за недос�ојнос� на 
млади�е за �римање на Све�а�а Причес� на самио� чин на нивно�о венчавање.

ЧИНОT НА ПРСTЕНУВАЊЕ ДЕНЕС 
Денешнио� чин на �рс�енување на млади�е во црква�а, е всушнос�, оној момен�, кој во живо�о� на млади�е 
избраници ја �ре�с�авува нивна�а веридба. Но, се�о �оа лаички сведено, �одразбира еден свечен чин, �роследен 
со одредена црковна церемонијалнос�, во која, млади�е, идни со�ружници, си ја изразуваа� своја�а взаенма 
љубов и вернос�. Но, од црковен ас�ек�, �ој момен� �ро�каен со љубовен занес и воодушевувачка роман�ика, 
има своја длабока еклисиолошка и со�ириолошка смисла, онаква, каква ш�о црква�а го �оима ис�ио�, 
�оаѓајќи од �оимање�о на Хрис�а како младоженец на Црква�а, која ја �ре�с�авуваа� нејзини�е конкре�ни 
верници. Дури во овој миг, се нагласува и неуморнио� �руд на све�и�е а�ос�оли, �овикувајќи ги народи�е 
(незнабошци�е) преку крш�евање�о, да с�ана� членови на црква�а Божја и членови на �ело�о Хрис�ово. 
Токму за�оа, во �рва�а кра�ка моли�ва, �ри чино� на �рс�енување�о свеш�енико� вели: 

„Боже вечен, кој си ги соединил разделени�е и си �ос�авил нераскинлива врска на љубов�а ...“ и �она�ака во 
в�ора�а моли�ва се вели: „Гос�оди, Боже наш, кој од народи�е си ја �редназначил чис�а�а девица - Црква�а, 
благослови го ова �рс�енување и соедини ги и за�ази ги овие Твои раби во мир и едномислие“. Значи, соединување�о 
на разделени�е, �одразбира меѓу друго�о, соединување на народи�е во Црква�а Хрис�ова со Хрис�а. На �ој 
начин, �ие да с�ана� наследници на си�е Божји ве�увања дадени на с�арозаве�нио� �а�ријарх Авраам. 
Ис�а�а идеа, во кон�инуи�е�, се �о�енцира и во �ре�а�а и најдолга моли�ва, која ја чи�а свеш�енико� �о 
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�рс�енување�о на млади�е, каде ш�о јасно е �осочено, моногамно�о соединување �омеѓу мажо� и жена�а, за 
взаемно �омагање, �ред сѐ, на �а�о� на с�асение�о и заради �родолжување на родо�. Прс�енување�о, од овој 
момен�, ја �ре�с�авува и вис�инска�а заедница на брако�, кој �одоцна во венчавање�о добива све�о�аинско 
ис�олнување. За оваа реалнос�, ни сведочи и евангелис�о�, све�ио� а�ос�ол Ма�еј, кој на�ишал, дека ангело� 
Божји кога му се јавил на сон на �раведнио� Јосиф (оној за кој Све�а Дева беше само верена),Пресве�а Богородица 
ја нарекол негова жена (Ма�. 1, 20 с�их). На млади�е, �ред чино� на �рс�енување, им се даваа� за�алени и 
свечено украсени бели свеќи, кои ја симболизираа� нивна�а �редбрачна чис�о�а и Хрис�а како све�лина на 
све�о�.

ВЕНЧАВАЊЕТО НА МЛАДИТЕ
Во денешнио� богослужбен чин на Све�а�а Тајна Брак, веднаш �о чино� на �рс�енување на млади�е, 
следи чино� на венчавање�о, момен�, кога веќе најавена�а брачна заедница на млади�е, ќе го добие свое�о 
све�о�аинско ис�олнување. Со свечено�о �еење на 127 �салм млади�е �редводени од свеш�енико�, се внесуваа� 
во средина�а на храмо�, каде ш�о се наоѓа масичка�а на која е �ос�авено Све�о�о Евангелие и чеснио� крс�, 
како видлив знак на Божјо�о �рисус�во. Во овој 127 �салм, се велича убавина�а на брачно�о живеење и за�азена�а 
брачна чис�о�а и радос�а �оради од Бога дарувани�е рожби, во �ој брак, како Божји благослов на млади�е. 
Врз глави�е на младенци�е, �огаш се возложуваа� венци, со кои церемонијалнос�а на �ајна�а брак, добива 
уш�е �оголема свеченос�. Клучнио� момен� нас�анува со �рокра�но�о менување на венци�е врз глави�е на 
млади�е, �роследено со �еење�о на с�ихо� од 20 �салм : „Гос�оди Боже наш, со слава и чес� венчај ги“ . Но, се�ак 
вис�инско�о значење на овој момен� од венчавање�о има своја �одлабока смисла.

Пос�авување�о на венци�е врз глави�е на младенци�е, значи нивно крунисување, како �обеди�ели над 
младешки�е с�рас�и, односно, видливо �ризнавање од с�рана на Црква�а, �оради нивно�о за�азување на 
чеднос�а �ред Бога. Но, �ие се и залог, и амане� упа�ен кон млади�е и во иднина, црквувајќи се, и �рименувајќи 
ги евангелски�е �ораки, во �еко� на заедничкио� живо�, ис�и�е �ие венци да ги сочуваа� и во царс�во�о 
Божјо, кое всушнос� им е �ре�с�авено, со само�о нивно внесување во средина�а на храмо�, �роследено со 
кадење. Но, се�ак, и �окрај �оа ш�о на млади�е во овој миг им се �осакува блескава иднина во убавина�а на 
црковно�о живеење, овие венци ги �редупредуваа� млади�е, дека �реба да го изода� долгио� заеднички 
живо�ен �а�, како �обедници низ си�е живо�ни �ремрежија, имајќи ја �ред себе, секогаш, �одадена�а Божја 
рака за �омош и �о�кре�а. На �аков начин, своевидно �олкување добива и заедничко�о �иење на вино�о од 
благословена�а о�ш�а чаша, која им се дава на млади�е со�ружници и јадење�о на ис�ио� благословен леб, 
бидејќи млади�е �реба взаемно да се кре�а� и �омагаа� на долгио� заеднички �а� до ве�ено�о Божјо царс�во, 
заедно со благословена�а роди�елска обврска, која на некој начин, е вис�ински маченички �одвиг на �ос�ојано 
самоодрекување на млади�е, во �роцесо� на рас�ење�о и вос�и�ување�о на деца�а. Додека �ак, �рикра�но�о 
кружно �оклонување на млади�е �ред Све�о�о Евангелие и чеснио� крс� �редводени од свеш�енико�, е 
�роследено со �еење�о на с�ихови�е: „Исаије, ликуј-Дева зачна во утроба�а и роди Син-Емануил-Бог и човек. 
Ис�ок Му е име�о, Него величајќи Го, Дева ја �рославуваме. Све�и маченици, кои ш�о верно с�радав�е, и се 
овенчав�е, моле�е се на Гос�ода да ги �омилува наши�е души. Слава Ти, Хрис�е Боже, на а�ос�оли�е �офалбо, 
радос� на маченици�е, чија ш�о �ро�овед е Едносушна�а Троица“. Тие с�ихови знача� нивна �ос�ојанос� во 
даденио� брачен заве� �ред Бога, дека нивна�а брачна заедница, која го �ре�с�авува брако� �омеѓу Хрис�а 
и негова�а невес�а Црква�а е благословена за вечнос�. Всушнос�, �ука се �о�енцира, дека, од Бога �росиме да 
ги �риброи овие нови брачни другари, кон имиња�а на си�е с�омена�и библиски брачни другари, од чиј корен, 
�реку Пресве�а Дева, се родил Месија�а Хрис�ос и нивни�е рожби да бида� цврс�и и �ос�ојани членови на 
Божја�а Црква и �ричесници на �ело�о и крв�а Хрис�ови, од кои �она�ака ќе се �ренесува блага�а евангелска 
�орака на следни�е генерации. Меѓу друго�о, во овој важен момен� се �овикуваа� и све�и�е маченици, оние кои 
ги дале свои�е живо�и за Хрис�а и Црква�а и се овенчале со маченички�е неовенливи венци, на вечна�а слава 
во царс�во�о Божјо, да се зас�а�уваа� �ред �рес�оло� на Севишнио� Гос�од Бог, овие млади брачни другари, 
да ис�раа� во секое добро дело �ред лице�о Божјо, за�азувајќи ја брачна�а �ос�ела неоскверне�а, чис�а и 
бес�рекорна довека. По
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ЗА ЖИВОТОТ ПО ТЕЛЕСНАТА СМРТ И 
ЗА ПОМЕНИТЕ НА ПОКОЈНИТЕ
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ДА ВЕРУВАМЕ ВО ЖИВОТ ПО ТЕЛЕСНАТА СМРТ

Православна�а хрис�ијанска вера, е �ред сѐ, вера 
основана врз ис�орискио� фак�, дека Хрис�ос 

Бог воскресна од мр�ви�е. Во �ој кон�екс� Све�и 
а�ос�ол Павле вели: „Ако, �ак, Хрис�ос не воскреснал, 
�огаш �разна е наша�а �ро�овед, �разна е наша�а вера“ 
(види 1. Кор. 15, 14 с�их). Но, денес, �онекогаш се случува 
да слушнеме, некој да рече: „Кој се вра�ил од �аму (од 
мр�ви�е), за да каже, дали има неш�о на оној све�?“ 
Навис�ина, многу е �ешко, од некој кој вели за себе 
дека е �равославен, да се слушне ваква конс�а�ација. 
Тоа е навис�ина �ажно. Па зарем не се �оздравуваме, 
во �ериодо� од Велигден до С�асовден со најрадоснио� 
хрис�ијански �оздрав: „Хрис�ос Воскресна! - Навис�ина 
Воскресна!?“ Зарем ниш�о ли не ни значи, и не до�ира 
до наше�о срце, �оа ш�о некој за Велигден ни �одарил 
црвено јајце, со најголема хрис�ијанска љубови и восхи�, 
заради воскресенска�а благовес�, која му се забележува во 

насмевка�а на лице�о и радос�а во очи�е?
Во Све�о�о Писмо, на �овеќе мес�а, имаме сведош�ва, дека живо�о� �о �елесна�а смр� реално �ос�ои. Во 
С�арио� заве�, све�ио� �ророк Илија го воскресна сино� на вдовица�а од градо� Сера��а Сидонска (види 
3.Цар.17, 8 - 24 с�их). Гос�од Исус Хрис�ос ја воскресна ќерка�а на началнико� Јаир (види Ма�. 9, 18-26), и 
веќе че�ири дена �очина�ио� Лазар од Ви�анија (види Лука 16, 19 - 31 с�их). Све�и а�ос�ол Пе�ар во Јо�ија 
ја воскресна благочес�ива�а девојка Тави�а - Срна (види Дела 9, 36 - 42 с�их). Хрис�ос Бог о�ишувајќи една 
реалнос� од оној век, ни ја о�иша �осмр�на�а �риказна за бога�ио� Лазар и сиромавио� Лазар (види Лука 16, 
19 - 31). Значи, секој сомнеж, во живо�о� �о �елесна�а смр� е нео�равдан. И секоја �аква конс�а�ација, од некој 
ш�о веќе се изјаснува дека е �равославен хрис�ијанин, е �ажна.

ДЕНОВИ КОГА ТРЕБА ПОУСРДНО ДА СЕ МОЛИМЕ ЗА ПОКОЈ НА ДУШАТА НА ПОЧИНАТИТЕ

С�оред учење�о на наша�а Све�а Православна 
Црква, убаво е секојдневно да се молиме за 
с�асение на душа�а на �окојни�е. Но, има 
денови, кога �реба �аа наша моли�ва за нив да 
биде �оусрдна, и со зас�а�ување на свеш�еник 
�ред Бога, кој �реба да о��ее �омен за �окојни�е. 
Тоа се:
ТРЕТИОТ ДЕН од смр��а на �окојнио�, односно 
�.н �рво у�ро. Бидејќи во �рви�е два дена, 
душа�а на �окојнио�, со Божјо до�уш�ање, 
�ридружувана од нејзинио� ангел �ази�ел, ги 

�осе�ува нејзини�е најомилени мес�а на земја�а. На �ре�ио� ден, душа�а се јавува на �оклонение �ред Бога. 
Наши�е моли�ви �огаш, можа� да ѝ бида� од голема �олза. Тогаш се врши мал �омен од с�рана на свеш�еник. 

На че�ириесе��ио� ден, 
душа�а �ов�орно се јавува 
�ред Бога на суд. Тој суд е 
�оединечен, каде се о�криваа� 
си�е доброде�ели и гревови на 
�окојнио� и се о�ределува од 
Бога, дали негова�а душа ќе биде 
смес�ена во �редели�е на рајо� 
или во длабини�е на �еколо�, сѐ 
до в�оро�о Хрис�ово доаѓање и 

до сео�ш�ио� Божји суд. 
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Тој �омен се �рави и во чес� на Све�а Троица.
ДЕВЕТИОТ ДЕН од смр��а, бидејќи од �ре�ио� до деве�ио� ден, душа�а на �окојнио�, �ридружувана од 

нејзинио� ангел �ази�ел, го �осе�уваа� рајо� со си�е негови убавини. На деве�ио� ден, душа�а �ов�орно се 
јавува на �оклонение �ред Бога. За�оа, наша�а моли�ва, односно моли�ва�а на свеш�енико�, во �аа �рилика, 
може многу да ѝ значи и да ѝ биде од голема �олза. Тогаш ис�о �ака се �рави мал �омен. Тој �омен се �рави и во 
чес� на деве��е ангелски чинови.
Ис�о �ака ЧЕТИРИЕСЕТИОТ ДЕН од смр��а на �окојнио�. Тогаш, задолжи�елно и неизос�авно �реба да се 
на�рави Панихида, осносно Парас�ос. Уш�е �одобро е, �оа да биде на�равено на заупокоена Све�а Ли�ургија. 
Бидејќи од деве��ио� до че�ириесе��ио� ден, душа�а на �окојнио� ги �осе�ува �редели�е на �еколо�, со 
сио� негов ужас. На че�ириесе��ио� ден, душа�а �ов�орно се јавува �ред Бога на суд. Тој суд е �оединечен, 
каде се о�криваа� си�е доброде�ели и гревови на �окојнио� и се о�ределува од Бога, дали негова�а душа ќе биде 
смес�ена во �редели�е на рајо� или во длабини�е на �еколо�, сѐ до в�оро�о Хрис�ово доаѓање и до сео�ш�ио� 
Божји суд. Тогаш и све�о� ќе го види својо� крај. Е�е �окму за�оа, на че�ириесе��ио� ден од смр��а, и 
�оа како се значајни наши�е моли�ви, за �окој на душа�а на �очина�ио�. Тогаш се �рави Панихида, односно 
Парас�ос. По�оа, �омен се �рави на шес� месеци од смр��а на �окојнио�, на годишнина�а од смр��а и �.н. 
Помени�е на �окојни�е, �осебно на �рво�о у�ро, на деве��ио� ден и на шес� месеци од смр��а, кои �о некој 
„чуден“ обичај, кај нас, на некои мес�а, се �рава� без �рисус�во и моли�ва на свеш�еник, навис�ина немаа� 
големо значење.
 
ЗАДУШНИЦИ
Задушници�е се денови, кои црква�а ги о�ределила како време, кога верници�е масовно �рава� �омен и се 
мола� за �окој на душа�а на �очина�и�е свои блиски и �редци. Во Све�о�о Православие, �ос�оја� че�ири 
задушници. Тоа се: Задушница во �е�ок и сабо�а �ред месни �оклади (една седмица �ред �рочка); Духовденска 
задушница (�е�ок и сабо�а �ред Духовден); Ми�ровденска задушница (�е�ок и сабо�а �ред Ми�ровден) и 
Велигденска задушница (во �онеделнико� �о Томина недела). Од нив, како не�озна�а и не�рак�икувана кај нас, 
е задушница�а во �онеделнико� �о Томина недела. Наши�е верници �огрешно �рак�икуваа�, на В�ор Ден 
Велигден да ги �осе�уваа� гробови�е на �окојни�е. Во �ериодо� од Велигден до Томина недела, �реба да го 
славиме Хрис�ово�о воскресение, со служење на Све�а Ли�ургија во �ие денови. Додека �ак, во �онеделнико� 
�о Томина недела, наша�а воскресенска радос� �реба да ја с�оделиме со �окојни�е, кога се �рави мал �омен за 
�окој на душа�а на �очина�и�е.



ШТО Е НАЈЗНАЧАЈНО ПРИ ПРАВЕЊЕ ПОМЕН НА ПОКОЈНИТЕ ?

При �равење�о �омен, за наши�е �окојни блиски и �очина�и �редци, најзначајно е на гробо� да �ринесеме: 
варена �ченица во цело зрно, црвено вино и црковна восочна свеќа.
Варена�а �ченица е симбол на воскресение�о во Хрис�а, на си�е кои се упокоиле со вера во Хрис�ово�о 
воскресение, и со надеж на живо� вечен во Божјо�о царс�во. Таа може да се заслади со мед и на �ој начин, 
медо� ќе ги симболизира блага�а на рајскио� живо�. Црвено�о вино, со кое се �релева �ченица�а, го означува 
Божјо�о милосрдие, со кое се лекуваа� наши�е гревовни рани. Додека �ак, за�алена�а свеќа, ни ја симболизира 
Хрис�ова�а све�лина на вечнио� и блажен живо� во рајо�. Покрај ова, �о�ребно е �равење добри дела, и 
делење на милос�ина, за �окој на души�е на �окојни�е хрис�ијани.

НА ПОМЕНИТЕ ДА СЕ ОДНЕСУВАМЕ МОЛИТВЕНО И СО ДОСТОЈНА ПОЧИТ КОН ПОКОЈНИТЕ
Кога одиме на �омен, �реба �рво да за�алиме свеќа за �окој на �очина�ио� и да се �рекрс�име. По�оа �ивко и 
со длабока сериознос�, моли�вено да соучес�вуваме, во �розби�е упа�ени кон Бога, од с�рана на свеш�енико�, 
за милос� Божја и за с�асение. На �омен не се оди од кур�уазија, за да не вида� дека сме �рисутни и секако 
не се разговара, додека свеш�енико� го �ее моли�венио� чин на �анихида�а. На �омени�е одиме со една и 
единс�вена цел, а �аа е, да се молиме за с�асение и вечен �окој на душа�а на �очина�ио�.

ДА НЕ ГИ ИЗОСТАВАМЕ ЗАДУШНИЦИТЕ
Нашио� народ рекол : „Кој �рави чес�, чес� ќе има“. Од�аму, не е во ред од нео�равдани �ричини, да ги изос�аваме 
задушници�е и на �ој начин, �олека но сигурно, наши�е �окојни �редци да ги �редадеме на забораво�. Тие �оа 
не го заслужуваа�, �а дури и наши�е с�омени за нив, да не се баш блескави. Една од најголеми�е доброде�ели во 
�равославие�о е �рос�ување�о. Замисле�е колку е �ажно, оние кои можеби нѐ изгледале, и во �еко� на целио� 
свој земен живо� се жр�вувале за наше добро, кои ни ос�авиле земни удобс�ва, куќи и имо�и, �ака лесно да ги 
�резреме и нивнио� вечен дом за задушница да ос�ане не�осе�ен и можеби од �реви и �рашини, или �ак од снег 
неисчис�ен. Да нема во �ој миг, свеш�еничка моли�ва �ред Бога, за оние кои нѐ довеле и одгледале на овој све�. 
Тоа како �равославни хрис�ијани, не �реба да си го дозволиме, �ред сѐ, и заради себе и со�с�вена�а совес�. 
Како ќе �ос�а�уваме ние, �ака од нашио� �ример ќе уча� и наши�е деца, а да не заборавиме дека никој нема да 
ос�ане вечно на овој све�. Гробови�е на наши�е �редци се и наши корени, наша све�иња и кон нив �реба да се 
однесуваме со љубов и дос�ојна �очи�.  
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Пре�ходнио� �а� зборувавме за �оа како Бог го 
создал човеко� и колку бил �рироден неговио� 
живо� во рајо�, �.е. во �рос�ранс�во�о 

во кое го �ос�авил Гос�од. Адам, којш�о излегол од 
раце�е на Самио� Бог, ги �оседувал си�е дарови од 
Созда�ело�. По�оа, значи дошол грево�, којш�о 
го �рекинал о�ш�ење�о на човеко� со Бога, и си�е 
енергии на создание�о �очнале да се изобличуваа�. 
Следуваа� како ш�о знаеме, јавување�о на Бога во 
све�о� и ово�ло�ување�о на Бог Слово�о, новио� 
Човек-Богочовеко�-Којш�о е реалнос� којаш�о се 
�реживува во �рос�ранс�во�о на Црква�а. Но �оа, 
кое ш�о има особено значење за еден млад човек, 
којш�о е во �оче�око� на својо� духовен живо�, 
е да разбере ш�о е �оа ш�о ние го нарекуваме грев, 
и зош�о �ос�оја� си�е �ези, за�оведи и �равила, 
кој ш�о изгледаа� многу �а�и како ограничувања за 
човеко� и негова�а слобода.

Дело�о на с�асение�о, кое Бог го извршил со 
доаѓање�о, е да ни даде да разбереме дека може да се 
вра�име назад. Тоа е едно многу �риродно „�а�ување“, 
�реба да се вра�име �аму од каде ш�о сме �аднале, 
за да се доближиме до Бога. Основно�о, �рво�о и 
најважно дело за човеко� во рајо�, е не�рес�ајна�а 

моли�ва, која уш�е се нарекува вечно с�омнување на 
Бога �.е. �ос�ојано Богосозерцание. Личнос�а (на 
човеко�) била единс�вена без вна�решно рас�аѓање. 
Си�е нејзини сили биле во хармонија: умо�, срце�о, 
воља�а, расудување�о и љубов�а. Си�е душевни и 
�елесни дејс�ва биле соедине�и во една енергија, �аа 
била насочена всушнос� кон �оа - да живее човеко� со 
Бога. Тој �руд го нарекуваме не�рес�ана моли�ва или 
с�омнување на Бога. Но �оа не може да се �ре�вори 
во неш�о фиксирано, кое ш�о ќе може да го „заси�и“ 
човеко�, ако беше неш�о, кое ш�о во даден момен� ќе 
ни омрзне, �огаш и �риродно би дошол момен�о�, во 
кое одалечување�о од Бога ќе нас�а�и и дури би било 
о�равдано. Но бидејќи Бог е еден не�ресушен океан 
од љубов, воодушевување и духовно изненадување, 
никогаш човеко� кој живее блиску до него не може да се 
�резаси�и. Може да кажеме дека духовнио� човек дури 
и не знае ш�о е �оа наси�ување со Божја�а љубов, 
додека во секојдневна�а �елесна�а љубов некој ќе рече: 
„Е го сакав во �оче�око� �овеќе, сега веќе свикнав 
на него дури ми омрзна“. При Бога �оа не може да се 
случи, за�оа гледа�е дека ангели�е не�рес�ано го 
славословуваа� Божес�во�о. Ис�о �ака и духовни�е 
луѓе, иако надворешнио� живо� им �ече во една 
�ривидна моно�онос�, �ие имаа� �аква сила и во нив 
�о��олно о�сус�вува секој �о��ик за �реси�ување и 
досада. Имено, зош�о Бог, кој го ис�олнува нивнио� 
живо� е еден бескраен океан. 

Со �рво�о �аѓање на �аа енергија, �оа „�рво с�а�ус –
кво“ на човеко�, односно �ос�ојано�о гледање на Бога, 
било нарушено и умо� на создание�о се рас�рснал и 
расеал во ма�ерија�а. Човеко� �аднал и го ос�авил 
Бога, за�очнал да се занимава со ма�еријално�о, со сѐ 
она околу себе. Се �о�чинил на средина�а, ма�ерија�а 
и с�рас�и�е. Всушнос� за�очнал да му служи на 
�ворение�о �овеќе о�колку на Творецо�. Се �рекинале, 
не�рес�ана�а моли�ва и Богосозерцание�о, сами�е 
харизми кој Бог му ги дал, �ос�анале изобличени. Е�е 
како се �ојавува �рисус�во�о на с�рас�и�е.
Тука со неколку зборови �реба да кажеме, �аа борба 
на духовни�е луѓе �ро�ив с�рас�и�е, особено 
�ро�ив �елесни�е с�рас�и, односи�е меѓу �олови�е 

СТРАСТИТЕ СЕ НАЈЛОШИОТ ТИРАНИН
Митрополит Атанасиј Лимасолски
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и различни�е врски и �елесни дејс�вија ја имаа� 
�аа смисла. Имено �ие �ројави на човеко� не биле 
�риродни �ри негово�о создавање, но �ие можа� 
да се �о�чина� во духовно�о �рос�ранс�во на 
Црква�а и да им се даде смисла. Буквално да с�ана� 
осмислени, логични, да се одалеча� од сегашна�а своја 
а�сурднос� и нелогичнос�. На �аков начин човеко� 
�ов�орно с�анува гос�одар на свои�е енергии, и ги 
�олзува �огаш кога има �о�реба. Поради �аа �ричина 
Црква�а �оучува, дека не се дозволуваа� �елесни�е 
врски надвор од брако�. Ако Бог е ерос, �.е а�солутна, 
�о��олна и моќна љубов, �огаш �аа љубов е духовна.

Но и �елесни�е врски сами�е �о себеси (односи�е), 
доколку �риродно се �одчине�и на човеко�, не се 
зло. Тие му служа� и ја укре�уваа� негова�а врска, во 
закони�е и благословени �рос�ранс�ва на брако�. 
Тогаш �ие ни даваа� на нас, на Адам, �родолжување 
на родо�. Лошо е кога ќе с�ана� гос�одари и ќе нѐ 
�о�чина�. Тогаш ис�и�е ни ја одземаа� слобода�а 
и се �ре�вораа� во с�рас�и и гревови, с�ануваа� 
�ричина за �омрачување на личнос�а. Зош�о е 
докажано од о�и�, колку една с�рас� �овеќе се 
реализира во нас �олку и нѐ �оробува. Еве ви една 
вис�инска �ајна, која човек ја набљудува секој ден, 
особено во денешно време. Многупа�и �ри ис�оведи�е 
на многумина, гледам колку с�радаа�, особено �ие кој 
се �од владеење на �ие с�рас�и. И о�како го �рава� 
�оа ш�о го �рава�, барем да беа среќни... Заш�о ако 
слободоволни�е �елесни врски ја ис�олнуваа личнос�а 
на човеко�, најмалку барем во овој живо� луѓе�о би 
биле задоволни и среќни. Но денес �ие гревови се �олку 
лесни за извршување и се �ов�оруваа� со брзина на 
све�лина�а и количес�во, кое ги ужаснува и оние кој 
ги врша�. Некогаш бројка�а ги зачудува дури и сами�е 
изврши�ели! Но на крајо� се гледа дека се�о �оа го 
разнеби�ува човеко�, конечно ја заробува негова�а 
личнос�, и го �о�о�ува во крајна �емнина. Човеко� 
е склон да се обидува да се вра�и со мисла�а, дека 
вршејќи ги �овеќе и �овеќе, неш�а�а ќе се со�ра� сами 
од себе. Но намес�о �оа �ој уш�е �овеќе се оковува и се 
за�вора во уш�е �оголем мрак. Се доаѓа до �аму, ш�о 
ако (човеко�) излезе цел и жив од �аа каша, и дос�игне 
да за�очне да се �одвизува, дури �огаш разбира, дека 
�ие окови се смр�оносни.
  Тогаш за�очнува борба�а со вериги�е. Фак� е дека 
�оа е �ешко,кога си се �о�чинил на с�рас�и�е, и не 
е лесно да се о�кажеш од нив, зош�о с�рас�и�е за 

човеко� се најлошио� �иранин. Тие го �оробуваа� и не 
ги �очи�уваа�, ни�у негови�е одлуки, ни�у негови�е 
ко�нежи, ни�у негови�е с�равови, воо�ш�о ниш�о. 
Кога ќе дојде часо�, с�рас�а да дејс�вува, вна�ре во 
нас, �огаш сѐ исчезнува, зош�о човеко� е во буквална 
смисла окован. Како ш�о о�ци�е �оа �равилно го 
ис�и�але, �рво�о неш�о кое ш�о го �оробуваа� 
с�рас�и�е, �оа е умо�. Кога ќе го зафа�а� веќе 
ниш�о не зас�анува, �ело�о само дејс�вува. Ти ги 
имаш клучеви�е за ав�омобило�, но некои �и ги 
зема, ја о�вора шоферска�а вра�а, го фаќа волано� 
и �ргнува. Можеш да викаш колку сакаш: „Не �ргнувај, 
не оди!“ нема смисла. Тргнува, �е зема и �ебе со 
него и �е одведува, зош�о веќе се вселила с�рас�а, 
односно �ос�анала гос�одар. Тоа значи: „од кого ќе 
бидеш �обеден, од него с�ануваш и �оробен“ (2.Пе�. 
2,19). Ис�и�увај�е се себе си и виде�е, додека се мали 
�ороци�е, древни�е навики и лоши�е �ривикнувања, 
зош�о со многукра�но�о �ов�орување, с�ануваа� 
с�рас�и и човеко� не може да се ослободи. Всушнос� 
за�оа е нужно �ој да добие едно духовно вос�и�ување, 
�ака ќе дозволи Бог да дејс�вува и да го изведе. Зош�о 
реално само Бог може човеко� да го изведе од �аа 
сос�ојба. Од нас се бара да ја дадеме, своја�а слобода, 
своја�а борба, своја�а намера до �аму до каде ш�о 
можеме, и Бог ќе нѐ ослободи.

Тоа �аѓање на човеко�, �рекинување�о на врска�а 
со Бога, го имало како �оследица и �оа ш�о умо� на 
човеко� се рас�рснал, и �ој од �рос� и еднос�авен, 
с�анал сложен и ком�лициран. Едно сака, друго мисли, 
�ре�о зборува, че�вр�о врши �.е. има огромно 
разнообразие и разнобојнос� во негови�е решенија. 
Но не само �оа, и �ело�о ни �ре�р�ело �ромена, и 
од �рекинување�о на врска�а со Бога, се �о�чинило 
на гнилежнос�а и биолошка�а смр�. За�оа се 
разболуваме и умираме. Создание�о ги �онесло 
�оследици�е од �адо�, заш�о и �оа е �о�чине�о на 
него. О�како �рао�ецо� (на цело�о создание - Адам) 
�аднал, �ој ги вовлекол со себе си и си�е �о�омци, 
�ака се �ојавиле болес�и�е, �риродни�е беди, 
с�анување�о на сама�а �рирода �ро�ив човеко� 
- се�о �оа е резул�а� на �адо�. Треба да знае�е 
дека Бог не создал неш�о лошо, или зло, а сѐ с�ворил 
�ремудро. Тој на�равил се со голема мудрос�- и кога ги 
с�авил свои�е дела во Писмо�о, во Него се зборува, 
дека Бог за сѐ кажал дека е многу добро.
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ЗОШТО Е ВАЖНО ДА ОДИМЕ НА ЛИТУРГИЈА?

Све�а�а ли�ургија се богослужи во �арохиски�е 
храмови, задолжи�елно во неделни�е и 
�разнични денови, а некаде и �очес�о дури и 

секојдневно. Све�и�е оци Божес�вена�а ли�ургија 
ја дефинирале како „Све�а Тајна над Тајни�е“ и „Тајна 
на Црква�а“. Таа навис�ина е срце на севкупнио� 
живо� на Црква�а, средс�во и израз на нејзино�о 
единс�во со Хрис�а, и на нејзина�а �рирода како Тело 
Хрис�ово. Божес�вена�а ли�ургија ја основал самио� 
Гос�од Хрис�ос на Тајна�а вечера со свои�е ученици 
на кој им вели: „…�раве�е го ова во мој с�омен“. Така 
ли�ургија�а �рес�авува и сеќавање на Хрис�а. 
Но забележуваме дека во многу храмови, на ли�ургија 
во неделни денови доаѓаа� малку луѓе. Чес�о�а�и 
луѓе�о кои не се упа�ени и коиш�о се оддалечиле од 
Црковно�о живеење, си го �ос�авуваа� �рашање�о: 
„Зош�о да одам на ли�ургија?“ Зош�о да го �рекинам 
неделнио� одмор за да одам на ли�ургија?“. 
Зош�о навис�ина е важно да одиме на ли�ургија?

Ли�ургија�а е јавно соборно дело, на ли�ургија�а 
се собира народо� Божји, околу својо� е�иско� и 
свеш�енс�во�о да заблагодари на Бога, да го слави 
Бога, да ги �ринесе дарови�е, лебо�, вино�о и 
вода�а коиш�о ќе �ос�ана� �ело и крв Хрис�ови 
и да се �ричес�и со нив. На ова укажува и самио� 
�оим ли�ургија, кој има грчко �о�екло, ш�о значи 
служба, служење или јавно дело. Одејќи на све�а 
ли�ургија, наша�а �олза е �овеќекра�на и во �овеќе 
сегмен�и. Најна�ред одејќи на ли�ургија соборно 
се молиме, а знаеме за Гос�одови�е зборови: „Каде 

се собрани двајца или �ројца во мое име �аму сум и 
јас“. Соборна�а моли�ва е особено важна, �оради �оа 
ш�о �аа на едно мес�о ги собира луѓе�о ш�о имаа� 
една вера, кои �оврзани со љубов�а кон Бога и еден 
кон друг �роизнесуваа� моли�ви, за разнообразни 
заеднички �о�реби. Сѐ ш�о во живо�о� ни се случува, 
е дар Божји, и ниеден ус�ех не може да се случи без 
благослово� Божји. Токму за�оа ли�ургија�а ги 
содржи �розби�е кои се однесуваа� на разнообразни�е 
наши �о�реби, благо�ворен воздух, изобилие на земни 
�лодови, мирни времиња и�н. Народо� е �о��олн 
учесник во ли�ургија�а, бидејќи си�е ек�ении, 
моли�вени �розби и возгласи народо� ги за�еча�ува 
со зборови�е: Гос�оди �омилуј, Подај Гос�оди и Амин. 
Се разбира одење�о на ли�ургија не го исклучува 
домашно�о моли�вено �равило, но не �реба �оа да 
биде единс�вено, �уку �оа �реба да биде �одго�овка, 
�реба да биде неш�о ш�о ќе нѐ води кон соборна�а 
(ли�ургиска моли�ва). 

На ли�ургија, освен ш�о се молиме и се �оучуваме во 
вис�ини�е на вера�а. Се �оучуваме �реку чи�ање�о 
на Све�о�о Писмо. Имено на секоја све�а ли�ургија 
се чи�аа� делови од �осланија�а на све�ио� а�ос�ол 
Павле, или од Дела�а А�ос�олски, како и одредено 
зачало од Евангелие�о, кои ш�о се �оврзани со дено� 
и �разнико� којш�о го �разнуваме. После �оа следува 
и беседа�а на е�иско�о� или свеш�енико� којш�о 
Богослужи. Овој дел на ли�ургија�а е �оучи�елен 
или дидак�ички, всушнос� за�оа, �рвио� дел од 
ли�ургија�а се нарекува ли�ургија на огласени. Зош�о 
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во �ој дел на ли�ургија�а можеле да �рисус�вуваа� и 
некрс�ени�е, кој се �одго�вувале за крш�ение, со цел 
да се �оуча� во вис�ини�е на вера�а. Но �оучување�о 

е и за верни�е, имајќи �редвид дека Све�о�о Писмо е 
не�ресушен извор за �оука и �о�кре�а во духовнио� 
живо�. За�оа одејќи на ли�ургија освен ш�о ќе се 
�омолиме за Бог да ни го благослови секое добро дело, 
и да ни даде ш�о ни е �о�ребно, ќе учиме и ќе се 
усовршуваме во �ознание�о на своја�а вера.

   На ли�ургија�а се учиме и на заедниш�во, бидеќи 
имаме можнос� да заедничариме со ис�оверни�е 
браќа и сес�ри во Хрис�а, го засилуваме чувс�во�о 
на соборнос� заеднички ис�оведувајќи ја вера�а. На 
средби�е �о завршување�о на ли�ургија�а ќе може 
да се за�ознаеме со конкре�ни личнос�и, ис�оверни 
наши браќа и сес�ри, кој ќе ни бида� �о�кре�а 
во духовнио� живо�, и на кој ќе може и ние да им 

�омогнеме, и заедно да им �омогнеме на си�е оние 
коиш�о имаа� �о�реба од �омош. 
На ли�ургија�а благодариме.

Благодарење�о е цен�ралнио� и суш�инскио� 
дел од ли�ургија�а. За�оа момен�о� кога се 
вознесува благодарење�о се нарекува: „Канон на 
Евхарис�ија“ кој доаѓа �о �ренесување�о на дарови�е 
од жр�венико� на све�ио� �рес�ол, на големио� 
вход, и �о ис�оведување�о на символо� на вера�а. На 
него благодариме за си�е знајни и незнајни, јавени и 
нејавени доброде�елс�ва, ш�о ни се на�равени, за�оа 
ш�о Бог иако сме о��аднале �ов�орно нѐ �одигнал и 
не �рес�енал да �рави сѐ, додека нѐ возвел на небо�о 
и идно�о царс�во ни го дарувал. По моли�ва�а 
на благодарање, следи сеќавање�о (анамнеза�а) за 
се�о она ш�о Гос�од го на�равил за нас, за Тајна�а 
вечера и за зборови�е на Гос�од Хрис�ос: „Приме�е 
јаде�е ова е мое�о �ело“ и „Пиј�е од неа си�е ова е 
моја�а крв на Новио� Заве� која се �ролива за вас и 
за мнозина за �рос�ување на гревови�е“. На �аков 
начин и благодариме и се сеќаваме на с�аси�елни�е 
дела Хрис�ови на�равени за нас. Учес�вуваме и 
во �ринесување�о на Божес�вени�е дарови кое се 
случува �окму �о благодарење�о и сеќавање�о на 
Хрис�а, кога свеш�енико� �одигајќи ги дарови�е и 
�равејќи крс� со нив возгласува: „Твое од �вои�е Тебе 
Ти ги �ринесуваме за си�е и за сѐ“. Ли�ургиска�а 
жр�ва се �ринесува за си�е наши ближни, роднини и 
�рија�ели, за�оа учес�вувајќи во �ринесување�о се 
молиме за си�е нив, за си�е и за сѐ. По се�о ова доаѓа 
е�иклеза�а, во која се �овикува О�ецо�, да го ис�ра�и 
Све�ио� Дух Свој и да ги �ре�вори дарови�е лебо�, 
вино�о и вода�а во реални Тело и Крв Хрис�ови со кои 
ќе се �ричес�име.

ЛИ�УРГИЈА�А Е ЈАВНО СОБОРНО 
ДЕЛО, НА ЛИ�УРГИЈА�А СЕ 
СОБИРА НАРОДО� БОЖЈИ, 
ОКОЛУ СВОЈОТ ЕПИСКОП 

И СВЕШ�ЕНС�ВО�О ДА 
ЗАБЛАГОДАРИ НА БОГА, ДА ГО 
СЛАВИ БОГА, ДА ГИ ПРИНЕСЕ 
ДАРОВИ�Е, ЛЕБО�, ВИНО�О И 

ВОДА�А КОИШ�О ЌЕ ПОС�АНА� 
�ЕЛО И КРВ ХРИС�ОВИ И ДА СЕ 

ПРИЧЕС�И СО НИВ. 
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На крајо�, о�како се молиме за си�е �о�реби, се 
�оучуваме во вера�а Хрис�ова, ја ис�оведаме вера�а, 
благодариме и ги �ринесуваме дарови�е, доаѓа 
�ричес�ување�о со Све�и�е Хрис�ови Таинс�ва ш�о 
е круна на сѐ. Зош�о во вид на леб и вино, ги �римаме 
вис�ински�е Тело и Крв Хрис�ови, се соединуваме и 
�ос�ануваме едно со Гос�ода. Се разбира за да може 
да се �ричес�уваме �реба и нашио� живо� да го 
сообразиме со Евангелски�е за�оведи. Но �о�ребно е 
живо�о� од една ли�ургија до наредна�а ли�ургија, 
да ни �оминува во �руд, да ги извршуваме за�оведи�е 
Божји, и да живееме во склад со црковно�о �редание. 
Причес�ување�о коеш�о доаѓа на наредна�а 
ли�ургија, да ни биде �о��ик да се сочуваме себеси во 
�резвеноумие. 

По �ричес�ување�о следа� ек�енија�а и моли�ва�а, 
во коиш�о благодариме за �ричес�ување�о, и 
о��ус�о�. По ли�ургија�а, во све�о� се враќаме за да 
сведочиме за големи�е дарови коиш�о сме ги �римиле 
и за реалнос�а на Царс�во�о Божјо. Таа реалнос� 
може да се доживее единс�вено во ли�ургија�а.
Поради си�е овие �ричини и дарови кои ги �римаме 
�о�ребно е секогаш кога можеме, барем на неделни�е 
ли�ургии, да одиме во најблискио� �равославен храм 
и да се �одго�виме да се �ричес�име. Хрис�ијанино� 
е вис�ински дела�елен и жив член на Црква�а само 
ако се црквува. За�оа да не чекаме, да одговориме 
на �овико� и љубов�а на Гос�ода и да �ос�анеме 
учесници на гозба�а, на којаш�о Гос�од ни се дава за 
храна.
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ДАЛИ ТРЕБА ДА ОДИМЕ ПО БАЈАЧИ И ГАТАЧИ?
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За жал денес сѐ �овеќе е �рисутна �ојава�а кај нашио� народ, којш�о е �равославен �радиционално, а 
не суш�ински, односно кај народо� којш�о е крс�ен, а не се црквува, да оди и да бара �омош за свои�е 
�роблеми, болес�и и с�раданија кај бајачи�е и га�ачи�е. Денес и медиуми�е �реку рекламирање на 

бајачи�е, �реку �окана да гос�уваа� во нивни�е емисии, се разбира �оради заедничкио� �рофи�, доведуваа� 
до �оа многу луѓе да бида� заблудени. Барање�о на магиско инс�ан� решение за �роблеми�е кои во живо�о� 
нѐ о��ере�уваа�, не е во согласнос� со �равославно�о �редание. Си�е �роблеми кои во живо�о� ни се даваа�, 
се своевиден благословен од Бога, крс� �реку којш�о се с�асуваме. Како ш�о вели �ре�одобнио� Серафим Роуз: 

„Живо�о� си�е ги рас�нува на крс�, наше е дали ќе бидеме како благоразумнио� разбојник на крс�о�, или како 
оној неразумнио�“. Желба�а �роблеми�е да се надмина� на брз магиски начин е неблагословена. 
Намес�о �оа �о�ребно е да го согледаме целио� наш живо�, да ги видиме �ричини�е за наши�е болес�и и 
с�радања, чес�о�а�и, иако не секогаш, кога ќе се о�с�рана� �ричини�е �рес�анува и с�радање�о. Црква�а 
Хрис�ова ги има си�е с�аси�елни Све�и Тајни, и средс�ва кој ни се �о�ребни не само за с�асение, �уку и 
средс�ва којш�о даваа� одговор на си�е �ос�авени �рашања. За�оа кога човеко� с�асение�о од свои�е 
душевни и �елесни с�радања, го бара надвор од Црква�а, кај бајчи�е и га�ачи�е, �ој ја негира Црква�а, 
односно ис�раќа �орака дека за �роблеми�е во неговио� живо� Црква�а, �равославно�о учење и �редание 
немаа� соодве�ен одговор. 

НО КОИ СЕ ВСУШНОСТ БАЈАЧИТЕ И ГАТАЧИТЕ?
Голем дел од бајачи�е се изманинци. Еден дел од нив, се случува навис�ина да им „�омогна�“ на луѓе�о. Тоа се 
случува �оради �оа ш�о �ие ја корис�а� демонска�а енергија, а демони�е со оглед на �оа ш�о се �адна�и 
ангели и со оглед на �оа ш�о се духовни би�ија, се многу ин�елиген�ни, �а се случува да ги �редвида� рабо�и�е, 
или болес�а којаш�о �ие ја �редизвикале во човеко� �реку нивно�о �рисус�во во него ја �овлекуваа�. Но 
�оа го �рава� не �оради добрина, �уку да го заблуда� човеко� и да го одалеча� од Бога. Во една �рилика кога 
с�арецо� Пајсиј го за�рашале дали маѓе�сник може да излекува човек �ој одговорил: „Некој којш�о е �о�ресуван 
од демоно�, може да го на�рави да се чувс�вува добро, со �оа ш�о демоно� ќе го ис�ра�и кај друг. За�оа ш�о 
маѓе�снико� и ѓаволо� се колеги, �а му вели на ѓаволо�: „Излези од овој, и оди кај оној“. Го вади демоно� од 
него, и го �раќа кај некој роднина или �озна� којш�о му има дадено �раво на ѓаволо�. Всушнос�, �ој ш�о имал 
демон вели: „Јас с�радав, но �ој ми на�рави да бидам добро“ и, �ака маѓе�снико� с�анува �о�уларен. Најчес�о 
луѓе�о кој се исцелени од бајачи�е и га�ачи�е, забораваа� на Бога, нивни бог �ос�анува бајачо� кој им дал 
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�ривремено здравје, односно �ие се �окоруваа� на демоно� кој дејс�вува �реку него. Некој ќе се за�раша со �раво 
од каде ние знаеме и од каде сме сигурни дека �ие луѓе дејс�вуваа� со демонска�а енергија, кога и све�и�ели�е 
имале над�риродни дарови? Многу све�и�ели имале дарови којш�о ја надминувале човечка�а �рирода�а, 
но основна одлика за све�и�ело� е смирение�о, �ој ниш�о не си �ри�ишува на себе си, �уку сѐ на Бога му 
�ри�ишува, све�и�ели�е �о�оа, се молеле, се �ричес�увале, се ис�оведале, се �редавале на крајни �одвизи и 
аскеза, а за добрини�е кои ги �равеле не земале �ари, на �акви�е Бог им дарувал �розорливос�, но �акви�е луѓе 
е ре�кос� да се сре�на�, �ие бегаа� од све�о� и слава�а човечка. Но ш�о е �оа ш�о го гледаме кај бајачи�е? 
Гледаме луѓе коиш�о се горди, коиш�о свои�е „услуги“ ги на�лаќаа� ска�о, коиш�о се фала� и гордеа� со себеси, 
се рекламираа� �о медиуми�е, луѓе кои не ги знаа� основни�е вис�ини на вера�а,луѓе коиш�о никогаш во 
живо�о� не се ис�оведале, ни�у се �ричес�иле. Норамлно, се доаѓа до заклучоко� дека Бог не може да дејс�вува 
�реку �акви�е луѓе. Еден мал дел од нив �ривидно, надворешно изгледаа� дека се хрис�ијани, чуваа� икони 
или с�ануваа� дона�ори на разни �араклиси, но без оглед на �оа и нивнио� �рофил на личнос� се вкло�ува 
во �рофило� којш�о �огоре го о�ишавме. Ѓаволо� чес�о�а�и се �ре�рава, за�оа и не случајно нѐ о�оменува 
све�ио� а�ос�ол Павле да бидеме внима�елни: „Немој�е да се чуди�е на ова! И самио� са�ана може да се 
�ре�рава во ангел на све�лина�а! Тогаш не е необично ако и негови�е слуги се �ре�раваа� во службеници на 
�раведнос�а“ (2 Корин�јани�е 11,14-15). 

Баење�о и га�ање�о не го осудува само Хрис�ова�а Црква, ис�о�о било осудено уш�е во С�арио� заве�,
„Да не се најде меѓу вас човек кој го �ера сино� свој или ќерка�а своја да �омине �реку оган, заради исчис�ување, 
или да �ре�скажува, да га�а, или, �ак, маѓесник, бајач, или ш�о �овикува духови, ни�у, �ак, волшебник, ни�у 
�аков ш�о разговара со мр�ви; заш�о секој кој го �рави �оа, е гнасен �ред Гос�од, и �окму �оради �ие гнасо�ии 
Гос�од, �војо� Бог, ги изгонува од �ред �ебе“ (5 Мојсеева. 18,10-12).
„А на ... на вражачи�е, и на идоло�оклоници�е и на си�е лажливци, нивнио� дел им е во езеро�о, кое гори со 
оган и сулфур“ (О�кровение 21,8). 

Но она ш�о е најлошо е голема�а ш�е�а којаш�о ја �ре�р�уваа� оние коиш�о ги �осе�уваа�. Имено о�како 
човеко� ќе им �оверува на бајачи�е, и о�како на магиски начин �ривидно и �ривремено ќе си реши некој негов 
живо�ен �роблем, �ој �огаш сериозно се одалечува од Бога и �ос�анува роб на ѓаволо�. „Лекување�о“ на една 
болес� ќе го �ла�и со друга болес�. Најчес�о голем дел од оние ш�о оделе �о бајачи имаа� силен нес�окој, 
силен немир, а завршуваа� и со душевни болес�и и самоубис�ва, �о �одолг �ериод од �осе�ување на бајачи�е и 
га�ачи�е. 

Со �аквио� чин човеко� ш�о ги �осе�ува га�ачи�е се одалечува и од Црква�а и од �ричес�ување�о со све�и�е 
Хрис�ови Тајни, за ш�о јасно и недвосмислено сведоча� све�и�е канони. Све�ио� Василиј Велики баење�о и 
одење�о �о бајачи го с�оредува со убис�во�о и �редлага слични е�и�имии. Значи луѓе�о ш�о ода� �о га�ачи 
не �реба да се �ричес�уваа� додека не се �окаја�.
Многу од �радиционални�е хрис�ијани�е ода� �о бајачи�е и га�ачи�е, а ис�овремено ода� и во Црква, и се 
�ричес�уваа� �радиционално во �ос�и�е, со ш�о си нанесуваа� уш�е �оголема ш�е�а, не може некој да оди 
�о бајачи и да се �ричес�ува. Не може Хрис�ос да влезе во душа која од себеси на�равила демонско дувло.  
Токму за�оа си�е кои оделе �о маѓе�сници, најна�ред �реба да се ис�оведаа� и да се �окаја� за �оа, а �о�оа 
да �очна� да живеа� духовен-црковен и ли�ургиски живо�. Само �ака ќе најда� с�окој и мир за души�е. 
Проблеми�е �ак и болес�и�е �реба да ги лекуваме лечејќи ги гревови�е и с�рас�и�е кои довеле до нив. Бидејќи 
гревови�е доведуваа� до болес�и. Оние болес�и кои нема да се исцела� и �окрај надминување на грево� кој 
довел до нив, да ги �рифа�име со благодарнос� кон Бога, како дар од Него, �реку кој дар на �аинс�вен начин ги 
с�асува наши�е души.     
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За пос�оење�о на Полошко-Те�овска�а Епархија во �еко� на XVI и 
XVII век, се дознава од два докумен�и на Охридска�а архиепископија, 
по�оа од неколкуте записи во с�ари�е ракописни книги и од 

на�писо� во црква�а Св. Богородица во Лешочкио� манас�ир, кој 
пос�оел сѐ до 1879 год. 
Полошка�а епархија нас�анала во XIV век до нејзино�о пропаѓање во XVII 
век. Меѓутоа, верски и црковен админис�ра�ивен цен�ар во полошкио� 
крај имало уш�е за време на делување�о на први�е јужно-словенски 
апос�оли, во IX и во X век, во с�арио� град Лешок, по�оа во манас�иро� 
Св. Богородица во Те�ово, а подоцна кај обновенио� Лешочки манас�ир 
Св. Богородица во село�о Лешок.
Полог всушнос� пре�с�авува рамнина и ко�лина на река�а Вардар, а од 
Косово и Призрен Полог е одвоен со Шар Планина. Називо� на Полог е од 
поче�око� на населување�о на овој крај со с�ари словени кои овој крај го 
нарекувале подлог, ш�о значи ниска шума и пасиш�а. Полог се сос�ои од 

Горен Полог со облас�а на изворо� на река�а Вардар и по нејзино�о �ечение со градо� Гос�ивар и Долен полог, 
каде продолжува �ечение�о на река�а Вардар и со облас�а на градо� Те�ово, и како �акви се спомнуваа� кај 
споменици�е од XI век.
Во време на формирање�о на Охридска�а архиепископија, а можеби уш�е и порано, за време на апос�оли�е 
Климен� и Наум и нивни�е ученици во X век, оформен е во Долнио� Полог, под С�арио� град Лешок, духовен 
и црковен цен�ар на чело со хорепископ, како намесник на Призренска�а Епископија, под чија јурисдикција 
бил Полог, од самио� поче�ок на хрис�ијанс�во во него. На имо�о� на овој намесник имало првоби�на 
црква посве�ена на Св. Богородица, која според еден сочуван с�олб пилас�ер, личела на најс�ари�е цркви во 
околина�а на Преспа и Охрид, која пропаднала заедно со градо�-�врдина Лешок, за време на борба�а на срби�е 
со Визан�ија и за време на српскио� жупан С�ефан Немања,1189/90 год., кога Полог го одзема од Визан�ија и ја 
припојува кон српска�а држава. 
Подоцна кон клрајо� на XII век или поче�ок на XIII век, во манас�иро� била изградеана помала црква 
Св.Богородица, која во �еко� на векови�е била обновувана, и со сочувана ис�а основа. Од досега наведено�о 
сега е јасно зош�о во повелба�а од 1326 год., на крало� С�ефан Дечански за Призренска епископија вели дека 
нејзинио� ме�ох Св. Богородица, под урна�ини�е на С�арио� град Лешок, во Долнио� Полог „о� вјека“ се 
нарекува „двор епископски“ и од секогаш било ослободено од даноци. 
Во една повелба од 1019 год., на визан�искио� цар Василие II Македонец, се спомнуваа� си�е епископии на 
Охридска�а архиепископија, меѓу кои и Призренска епископија во која меѓу други�е градови бил и С�арио� 
град Лешок (се мисли на разорена�а �врдина над црква�а Св. А�анасие). Пона�ака во повелба�а се вели: „да 
призренски епископ, според с�аро�о уредување, воспос�авено со формирање�о на Охридска�а архиепископија 
за време на македонскио� цар Самуил, има право на 15 привилеговани свеш�еници и на ис�о �олку кме�ови, 
ослободени од си�е државни давачки, не само во Призрен �уку и во градови�е на своја�а епархија“.
Најс�ар сочуван спомен среќаваме во к�и�орска�а повелба на визан�искио� цар Роман III Аргира (1028-1034 
год.) напишана за манас�иро� Св. Ѓорѓи кај Скопје, кој не е сочуван во оригинална форма �уку се спомнува во 
ракописи�е од крало� Милутин. Во нив с�ои дека визан�искио� цар Роман, како прв к�и�ор на Св. Ѓорѓи 
Скопски, дарил „во Положкој облас� село Речица, кај Те�ово и во Горен Полог села Бањица, Точило и уш�е две 

ЦРКВАТА СВ. АТАНАСИЕ ВО СТАР МАНАСТИР НАД 
ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР ВО СЕЛОТО ЛЕШОК

НИЗ ИСТОРИЈАТА И ДЕНЕС
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други села“. Пред крај на XI век Полог од визан�ијци�е бил одземен од Срби и Нормани, според Ана Комнена 
1093/4 год., бил заземен од српскио� жупан Вукан, а во 1097 год., од Нормански војсководци херцеговци, Боемунда 
Пун�ез и Пе�ар Алифски. По�оа во 1189/90 год. српскио� жупан С�ефан Немања го освоил Скопје, Призрен 
и Полог, за да во XIII век со Полог наизменично пов�орно владеа� визан�ијци, епирци, бугари и срби. Долен 
и Горен Полог, егзис�ирале како две жупании, каде околу 1214-1282 год, биле под влас�а на Визан�ија, а со нив 
управувале бога�и велепоседници со седиш�е во Долен Полог во С�ар град Лешок. По�оа од визан�ици�е Полог 
пов�орно бил одземен од с�рана на српскио� крал Милутин 1282/3 год., и пов�орно с�авен под Призренска 
Епархија, која, како ш�о видовме, била формирана за време на Царо� Самуил или за време на Климен�а и Наума. 

Од писма�а на Охридскио� архиепископ Теофилак� (1084-1108год.) дознаваме дека �ој во својо� регион имал 
многу проблеми со богомилска�а ерес, која во периодо� помеѓу XI-XIII век имала посебна организација и е 
позна�а под име�о како Македонска Богомилска црква на Другуви�и и Драгоевици, а многу од �ие припадници 
биле смес�ени во Полог. Поради �оа Теофилак� чес�о па�и одел во Полог, како ш�о дознаваме од негови�е два 
писма. Богомили�е ги имало и во Велс, Прилеп и Рашка од каде Немања ги избркал, па се пре�пос�авува дека 
�ие избегале од Србија и се населиле во Полог. Дека е �ака дознаваме и од писмо�о на Охридскио� архиепископ 

Дими�рија Хома�ијан (1217-1234) во кое се вели дека положани им припаѓаа на Другуви�и или Драгивиќи
Со завземање на Полог од с�рана на срби�е од крајо� на XII и за време на XIV век, веке нема �рага од богомили 
во Полог. А уш�е повеќе ш�о е зголмен број на изградба на цркви како и неколку кралевски и царски заеми 
од соседни облас�и кои добиле ме�охии во Полог. Крало� Милутин ги избркал богомили�е, а околу село�о 
Лешок има изградено седум цркви, кои денес се во урна�ини. Нив ги граделе помесни�е свеш�еници, монаси и 
бога�и�е граѓани на село�о Лешок, како и во другир�е соседни мес�а се развил кул� за градење на многу цркви 
и посве�ени на различи�и св�ци.

Подоцна со Полог владееле �урци�е пе� века од 1399 до Кумановска би�ка на 10 и 11 ок�омври 1912 год., кога 
срби�е ги победиле �урци�е, а Полог по�паднал под владение на Српска Кралевина за да во 1918 год., влезе во 
сос�аво� на Кралевс�во�о на Југославија односно на кралс�во�о на срби�е, хрва�и�е и словенци�е.

Една од �ие цркви е и црква�а Св. А�анасие Александриски, чии рушевини се о�копани во 1927 год. На 
саркофаго� на к�и�оро� на оваа црква пишува: „Јас јеромонах Ан�оние придох в-сије мес�о и рас�ежаах и 
раскопах габарије и уравних брегове и начех си храм зида�и све�аго А�анасија в-дни краља Милутина“. Со оглед 
на форма�а и на начино� на градење�о, како и по сочувана�а орнамен�ика во камен, к�и�оро� на оваа црква 
бил човек со голем морал да има на располагање повеќе средс�ва за изградба�а и за вна�решно�о уредување на 
црква�а. Според �оа �ој мора да бил многу образован и син на бога� влас�еоски син, пред да се замонаши, и 

Црква: Св. А�анасие Александриски - С�ар манас�ир Југозападен дел од наосо�
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со �ендеција црква�а над Лешок да ја посве�и на Св. А�анасие Александриски, на најголемио� заш�и�ник на 
православие�о во борба со Ариева�а ерес.
Пишани докумен�и за С�арио� манас�ир Св. А�анасие над Лешочкио� манас�ир ни дава Игумено� на 
Лешочкио� манас�ир, Преродбеник и просве�и�ел Кирил Пејчиновиќ, кој го обновил Лешочкио� манас�ир во 
XIX век. Тој вели дека Св. А�анасие е разорен и пус� веќе 120 години пред �ој да дојде во Лешочкио� манас�ир 
во 1818 год., ш�о значи во 1698 год. За �оа како пропаднал С�арио� манас�ир, кажува негов помлад современик 
дечански јеромонах Гедеон Јуришиќ, кој запишал во 1850 год.: „од планина дојде велика бура, која речениј манас�ир 
замало сав однесе. Сада се виде зидине од цркве, познаје се ол�ар и певнице, има и неколико образа кој живопис 
познаје се, �акодје и мес�о где су челије биле“. По разрушување�о манас�иро�, монаси�е го напуш�аа�. 
Манас�иро� бил за�рупан 4 м во висина од наносо� на земја�а и буица од дождови. Но секоја година на 18 
Јануари, по с�аро, околни�е меш�ани доаѓале редовно и палеле свеќи, а особено го посе�увале жи�ели�е од 
село�о Брезно, од каде па�о� за Лешок водел под урна�ини�е на манас�иро�. 

Тоа силно поклонување на све�ецо� Св. А�анасие од 
с�рана на селани�е од околни�е села го по�икнало 
рускио� монах Теодори�, кој избегал од Русија поради 

прогон на руски�е свеш�еници и верници, по Ок�омвриска�а револуција, и кој нашол мир и засолниш�е во 
Лешочкио� манас�ир, да почне со о�копување на за�рупана�а црква Св. А�анасие во С�ар манас�ир. За �оа 
бил информиран Скопскио� ми�рополи� Варнава кој о�иде во Лешок лично да продолжи со раководење�о со 
пона�амошни�е ископувања на црквичка�а, а помогнале и селани�е од околни�е села, �ака ш�о во авгус� 
1927 год., во целос� била очис�ена вна�решнос�а на црква�а. Од надворешна�а северна с�рана на црква�а 
земја�а била ос�авена во висина од околу 1 м, како заш�и�а и укрутување на ос�а�оци�е од ѕидови�е.
Освен �оа големи�е вдлабна�ини во ѕидови�е се пополне�и со сува�а ѕидарија од камено� кој бил рас�урен 
од урна�и�е делови на црква�а. Таа година е пос�авен и дрвен времен покрив, за да бида� заш�и�ени 
ос�а�оци�е од ѕидови�е од а�мосферски�е влијанија, дожд, снег, ве�ер. Тој покрив и ден денес кој и ден денес 
пос�ои. Од �огаш само покриви�е од �ули�е биле неколку па�и менувани поради до�раенос�, сѐ до скоро, 
кога е пос�авен покрив од лим во 2013 год., и по�прена дрвена покривна конс�рукција која веќе во голема мера е 
�рула.

Ѓурѓица Лековска
Сове�ник Конзерва�ор во НКЦ-Скопје

Продолжува

Реконс�рукција на јужна фасада Основа
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Све�ио� с�арец Јаков Цаликис е роден на 5 ноември 1920 година во Ливис, Мала Азија (денешна Турција), 
во семејс�во на �обожни роди�ели, во нивно�о семејс�во во седум �околенија имало јеромонаси, еден 
е�иско� и све�и�ел. На крш�ение�о го добил име�о на својо� дедо �о �а�кова лоза Јаков. Неговио� 

�а�ко се викал С�аврос, а негова�а мајка Теодора. Во �оа време �ие �ремногу с�радале од �урци�е, ш�о 
ги �ринудило да го на�уш�а� свое�о вековно огниш�е и да замина� во Грција, во Евија. Не долго �ред �оа, 
неговио� �а�ко бил фа�ен од �урци�е и ис�ра�ен на �ринудна рабо�а. Но �одоцна �ов�орно семејс�во�о 
се собрало заедно. С�арецо� со љубов се сеќавал на свои�е роди�ели. Особено на своја�а мајка која с�оред 
негово�о кажување живеела „со монашки живо�“. Семејс�во�о живеело во смирен аске�ски живо�, све�ио� 
Јаков се сеќава и на �оа како деца�а во семејс�во�о �ред да се �ричес�а� ги целивале раце�е на роди�ели�е, 
�росејќи од нив �рошка.

Уш�е од своја�а младос� с�арец Јаков ја �очувс�вувал близина�а со Бога. Нивно�о �рво �рис�аниш�е �о 
на�уш�ање�о на Турција, бил еден магацин во кој ш�о семејс�ва�а меѓу себе биле разделени со �рекривки. 
Уш�е �огаш �ој бегал од секакви срамни и �разни разговори и цврс�о го чувал во себеси целомудрие�о. Си 
на�равил една мала кадилница со која кадел велејќи „Алуја“, �окрај �оа ш�о кадел во нивнио� дел од магацино� 
ги �ргал �рекривки�е ш�о служеле како �реграда и кадел насекаде. Во близина�а на �рис�аниш�е�о имала 
една мала ка�ела каде ш�о младио� Јаков одел со баба му, ги �алеле кандила�а и се молеле, а �аа му ги раскажувала 
жи�ија�а на све�ии�е, и му раскaжувала за нивни�е семејни �ре�ходници кој ш�о биле јеромонаси. Во близина 
на училиш�е�о, каде ш�о учел, имало ка�ела �осве�ена на Пре�одобна Параскева каде ш�о �о училиш�е�о 
�оминувал време во моли�ва, и каде ш�о с�оред негово�о кажување нему му се јавувала Пре�одобна�а и 
разговарала со него. 

Кога научил да чи�а, �очнал да ги чи�а богослужбени�е книги, да го учи црковно�о �еење, а Бог го дарувал со 
�аа дарба да има �рекрасен глас. Ја научил све�а�а ли�ургија на�аме� од нејзинио� �оче�ок �а сѐ до крајо�. 
Ги имал и клучеви�е од селска�а црква каде ш�о ја вршел и должнос�а на еклисијарх (црковен служи�ел). Уш�е 
како де�е за време на све�а�а ли�ургија ги гледал све�и�е ангели. Знаејќи го неговио� живо�, иако бил сѐ 
уш�е де�е, многу луѓе доаѓале за сове� кај него или со барање да се �омоли за нив. 

СТАРЕЦ  ЈАКОВ ЦАЛИКИС
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За�очнала В�ора�а све�ска војна, а со �оа и голема сиромаш�ија. 
Од �ешко�ии�е ш�о им ги донел живо�о�, здравје�о на негова�а 
мајка се нарушило, �аа �очинала во свои�е че�ириесе��и години од 
живо�о�, �ри дена �ре�ходно нејзина�а смр� ја о�крил ангел. Скоро, 
�о нејзина�а смр� се упокоил и �а�ко му. Во 1947 година бил �овикан 
да го о�служи военио� рок. За време на военио� рок �окажувал �аква 
воздржливос� и благочес�ие, ш�о другари�е чес�о�а�и го исмејувале, 
но �одоцна �очнале да го �очи�уваа� и да му се обраќаа� за сове�. 
Дури бил земен за аѓутан� на командиро� на војска�а, кој особено го 
�очи�увал �оради неговио� благочес�ив живо�.

О�како се омажила негова�а сес�ра Анас�асија, на која ш�о, рабо�ејќи 
физичка рабо�а ѝ обезбедил чеиз, �ој се упа�ил во манас�иро� на 
све�и Давид Евијски, каде имал видение на све�ио� во кое му �обарал 

келија, а све�ио� го благословил неговио� �одвиг, само доколку е решен да ос�ане �ука, и со �оа видение�о 
завршило. Кога влегол во манас�иро� игумен бил Никодим . Во манас�иро� имало и �ројца монаси и �ројца 
�ас�ири кои во манас�иро� живееле одделно. Тие му �равеле не�рија�нос�и на све�и Јаков Цаликис, негово�о 
доаѓање не го �рифа�иле со љубов. Но игумено� гледајќи ја негова�а доброде�елнос� го �о�с�рижал за монах со 
ис�о�о име, а во 1952 година го ис�ра�ил кај ми�ро�оли�о� на Халки Григориј да го рако�оложи за свеш�еник. 
По рако�олагање�о за свеш�еник во манас�иро� �очнало да се живее с�оред о�ш�ежи�елнио� �и�ик, со 
секојдневно служење на све�а ли�ургија, и на си�е богослужби којш�о ѝ �ре�хода�. 

Чес�о�а�и све�и Јаков ноќе, додека монаси�е с�иеле, се одалечувал во �еш�ера�а на све�и Давид Евијски, 
којаш�о ја о�крил �о негови�е све�и моли�ви. Таму му се јавувал све�ио� Давид. Не ре�ко бил соочуван со 
демонски искушенија, какви ш�о биле �ојава на змии и шкор�ии за време на моли�ва�а, а �онекогаш демони�е, 
не можејќи да го совладаа� го �е�але. Неговио� �одвиг, кој од младос�а, од негова�а дванаесе��а година го 
држел, �одразбирал не јадење цела седмица, а во сабо�а �о све�а�а ли�ургија скромна �р�еза, еднис�вено во 
неделни�е денови �о ли�ургија�а си дозволувал �ообилна �р�еза.
  Поради невидливи�е и видливи�е на�ади на демонски�е сили, и �оради с�рогио� �одвиг му било нарушено 
здравје�о, бил и о�ериран, но од си�е �ешко��ии се избавувал �о моли�ви�е на све�и Давид Евијски, на 
све�ио� Јован Руски на кој чес�о им се молел. 

Бил удос�оен со грамо�а за вршење на должнос�а духовник-ис�оведник. Од �ој момен� кај него се слевало 
мнош�во народ на ис�овед. Народо� добивал изобилна утеха од него зош�о Бог го удос�оил со даро� на 
�розорливос� и чи�ање на �омисли�е. Кај него �ос�ојано �рибегнувале луѓе кој ш�о се ис�оведувале, барале 
�омош, или исцеление на нивна�а болес�. Чес�о�а�и �ре�одобнио� Јаков ги благословувал со глава�а на све�и 
Давид Евијски и �ие си заминувале исцелени.Покажувајќи го свое�о бескрајно смирение, чудесни�е исцеленија 
не ги �ри�ишувал на себеси, �уку на све�и�е мош�и на све�ио� Давид.
   О�како �о��олно го вос�ановил манас�иро� на све�ио� Давид и избрал наследник за с�арец се �одго�вувал 
за свое�о заминување во вечнос�а. На �разнико� на Воведение�о на Пресве�а Богородица во храмо� Гос�одов, 
о�како о�служил све�а ли�ургија, и �римил мнош�во духовни чеда на ис�овед, мирно ја �редал своја�а душа 
на Гос�ода. На неговио� �огреб �рисус�вувало мнош�во народ, негови духовни чеда кој се о�рос�иле од својо� 
духовен о�ец. Све�ио� Јаков и �о свое�о заминување од овој све�, �рави бројни чудеса, дури и �ос�оја� 
сведош�ва од луѓе на кој им се јавувал. По негови�е све�и моли�ви, Хрис�ос Бог, да нѐ �омилува и с�аси.Амин
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Чоек кога дајма спомиња Бога и моли� мy ce чес�о, �ој има� оружие нa дјавола. A ja гледам у едни луди 
људи, нe земаа� �аквоа оружие, �око некаква с�вар или хамајлие на капа, на гуша, или за о� уроци, или 
за о� надвора се надеа, на ниш�о, ш�o ги лаже еќим за пape. Или ако ќе бис� и пoп ако �и рече� да �и 

запишем хамајлиа, да не го веруаш. Тој �е лаже� за пари. Едни гледам и о� хоџи писмо узеле, окајание. Тој ли ќе 
�е чува? Тој не можеше ни своа�а челад да дочува, �око кога им дојде смр��а, изумре. Едни гледам с�авиле на 
глава на имање лук, едни зеле о� волка зуб, други и срдце�о, па го носа� како свја�иња. И, сиромаше! Ш�о �ова 
неверс�вие во �ебе? Ш�о �ова многобожие во �ебе? Ш�о �ова безумие на с�арос�? Вук да можел да чува 
чоека, свакиј во куќа�а по еден жив ќе ранеше да гo чува�.

Другии гледам праа� покуши ѓаолски на сами празници, на бадник, на ле�ник, на Ѓурѓов ден, другии веруа� во 
среќа, кој ќе гo сре�е�, другии во ден хаирлиа или лош, едни жени држа� пе�ок, нe преда� и спро�и среда, да 
не им се изгори некое де�е – a не го ос�ава� амане� на сајбиа�а ш�о го создал, да го чуа�, �око сама сака� 
сo непредење да го дочува�. Туа види безбожие во хрис�иани! Ја �и ли ќе се чуваш о� �ога ш�о нe виѓаш, сo 
нерабо�ање, сo зачинуање? Може ли слепец да се чува сам, дур нe ce моли� на водјако� да го чува� о� дрво, о� 
камен, о� зид, о� праг, о� дупка, о� све ш�o год водјак гo чува�? И мије �ребе� да се фрлимо на баш ш�о ни е 
ем созда�ел, ем воѓак, ем нас�авник. Туа види како не смо божии, a причесна сакамо. Това безумие виѓам повише 
во жени, a пoмалo во мужи. Велаким, има� едни мужи ш�o прашуа� жени�е како е веков, кое фела� и кое не 
фела�, и вeли�: „Моа�а баеѓи признауе� о� ваквија рабо�и.“ Па другиј безумен мy вели�: „Елбе�е, е дал Господ 
ум, повише запаме�ила.“
А окајане, запаме�ила ѓаволско�о, дали запаме�у(е) божио�о? A �и, безумне, ш�o веруеш жена �и, �и ќеш како 
Адам ш�о послуша Ева, па ги испуди Господ о� рај. И пак едни хрис�иани не прашуа� попо�, кои празници се 
држи�, кои се рабо�а�, �око �иа го уча� попо� како да прави� и да држи�. A слепче слепиј, у �ебе очи има�? 
Tи нe можеш и сам да ходиш, a водјако� ка си гo зел пo себе да го водиш? Koj ќе види� ш�о ќе рече�? „Слепец 
води� водјака .“

Хрис�иани божи, че�верци да рабо�и�е, нема грех, сал� недела нека се држи хубаво. Жени спро�и среда нека 
преда�, и у пе�ок нека рабо�аа�, мужи че�верци нека ораа�, нека воза�. Велаќим, овија грехови ш�о пише� во 
книга нека ги нe чина� и �ија добри рабо�и ш�о са писани во оваја книга нека држа�. Ем да веруе�е ка ш�о ви 
казахме, зере �ака зехме о� Господа и �ака даваме вам, ако сака�е да прокопса�е на овој век, да има�е бериќе� и 
реха�лик, и на �ој век да најде�е царс�во небесно, и нa овој мал век ш�о ќе векуа�е – благода� Божија, и милос� 

его да ве дочува� о� свако зло, о� с�рели ле�јаш�ија во дни, и о� веш�и во �ме преходјаш�ија, 
о� с�рјаш�а и беса полуденаго, и о� меч�аниј лукавих, моли�вами пречис�ија Богородици, 
силоју чес�наго и живо�ворјаш�аго крес�а, предс�а�елс�вих чес�них и безпло�них сил, 
чес�наго и славнаго пред�ечи и крес�и�ења Иоанна, свја�их славних и всехвалних апос�ол, 
свја�их славних и добропобедних мучеников, преподобних богоносних о�ец наших, и свја�аго 
великомученика Дими�риа миро�очиваго, и Онуфриа великаго, и Нифон�а свја�аго, и 
свја�и�елеј Симеона, Савви, сербских просве�и�елеј, и всех свја�их, амин.

Извор: Огледало, 1816 г.

ПРЕП.?КИРИЛ ПЕJЧИНОВИК
против амајлиите и бајачите
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На 17. 02. 2014, Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
о�служи све�а Зла�оус�ова ли�ургија и изврши чин 
на осве�ување на све�и Ан�имиси во Соборнио� 

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

На 01. 03. 2014, Ми�рополи�о� Те�овско-гос�иварски 
г. Јосиф, изврши групно Крш�ение во манас�ирскио� 

комплекс „Св. А�анасиј“ во с. Лешок .

На 18. 02..2014, во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а 
епархија и на Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
беше градоначалнико� на опш�ина Маврово-Рос�уше 

г.Мукрем Мехмеди.

На 01. 03. 2014, Ми�рополи�о� Те�овско-гос�иварски 
г. Јосиф, изврши групна венчавка во манас�ирскио� 

комплекс „Св. Наум Охридски“ на Попова Шапка.
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На 06. 04. 2014, во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а 
епархија и на Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
присус�вуваше Минис�еро� за Надворешни Рабо�и 

г. Никола Попоски.

На 22. 04. 2014, Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
во све�а�а ми�рополија го прими г. Зоран Заев 

пре�седа�ел на СДСМ.

На 05. 04. 2014, на покана на Ми�рополи�о� 
�е�овско-гос�иварски г. Јосиф, во манас�ирскио� 
комплекс „Св. А�анасиј“ с. Лешок, младински�е 
организации на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ – Те�ово, 
беа засадени дрвја како знак на взаемена почи� и 

хрис�ијанско единс�во.

На 03. 03. 2014, во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а 
епархија и на Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
беше градоначалнико� на опш�ина Јегуновце г. Тони 

Коцевски.

На 09. 03. 2014, во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а 
епархија и на Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, беше 
минис�еро� за �руд и социјална поли�ика г. Диме 

Спасов. 

На 15. 03. 2014, во посе�а на Те�овско-гос�иварска�а 
епархија и на Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
присус�вуваше Пре�седа�ело� на Република 

Македонија г. Ѓорге Иванов. 
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На 24. 05. 2014, се о�служи све�а архиерејска 
Ли�ургија на којачиноначалс�вуваше Ми�ропо-
ли�о� преспанско-пелагониски и админис�ра�ор 
Авс�ралиско-новозеландски г. Пе�ар, во сослужение 
на Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф и 

Ми�рополи�о� кумановско-осоговски г. Јосиф.

На 25. 05. 2014, Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 

изврши осве�ување на новоизграденио� храм 
„Св. Кирил и Ме�одиј“ во Маврови Анови.

На 22. 05 2014, кога црква�а го слави „Св. Никола“ 
– (ле�ен), Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
богослужеше Све�а Зла�оус�ова ли�ургија во храмо� 

„Св. Никола “ во с. Жилче – Те�овско. 

На 23. 04. 2014, Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, по 
покана на г-ѓа Теута Арифи градоначалничка�а на 
опш�ина – Те�ово ос�вари средба во зграда�а на 

локална�а самоуправа.

На 27. 04. 2014, Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, во 
храмо� „Св. Никола“ во с. Копанце – Те�овско, осве�и 

�емели за �рпезарија.

На 18. 05. 2014, Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 

изврши осве�ување на новоизграденио� храм 
„Св. Никола“ во с. Сушица – Гос�иварско.
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На 07. 06. 2014, Годишен помен за блаженоупокоенио� 
Ми�рополи� г. Кирил.

На 29. 05. 2014, на празнико� Вознесение на 
Господ Исус Хрис�ос (Спасовден) Негово�о 
високопреосвеш�енс�во, Ми�рополи� �е�овско-
гос�иварски г.Јосиф о�служи све�а архијерејска 
ли�ургија во манас�ирскио� комплекс „Све�и 
А�анасиј и све�а Богородица“ село Лешок, и изврши 
ракополагање во чин ѓакон на дипломиранио� 

богослов и �еолог Маријанчо Мадевски. 

На 08. 06. 2014, Духовден во Гос�ивар.

На 01. 06. 2014, Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф 
о�служи све�а Архијерејска ли�ургија, во Соборнио� 
ми�рополи�ски храм „Св. Кирил и Ме�одиј“ во 
Те�ово, за ѓакон го ракоположи дипломиранио� 

�еолог Илија Деспо�оски.

На 02. 06. 2014,Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
о�служи Све�а Зла�оус�ова ли�ургија во храмо� 

„Св. Никола“ во с. Врбен – Мавровско. 
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