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Така �реба да све�и пред луѓе�о и ваша�а све�лина, 
за да ги вида� ваши�е добри дела и да Го прослава� 
вашио� О�ец небесен (М�. 5, 16)

Пред една година1, овој све� храм нѐ собра за вос�оли-
чување�о на новоизбранио� ми�рополи� на Те�ов-
ско-гос�иварска�а епархија; �огаш дојдовме за повод 
ш�о означи ново поглавје во живо�о� на Црква�а во 
Полошкио� крај. Од поранешна�а Полошко-куманов-
ска епархија, Синодо�, согледувајќи ја по�реба�а, фор-
мира две епархии, кои, само за период од една година, 
ја оправдаа одлука�а на македонски�е архиереи. Еден 
Јосиф пос�авивме со седиш�е во Те�ово, а другио� 
Јосиф во Куманово. И, еве, со Те�овско-гос�иварскио� 
ми�рополи� г. Јосиф сме заедно за да ја одбележиме го-
дишнина�а од негово�о архипас�ирс�вување на овие 
прос�ори. Дојдовме со си�е вас, најпрво моли�вено 
да Му заблагодариме на Бога за по�крепа�а ш�о ни 
ја дава, заш�о без Бога никој не ќе можеме да с�ори-

1  Слово одржано во Те�ово, во храмо� „Све�и Кирил и Ме�о-
диј“, на 2. 11. 2014 г., на годишнина�а од вос�оличување�о на 
Негово�о високопреосвеш�енс�во г. Јосиф за Ми�рополи� 
�е�овско-гос�иварски.

ме ниш�о - сѐ ни е од Бога (2. Кор. 5, 18); – се�а наша 
способнос� доаѓа од Бога (2. Кор. 3, 5), од Бога ни е и 
�рпение�о и у�еха�а, од Бога ни е и сигурнос�а, од 
Него ни е сѐ. Имајќи го се�о �оа предвид и живеејќи со 
сознание�о дека пак од Бога сме избрани за ова ш�о 
сме, односно дека Бог нѐ повикал кон све�ос�, должни 
сме да внимаваме на себеси. И не само �оа: должни сме 
да бидеме пример, да бидеме све�лина за други�е, како 
ш�о вели све�ио� евангелис� Ма�еј. 
Нашиов позив, нашава служба и служење�о на Бога и 
народо�, бара да сме пример за си�е и во сѐ. А при-
меро� има голема сила! Си�е ние, обично, верува-
ме во она ш�о сме го слушнале и научиле, но повеќе и 
најмногу веруваме во она ш�о ќе го видиме. Сове�о� 
и поука�а делуваа� на умо�, а примеро� на волја�а. 
Многумина хрис�ијани не ја познаваа� своја�а вера, 
па чес�опа�и се однесуваа� гледајќи ги пос�апки�е и 
примери�е на упа�ени�е во вера�а. О��аму, �реба 
да размислуваме какви сме и какви примери даваме, ка-
ков впеча�ок ос�аваме. Колку повисока должнос�, кол-
ку поголема функција, �олку и поголема одговорнос�! 
Во �акви�е се вперени очи�е на си�е и секогаш се сле-
да� нивно�о поведение и нивни�е дела.
 Ние во Црква�а мора и �реба да знаеме дека 
во нас епископи�е и свеш�енослужи�ели�е, воопш�о, 
секогаш најпрво кон нас се упа�ени погледи�е на дру-
ги�е. И �окму за�оа Господ Хрис�ос ни ги упа�ил оние 
зборови – дека �реба да све�и наша�а све�лина пред 
луѓе�о, за да ги вида� наши�е дела. Никогаш не �реба 
да заборавиме дека ние избрани�е на оваа служба, во 
многу влијаеме на други�е: и во вера�а, и во нивнио� 
однос кон Црква�а и кон Бога. Еден позна� писа�ел 
вели дека – добрио� пас�ир она ш�о го говори, �реба 
со дела да го по�крепува. Значи, вис�инскио� пас�ир 
и во својо� живо�, па дури и со својо� живо� �реба 
да ја по�врдува наука�а ш�о ја проповеда, односно да 
биде свесен дека примеро� поучува колку и зборови�е, 
па дури и повеќе со примеро� о�колку со зборови�е!
 Ние во Црква�а Хрис�ова имаме на Кого да се 
угледаме. Господ Хрис�ос е ис�ио� и вчера и денес и 
�аков ќе ос�ане во си�е векови (Евр. 13, 8) и Слово�о 
Господово ос�анува засекогаш (1. Пе�ар 1, 25). Тој ни 
даде пример за и ние да правиме како Него ( Јн. 13, 15). 
Многубројни�е све�и�ели, маченици, исповедници, 
преподобни – се пример дека и во ова �ело и во овој 
све� може да Му се угоди на Бога и да се биде пример 
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на луѓе�о. Богоугодници�е, всушнос�, се луѓе коиш�о 
живееле според Евангелие�о, и биле и ос�анале пример 
за следба. С�арозаве�нио� праведник Јов сведочи дека 
Бог не ги о��ргнува очи�е Свои од праведници�е ( Јов 
36, 7). За разлика од човеко�, кој гледа само она ш�о ќе 
го види со свои�е очи, Господ гледа и на срце�о и на 
душа�а човекова. Преку пророко� Езекил, Бог порачал: 
�ешко на пас�ири�е кои се пасеа само сами�е себе 
(Езек. 34, 1). За�оа, и ние архиереи�е, како сорабо�ни-
ци на Бога, како ш�о вели све�и ап. Павле (1. Кор. 3, 9), 
односно како сопас�ири и соучесници во слава�а ш�о 
ќе се о�крие, како ш�о вели све�и апос�ол Пе�ар, 
должни сме да го чуваме и надградуваме доверено�о ни 
с�адо – давајќи пример во сѐ (сп. 1. Пе�. 5, 1-3). 
 И нам во МПЦ, во си�е времиња, Бог ни ис-
праќал пас�ири кои биле пример меѓу нашио� народ. 
Све�и Климен�, охридскио� чудо�ворец – големио� 
учи�ел, проповедник и пас�ир, вака поучува: чуј�е, о 
пас�ири, пазе�е го внима�елно с�адо�о ш�о ви е 
доверено, поучувајќи го со благос� и водејќи го со љу-
бов... Не прес�анувај�е да ги поучува�е луѓе�о кои ви 
се доверени, покажувајќи се во сѐ како пример за добри 
дела... 
 Јас и браќа�а архиереи верувавме, а веќе и се 
по�врдува дека со изборо� на Негово�о високопреос-
веш�енс�во г. Јосиф, добивме архиереј кој е, и ќе ос�а-
не верен на Оној кој го пос�ави (Евр. 3, 2); дека него-
во�о слово ќе биде све�илник за нозе�е и све�лина за 
па�еки�е на доверенио� народ, како порачува царо� 
Давид (Пс. 118, 105). Владико, знаејќи во кои краеви, по 
Божја милос�, дојде да бидеш пас�ир, според зборо-
ви�е на пророко� – утешувај го овој народ, како вели 
Господ (Ис. 40, 1), односно и покрај многуте искушенија, 
поучувај го – да се радува, да се усовршува, да се уте-
шува, да биде едномислен, да живее во мир - и Бог на 
љубов�а и на миро� ќе биде со вас (2. Кор. 13, 11).
 А вие, о�ци, свеш�енослужи�ели во оваа 
епархија, заедно со вернио� православен народ – по-
магај�е му на својо� архиереј! Секој од нас, без исклу-
чок, и ерархија�а и народо�, повикани сме заедно да 
учес�вуваме во мисија�а на Црква�а. Се разбира: кој 
повеќе примил, повеќе и ќе одговара, но никој не е ос-
лободен од обврска�а да помага во духовнио� рас� на 
народо� и во чување�о на дос�оинс�во�о на Црк-
ва�а на овие прос�ори. Вие с�е му од Бога дарувани 
надеж и радос� (1. Сол. 2, 19)! С�ој�е и држе�е ги пре-
данија�а (2. Сол. 2, 15), по кои ќе ве поучува и води ва-

шио� архиереј. Биде�е еднодушни и едномислени (Фи-
лип. 2, 2), заш�о само заедно, само спло�ени можеме 
да ги издржиме маки�е ш�о може да ги донесе дено�. 
Биде�е �рпеливи, а во моли�ва�а пос�ојани, ни со-
ве�ува све�и апос�ол Павле (Рим. 12, 12)! Нема многу 
да добиеме ако се прашуваме: зош�о дојдовме во ваква 
си�уација, �уку да размислуваме – како да пос�апу-
ваме во оваа си�уација: с�ануваме сѐ помалубројни, сѐ 
помалку млади ос�ануваа� во овие краеви, сѐ помалку 
рожби во наши�е семејс�ва... и уш�е многу други пра-
шања, чиј одговор нема многу да ни помогне...
 За�оа, �руде�е се, доколку зависи од вас – жи-
веј�е во мир со си�е луѓе (Рим. 12, 18)! Почи�увај�е го 
секого (1. Пе�ар 2, 17), биде�е пример во градење�о на 
�олеранција со други�е; почи�увај�е ги разлики�е 
во припаѓање�о по една или друга основа... Наши�е 
пос�ари умееја да бида� и добри комшии, и добри 
прија�ели... Верувам дека сме свесни за по�реба�а од 
подадена рака кон други�е во ова време. Прос�ување�о 
е и човечка доблес� и хрис�ијанска доброде�ел! Дури, 
блажени се оние кои града� мир, заш�о ќе се нареча� 
синови Божји! (М�. 5, 9). 
 Како хрис�ијански народ да се �рудиме да 
пос�апуваме кон други�е како ш�о други�е сакаме да 
пос�апуваа� кон нас. Ако �ој пос�ула� го имаме во 
наше�о живеење, ќе придонесеме да се града� почо-
вечки односи со си�е околу нас. За�оа уш�е и сове�у-
ваме: не угледувај�е се на зло�о, �уку на добро�о. Кој 
добро чини од Бога е, а кој прави зло – не Го видел Бога, 
вели све�и Јован Богослов (3. Јн. 11). – Па, добрина�а ги 
победува си�е зла!
 Е�е, со �аква надеж дојдовме на ова денеш-
но одбележување, но и со �аква надеж сакаме и да ве 
ос�авиме, имајќи ве пос�ојано во наши�е мисли и мо-
ли�ви. Имајќи го Негово�о високопреосвеш�енс�во, 
ми�рополи�о� г. Јосиф, вашио� надлежен архиереј, 
како пас�ир за пример, ви порачуваме – помагај�е си 
едни на други, чувај�е ја вера�а православна и Црк-
ва�а наша, помагај�е ја по�ребна�а духовна прео-
бразба и Бог на миро� нека биде пос�ојано со си�е 
вас! Амин!
 Чес�и�а годишнина, Високопреосве�ен вла-
дико и уш�е многу, многу одбележувања!
 

На многу години!    



 ЈЈОСИФЈМИТРОПОЛИТ ТЕТОВСКО-ГОСТИВАРСКИ 

Голема одговорнос� е кога �реба да се зборува и 
пишува за големи нас�ани, особено за �ие ш�о 
се врежале во ис�орија�а, кул�ура�а и рели-

гија�а на еден народ, ш�о с�анале неодвоив дел од не-
гово�о пос�оење. 
 Денес се собравме на овој свеш�ен чин, за да 
Му оддадеме благодарнос� на Бога, заш�о по Него-
ва�а све�а волја, е�е, за првпа� во понова�а ис�о-
рија на Македонска�а православна црква, �окму на 
овие благословени прос�ори, на�опени со многу под-
виг и моли�ва, со чис�а вера, но и со маченичка крв, 
со одлука на Све�ио� архиерејски синод, �окму пред 
една година се создаде и почна да функционира Те�ов-
ско-гос�иварска�а епархија, со ш�о беше пос�авен 
и првио� ми�рополи� Те�овско-гос�иварски. На-
вис�ина, овој чин не пре�с�авуваше идеја и план кои 
по свое�о вос�ановување беа нови, сега изродени, �уку 
се возобновување на одамна прекина�ио� црковен и 
духовен кон�инуи�е�, изразуван во мина�о�о преку 
пос�оење�о на славна�а Полошка епархија на овие 
прос�ори, чиј најпозна� возглави�ел, епископо� Јоа-
никиј, е сохране� во манас�иро� „Све�и А�анасиј“ 
над с. Лешок.   
 

Возљубени во Господа, овој амане�, даден од наша�а 
све�а Црква, е голема обврска за си�е нас - за надлеж-
нио� архиереј, свеш�енс�во�о и за вернио� народ. 
Ни се даде голем дар, но и голема одговорнос� - си�е 
заедно да рабо�име оваа нива Господова да с�ане ду-
ховно плодоносна (М�. 13, 1-8). 
 И во овие момен�и, кога по една година ра-
бо�а и подвиг �реба да кажеме ш�о сме исполниле и 
пос�игнале, се наоѓаме пред многу неблагодарна одго-
ворнос� - да судиме и зборуваме сами�е за себе. А ние 
само на Господа се надеваме, на Негова�а милос� и 
на моли�вено�о зас�апниш�во на све�ии�е! Токму 
со нивна�а помош, во оваа измина�а година се успеа 
најпрво да се воспос�ава� основни�е инс�и�уции 
на Епархија�а и, секако, по�ребна�а комуникација со 
си�е релеван�ни фак�ори на локално и државно ниво. 
Се о�почнаа неколку капи�ални проек�и, и �оа во 
разни облас�и: се возобнови замрена�а мисионерска 
дејнос�, најпрво изразена преку ак�ивно�о богослуже-
ние и проповед�а на Божјо�о слово. Во �ој кон�екс� 
можеме да ги посочиме и ка�ихе�ски�е предавања, 
ш�о се одржуваа� во наши�е храмови, а кои имаа� 
за цел запознавање со вера�а на повозрасни�е ве-
рници, покрај веќе ак�ивно�о функционирање на 
веронаука�а во основни�е училиш�а во епархија�а, 
каде ш�о, можеме да се пофалиме, како ре�ко каде во 
наша�а земја, имаме речиси с�опроцен�на посе�е-
нос�. Од голема помош во оваа насока е и ак�ивно�о 
издавање на епархиско�о списание „Огледало“, кое со 
своја�а с�рого одредена содржина, има за цел појасну-
вање на многу сегмен�и од православно�о верување и 
живеење. 
Слава Му на Бога и благодарнос� до многу�е добро-
намерници, оваа година успеавме да започнеме, па 
дури и да завршиме неколку капи�ални проек�и, и 
�оа: дадовме нов лик на соборнио� храм „Све�и Ки-
рил и Ме�одиј“ во Те�ово, возобновувајќи ја целосно 
негова�а вна�решнос�; осве�ивме две нови цркви, 
една�а во Маврово, посве�ена на све�и�е Кирил и 
Ме�одиј, а друга�а во с. Сушица, Гос�иварско, пос-
ве�ена на све�и Николај; ги пос�авивме �емели�е 
за изградба на манас�иро� „Све�о Преображение“ во 
нас. Циглана, во Гос�ивар; во процедура сме и со реали-
зација на прва�а фаза од изградба�а на владичкио� 
конак во сос�аво� на Лешочкио� манас�ир; ис�о 
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�ака, го започнавме и процесо� за реновирање на 
пос�оечкио�, гос�ински конак, за ш�о се надеваме на 
помош од држава�а. О�воривме црковна кујна, која со 
ш�едра�а помош на неколкумина верници, успеваме 
да ја ак�ивираме еднаш во недела�а, а се надевам дека 
доколку смогнеме сили, �оа ќе го правиме и почес�о. 
Секако, искрено се молиме и се надеваме, во периодо� 
ш�о пре�с�ои, дај Боже �оа да биде набрзо, да ги 
пос�авиме �емели�е на долгоочекуванио� правосла-
вен храм во новио� дел од Те�ово, а во сорабо�ка со 
цен�рална�а влас� да изградиме капели на пос�ој-
ни�е градски гробиш�а во Те�ово и Гос�ивар, кои се 
од суш�ес�вена важнос� и по�реба на население�о.
Во овој период, посе�увајќи многу делови од наша�а 
Епархија, видовме дека сме обврзани пред големо�о 
духовно бога�с�во ш�о наши�е 
предци ни го ос�авиле. Граделе 
со душа и срце, давале за своја�а 
мајка - Црква�а со голема вера 
и љубов, за возвра� просејќи ги 
нејзини�е моли�ви за здравје и 
спасение. А има ли подобра мајка 
од �аа ш�о умее да воспи�а и 
насочи, да научи како да живееш 
за она за кое Господ, нашио� Бог 
нè предназначил? На црковни�е 
градби, на фрески�е и икони�е 
е испишана духовна�а ис�орија на православнио� 
народ од овие прос�ори. Навис�ина, во мина�о�о 
доживеавме големи искушенија, ш�о поради своја, 
ш�о поради �уѓа вина, но, е�е, сега сме исправени 
пред најголемио� предизвик - да се свр�име кон себе 
и свое�о, да го зачуваме, но и унапредиме �оа ш�о го 
имаме. Во измина�ио� период запознав многу луѓе од 
овој Полошки крај на наша�а Македонија, па дури и 
нашинци иселени по дијаспора�а. И видов и сфа�ив 
дека сме луѓе кои можеме и мораме да даваме особени 
духовни плодови. Ги видов и пози�ивни�е и наши�е 
нега�ивни с�рани, па за�оа и апелирам како ваш ду-
ховен о�ец - да бидеме најпрво едно во Господа, едно 
во духовно�о, но едно и во све�овно�о - да имаме за-
едничка цел и с�ра�егија, лични�е ин�ереси да ги 
с�авиме нас�рана, особено пред она ш�о е целисходно 
за си�е, со еден збор да бидеме спло�ени и да ги негува-
ме миро� и хармонија�а меѓу нас. Да ги почи�уваме 
вековно�о ус�ројс�во на Црква�а и свеш�енс�во�о. 
Да гледаме како на другио� да му помогнеме, ако не сме 
во можнос� ма�еријално, �огаш со добар збор и мисла 

и, особено, со моли�ва пред Бога, а помалку да гледаме 
и да се ин�ересираме за �уѓо�о. А најважно од сè - да 
нè има во Црква и на Ли�ургии�е, да живееме црковно 
и духовно.

Возљубени во Господа,

С�е преживеале многу и разни неш�а како Македонци 
од овој дел на наша�а земја. И с�е увиделе дека нема 
поинаков начин за успех, освен со Бога и Црква�а. 
Та�ковски ве поучувам и молам да ја сака�е вера�а 
�а�ковска и прадедовска, но и да ја живее�е. Да ја по-

чи�ува�е Црква�а и да се надева�е 
на нејзини�е моли�ви, на нејзи-
на�а љубов и грижа�а за вас и 

ваши�е по�омци. 
Вам, почи�увани и уважени 
браќа и сес�ри во Хрис�а Госпо-
да, кои во овој измина� период 
несебично се вложив�е на начи-
но� на кој можев�е, и духовно, и 
ин�елек�уално и ма�еријално, 
наша�а Епархија да почне да 

функционира, да покаже дела и да ја 
ос�варува своја�а мисија, особено сме ви благодарни. 
Надевајќи се дека ваша�а љубов ќе продолжи и ќе биде 
пос�ојана, Го молиме Милос�ивио� Бог да ве дарува 

со многу добра. 
Вам, свеш�енослужи�ели�е на оваа од Бога дарувана 
духовна нива, ви упа�увам духовничка поука за перио-
до� ш�о следува - биде�е бодри, биде�е пос�ојани во 
вера�а и ревнос�а, поучувај�е се од Предание�о на 
Црква�а и проповедај�е го Евангелие�о и со слово и 
со дело! Голема е наша�а свеш�еничка обврска пред 

Семоќнио� Бог.
Вам, пак, вернио� народ, ве поучувам да биде�е верни 
на Господа и Негова�а Црква, да биде�е силни пред 
искушенија�а ш�о ги носи духовна�а борба, ш�о ги 
носи ново�о време. Не заборавај�е дека Господ е љубов 
и дека судови�е Негови, покрај ш�о се неиспи�ливи, 

секогаш се праведни. 

Господ да ве благослови и да празнуваме заедно уш�е 
многу јубилеи и успеси. Амин. 

   

С�е преживеале многу и 
разни неш�а како Македонци 
од овој дел на наша�а земја. 
И с�е увиделе дека нема 
поинаков начин за успех, 

освен со Бога и Црква�а. 
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Многу е важно спомено� за учи�ели�е и 
пре�пос�авени�е, посебно за оние коиш�о 
живееле све� живо�, да биде пренесен на 

помлади�е генерации со искрени емоции и многу љу-
бов. На �аков начин наши�е учи�ели ни го пренесоа 
спомено� за све�и Јован Шангајски и врежаа во на-
ши�е срца неизмерна љубов кон овој све�и�ел. 
Све�и Јован Шангајски бил роден во населба�а Ада-
мовка, во Харковска�а губернија на 4. јуни 1896 годи-
на, како најс�ар син на роди�ели�е Борис и Глафира. 
Љубов�а кон Бога ја почувс�вувал најпрво во својо� 
дом. Негов далечен предок бил све�и Јован Тоболски, 
чијш�о живо� и подвиг го воодушевувале, како пример 
кој �реба и самио� да го следи. Негово�о све�овно 
име било Михаил Максимович. Според едни, �оа име 
го добил поради домашна�а слава во чес� на све�и 
архангел Михаил, а според други, по неговио� предок, 
научнико� Михаил Александрович Максимович. Со ду-
ховнио� и аске�ски живо� се запознал во �.н. Све�о-
горски манас�ир, кој бил во близина на неговио� семе-
ен имо�. По�оа се запишал во Пол�авскио� каде�ски 
корпус, но иако го завршил со најголем успех, сепак, се 
покажало дека �оа не е неговио� живо�ен повик. Во 
Харков се запишал на Правнио� факул�е�, каде ш�о 
го запонал и својо� духовник, архиепископо� Ан�ониј 

Храповицки, чијаш�о личнос� ќе одигра клучна улога, 
најмногу во однос на живо�на�а определба на малио� 
Мишо. По емигрирање�о во Белград, се запишал на 
Богословскио� факул�е�, а за да помогне во опс�ано-
ко� на свое�о семејс�во, продавал весници на белград-
ски�е улици. Све�и Јован Шангајски бил замонашен 
во Милковскио� манас�ир, во близина на градо� Сви-
лањац. По�оа бил испра�ен како еромонах и професор 
во богословија�а во Би�ола, каде ш�о со најголема љу-
бов ги учел млади�е богослови на божес�вени�е науки. 
Неочекуванио� избор за епископ на Шангај во Кина, 
о�ворил ново поглавје во неговио� живо�. Таму све�и 
Јован, како млад архиереј, пас�ирс�вувал со најголема 
љубов и редок аске�ски подвиг. Покрај раководење�о 
со црковнио� живо� на иселеници�е   Руси, �ој о�во-
рал и добро�ворни ус�анови, меѓу кои најзначајно е 
прифа�илиш�е�о за деца без роди�ели „Све�и Тихон 
Задонски“. По В�ора�а све�ска војна, успеал да спаси 
од сове�ска�а пропаганда голем дел руски иселеници 
во Кина. Све�и Јован Шангајски бил новио� Мојсеј 
за емигран�и�е од Шангај, бидејќи ги предводел на 
далечнио� и �ежок па�, најпрво до Тубабао на Фили-
пини�е, а подоцна, како добар пас�ир, ги смес�ил на 
сигурно во САД. Го оживеал спомено� и заборавенио� 
кул� на француски�е древни све�и�ели. Ис�овреме-
но помагал и за формирање на самос�ојна православна 
црква во Франција, а по�оа и во Холандија. Со негова 
помош биле основани и неколку манас�ири. Ја по�по-
магал и се изборил за иниција�ива�а за канонизација 
за све�и�ел на о�ецо� Јован Кронш�адски во 1964 го-
дина. Негово�о живо�но дело ќе го запеча�и градба�а 
на соборнио� руски храм во Сан Франциско. Тоа било 
време кога ги пре�рпел и најголеми�е живо�ни удари, 
односно искушенија од нечес�ивио�.
Овој све� архиереј бил низок по рас�, со �ешко�ии во 
говоро� и куцал на една�а нога. Но се�о �оа не било 
пречка, �ој со своја�а искрена самопожр�вуванос�, 
максимално да одговори на архипас�ирскио� повик. 
Од дено� на свое�о замонашување, никогаш не зас-
пал во пос�ела, �уку спиел на с�ол. На �ој начин го 
прак�икувал нај�ешкио� подвиг - победување�о на 
соно�. Секојдневно служел све�а Ли�ургија и посе�у-
вал болни, над коиш�о правел и чуда со икона�а на 
све�и Наум Охридски, од која никогаш не се одвојувал. 
Све�и Јован Шангајски бил многу скромен и живеел не 
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за себе, �уку за Црква�а Хрис�ова. Во САД го викале 
све�и Јован Босио�, бидејќи чес�опа�и, поради болки 
во с�апала�а, не носел обувки.
Све�и Јован Шангајски починал во сабо�а, на 19. јуни 
1966 година, по о�служена�а све�а Ли�ургија во хра-
мо� „Све�и Николај Мирликиски“ во Сие�л.
Навис�ина, спомено� на овој голем угодник Божји 
не можеме да го смес�име во овие неколку напишани 

редови. Од �аа причина, драги чи�а�ели, �опло ја 
препорачуваме книга�а „Све�и Јован Шангајски“, од 
блаженоупокоенио� и драг професор Борис Кр. Бош-
ковски, еден од ученици�е   Македонци на све�и Јован 
Шангајски. Таа книга, верувам, ќе го с�опли ваше�о 
срце и пак и пак, и пак и пак, ќе посака�е да ја чи�а�е. 

Све�и оче Јоване, моли Го Хрис�а Бога за нас!
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Млад пар. Се запознале 
неодамна. Единс�ве-
на�а желба им била 
да живеа� во љубов. 

Колку ш�о може повеќе да се са-
каа� еден со друг. Колку ш�о може 
попо�полно! Колку ш�о може под-
лабоко! Тоа е �оа - вис�инскио� 
живо�. Во �оа нема само сладос� и 
убавина, има и сила! Таква�а љубов 
не може да е егоис�ично чувс�во, 
бидејќи не е ограничена само на 
себеси, односно не е самодоволна. 
Љубов�а раѓа, умножува и дава 
живо�.
Во �ој круг на љубов�а, �ие с�а-
пуваа� во брак, и е�е веќе чекаа� 
де�енце. Тоа им е цен�ар и смис-

ла на заедничкио� живо�. Си�е 
меч�и сега веќе се сврзани со него, 
во де�е�о се собрани си�е нивни 
надежи. За првпа�, во нивна�а љу-
бов влегува и некој �ре�. Тој уш�е 
не се гледа, но само�о негово при-
сус�во ја умножува и укрепува нив-
на�а љубов. Промени�е ш�о се 
случуваа� во женско�о �ело за вре-
ме на бременос�а,  ја по�врдуваа� 
појава�а на новио� живо�, кој не 
само ш�о е создаден од љубов, �уку 
и самио� раѓа љубов. Невидливо�о 
малечко, коеш�о го разбираа� без 
зборови, им дава нов живо� на ро-
ди�ели�е. Тие о�криваа� не само 
дека се сакаа� повеќе, �уку и нека-
ко поинаку. Нивна�а љубов добила 
ново, некое повисоко ниво.

Млада�а жена се чувс�вува како 
мајка уш�е пред раѓање�о на 
де�е�о. Таа само го очекува мо-
мен�о� кога ќе може да си го 
прегрне де�е�о. Доаѓа дено� на 
раѓање�о. Природна�а болка се 
заменува со радос�, вчудовиденос� 
од ново�о присус�во во домо�, из-
ненаденос� пред непов�орливи�е 
цр�и на нова�а личнос�. Со неа 
заедно доаѓаа� и бессони�е ноќи, 
радос�а, неспокојс�ва�а, гри-
жи�е, прегра�ки�е, бакнежи�е, 
играчки�е,  меч�и�е. Де�е�о за-
почнува да се смее, да зборува, да 
оди, да ги прави први�е палавш�и-
ни, започнува да оди на училиш�е.
Од ден на ден приврзанос�а кон 
де�е�о рас�е. С�равови�е и опас-

 МИТРОПОЛИТ НИКОЛА МЕСОГЕЈСКИ 
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нос�и�е се менуваа�. Слушаме 
дека нечие �уѓо де�е �ешко забо-
лело. Насмевка�а ни исчезнува од 
лице�о, но не за долго. Длабоки�е 
вна�решни с�равови го опреде-
луваа� нашио� душевен све� и ја 
одразуваа� наша�а насоченос�. 
Не, �оа не е можно! Тоа не може да 
се случи со нас! Пос�ои некоја при-
чина поради која болес�а чукнала 
во �уѓио� дом. Вероја�нос�а дека 
�акво неш�о ќе се случи и со на-
ше�о де�е е ниш�ожно мала, дури и 
не пос�ои. Собирајќи ги �рошки�е 
од вера�а, духовно се оградуваме со 
крс�нио� знак. Ако Бог пос�ои, Тој 
ќе нѐ запази, ш�ом сме Го повикале. 
Уш�е повеќе, Бог е љубов. Тој ќе се 
сожали и над наше�о бедно де�ен-
це. Тоа е уш�е �олку невино. Е�е, се 
случува, по игра�а нему му е лошо, 
утреден�а веднаш му се покачува 
�елесна�а �емпера�ура и ние не 
можеме да му ја спуш�име и по не-
колку дена, или поради непозна�а 
причина �оа боледува пос�ојано. 
С�равуваме, му правиме прегледи, 
сепак, уверенос�а не нѐ напуш�а: 
резул�а�и�е ќе покажа�, де�е�о 
заздравува, или во најлош случај 
�оа е само де�ска болес�, од која се 
боледувало и пре�ходно, а во наши-
ве денови успешно се лекува.
Денови�е минуваа�. Безоблач-
но�о небо на наша�а радос� е 
прекина�о од грмо�евици�е на 
медицински�е заклучоци. Тоа е рак. 
Име�о на дијагноза�а нѐ по�се�у-
ва на морски делика�ес. Но сега во 
нас никнува впеча�око� дека �ој 
рак, со една�а ш�ипка го с�иска 
нашио� разум, а со друга�а ни го 
распарува срце�о. Тоа чудовиш�е го 
јаде и го мачи цело�о наше би�ие.
Не сакаме да мислиме на �оа, не мо-
жеме да го сфа�име. Сосем неодам-
на ние се прегрнувавме и се раду-
вавме ш�о Господ ни испра�ил мал 

ангел. Денес наши�е прегра�ки 
лича� на сад исполне� со солзи и 
се плашиме Господ да не ни го земе 
ангело�, кого го сме�аме за свој.
Бура�а на медицински�е испи�у-
вања се сменува со мачно�о надо-
аѓање на прашање�о, ш�о нема 
одговор „Зош�о?“ Боже мој, зош�о 
�аква болка? За ш�о ли е виновно 
ова невино суш�ес�во? Зош�о �оа 
се случи со мое�о де�е, кое ми из-
гледа најдобро во све�о�? Зош�о 
�реба да с�рада без ропо�, да боле-
дува, не пре�пос�авувајќи ш�о сѐ 
ќе �реба да ис�рпи. Зош�о �олку 
рано надвисна над него болес�а? 
Да ги ос�ави свои�е играчки, сво-
и�е браќа и сес�ри, свои�е ро-
ди�ели и овој све�? Зош�о се случи 
се�о �оа со нас? 
Никаква логика не може да ни по-
могне, никакво објаснување не може 
да нѐ утеши, никаков збор да нѐ 
по�крепи, никаков бог да се допре 
до нас.
Ние се ис�ргнуваме од �ој круг 
и бараме прибежиш�е во исчеку-
вање�о на некое чудо. Но дали ќе се 
случи? Хрис�ос го воскресна Јаир 
и сино� на вдовица од Наин. Тој ја 
исцелил Хананејка�а и слуга�а на 
с�о�нико�. Бог особено ги љуби 
деца�а и нам нѐ учи да се поучува-
ме од нивна�а невинос�. Негова�а 
љубов е неисцрпна. Колку чудеса 
се случуваа� далеку од нас, а колку 
имало во мина�о�о! Зош�о да не 
се случи и сега, со наше�о де�е? 
Ш�о е �оа за Бога? Тој не може ли 
ним да им с�ори едно мало чудо?
Нашио� с�ремеж да се утешиме 
на �ој начин го зголемува иску-
шение�о. Чудо�о, за�оа е чудо, 
заш�о се случува крајно ре�ко. Ако 
се случи со нас, нема ли да е неспра-
ведливо? Зош�о некои живеа� во 
пос�ојано благода�но присус�во 
на Бога, а други се лишени од �оа? 

Зош�о едни го прославуваа� Бога, 
а други (мнозинс�во�о) се смиру-
ваа� �олку многу и Го мола� Бога? 
И пов�орно, ако Тој може да �вори 
чудеса, зош�о не ги исцелува си�е 
или уш�е повеќе - зош�о воопш�о 
не ги надмине болес�и�е радосно 
и мирно, за да ги преживееме мал-
куте години кој ни се запишани?  
Може ли Бог да пос�ои за �оа, за 
ние да с�радаме, или воопш�о Го 
нема, и ние се мачиме и с�радаме?
Некои ни вела� дека Бог нѐ љуби и 
за�оа допуш�а �акви искушенија. 
А �ие коиш�о нѐ утешуваа�, ко-
иш�о одговараа� на наша�а бол-
ка со сове�и и зборови, зош�о нив 
Бог не ги љуби, а само нас? Зош�о 
нивни�е деца безгрижно играа� 
и се смеа�, а наше�о е ослабено и 
бледо, живее со лекарс�ва и низ 
здравс�венио� сис�ем? Зош�о 
нивни�е деца се шегуваа� и пра-
ва� пакос�и, а наше�о живее со 
празна надеж и вера во лага�а дека 
наскоро сѐ ќе биде во ред и наскоро 
ќе се вра�и на училиш�е? Зош�о 
�ие права� планови во однос на де-
ца�а, а ние се плашиме да мислиме 
за иднина�а на свое�о де�е?
И ако пре�пос�авиме дека Бог 
ќе реши да не боледуваа� деца�а, 
�огаш како ќе може да �рпи да 
с�радаа� возрасни�е, како �оа се 
согласува со Негова�а љубов и Бо-
жес�во?
Зош�о нашио� живо� е �олку 
�рагичен, зош�о с�равуваш да 
љубиш? Зош�о не се решаваш да се 
предадеш на другио�? Зош�о не се 
решаваш да се приврзеш кон неко-
го? Зош�о колку посилна е љубов�а, 
�олку поболна е разделба�а? Колку 
се подлабоки чувс�ва�а �олку е 
поголема болка�а? Навис�ина, зо-
ш�о? Во еден момен� �оа „зош�о“ 
го дос�игнува предело� на гор-
дос�а. Некои нѐ сове�уваа� да не 
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пос�авуваме прашања: не може да 
го прашаме Бога „зош�о?“. Можеби 
�окму поради �ој грев с�рада на-
ше�о де�е? И си�е �ие „зош�о“, 
кога се по��икна�и од смире-
на�а и �ивка болка, не само ш�о 
го сочинуваа� образо� на наше�о 
вис�инско „јас“, �уку ги изразу-
ваа� и најдлабоки�е суш�ес�вени 
сомнежи на овој све�.

БЛАГОСЛОВОТ НА БОЛКАТА

Тие „зош�о“ се благословени! Ги ос-
ве�ил Самио� Хрис�ос, кога уми-
рал на крс�о�: „Боже, Боже зош�о 
си ме ос�авил?“ (М�. 27, 46). Боже 
мој, зош�о го направи ова со мене? 
Ш�о ли сум �и с�орил? Зар не сум 
Твој Син? Тоа е �оа прашање, кое си 
го пос�авуваме и ние, Но и Он ос�а-
нал без одговор. На прашање�о не 
било одговорено на видлив начин. 
Нас�ани�е ш�о по�оа следуваа, го 
о�крија одговоро�.
Мнош�во слични горчливи пра-
шања изрекла ус�а�а на мно-
гус�радалнио� Јов, и ги напишало 
перо�о на пророк Давид: свеш�е-
на�а ис�орија ја запеча�ила 
�рагична�а смр� на нивни�е 
деца. Овие два човека ис�овремено 
пре�с�авуваа� пример на зачуду-
вачка вера, издржливос� и �рпе-
ние. 
Тоа прашање кое се однесува на 
Бога, го пос�авуваме на себеси и 
на оние луѓе, кој особено нѐ сакаа�. 
Го пос�авуваме �окму за�оа, за да 
го изразиме �оа, ш�о се случува 
во нас, и ис�овремено се надеваме 
дека некој ќе ни се сожали. Кој може 
да ни даде одговор?
Све�и Василиј Велики, обраќајќи 
се кон еден на�ажен �а�ко, му ре-
кол дека болка�а го прави човеко� 
�олку чувс�ви�елен, ш�о �ој с�а-
нува сличен на око кое не ја подне-

сува и најмала�а прашина. Дури и 
најнежно�о движење ја зголемува 
болка�а на човеко� кој с�рада!  
Мисли�е кои се приведуваа� како 
логички аргумен�и, с�ануваа� 
неподносливи. Само солзи�е, недо-
умие�о, молчание�о и вна�реш-
на�а моли�ва би можеле да ја ус-
покоја� болка�а, да ја просве�а� 
�емнина�а и да рода� надеж.
Болка�а не само ш�о нѐ пробудува, 
�уку раѓа и љубов кон луѓе�о околу 
нас. Тие се обидуваа� да се пос�а-
ва� на наше�о мес�о. Чувс�ву-
вајќи се себеси заш�и�ени, �ие се 
обидуваа� да ги сподела� наши�е 
чувс�ва, не �олку прија�ни за нив. 
Тоа им се дава. Болка�а раѓа љубов, 
а ис�овремено со �оа, исполне�а е 
со љубов и наша�а врска со ближ-
ни�е. Болка�а раѓа вис�ина. Во 
наше�о срце рас�е сос�радание�о 
кон други�е луѓе. Во �оа се крие 
одговоро�. Така во наше�о срце до-
аѓа утеха. Негова�а сладос� и мир 
се чувс�вуваа� повеќе од сама�а 
�ежина на преживеана�а болка.
Како ш�о сведочи наука�а, од едни 

и ис�и роди�ели може да се рода� 
мнош�во совршено различни деца. 
Ние се разликуваме еден од друг на-
дворешно, а вна�решнио� све� на 
секој човек е единс�вен (непов�ор-
лив). Според �оа, ако некој надворе-
шен се обиде да даде одговор на на-
ше�о скриено прашање, �ој ќе ни 
го наруши свеш�ено�о правo: ние 
сме должни да го најдеме нашио� 
сопс�вен одговор, подго�вен од 
Бога. Туѓа�а мудрос� ќе ги разруши 
вис�ина�а и слобода�а дадени од 
Бога вна�ре во нас.
Голема грешка е кога очекуваме од-
говор однадвор, од некој друг. Кој 
од мудреци�е, просве�ени�е луѓе, 
философи�е, свеш�еници�е, може 
да е уверен во правилнос�а на да-
дени�е аргумен�и, и да го знае од-
говоро� на �олку лично прашање? 
Одговоро� може да го о�криеме 
само вна�ре во себеси. Не е во ни-
какви аналогни случаи, не е во дебе-
ли�е книги, не е во рецеп�и�е за 
утешување на мудреци�е. Одгово-
ро� не се наоѓа некаде надвор, не го 
знае никој друг. Тој се раѓа вна�ре 
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во нас. И нашио� сопс�вен одговор 
е дар од Бога. 
На крајо� од краиша�а, на си�е 
�ие „зош�о“, нема одговори, ко-
иш�о ги очекуваме по наша�а 
човечка немоќ и оскуднос�. Не мо-
жеме да најдеме решение ако ја сле-
диме вообичаена�а логика. За�оа 
и Хрис�ос кажал малку за смр��а. 
Тој прос�о ја примил, и понел бол-
ка и с�радање повеќе од секој друг. 
И кога воскреснал ус�а�а му била 
полна повеќе со дихание на живо�, 
о�колку со зборови. Тој ниш�о не 
кажал за живо�о� и за смр��а, 
�уку само пророкувал за маче-
ниш�во�о на Пе�ар. На болка�а 
е невозможно да се одговори со ар-
гумен�и. Смр��а и несправедли-
вос�а немаа� логично објаснување. 
Тие прашања се решаваа� само со 
вдахновување, кое произлегува од 
Бога. Тие се решаваа� од Све�ио� 
Дух, и се надминуваа� со смире-
но примање на волја�а Божја, која 
пос�ојано е вис�ина�а, а ис�овре-
мено и недос�ижна.
Испи�ување�о раѓа бура од пра-
шања на кои нема одговор. Ние, 
вклучувајќи се во си�е �ие „зош�о“, 
„можеби“, „ако“, ја одржуваме на-
деж�а и преживуваме во овој све�, 
очекувајќи неш�о поздраво и по-
пос�ојано. Но него го нема во пред-
ложено�о човечко решение, �оа се 
крие во неочекувано�о и на�при-
родно Божјо утешение. Секој наш 
обид да го замениме со неш�о чо-
вечко, завршува со �рагедија. Во 
дијалого� со болка�а, несправедли-
вос�а и смр��а, принудени сме да 
излеземе од сфери�е на човечки�е 
расудувања. Во �оа се крие не само 
излез од искушение�о, �уку и бла-
годејание.

Единс�вена можнос�
На крајо�, ако можеме сами да си 
го пос�авиме прашање�о, �огаш 
и одговоро� �реба да го чекаме. 
Или нема Бог, или Тој го допуш�ил 
�оа искушение, за да ни дарува 
единс�вена можнос�. Ако го не-
маше Распнување�о, не би имало 
ни Воскресение. Тогаш Хрис�ос би 
бил добар учи�ел, а не Бог. Бог ни 
дава единс�вена можнос�, да се 
издигнеме над свои�е слабос�и, 
да излеземе надвор од предели�е 
на човечки�е расудувања. Нам ни 
ос�анува да ја видиме �аа мож-
нос� и дос�ојно да ја искорис�име. 
Во �ој случај духовна�а полза од 
она ш�о се случува ќе биде многу 
поголема од сила�а и болка�а на 
искушение�о.
Смр��а, болка�а, несправедли-
вос�а се �аинс�ва ш�о можеме да 
ги нарушиме со невнима�елен збор. 
Во �ие околнос�и вис�ина�а не 
може да биде изразена како мислење 
или аргумен�; �аа се пројавува во 
смирено�о носење на болка�а. Тоа 
е па� на граница�а помеѓу жи-
во�о� и смр��а, помеѓу ропо�о� 
и славословие�о, помеѓу чудо�о и 
несправедливос�а. Тој па�, со сво-
и�е неочекувани пресвр�и, ни ја 
објавува вис�ина�а за живо�о�. 
На оној кој ќе се одржи во вис�и-
на�а, �аа ќе му се о�крие на начин 
на кој никогаш не пре�пос�авувал. 
Оној кој може да ја ис�рпи бол-
ка�а, с�анува чувс�ви�елен, и му 
се о�крива �аква духовна дела�ел-
нос�, ш�о во друг случај не би мо-
жел да го пос�игне. Рабо�а�а не е 
во �оа дека ќе �и се случа� некак-
ви о�кровенија и нас�ани, �ие и 
�ака пос�оја�, �уку е во �оа ш�о 

ќе �и се о�вора� очи�е и �и ќе 
можеш да ги видиш. За жал, пос�ои 
една неоспорна вис�ина: само 
губејќи го сакано�о неш�о, ние дос-
�игнуваме и запознаваме неш�о 
уш�е поголемо.
Уверен сум дека ни�у болка�а 
ни�у несправедливос�а не можа� 
да ја надмина� Божја�а љубов. 
Бог пос�ои. И Тој е љубов и живо�. 
Совршена љубов и полно�а на жи-
во�о�. Најголема�а �ајна на Не-
гово�о би�ие е во ис�овремено�о 
суш�ес�вување со болка�а, не-
справедливос�а и смр��а. Може-
би најголемио� предизвик за секој 
од нас е да живееме со сопс�вена�а 
болка. Со надеж да ги примиме во 
прегра�ки�е �ие длабоки „Зош�о“, 
очекувајќи Го смирено и вна�решно 
Бога, �окму среде �акви�е „не-
справедливос�и“, кои, ни се чини, 
ни ги испраќа Бог.
Пред неколку дена кај мене дојде 
една млада девојка. Изгледаше дека 
кандило�о на живо�о� одвај ѝ 
�лее. Покрај неподнослива�а бол-
ка, видов надеж. Во нејзини�е рас-
плакани очи наѕрев радос�, сила и 
мудрос�. „Јас сакам да живеам“, ми 
рече �аа – „но не дојдов �оа вие да 
го по�врди�е. Дојдов да ми помог-
не�е да заминам од овој све�.“
- „Јас сум свеш�еник на живо�о�, 
а не на смр��а“ - ѝ одговорив - 
„за�оа сакам �и да живееш. Дозво-
ли ми да �е прашам неш�о. За вре-
ме на �ешко�о искушение, кое �и 
е испра�ено, се запраша ли: „Боже, 
зош�о �оа се случува со мене?“
- „Не ве разбирам, оче?“ 
Прашав: „Боже, зош�о �оа не се слу-
чи со мене? Ја очекувам не смр��а, 
�уку просвеш�ение�о.“
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БОГ Е ТВОРЕЦ НА 
ДУХОВНИОТ СВЕТ

Кога ќе ја о�вориме Биб-
лија�а, Све�о�о писмо 
на С�арио� заве�, во 
Прва�а книга навели-

кио� пророк Мојсеј, ќе прочи�а-
ме: „Во поче�око�, Бог ги создаде 
небо�о и земја�а“ (1. Мој. 1, 1). Пи-
са�ело� на овие Божји вис�ини, 
по вдахновение Божјо подоцна ни 
ја опишува форма�а, сос�ојба�а 
и целокупнио� изглед и основни�е 
кон�ури на првоби�нио�ма�е-
ријален све�, во кој по�оа Божја�а 

�воречка креа�ивнос� дошла до 
својо� израз. Поради духо� на сво-
е�о време и поради �оа колку бил 
во сос�ојба с�арозаве�нио� бого-
избран народ правилно да ги согле-
да Божји�е вис�ини, пророко� 
Мојсеј не можел да се впуш�а во по-
големо и поподробно опишување на 
природа�а и целокупни�е својс�ва 
на духовнио� све�. С�арозаве�-
нио� богоизбран народ не можел да 
го апсорбира �оа и лесно би можел 
да зас�рани во идолопоклонс�во. 
За�оа пророко� Мојсеј сме�ал 
дека е доволно ако напише само 
�олку: „На поче�око� Бог ги соз-

даде небо�о и земја�а“. Дека анге-
ли�е се создадени долго време пред 
создавање�о на ма�еријалнио� 
све�, ни сведочи и пода�око� оп-
ишан во книга�а за праведнио� 
Јов, каде ш�о чи�аме дека кога Бог 
во че�вр�ио� ден ги создаде ѕвез-
ди�е, се радуваа ангели�е на не-
бо�о ( Јов 38, 7).

ПРИРОДАТА НА АНГЕЛИТЕ

Ангели�е се пред сè, духовни 
би�ија. Тие се создадени од Бога, од 
ниш�о. Нивна�а духовна природа, 
обичнио� смр�ен човек не може 
ни�у да ја разга�не, а ни�у, пак, 
да ја разбере. Тие се духови, според 
�оа невидливи, но ис�овремено 
се разумни, слободни, бесмр�ни и 
бес�расни. Тие се утврдени во до-
бро�о и во служење�о на Бога, па 
според �оа не се подложни на гре-
во�. Но иако како би�ија се посовр-
шени од човеко�, сепак, пред Бога 
�ие се несовршени. Тие не се се-
знајни. Сезнаење�о како особина е 
својс�вена само на би�ие�о Божјо. 
Тие не можа� сами да ги разбера� 
�ајни�е на домос�ројо� Божји за 
све�о� и човеко�. Тие, ис�о �ака, 
не можа� да проникна� и да Го 
разбера� Божјо�о би�ие. Тие го 
немаа� својс�во�о на секадепри-
сутнос�, бидејќи се конкре�ни 
индивидуи, кои не можа� да бида� 
ис�овремено секаде. Тоа многу 
јасно ни го о�крива и све�ио� 
апос�ол Ма�еј, кој, опишувајќи ги 
најприсни�е нас�ани по Хрис�о-
во�о воскресение, вели: „Ангел Гос-
подов слезе од небо�о, прис�апи, 
го о�с�рани камено� од гробна�а 
вра�а и седна на него“ (Ма�. 28, 2).
Значи, �ие по природа се духови, 
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но според своја�а служба се наре-
куваа� ангели, односно весници, 
објавувачи на Божја�а волја на 
луѓе�о. Ангели�е се бесмр�и пора-
ди Божја�а благода� и се осве�е-
ни според свое�о дос�оинс�во и 
според блискос�а со Бога. Кога им 
се јавувале на луѓе�о, се преобразу-
вале себеси во облик прифа�лив за 
видо� и разбирање�о на луѓе�о. 
Тие не можа� сами од себе да пра-
ва� чуда, �уку според Божјо�о 
допуш�ање. Тие се посовршени 
би�ија од луѓе�о. Нивна�а духовна 
природа е апсолутна, во споредба 
со нас луѓе�о кои не сме во сос�ој-
ба да ја разга�неме суш�ина�а 
на нивно�о би�ие. Но во однос на 
Бога не е �ака, бидејќи само Бог е 
неспоредлив и пред Него се изгледа 
грубо и ма�еријално. Единс�вено 
Бог е апсолутно нема�еријален и 
бес�елесен. Бројо� на ангелски�е 
чинови е утврден уш�е со само�о 
нивно создавање од Бога. Но нив-
но�о мнош�во никој не може да 
го изброи. Господ Исус Хрис�ос во 
една прилика го објаснува начино� 
на пос�оење�о на ангели�е, кога 
го опишува начино� на којш�о ќе 
живеа� луѓе�о по Негово�о в�о-
ро доаѓање: „Заш�о при воскресе-
ние�о луѓе�о ни�у ќе се жена�, 
ни�у ќе се мажа�, а ќе живеа� како 
ангели�е Божји на небеса�а (Ма�. 
22, 30). Тоа значи дека ангели�е не 
можа� да се размножуваа� по па� 
на раѓање како нас луѓе�о. Ним не 
им е по�ребна ни�у �елесна храна 
за да се одржа� во живо�.

СВЕTОTО ПИСМО 
СВЕДОЧИ ЗА ЈАВУВАЊАTА 
НА АНГЕЛИTЕ

Во Све�о�о писмо има мнош�во 
примери кога ангели�е им се јаву-
ваа� на видлив начин на Божји�е 

угодници, објавувајќи им ја Божја�а 
волја. Царо� Давид гледал ангел кој 
според Божја�а волја го поразувал 
народо� (2. Цар. 24, 16   17). Ангел 
Господов му се јавил на све�ио� 
пророк Илија и му дал упа�с�ва по 
повод болес�а на царо� Охозија (4. 
Цар. 1, 3 5). Ангели го извеле Ло� од 
Содом (1. Мој. 19, 1   15). С�арозаве�-
нио� па�ријарх Јаков видел ангели 
како се качуваа� и слегуваа� по ска-
ла, која с�ои на земја�а, а со врво� 
го допира небо�о, каде ш�о с�оел 
Господ (1. Мој. 28, 12  13). Всушнос�, 
цело�о Све�о писмо на С�арио� 
заве� изобилува со примери кога 
Божји�е ангели се јавувале во облик, 
јасно видлив за човечки�е �елесни 
очи. 
И Новио� заве� изобилува со го-
лем број примери во кои на јаве 
или на сон Божји�е све�и анге-
ли им се јавувале на луѓе�о, кои 
биле пред сè богоугодни и со све� 
живо�. Све�ио� архангел Гаврил 
на видлив начин му се јавил на пр-
восвеш�енико� Захариј во с�а-
розаве�нио� храм, објавувајќи му 
ја вес�а дека негова�а жена Ели-
саве�а ќе го роди све�ио� Јован 
Пре�еча и Крс�и�ел Господов 
(Лука 1, 11   20). Ис�о �ака, све�ио� 
архангел Гавриил, јавувајќи ѝ се на 
Пресве�а Дева во домо� на пра-
веднио� Јосиф, во Назаре�, ѝ со-
опш�ил дека �аа ќе Го роди Спа-
си�ело� на све�о�, Господ Исус 
Хрис�ос, поздравувајќи ја со зборо-
ви�е: „Радувај се, Благода�на! Гос-
под е со �ебе! Благословена си �и 
меѓу жени�е!“ (Лука 1, 26   38). Мно-
ш�во ангели го славеле Хрис�о-
во�о рождес�во, пеејќи: „Слава на 
Бога во висини�е, а на земја�а мир 
и меѓу луѓе�о добра волја“ (Лука 2, 
9  13). Ангели дошле и Му служеле 
на Хрис�а по �ри�е искушенија 
од ѓаволо� (Ма�. 4, 11). Ангел Го 

храбрел Хрис�а во Ге�симанска�а 
градина (Лука 22, 43). По Хрис�о-
во�о воскресение, ангел Господов 
го �ргнал камено� од вра�а�а на 
гробо�, каде ш�о лежело мр�во�о 
�ело Хрис�ово (Ма�. 28, 2). Ангел 
Божји им објавил на мироносици�е 
дека Хрис�ос воскреснал (Ма�. 28, 
5   7). При вознесение�о Хрис�ово, 
ангели им ја објасниле �ајна�а на 
вознесение�о на апос�оли�е и им 
соопш�иле дека Хрис�ос ќе дојде 
пов�орно, на ис�ио� �ој начин, 
но �огаш како судија на све�о� 
(Дела 1, 10  11). Дури и маченичкио� 
живо�опис на све�и�е апос�оли 
сведочи дека ангели�е ак�ивно 
учес�вувале и ос�авиле свој белег 
во живо�о� и развојо� на млада�а 
Црква Хрис�ова: пр. Ангел Господов 
ги ослободил апос�оли�е од за�вор 
(Дела 5, 19).

ПОДЕЛБА НА АНГЕЛИТЕ 
СПОРЕД ЧИНОВИТЕ

Помеѓу себе ангели�е се дела� 
хиерархиски. Нивна�а поделба е 
според чино� и според с�епено� 
на нивно�о совршенс�во. Во древ-
нио� спис „За небесна�а ерархја“, 
све�и Дионисиј Ареопаги� пишу-
ва за ангели�е дека се поделени во 
�ри чинови, а чинови�е во �ри 
реда. Најсовршени�е се најблиску 
до Бога. Тие свое�о осве�ување и 
бесмр�нос� ги добиваа� дирек�-
но од Бога. Ангели�е, коиш�о се 
од в�орио� чин, се осве�уваа� од 
Божја�а благода�на све�лина пре-
ку ангели�е од првио� чин. Додека, 
пак, ангели�е од �ре�ио� чин, 
се осве�уваа�, од Божја�а благо-
да�на све�лина преку ангели�е 
од в�орио� чин. Значи, според 
учење�о на наша�а све�а Пра-
вославна Црква, онака како ш�о е 
опишано во Све�о�о писмо, однос-



но како ш�о ни изложиле све�и�е 
о�ци, ангели�е се дела� на деве� 
ангелски чинови, и �оа: серафими, 
херувими, прес�оли, господс�ва, 
сили, влас�и, началс�ва, архангели 
и ангели. Некои од нив, според све-
дош�ва�а опишани во Све�о�о 
писмо, имаа� и свои имиња: Ми-
хаил, кој е како Бог, кој чува, помага 
(Дан. 12, 1); Гавриил, чие име значи 
сила Божја (Дан. 8, 16; Лука 1, 19); 
Уриил, чие име значи све�лина или 
оган Божји (3. Ездр. 4, 1); Сала�иил, 
чие име значи моли�ва кон Бога (3. 
Ездр. 5, 16); по�оа Рафаил (Божја по-
мош), Егудил, Варахил и�н.

НАШАTА ПОЧИT КОН 
АНГЕЛИTЕ

Све�а�а Православна Црква, ра-
ководена од Све�ио� Дух, учење�о 
за све�и�е Божји ангели го воз-
дигнала, на навис�ина дос�оен пи-
едес�ал. Во Никео   царигрдскио� 
символ на вера�а, преку кој ние ве-
рни�е јасно ја исповедаме наша�а 
православна вера, се вели: „Верувам 
во Единио� Бог О�ец, Седржи�ел, 
Творец на небо�о и на земја�а, и 
на сè видливо и невидливо“. Богов-
дахновени�е о�ци, учесници на 
Седмио� вселенски собор, утврди-
ле дека на све�и�е икони, кои ги 
почи�уваме поради изобразенио� 

на нив лик на Господ Исус Хрис�ос, 
Мајка�а Божја или Божји�е све�и 
угодници, можеме да ги изобразу-
ваме и да ги почи�уваме ликови�е 
на све�и�е ангели. Тие, се всуш-
нос�, наши неуморни зас�апници 
и моли�веници пред прес�оло� на 
Севишнио� Господ Бог. Све�ио� 
пророк Исаија, во свое�о видение 
гледал како серафими го обле�у-
ваа� прес�оло� Божји, пос�оја-
но кружејќи и пеејќи: „Све�, све�, 
све� е Господ Савао�! Цела�а земја 
е полна со Негова�а слава!“ (Иса. 
6, 3). И на секој човек, кој е крс�ен 
во име�о на О�ецо� и Сино� и 
Све�ио� Дух, Господ му дарува 
ангел пази�ел, кој ќе го закрилува 
и пази од грево� и зло�о и ќе го 
насочува на па�о� на спасение�о. 
Во �ој кон�екс� �реба да ги разбе-
реме и зборови�е на псалмопеецо�, 
кога вели: „Ти, си, Господи, надеж 
моја, Севишнио� го избра за свое 
прибежиш�е; зло нема да Ти се слу-
чи и неволја нема да се приближи до 
�ело�о Твое; за�оа ш�о ќе им за-
поведа на ангели�е Свои за Тебе, да 
Те чуваа� на си�е па�иш�а Твои“ 
(Псал. 90, 9   11). И секој православен 
хрис�ијанин, без разлика на својо� 
опш�ес�вен с�алеж, �окму поради 
�оа ш�о е закрилуван и раководен 
од својо� ангел чувар, заслужува, 
според Божја�а заповед, дос�ојно 

внимание и почи�, бидејќи за�оа 
Хрис�ос рекол: „Гледај�е да не пре-
зре�е едно од овие мали, заш�о, 
ви велам, нивни�е ангели на небе-
са�а секогаш го гледаа� лице�о на 
Мојо� О�ец небесен (Ма�. 18, 10). 
Токму све�и�е ангели ќе бида� све-
доци на наше�о спасение, бидејќи 
Хрис�ос рекол:
„Секој ш�о Ме признае Мене пред 
луѓе�о, и Сино� Човечки ќе го при-
знае пред Божји�е ангели; а кој ќе 
се одрече од Мене пред луѓе�о, и �ој 
ќе биде одречен пред Божји�е анге-
ли“ (Лука 12,  8). Се разбира, право-
славни�е хрис�ијани �реба да се 
однесуваа� кон све�и�е ангели со 
најискрена почи�. Кон нив се об-
раќаме моли�вено во си�е наши 
секојдневни прилики, било да се �оа 
радосни или �ажни. Ис�о �ака, 
ги повикуваме со надеж и при мо-
ли�вословија�а, све�и�е �ајни и 
во наше�о домашно секојдневно мо-
ли�вено правило. Во чес� и спомен 
на ангелски�е чинови, се изградени 
голем број цркви и манас�ири, а 
многумина при крш�евање�о ги 
добиваа� имиња�а на све�и�е 
архангели Михаил, Гавриил и Рафа-
ил. Ис�о �ака и многу преподобни 
о�ци и мајки, при замонашување�о 
со радос� ги прифа�иле имиња�а 
на све�и�е ангели.
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Т  елесна�а смр� за нас православни�е 
хрис�ијани не e и не може да биде пречка за 
заедниш�во со си�е оние кои се замина�и 
од овој све�, а особено со оние кои се обожиле 

(с�анале богови по благода�), односно све�и�ели�е, 
коиш�о имаа� смелос� пред Бога да се мола� и зас�а-
пуваа� за нас. Уш�е од први�е векови на хрис�ијан-
с�во�о, хрис�ијани�е ги почи�увале све�и�ели�е, 
ги собирале нивни�е мош�и, а на мош�и�е од 
све�и�ели�е се случувале бројни чудеса како по�врда 
на нивна�а све�ос�.
Кај нашио� народ пос�ои благочес�ива �радиција, во 
круго� на домо� и семејс�во�о да ги слави све�и�е-
ли�е, при ш�о своја�а радос� ја споделуваа� со сво-
и�е блиски роднини и прија�ели. Секое семејс�во, 
одреден све�и�ел го почи�ува како заш�и�ник и мо-
ли�веник за си�е кои живеа� во домо�. Ова е �ака 
за�оа ш�о ние цврс�о веруваме дека све�и�ели�е, 
иако упокоени, со свои�е праведни души с�оја� пред 
прес�оло� Божји и имаа� �аква смелос� да Го мола� 
Бога за нас грешни�е. За�оа ние им ја укажуваме на-
ша�а љубов и ги просиме нивни�е све�и моли�ви. 
Пос�оја� повеќе све�и�ели и нас�ани од спаси�ел-
нио� домос�рој, коиш�о се празнуваа� како домашна 
слава преку цела�а година, иако повеќе�о од нив се во 
есенско-зимскио� период на година�а.
Начино� на одбележување на домашни�е слави �реба 
да биде набожен и благочес�ив. За слава�а се меси 
леб, на кој најчес�о е изобразен крс� или лико� на 
све�и�ело� кој го празнуваме. Таквио� леб се наре-
кува славски леб или славски колач. Еден ден пре�ход-
но ги подго�вуваме славскио� леб, вино�о, варена�а 
пченица и свеќа�а и ги пос�авуваме на определено�о 
мес�о. Спро�и слава�а �реба цело�о семејс�во да 
о�иде на Вечерна богослужба, каде ш�о соборно, заед-
но со цела�а Црква ќе го прослави Бога и све�и�ело� 
кој се празнува. По�оа важно е во домо� да има икона 
од све�и�ело� кој се празнува, пред која уш�е од ве-
чер�а ќе го запалиме кандило�о.  Во овој ден �реба да 
размислуваме и за духовни�е подвизи на све�и�ело� 
или маченико� кој го празнуваме, да го чи�аме него-
во�о жи�ие, да размислиме дали го подражаваме него-
вио� живо� и колку сме го прифа�иле како пример и 
образец на нашио� живо�.  
Следнио� ден нау�ро, цело�о семејс�во �реба да 

о�иде на Ли�ургија во својо� парохиски храм, каде 
ш�о ли�ургиски ќе го прослави празнико�, однос-
но све�и�ело�. Ли�ургиско�о празнување е нај-
важно�о, бидејќи на све�а�а Ли�ургија се собира 
цела�а Црква. Преку спомнување�о на имиња�а на 
све�и�ели�е и на ос�ана�и�е упокоени членови на 
Црква�а, на Проскомидија�а ние ос�аваруваме ду-
ховно заедниш�во со нив. Добро е за дено� на слава�а 
да бидеме исповедани и подго�вени да се причес�име 
со Тело�о и Крв�а Хрис�ови.
По�оа доаѓаме во домо�, каде ш�о го очекуваме 
свеш�енико� да го благослови и прекрши славскио� 
колач. Пос�ои прак�ика славскио� колач да биде бла-
гословуван и вечер�а пред празнико�, по Вечерна�а 
богослужба, ш�о не е погрешно, бидејќи според библис-
ко�о и црковно сме�ање на време�о, дено� почнува 
од вечер�а. Покрај ова, некаде се прак�икува намес�о 
дома, славскио� колач да се носи во храмо� и �аму, по 
заврше�око� на све�а�а Ли�ургија, да биде благосло-
вен. Славскио� колач е еден вид бескрвна жр�ва пред 
Бога во чес� и спомен на све�и�ело�. Му се принесу-
ваа� на Бога ис�и�е оние дарови коиш�о се и ли�ур-
гиски - лебо� и вино�о, кои �ука имаа� символична 
функција, да нè по�се�а� на расна�ио� Хрис�ос и на 
Негова�а пролеана крв за живо�о� на све�о�, како и 
на крв�а на маченици�е, пролена заради вис�ина�а 
објавена од Вопло�ено�о Слово - Хрис�ос. Свеш�ени-
ко� го пее �ропаро� на све�и�ело�, по�оа ги бла-
гословува пченица�а, споменувајќи си за почина�и�е, 
па славскио� леб и вино�о, и крс�овидно го сече лебо� 
велејќи: Уш�е �и ја принесуваме оваа словесна и бе-
скрвна жр�ва во чес� и спомена на... (овде го спомува 
име�о на све�и�ело� кој се празнува), по негови�е 
све�и моли�ви прими ја оваа жр�ва во небеснио� 
�вој жр�веник и испра�и ни ја Божес�вена�а благо-
да� и даро� на Све�ио� Дух. Просејќи ги моли�ви�е 
на све�и�ело�, во негова чес� и спомен на Бога Му 
принесуваме бескрвна жр�ва. По�оа свеш�енико� го 
зема славскио� леб во свои�е раце и заедно со домаќи-
ни�е, ги пее �ропари�е на све�и�е маченици, на 
Хрис�а Бога и апос�оли�е и на Богородица, вр�ејќи 
го лебо�. По�оа, заедно со домаќини�е го воздигнува 
�рикра�но  лебо� и вели: Хрис�ос посреди нас! На 
ш�о �ие му одговараа�: Е, и ќе биде, по ш�о заедно 
го прекршуваа�. На крајо�, свеш�енико� произнесува 

 КАКО СЕ СЛАВАТ ПРАВОСЛАВНИТЕ СЛАВИ 
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моли�ва за оние коиш�о ја пренесуваа� оваа бескрвна 
жр�ва.
О�како сме се помолиле, причес�иле, сме учес�вувале 
во Богослуженија�а и сме го принеле на Бога славскио� 
колач, во ос�ана�ио� дел од празнико� ги очекуваме 
наши�е блиски и прија�ели да ни го чес�и�аа� праз-
нико� и со нив да ја споделиме семејна�а радос�. Спо-
ред древнио� обичај на хрис�ијани�е да се собираа� 
на �рпеза по служење�о на све�а�а Ли�ургија, однос-
но по духовна�а �рпеза, се укрепуваме и со �елесна�а 
�рпеза.
Се радуваме ш�о радос�а на празнико� ја споделуваме 
со наши�е ближни. 

Она ш�о е важно е славска�а �рпеза на љубов�а да не 
се пре�вори во мес�о за опивање, неприс�ојни шеги 
и препирки, заш�о �ака се губи духовна�а димензија 
на прославување�о. За�оа, кога сме гос�и на слави�е, 
�реба кул�урно и со љубов да му ја чес�и�аме слава�а 
на домаќино�, посакувајќи му секое добро. Домаќино� 
�реба со љубов и радос� да ги пречека гос�и�е, мо-
лејќи се на све�и�ело� кој го празнува да се зас�апува 
и за нив пред Бога. При�оа ги послужува си�е со благо-
словена�а славска пченица.
За�оа, да се по�рудиме да ги прославуваме слави�е на 
начино� кој го изложивме, за наше�о празнување да 
содржи во себе духовнос� и да му биде угодно на Бога.
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1. Педагогија�а има пред сè воспи�-
на функција, а не научна. Тоа значи 
дека воспи�ување�о има за цел да 
го обнови и да го пресоздаде �.е. 
да го преобликува човеко� според 
образо� на Живио� Бог, Созда�е-
ло� (Творецо�) на човеко�. Педа-
гогија�а е задолжена да го храни 
човеко� со вечна�а на�све�лосна 
све�лина Божја. Таа е задолжена, 
но и одговорна да го храни човеко� 
со си�е совршенс�ва Божји, какви 
ш�о се на пример: вис�ина�а, уба-
вина�а, љубов�а и доброде�ел�а.

2. Ка�ихе�ика�а, како и Педа-
гогија�а не смее за свој овој име-
ра�ив да ја има научнос�а. Обра-
зование�о с�екнува нова содржина 
и смисла со �оа ш�о одбива да биде 
сведена само на с�екнување на 
знаење од една или повеќе облас�и. 
Тоа има ан�рополошка, е�ичка и 
длабока духовна смисла. Самио� 
поим образование значи обнова 
на образо� Божји во човеко�, не-
гово разо�кривање и развој. Умо� 
на народо� некон�аминиран  од 
пли�кио� европски рационаизам, 
незаборавно го паме�и длабоко�о 

е�ичко значење на образо�: Жими 
образов! Човек без-образен; Имаш 
ли образ?! Има образ како ѓон! Тоа 
зборува за длабока�а врска меѓу 
образование�о и е�ика�а, меѓу об-
разование�о и духовнио� живо�, 
воопш�о.

3. Педагогија�а како наука е соз-
дадена дури во XVIII век. Ис�о�о 
�оа важи и за Ка�ихе�ика�а. Ис-
�ражување�о на воспи�aние�о 
се прави со цел да се подобри вос-
пи�нио� процес. Воспи�нио� 
процес, пак, се сфаќа како средба 
меѓу воспи�увачо� и воспи�ани-
ко�. Сепак, поимо� наука е повеќе 
апс�рак�ен поим. Ме�оди�е на 
воспи�ување се ис�о �олку реду-
к�ивни, колку ш�о се и ме�оди�е 
во други�е научни дисциплини.

4.  Уш�е схолас�ика�а својс�ве-
на за западнио� Среден век, ак-
цен�о� на образовно�о дејс�ву-
вање го с�ави на образование�о 
на ин�елек�о�. Образование�о 
на ин�елек�о� се подразбира како 
собирање на знаење (информации) 
во депоа�а на човечкио� ум. На 
�ој начин, образование�о почна 
пос�епено да ја губи ан�рополош-
ка�а длабочина, но и своја�а смис-
ла.

5. Со �ечење�о на време�о, �оа 
ш�о во схолас�ика�а пос�оеше 
како ‘ркулец, прерасна во феномен 
со по�полно право на граѓанс�во. 
Денеска образование�о во свес�а 
на модернио� човек има апсолут-
но значење на с�екнување знаење 
и информации од разнообразни 
научни домени. На �ој начин обра-

зованио� човек се иден�ификува со 
ученио� човек.

6. Морализмо� на реформирано�о 
хрис�ијанс�во, ин�егриран со 
на�урализмо� и хуманизмо� на 
Ренесанса�а, уш�е пожес�око го 
насочи воспи�ание�о, кон цели�е 
чија природа е прагма�ска. Во �аа 
син�еза нас�ана �.н. педагошки 
емпиризам. Негови�е основи се 
изградени пре�ежно од на�ура-
лис�ички�е философски и научни 
�еории.

7. Педагошкио� на�урализам со 
својо� прагма�изам и прак�ич-
нос�, ја предизвика еруп�ивна�а 
експлозија на образовни�е и педа-
гошки�е инс�и�уции во совреме-
нио� све�. Но со �оа ги поколеба 
најдлабоки�е �емели на воспи�а-
ние�о и негови�е конечни цели. 
Заш�о смисла�а на воспи�ание�о 
секогаш се с�ава во органска зави-
снос� од смисла�а на човечкио� 
живо�. 

8. Поимо� образование не е само 
цен�рален ан�рополошки поим, 
�уку ис�о �олку е и цен�рален 
�еолошки поим. Поимо� образова-
ние има ав�ен�ично, но и ниш�о 
помалку длабоко значење, од зна-
чење�о на поимо� воспи�ание, 
особено во �еологија�а. И �оа е 
�ака, заш�о образо� Хрис�ов е 
образ (икона) на О�ецо�. Цр�и�е 
и својс�ва�а Хрис�ови се ис�о-
ве�ни со оние на О�ецо�. Тоа е 
појдовна�а �очка на православ-
на�а иконологија и иконографија. 
Од поимо� за Логосо� се развива 
(произлегува) в�орио� поим, по-

КРАТКИ ЦРТИЧКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ВОСПИТАНИЕТО НА ЛИЧНОСТА
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имо� за човеко� како образ, соз-
даден по образо� Божји. Човеко� 
како икона, создадена според ико-
на�а Хрис�ова. Преку �оа уподо-
бување на човеко� кон Хрис�ос, 
човеко� се восиновува на Бога 
О�ецо�. Според �оа, од �аа образ-
нос� на човеко� со Бога логично 
произлегува и поимо� образова-
ние. Образование�о како живо�ен 
процес му припаѓа на секој човек. 
Зборуваме за процес ш�о ѝ припаѓа 
на сама�а човечка он�ологија. 
Образование�о пре�с�авува раз-
о�кривање на човечкио� лик соз-
даден според образо� Божји. Токму 
за�оа образование�о е он�олошки 
процес кој ги допира си�е компо-
нен�и на образо� човечки. Чове-
ко� со одземен образ се сведува на 
чис� е�ички поим. Он�олошка�а 
димензија на образо� бара респек� 
дос�оен за човеко�. Педагогија�а 
и ка�ихе�ика�а не само ш�о е 
�ешко, �уку е невозможно реско да 
се издвоја�.

9. Радува фак�о� ш�о свес�а за 
по�реба�а од пос�оење на едно 
подлабоко в�емелување на чове-
ко� и на сè она ш�о се случува со 
човеко� низ ис�орија�а, па спо-
ред �оа и негово�о воспи�ание, е 
присутна во глави�е на си�е го-
разди и видни педагози низ си�е 
времиња. Недос�а�око� на �ак-
во�о в�емелување во наше�о вре-
ме ја прави несигурна современа�а 
педагошка мисла и ја произведува 
радикална�а криза во процесо� на 
воспи�ување и образување на чове-
ко�. Несигурнос�а и радикалнос�а 
можа� да бида� превозмогна�и, 
под услов да се пронајда� вис�ин-
ски�е основи на воспи�ание�о и 

негови�е конечни (крајни) цели. 
За хрис�ијанско�о доживување и 
гледање на с�аврнос�а, �ие осно-
ви се ан�рополошки, хрис�олошки, 
�еан�рополошки и еклисолошки по 
дефиниција.

 10. Ако е �очно, а �очно е учење�о 
дека све�о� о�кина� од Бога се 
пре�вора во своевидна воденица 
на смр��а (св. Јус�ин Келиски), 
�огаш �очно е учење�о за �оа 
дека Црква�а, Тело�о на Богочо-
веко�, срасна�ио� све� со Бога, 
пре�с�авува рабо�илница на 
спасение�о (св. Јус�ин Келиски), 
рабо�илница на преобразување�о, 
образование�о и обожување�о 
на човеко� по мера�а на рас�о� 
на височина�а Хрис�ова (св.  ап. 
Павле) и по сила�а на благода��а 
на све�ио� и живо�о�ворнио� 
Дух. Во Црква�а се случува вели-
чес�вена средба на човеко� со Бога, 
но и реализација на вечни�е цели 
на човеково�о би�ие.

11. Трагајќи по �емели�е на вос-
пи�ание�о и по негови�е цели, 
безусловно �реба да се најде екли-
сиолошкио� карак�ер и приро-
да�а на ис�о�о. Брзоусловнос�а 
на �рагање�о произлегува од 
фак�о� ш�о човеко� по природа е 
ем единка, ем заедница. Па, според 
�оа, и негово�о воспи�ание носи 
ем индивидуални, ем опш�ес�вени 
белези. А �оа значи дека негова�а 
смисла и неговио� карак�ер се 
еклисијални (црковни).

12. Незаобиколна е и космичка�а 
димензија. Човеко� е космич-
ко би�ие. Све�ио� пророк, цар 
и пое� Давид на едно мес�о во 

Псал�иро� пее за човеко� како за 
би�ие кое се �кае во длабочини�е 
земски. Човеко� живее во све�о� 
�ака ш�о е проникнуван и усло-
вуван од све�о�. Но човеко� е и 
би�ие кое го осмислува све�о�. 
О��ука произлегува незаобикол-
на�а по�реба од с�екнување на ба-
рем кра�ок увид во пре�с�ава�а 
на само�о создание (кога се рабо�и 
за �емели�е на воспи�ание�о). 
Депонирани�е можнос�и во �вор-
ба�а, с�ануваа� можнос�и на чо-
веко� како веш�ес�вено би�ие.

13. Првороди�елскио� грев има 
огромен углед во основи�е на пра-
вославно�о воспи�ание и образо-
вание. Поради падо� на прворо-
ди�ели�е, воспи�ание�о добива 
со�ириолошки карак�ер. Да се об-
разува човеко�, значи човеко� да 
се спаси од демонска�а �ријада: 
грево�, зло�о и смр��а. Ова де-
монско �ројс�во ги убива и ги ум-
р�вува човечки�е можнос�и и го 
разградува човечкио� образ, а со 
�оа и образование�о, �уркајќи го 
човеко� во �емни�е бездни на бе-
смисла�а.

14. Да заклучиме. Цел на воспи�-
нио� процес не е само просве�у-
вање�о и исполнување�о на си-
лоси�е на човечка�а природа со 
Вис�ина,  Убавина и  Добрина, 
�уку пред сè и над  сè ослободување 
на човеко� од пре�есни�е рамки 
на несовршенс�во�о, а со �оа и од 
зло�о кое го за�емнува и оневозмо-
жува човеко� да ѝ прис�апи и на 
плиро�ичен начин да ја восприми 
Вис�ина�а (Хрис�ос) и да ја раз-
о�крие и реализира полно�а�а на 
својо� лик.
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ПРОСКОМИДИЈА

Првио� дел од све�а�а 
Ли�ургија е Проскоми-
дија�а. Зборо� „проско-

мидија“ значи принос. Во овој дел 
од Ли�ургија�а не учес�вува на-
родо�, заш�о ис�ио� се прави 
исклучиво во ол�аро� од с�рана 
на свеш�енико�. Во периодо� на 
рана�а Црква, Проскомидија�а 
се извршувала за време пеење�о 
на херувимска�а песна, ш�о денес 
како прак�ика ос�анало на архи-
ерејска Ли�ургија. Архиерејо� да 
ја довршува Проскомидија�а за 
време на херувимска�а песна, до-
дека во ос�ана�и�е случаи, кога 
служи свеш�еник, цела�а се извр-
шува порано, пред поче�око� на 

Ли�ургија�а, односно за време на 
У�ринска�а богослужба. Проско-
мидија�а, во суш�ина, се сос�ои 
во моли�вена подго�овка на даро-
ви�е ш�о �реба да се принеса� на 
Ли�ургија�а. 
Свеш�енико� и ѓаконо�, кога ќе 
дојде време�о за служење, влегу-
ваа� во храмо� и пред иконос�а-
со� ги кажуваа� поче�ни�е мо-
ли�ви: Цару небесен, Трисве�о, 
Оче наш и покајно умили�елни�е 
�ропари, а по�оа пред икона�а 
Хрис�ова го кажуваа� �ропа-
ро�: На пречис�ио� Твој образ, 
се поклонуваа� и ја целиваа�, па 
пред икона�а на Богородица �ро-
паро�: На милосрдие�о извор, по 
ш�о, ис�о �ака, се поклонуваа� 
и ја целиваа� икона�а. По�оа 
свеш�енико� се моли да му биде 
испра�ена сила одозгора за вршење 

на пре�с�ојна�а служба, и да биде 
неосуден во свеш�енодејс�во�о на 
Божес�вени�е �ајни. По�оа двај-
ца�а влегуваа� во све�ио� ол�ар, 
се поклонуваа� пред прес�оло� и 
ги облекуваа� свеш�ени�е одеж-
ди. Со облекување�о на свеш�ени 
одејанија, всушнос�, се покажува 
дека служба�а која прес�ои е небес-
на, дека Бог дејс�вува на све�а�а 
Ли�ургија. 
О�како ќе ги измија� раце�е, 
свеш�енико� и ѓаконо� ода� 
на проскомидијалнико�, односно 
жр�венико�, кој се наоѓа во север-
нио� дел од све�ио� ол�ар. Тој 
вообичаено е изграден како вдлаб-
на�ина во ѕид. На него се наоѓаа� 
дискосо� (чинија), све�ио� пу-
тир (све�а�а чаша), лажичка�а 
за причес�, копје�о, ѕвезда�а 
и покровци�е. На жр�венико� 
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се пос�авуваа� и дарови�е за 
Ли�ургија. Тоа, според заповед�а 
на нашио� Господ Исус Хрис�ос, 
и според све�о�о Предание се 
лебо�, вино�о и вода�а. Лебо� се 
нарекува просфора. Тоа е квасен леб, 
којш�о е означен со специјален др-
вен или плас�ичен печа�. На прос-
фора�а, на средишнио� дел, кој се 
нарекува Агнец, пишува ИС-ХС-НИ-
КА. Од десна�а с�рана на Агнецо� 
е чес�ичка�а за Богородица (во вид 
на голем �риаголник),  а од лева�а 
чес�ички�е (во вид на мали �ри-
аголници) за спомен на све�и�е-
ли�е. Пос�ои древна прак�ика да 
се служи од пе� просфори, но �аа 
прак�ика не е правило. Свеш�е-
нико� ја зема просфора�а и со 
копје�о �рикра�но прави крсен 
знак врз неа, велејќи: Во спомен на 
Господ и Бог и Спаси�ело� наш 
Исус Хрис�ос. Со овие зборови се 
сведочи дека пре�с�ојна�а служба 
ќе биде принесена во спомен на на-
шио� Спаси�ел, според Негови�е 
зборови искажани на Тајна�а ве-
чера: Праве�е го ова во мој спомен. 
Свеш�енико� го забива копје�о во 
десна�а с�рана на Агнецо�, сече 
одзгора надолу и вели: Го одведоа 
како овца на колење. По�оа го за-
бива копје�о во левио� дел, сече и 
вели: Како јагне�о ш�о е безгласно 
пред оној кој го с�риже �ака и Он 
не ја о�вори ус�а�а Своја. Сечејќи 
во горнио� дел на просфора�а, ги 
изговара следни�е зборови: Во сми-

рение�о негово се одзеде судо� не-
гов, а во долнио� дел: По�екло�о 
Негово кој ли ќе го искаже. По�оа 
сече под средишнио� дел на кој 
пишува ИС-ХС-НИ-КА и вадејќи го 
нагоре, изговара: Како ш�о се зема 
од земја�а Неговио� живо�. Си�е 
овие зборови се земени од книга�а 
на пророко� Исаија, по�очно од 
54 глава, каде ш�о многу години 
пред Хрис�а, на сликови� начин се  
опишани Негови�е с�радања. На-
шио� Спаси�ел, иако бил Бог, Чие 
по�екло�о е неискажливо, одејќи 
на с�радање, бил смирен како овца 
која оди на колење. По ова, свеш�е-
нико� го сече крс�овидно све�ио� 
Агнец од долна�а (мека�а) с�рана, 
велејќи: Се жр�вува јагне�о Божјо, 
Кое ги зема гревови�е на све�о� 
за живо� и спасение на све�о�. 
Го пос�авува на средина�а од ди-
скосо�, го прободува со копје�о во 
дело� каде ш�о пишува ИС и гово-
ри: Еден од војници�е со копје ги 
прободе ребра�а Негови и веднаш 
по�ече крв и вода, и оној кој виде 
посведочи и сведош�во�о негово 
е вис�инско. Овие зборови се од 
Евангелие�о според Јован, којш�о 
бил сведок на нас�ани�е под Кр-
с�о�, кога од живоносно�о ребро 
Хрис�ово по�екле крв и вода. При 
овие зборови, свеш�енико� налева 
вино и вода во све�ио� путир.
По�оа, изговарајќи ги зборови�е: 
Во чес� и спомен на све�а�а, 
славна Владичица наша Богороди-

ца и секогаш Дева Марија, ја вади 
чес�ичка ш�о е во спомен на Бого-
родица и ја пос�авува на дискосо� 
од десна�а с�рана на све�ио� аг-
нец, велејќи: Царица�а зас�ана од-
десно на Тебе, во преукрасена облека 
облечена. Црква�а ѝ оддава посеб-
на почи� на Пресве�а Богородица, 
како онаа преку која се изврши спа-
сение�о на све�о� и човеко�, пре-
ку овопло�ување�о на Хрис�а, па 
за�оа најнапред се вади чес�ичка 
во нејзин спомен.
Од лева�а с�рана на просфора�а, 
се вада� чес�ички во чес� и спомен 
на Пре�еча�а, пророци�е, апос-
�оли�е, ерарси�е, маченици�е, 
преподобни�е, бесребреници�е, 
на све�и�ело� кој се празнува на 
дено� и на све�и Јован Зла�оус�, 
ако се се служи Зла�оус�ова ли�ур-
гија, или на све�и Василиј Велики, 
ако се служи Василиева ли�ургија. 
При�оа поименично се спомнуваа� 
све�и�ели�е од соодве�нио� ред. 
Чес�ички�е ги пос�авуваме лево 
од све�ио� Агнец, редејќи ги одоз-
гора надолу. Ова го правиме за�оа 
ш�о Ли�ургија�а пре�с�авува 
сеќавање на си�е, бидејќи за Бога 
нема умрени, �уку си�е се живи. 
По�оа свеш�енико� вади чес�ич-
ка за меснио� архиереј, за наро-
до�, а по�оа, пос�авувајќи ги 
под Агнецо�, од горнио� дел на 
просфора�а рони чес�ички, при 
ш�о ги  спомнува живи�е члено-
ви на Црква�а, а од долнио� дел 

22



на просфора�а рони чес�ички за 
упокоени�е членови на Црква�а. 
Ова го правиме поради �оа ш�о со 
љубов �реба да се сеќаваме на си�е 
наши браќа и сес�ри, кои се овде 
со нас и на оние кои го напуш�иле 
овој привремен живо�. Тоа �реба 
особено да се прави на све�а�а 
Ли�ургија, бидејќи нема поголема 
жр�ва која Бога Го смилос�иву-
ва, од крсна�а жр�ва, принесена 
за спасение на си�е. На крајо� од 
Ли�ургија�а, свеш�енико� ги 
с�ава овие чес�ички во све�ио� 
путир, велејќи: Измиј ги Господи 
гревови�е на си�е овде спомна�и 
со чесна�а крв Твоја. На овој на-
чин, на све�ио� дискос, всуш-
нос�, е прес�авена цела�а Божја 
Црква - Јагне�о Божјо (Хрис�ос) 
на средина, а околу него Богороди-
ца, све�и�ели�е, живи�е и упо-
коени�е хрис�ијани. На крајо� 
свеш�енико� вади чес�ичка и за 
себе. Све�ио� Фило�еј, па�ријар-
хо� Цариградски, вели: „Да пос-
ве�име внимание, како преку овој 
Божес�вен образец и чин, преку 
вна�решна�а смисла на све�а�а 
Проскомидија, го согледуваме Са-
мио� Господ Исус и сецела�а Него-
ва Црква. Во средина�а го гледаме 

Самио� Хрис�ос, вис�инска�а 
Све�лос�, Живо�о� вечен. Заш�о 
Он Самио� е средиш�е преку 
овој леб. Негова�а Мајка, со своја 
чес�ичка е оддесно на Него, анге-
ли�е и све�и�ели�е се од лева�а 
с�рана. Долу е сецелио� побожен 
собор на Негови�е верници. Тоа е 
голема �ајна - Бог помеѓу луѓе�о и 
Бог насред богови�е по благода�, 
коиш�о Он ги обожува, Бог по при-
рода, овопло�ен заради нив. А �оа 
е идно�о Царс�во и доживување�о 
на вечнио� живо�. Бог со нас, Кој Го 
гледаме и со Кого се причес�уваме. 
Нема мес�о �ука за неверници�е, 
ни�у за неправославни�е. Заш�о, 
каква заедница има �емнина�а со 
све�лина�а? (2. Кор. 6, 14)“.
На крајо� од Проскомидија�а, 
свеш�енико� ја зема ѕвезда�а, 
ја покадува и ја пос�авува врз ди-
скосо�, велејќи: Дојде ѕвезда�а и 
зас�ана на мес�о�о каде ш�о беше 
Де�е�о. Ова е симболика на онаа 
ѕвезда која ги водеше мудреци�е од 
ис�ок до Ви�леемска�а пеш�ера, 
но нејзина�а прак�ична функ-
ција е да ги заш�и�и дарови�е од 
паѓање. Врз ѕвезда�а со соодве�на 
моли�ва го пос�авува покровецо�, 
по�оа пос�авува покровец и врз 

путиро�, а на крајо� заедно ги по-
крива со големио� покровец (Воз-
дух). Овие покровци се симболика 
на повои�е со коиш�о беше повиен 
Богомладенецо� во Ви�леемска�а 
пеш�ера, но ис�овремено и симбо-
лика на пла�на�а со кои по распну-
вање�о беше погребан Созда�ело� 
на се�а Вселена.
О�како вака ќе ги подго�ви даро-
ви�е, свеш�енико� ги окадува, ве-
лејќи: Благословен е Бог Кој сè �ака 
уреди, Слава Ти, по ш�о ја чи�а 
моли�ва�а на Предложение�о, во 
која се моли Бог да ја прими оваа 
жр�ва, да си спомне за си�е оние, 
кои ги принесуваа� овие дарови, 
и за си�е оние за кои се прине-
сени, и да нè запази неосудени во 
свеш�енодејс�во�о на све�и�е 
Божес�вени Хрис�ови �аинс�-
ва. По�оа се када� прес�оло� и 
целио� ол�ар, со изговарање на 
�ропаро�: Во гробо� со �ело�о..., 
па се о�вораа� царски�е двери, се 
кажува моли�ва�а „Цару Небесен“, 
по ш�о започнува Ли�ургија�а на 
огласени�е.

Продолжува...
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ПРЕЛУБАТА – нарушуване на светоста на бракотЈ

Прељуба�а е грев помеѓу маж кој има закони�а 
жена со жена која има свој маж и обра�но или, 
пак, пад на слободен маж/жена со обврзан/об-

врзана.
Прељуба�а е повреда и сквернавење на своја�а и на 
�уѓа�а брачна пос�ела. Ако две�е лица се неслободни, 
�огаш двајца�а ис�овремено ја сквернава� своја�а 
и �уѓа�а пос�ела, не запазувајќи го својо� закони� 
брак, вера�а и љубов�а. Поради �оа прељуба�а е грев 
подложен за поголема осуда о�колку грево� со блудо�.
Падо� на овие луѓе Го навредува и ожалос�ува Творе-
цо� и Бога Законодавецо�. Прељуба�а го раздвојува 
она ш�о Бог го сос�авил, го расцепува на половина ед-
но�о �ело и нанесува навреда на �ајна�а на сопруж-
ниш�во�о. Поради �оа прељуба�а како грев е двојно 
поголем од блудо� како грев и прес�апо� е поголем. 
Блудо� осквернува само две слободни лица – блудник 
и блудница, а прељуба�а се однесува на че�ворица: две 
лица осквернува, а две навредува. За�оа и све�и Ва-
силиј Велики за блудница�а одредува епи�имија, која 
се сос�ои во забрана за причес�ување од 7 години, а 
на прељубнико� од 15 години (Крмчија 58. и 59. пра-
вило). Све�ио� Јован Зла�оус� прељуба�а ја сме�а 
за грев поголем од разбојниш�во�о: „Не па�име �олку 
силно кога некој ќе го однесе нашио� имо�, како кога 
се по�копува брако�“ (Посл. Солун. 4, 6). Прељуба�а 
во С�арио� заве� не била удос�оена со помилување 
и прос�ување и со ниедна жр�ва не можела да биде 
очис�ена. Ова се споменува во книга�а Леви�, во која 
се опишува дека за ваквио� прес�ап следува смр�на 
казна и на никој друг начин овој грев не се искоренувал 
и очис�увал пред Божји�е луѓе (3. Мојс. 20, 10).
Прељуба�а, дури и нео�криена�а, ја следи пос�ојано 
вна�решно мачење и гризење на совес�а: вна�реш-
нио� црв пос�ојано гризе, разобличува, исцрпува и до-
аѓа до очајание. Ако прељуба�а се о�крие, со неа следу-

ва голем срам, озборување, нескро�лива јарос� кај оној 
чиjаш�о чес� е оскверне�а, гнев кон оној кој погрешил 
и дос�ојна казна по праведнио� суд.
Прељуба�а била најс�рого казнувана кај си�е наро-
ди во ис�орија�а: римскио� цар Опилиј наредувал 
прељубнико� и прељубница�а да се заврза� и да бида� 
фрлени во оган, а Авгус�, Тивериј, Домецијан, Аврелиј 
и Север за прељуба�а ја одредиле следнава казна: да се 
спуш�а� врвови�е на две дрва, да им се заврза� но-
зе�е на прељубодејци�е и да се испуш�а� - �ело�о 
на грешнико� или грешница�а се кинело на делови. 
Други�е римски цареви му дозволувале на мажо�  да 
ги убие жена�а и прељубнико� ако ги за�екне дека гре-
ша� и за �оа убис�во не подлегнувал на никаква казна. 
С�арогрчкио� цар Сенадиј издал закон со кој со секира 
им се о�секувале глави�е на мажо� и жена�а за�ек-
на�и во прељуба. Саксонци�е ја присилувале прељуб-
ница�а сама да се обеси, а нејзинио� �руп го палеле, 
додека прељубнико� со кој го извршувала неморално�о 
дело, го заврзувале над огно�. Египќани�е го �епале со 
железо прељубнико�, нанесуваќи му илјадници рани и 
му го о�секувале носо�. Кумани�е, пак, гола ја седнува-
ле на магаре жена�а која извршила прељуба, ја воделе 
низ целио� град и си�е ја �епале. Бразилци�е, пак, 
�акви�е жени или ги убивале или ги продавале како 
робинки. Многу други ос�ри и лути казни пос�оеле 
во различни земји. Денес меѓу современи�е народи 
ваквио� грев е многу чес�, но за него не е предвидена 
смр�на или друг вид казна.
Всушнос�, со Хрис�ово�о дело на си�е луѓе се дава 
можнос� за покајание, единс�вено Праведнио� Су-
дија ќе ги казни оние ш�о не спознале дека погрешиле 
на овој начин. Меѓу хрис�ијани�е, пак, прељуба�а се 
сме�а за грев про�ив све�ос�а на брако� и Божјио� 
благослов, и за него не се предвидени сурови казни, ос-
вен �.н. духовни казни, односно епи�имии. 
Хрис�ос, кога говорел за брако�, говорел дека 
хрис�ијанино� (хрис�ијанка�а) на својо� сопруж-
ник �реба да му го прос�и секој прес�ап и грев, освен 
грево� на прељуба�а.
Полова�а желба во брако� не е неш�о за ш�о човек 
�реба да се срами. Све�и Јован Зла�оус� на едно 
мес�о кажува: „Желба�а не е грев, но кога ќе преми-
не во неумеренос� и ќе почне да се пречекоруваа� за-
конски�е оквири на брако� и ќе премине и на �уѓи 
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жени, �огаш �оа с�анува прељубедејс�во, не поради 
желба�а, �уку поради незаси�нос�а” (13. Омилија на 
Послание�о на Римјани�е).
Значи, според св. Јован, прељуба�а е неш�о ш�о с�а-
нало секојдневие и ш�о не е непозна�о во човекова�а 
природа, со кое се среќаваме во �еко� на цела�а чо-
векова ис�орија. Не прави прељуба, гласи седма�а 
Божја заповед (2. Мојс. 20, 14; 5. Мојс. 5, 18). Во духо� 
на С�арио�  заве� и Законо�, овој прес�ап бил каз-
нуван �ака ш�о си�е прес�апници биле каменува-
ни до смр�. Ако некој биде фа�ен да лежи со мажена 
жена, �огаш и обајца�а да бида� предадени на смр�: 
и мажо� кој лежел со жена�а и жена�а: �ака ис�ребу-
вај�е го зло�о од Израило� (5. Мојс. 22, 22).
Нам, Хрис�ови�е следбеници, ни е позна�о Него-
во�о учење за овој проблем. Во Евангелие�о според 
све�ио� апос�ол Марко, Господ, на лукаво�о фари-
сејско прашање за разводо�, одговара: Поради ваше�о 
закоравено срце, ви ја напишал Мојсеј оваа заповед. Во 
поче�око� на создавање�о, пак, Бог ги создаде машко 
и женско. За�оа човеко� ќе го ос�ави �а�ко�о свој и 
мајка�а своја и ќе се присоедини кон жена�а своја. И 
ќе бида� двајца�а едно �ело. Така, �ие веќе не се двај-
ца, �уку едно �ело. И она ш�о Бог соединил, човек да 
не разделува (Мк. 10, 5-9). На �ој начин, по зборови�е 
на Господ Исус Хрис�ос, брако� кој еднаш е склучен, 
не може да се раскине, бидејќи Бог го склопил. За важ-
нос�а на брако� и за големина�а на грево� прељуба, 
се укажува на следно�о мес�о: А Јас ви кажувам: Кој ќе 
ја о�пуш�и жена�а своја, освен поради прељуба, и ќе 
се ожени за друга, �ој врши прељуба; и кој ќе се ожени 
со напуш�ена, врши прељуба (М�.19, 9). Во беседа на 
Гора�а, Спаси�ело� ни кажува: С�е слушнале како е 
кажано на с�ари�е: Не прави прељуба. А јас ви кажу-
вам дека секој кој ќе погледне жена со желба, �ој веќе 
извршил прељуба со неа во свое�о срце (М�. 5, 27-28).
Тешко дека пос�ои и друг �аков порок, какви ш�о е 
�оа блудо� и развра�о�, кој до �аа мерка ги разорува 
чевекови�е физички и морални сили и го прави напол-
но неспособен да го прими Духо� Божји.
Прељуба�а, во суш�ина, пре�с�авува погрешно егз-
ис�енцијално насочување на човеко�,  кој намес�о 
својо� ерос да го искорис�и за своја�а цел - личносно 
соединување со Бога, било преку монаш�во�о или пре-
ку брако�,прељуба�а, се оддава на безлична�а љубов-
на желба.
Со парабола�а за блуднио� син, Хрис�ос нè израду-
ва дека по Своја�а милос� ќе го помилува секој човек, 
ќе го прими во Своја�а �а�ковска прегра�ка и ќе му 

го вра�и дос�оинс�во�о и слава�а со кои го создал. 
Сè ми е дозволено - вели све�и апос�ол Павле - но не 
ми е сè од полза; сè ми е дозволено, но не дазволувам 

ниш�о да владее со мене. Храна�а е за с�омако�, а 
с�омако� е за храна�а, но Бог и едно�о и друго�о ќе 
ги униш�и. Тело�о не е за блуд, �уку за Господа, и Гос-
под е за �ело�о... Бегај�е од блудо�. Секој грев, кој го 
прави човеко�, е надвор од �ело�о, а кој блудс�вува 
со свое�о �ело греши. Или не знае�е ли дека �ело�о 
ваше е храм на Све�ио� Дух, Кој живее во вас и ни е 
даден од Бога и дека не припаѓаме само на себе? Заш�о 
скапо с�е пла�ени. Прославе�е Го Бога со свои�е �ела 
и со свои�е души, кои се Божји. (1. Кор. 6, 12-20). Го слуш-
нав�е ова и понесе�е го во своја�а душа за размислу-
вање и �ихување. 
„Нека не �е прелаже привлечнос�а и убавина�а на ли-
це�о или распадливо�о �ело“ - �ака вели све�и Ди-
ми�риј Рос�овски - „за�оа ш�о �оа ќе се промени, ќе 
се распадне и ќе изчезне. Никој не видел убав с�арец; 
нема не�рулежна убавина во гробо�. Секоја �елесна 
убавина е искра; секоја красо�а - утринска роса; секое 
�ело - �рева; секоја човечка слава е како полски цве�.“ 
Ако човеко� се занесе и се рассее, ако дури и полуди, 
нека не го губи до �олку разумо�, па никогаш да не по-
мислува на оние кои пред него заминале во гроб и преку 
�оа да се научи ш�о ќе се случи и со него. „Нема ни-
една пло�ска похо� и љубов, која нема да се преобра-
зи во мака, нема привремена убавина, која нема да се 
пре�вори во �рулеж; нема пло�ска с�рас�, која нема 
да се обра�и во мерзос�“, вели овој све�и�ел.
 Или не знае�е дека неправедници�е нема да го насле-
да� царс�во�о Божјо? Не лаже�е се: ни блудници�е, 
ни идолопоклоници�е, ни прељубодејци�е, ни рако-
блудци�е, ни мажеложници�е (1. Кор. 6, 9).
За�оа, брако� на си�е �реба да е чесен, и брачно�о 
легло – чис�о; а блудници�е и прељубници�е ќе ги 
суди Бог (Евр. 13, 4).
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Божиќниј пос�, - у �аквија греховнии рабо�и свадба ако правиле, �аја свадба не е� благословена, и не е� 
хаирлиа �ова зача�ие, и �ова рождение, ш�о ќе се роди� де�е, �ова е� хаирсис, све угурсус. Хрис�јани 
божии, чеда свја�ија церкви вос�очнија, бра�ја мои, пош�о с�е јазик свја�, царское свјаш�ение, из-

бранное семе, искушено зла�о, поч�о с�е искушени седмерицеју, заш�о погано празнува�е, свадби�е погано ги 
чини�е? Заш�о не знае�е еле свадба е� основание? Оно �ребе� да биде сo празнование, пош�о �ако ес� ч�о 
шум празнујуш�аго.
 .,Свадба, брак, ес� �ајнс�во свја�ија церкви вос�очнија. Седом хубавини имамо у вера�а наша, седом драгии 
веш�и даде нам Свја�аја Троица. Прво�о �ајнс�во - свја�ое креш�ение, ш�о крш�ава� де�е у церков у вода 
или некој о� друга вера ш�о да дојде� у наша вера да се крс�и�; �ова е� прво �ајнс�во - крш�ение; 2 - ми-
ропомазание, 3 - свја�ое причеш�ение, 4 - исповедание, 5 - венчание (брак или свадба), 6 - рукоположение (си-
реч запопуење), 7 - елеосвјаш�ение (сиреч масло све�ење на болни људи; о� �ова масло све�ење хем оздравуе� 
хрис�ианин, хем грехо� му се прос�уе�; a �ој ш�о иде� пo бањарици хем сосе грехо� ќе умре, eм y божиј рај 
илака не има� заш�о ос�авил Бога могуш�аго исцели�и его).
Види�е, благословени хрис�јани, како е� брак (свадба) пе�о �ајнс�во свја�ија вери нашеј. Ча�и�е у Библиа 
книга, у Товиино ч�ение, како било едно чудо о� ангела Рафаила заради Товиин син. Кога се венчал, мy заповеда 
ангел Рафаил да не лежи� прва�а ноќ сo невес�а�а си, ни в�орио� ноќ, ни �реќио�, све да бида� на моли�-
ва го научил, и он �аке учинил. И кога Богу се молише �ија �ри ноќој, велеше Богу: „Господи Боже о�ец наших, 
со�воривиј небеса и земља, море и всја јаже во нем, �и создал ecи Адама и дал ecи ему Еву помош�ницу ему. И 
ниње, Господи Боже наш, �и веси јако не во блуд приемљу сес�ру сију во супругунo љубве ради плода вечнаго и да 
благослови�сја во нем имја �вое во веки веков.“
И на невес�а�а си рече: „Сарро, и �и моли ce Богу денеска и утре и задутре, заради да се присвоемо Богу и Бог 
нас да помилуе�, пак во че�вер�иј ден хоќемо се позна�и, зере сме избрана лоза, да не се с�авимо како другии 
миле�и ш�о се с�авуе� ско�ски, без воздржание, без богомолс�во." И невес�а�а мy го послуша и она �ри дена 
и �ри ноќови не приде при него, башка с�оеше и се молеше Богy и велеше: „Помилуј нас, Господи, помилуј нас 
да ос�аремо оба�а живи и зрави." Ангел Рафаил го пропуди дјаволо�ого ш�о беше им ce уго�вил да ги удави� 
оба�а, и момче�о и невес�а�а. Кој сака да разбере подробно, нека гледа� у книга Библија (Товија, глава 6 и 7 и 
8), нека види� како може� сo наш себеп да биде� и добро и зло, како правимо �ака ни се прави� и нам. 

Види�е, хрис�јани, како вo с�аро време во еврејско царс�во и oни имале воздржание кога чиниле свадба. И во 
наш закон пише� како да биде� харно за хрис�јани�е. Ама вие, хрис�јани, ш�o не слуша�е книга и закон и за-

коници, вие сами себе досаждае�е, преслушание чини�е. За�ова и лош угур има�е. Bи се родило 
де�е маханалиа или xaиpc'c, нe вели�е наш кабае� е�, ш�о сеемо �ова и жнеемо, �оку вели�е: 
Господ гo дал �аквоа да се роди�, и лоши људи магиe зачиниле, душмани наши мaгии с�ориле, 
за�ова смеќа имамо". Свои кабае�и не познаа�е, �оку вели�е „Господ рекол". Кога видиш, на Бога 
хули�е и људи осудуе�е. Ем не гледа�е како пише� вo Псал�ир (псалом 50, с�их 6): „ Во беззако-
нии зача� есм и во гресех роди мја ма�и моја" и пак (вo псалом 6, с�их 15): „Ров изри, ископа и, и 
паде вo јаму јуже содела."

Извор: Огледало, 1816 г.

ПРЕП.ЈКИРИЛ ПЕJЧИНОВИК
за свадбите во Божикен пост



27

На 12. 6. 2014 ле�о Господово, на покана на Негово�о 
високопреосвеш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�ов-
ско-гос�иварски г. Јосиф, Лешочкио� манас�ир го 
посе�ија ш�и�еници�е од заедница�а за деца со по-

себни по�реби „Порака“ – Него�ино.

На 27. 6. 2014 ле�о Господово, во прос�ории�е на 
�е�овско-гос�иварска�а епархија се одржа седница 
на Епархискио� управен одбор (ЕУО) во полн сос�ав.

На 29. 6. 2014 ле�о Господово, со благослов на Негово�о 
високопреосвеш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�ов-
ско-гос�иварски г. Јосиф, во Лешочкио� манас�ир 

свечено се о�вори духовно-кул�урнио� цен�ар 
„Кирил Пејчиновиќ“.

На 16. 6. 2013 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски 
г. Јосиф, во Опш�ина Гос�ивар ос�вари рабо�на сред-

ба со градоначалнико�, г. Невза� Беј�а.
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На 23. 8. 2014 ле�о Господово, во посе�а на �е�ов-
ско-гос�иварска�а епархија беа многу почи�увана�а 
Игуманија Пе�ронија од манас�иро� „Св. вмч. Ге-
оргиј“ во Робаја и цене�ио� професор по европско и 
канонско право на Универзи�е�и�е во Букуреш� и 

Конс�анца, Република Романија, д-р Николаи Дура.

На 22. 8. 2014 ле�о Господово, Негово�о 
високопреосвеш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�ов-
ско-гос�иварски г. Јосиф ос�вари средба со пре�се-

да�ело� на Републичкио� судски сове� (РСС), 
г-ѓа Александра Зафироска.

На 30. 6. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски 
г. Јосиф ос�вари средба со Народнио� правобрани�ел 

на Република Македонија (РМ), г. Иџе� Меме�и.

На 03. 7. 2014 ле�о Господово, на празнико� „Св. Наум 
Охридски“, во манас�иро� „Св. Наум Охридски“ на 
Попова Шапка, Архиепископо� охридски и македон-
ски г. г. Стефан о�служи све�а Божес�вена ли�ургија.

На 05. 7. 2014 ле�о Господово, во посе�а на Соборнио� 
храм „Успение на Пресве�а Богородица“ – Гос�ивар 

беше Пре�седа�ело� на РМ, г. Ѓорге Иванов.

На празнико� Преображение�о на Господ Исус 
Хрис�ос, во Соборнио� храм 

„Успение на Пресве�а Богородица“ во Гос�ивар.
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На 28. 8. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски 
г. Јосиф, по повод преславнио� празник „Успение Бого-
родично“, слава на манас�иро� „Све�и А�анасиј“ во 
с. Лешок, Те�овско, о�служи све�а Божес�вена ли�ур-

гија.

На 21. 09. 2014 ле�о Господово во Де�рои�, САД, 
Негово�о високопреосвеш�енс�во, Ми�рополи�о� 

�е�овско-гос�иварски г. Јосиф, 
сослужуваше на све�а�а Божес�вена ли�ургија со 
Негово�о високопреосвеш�енс�во, Ми�рополи�о� 

американско-канадски г. Ме�одиј.

На 13. 9. 2014 ле�о. Господово, на ниво на Те�овско�о 
архиерејско намесниш�во беше поделена хумани�ар-
на помош во облека, ш�о како донација прис�игна од 
македонски�е иселеници во Соедине�и�е американ-

ски држави (САД).

На 06. 9. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско- гос�ивар-
ски г. Јосиф, во седиш�е�о на Те�овско-гос�иварска�а 
епархија го прими минис�еро� за �руд и социјала на 

РМ, г. Диме Спасов.

 На 07. 9. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски 
г. Јосиф, во Соборнио� храм „Св. Кирил и Ме�одиј“ во 
Те�ово, изврши групно крш�евање во сослужение со 

свеш�еници од Те�овско�о намесниш�во.

На 08. 9. 2014 ле�о Господово, манас�ирскио� 
комплекс „Све�и А�анасиј“ во с. Лешок, Те�овско, го 
посе�и рек�оро� на Универзи�е�о� „Све�и Кирил 
и Ме�одиј“ во Скопје, проф. д-р Велимир С�ојковски.
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На 11. 10. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски 
г. Јосиф  изврши осве�ување на конаци�е во манас�и-

ро� „Св. Илија“ во с. Долно Јеловце – Гос�иварско.

На 02. 11. 2014 ле�о Господово, по повод годишнина�а од вос�оличување�о на Негово�о високопреосвеш�ен-
с�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски г. Јосиф, во соборнио� храм „Све�и Кирил и Ме�одиј” во Те�ово 

беше о�служена све�а Божес�вена архиерејска ли�ургија.

На 12. 10. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�иварски 
г. Јосиф, во сослужение со свеш�еници од Те�овско�о 
архиерејско намесниш�во, изврши осве�ување на но-
ва�а �рпезарија во манас�ирскио� комплекс „Св. Ге-

оргиј Победоносец“ во с. Мала Речица, Те�овско.

На 19. 10. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско-гос�ивар-
ски г. Јосиф, во сослужение со повеќе свеш�еници од 
Гос�иварско�о архиерејско намесниш�во, изврши ос-
ве�ување на камен �емелник за нова црква, посве�е-
на на преображение�о Хрис�ово, во населба Циглана, 

Гос�иварско.

На 30. 09. 2014 ле�о Господово, Негово�о високопреос-
веш�енс�во, Ми�рополи�о� �е�овско – гос�ивар-
ски г. Јосиф, ос�вари средба со г-ѓа Елена Зарковска, 

генерален конзул на РМ во Де�рои�, САД.



главен и одговорен уредник: Ми�ро�оли� �е�овско-гос�иварски г. Jосиф
редакциjа: свеш�еник Александар С�оjаноски, свеш�еник Жарко Мицкоски

графички дизаjн и ликовно обликување: Ангел Мицевски
Фо�ографии за вес�и и нас�ани: Синиша Георгиев

Лек�ура: свеш�еник Бобан Ми�евски
Сорабо�ници: проф.д-р., про�оереј С�ефан Санџакоски, про�оереј Ненад Ѓорѓески

Издавање�о на овој број на Огледало го помогна Господин Звонко С�ојановски, му 
благодариме и му посакуваме секое добро, нему и на негово�о благочес�иво семејс�во.

Црква Све�и Наум - Попова Шапка



Црква „Св. Никола“ - Маврово
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