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Црква Све�и Никола - Маврово

Со благослов на Негово�о високо�реосвеш�енс�во
Mи�ро�оли�о� �е�овско - гос�иварски г. Jосиф

Јосиф, Мирополи еовско - госиварски
Возљубени во
Господа,
Денес е празник и
на овој прекрасен
манас�ир, ис�орискио� сведок за
православие�о на
овие прос�ори,
празник на Лешок
и Те�ово, но и на
многу населби и
краеви во Македонија и ширум
хрис�ијанскио�
све�. Денес, чес�вувајќи го спомено� на успение�о на
Мајка�а Божја - Пресве�а Богородица, имаме можнос�
уш�е еднаш да се по�се�име на голема�а �ајна на успение�о, на заспивање�о во Господа, ш�о, всушнос�, и
пре�с�авува смр��а за нас православни�е хрис�ијани.
Ние заспиваме, за да се разбудиме во вечнос�а, во дено�
ш�о не прес�анува и не заоѓа, во дено� на радос�а и блаженс�во�о, во дено� на незаодна�а све�лина, во дено�
без маки и с�радања, во дено� кога ќе се реализираа� секоја утеха и надеж, ќе се осмисли секој подвиг – во осмио�
невечерен ден, како ш�о го нарекува Црква�а, односно во
вечнос�а. Припомнувајќи си за успение�о на Мајка�а
Божја, несомнено си припомнуваме и за нејзино�о воскресение. Па �ака, не можеме да не ос�анеме радосно поразени од фак�о�, од длабочина�а на промисла�а Божја,
од љубов�а со која Бог нè возљуби, создавајќи нè и извршувајќи го дело�о на наше�о спасение - ш�о овозможи
да воскреснеме, ш�о ја обесили смр��а и ја обнови смисла�а на наше�о пос�оење.
Денес е прилика, покрај �оа ш�о си спомнуваме за улога�а и значење�о на Пресве�а Богородица во живо�о�
и пос�оење�о на човеш�во�о, за значење�о и улога�а
на Мајка�а Божја во спасение�о на човечкио� род, да се
присе�име и на значење�о на зборо� мајка и на улога�а
на мајка�а во ис�орија�а на човеково�о пос�оење.
Зборо� мајка е многузначаен и све�, содржи многу и кажува многу! Мајка�а раѓа нови човечки суш�ес�ва, мајка�а
се жр�вува, мајка�а пос�ојано се дава себеси за свои�е
деца и за свое�о семејс�во. Мајка�а ги заслужува најголема�а љубов, најголемо�о внимание и најголема�а почи�.

Бог ја дарувал, уш�е при создавање�о, жена�а со даро�
на мајчинс�во�о – да раѓа и да биде мајка. А даро� да
мајчинс�во�о, подразбира да биде воспи�а�елка да деца�а. Но ако е голема секоја мајка, �огаш колку е поголема
Мајка�а на Сино� Божји - Мајка�а на Спаси�ело� на
све�о�? Колку е повозвишена Онаа преку која во све�о�
слегол Сино� Божји, која, преку богораѓање�о, пос�анала
Богородица, прва од си�е родени на земја�а - прва, оддесно на Бога - ш�о се гледа и по нејзино�о мес�о на иконос�аси�е во православни�е храмови?
Спомнувајќи си за мајка�а и мајчинс�во�о, неминовно
е да си спомнеме и за семејс�во�о, кое било и ос�анува
основна келија, било и ос�анува основнио� и најглавен извор за опш�ес�вена�а и црковна�а заедница.
Денес многу повеќе се планира и зборува за си�е други
прашања и проблеми во живо�о�, о�колку ш�о се размислува за сос�ојби�е и по�реби�е на семејс�во�о. Ако
семејс�во�о е основна кле�ка и на опш�ес�во�о и на
Црква�а, �огаш крајно е да сфа�име дека семејс�ва без
иднина не се перспек�ива ни за држава�а ни за Црква�а.
За�оа помлади�е генерации �реба ш�о посериозно да
го разбера� проблемо� со на�али�е�о�, со воспи�ување�о и воопш�о со улога�а и мес�о�о на семејс�во�о
во опш�ес�во�о. Заш�о проблемо� со на�али�е�о� на
нашио� народ, е проблем на наша�а иднина како народ и
држава, на наше�о опс�ојување и пос�оење. И кога го знаеме ова, нема ли да се запрашаме која е и колкава е улога�а
на нас, на оваа наша генерација, и пред ис�орија�а, но и
пред иднина�а? Но нема друг па� до �резвеноумие�о, до
разумо�, освен преку покајание�о и поправање�о. Време
е да го измениме својо� гревовен начин на живо�, и како
единки, но и како опш�ес�во, и да се свр�име кон Бога,
кон својо� О�ец небесен, кон разговоро� со Него, кон
соединување�о со Него. Заш�о, како ш�о вели слово�о
Божјо - ш�о е сврзано со Бога, ниш�о не може да го раздели, ни�у на индивидуален, на посебен, ни�у на заеднички
план.
Мајка�а Божја нека биде пос�ојана моли�веничка за
си�е мајки, за си�е семејс�ва и за сио� наш народ - да се
раѓаме и рас�еме во полза на �а�ковина�а и Црква�а!
По нејзини�е моли�ви, Господ да го благослови нашио�
опс�ој, да го приведе нашио� народ кон покајание, кон
поправање, кон учење и правилно живеење на вера�а.
Амин.
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Преп.Кирил
Пе�чиновиќ
†
Сказание како
подобае� 3аучи�и
о�рока азбуки
Kад ќе де�е да заучи книга, о�прво �ребе поп да му ча�и моли�ви на глава, пак после да
му се каже азбука. Заш�о без благослов, без моли�ва кој почнуе да рабо�и неш�о, оно не
излага� харно. Сејуш�ии во благословении во благословении и пожнут! Знај�е, благосовении роди�елие, еле свака рабо�а без моли�ва не се почнуе�. Ѓерек cеме кога ќе ваѓаш на
нива, ѓерек гумно кога ќе насадиш, лозје кога ќе засадиш, �емељ на куќа кoгa ќе заправиш, у
нова куќа сеф�е кога улегнеш да седиш, ќе да викнеш попа да �и ча�и моли�ву, пак после ќе
запалиш оген. Види�е како најмала некоја рабо�а, ако фа�иш без богомолс�ва, нe смееш да
фа�иш. Ако немаш при себе поп, а �и сам ќе ce прекрс�иш и ќе речеш: во имја О�ца и Сина
и Свја�аго Духа, амин. Или ако не знаеш и �олку, a �и ќе речеш: ела, Боже, помози! Koгa
свека мала рабо�а мало богомолс�во сака�, a голема рабо�а много богомолс�во �ребе�. A
дила учение книга да ce почне без моли�ва, ш�о сио� закон наш и вера наша све на писание
виси�!Да не е писмо, све би се заборавило и Бог дали има , или нема не би се знаело. И ѓаол
�огај би царувал, ка ш�о царуеше во време идолопоклонс�во. Заради �оја виѓа� дјавол кој
ќе да заучи� книга без богомолс�ва, приоѓа му, украдуе паме� о� де�е�а, да не може да
учи�, да му иде назад, да заборава, да не прифаќа. A за �аквога има други моли�ви y великиј
�ребник да му се ча�и. Бог милос�ив напудуе дјавола, му доаѓа умо�, му појдуе напред. Тие
моли�ви во оваја книга не ги писах, сал� писах нa прежни�е моли�ви. Xубаво, чис�о нека
се ча�а�, пак нема с�рах о� ниш�о! Зере Бог ес� наш милос�ив! Koгa ќе ги ча�и поп, ако
е у црква да земе на себе и пе�раил и одежда, ако ли у некоја куќа само пе�раил да земе и да
рече�: Благословен Бог наш, свја�иј Боже, О�че наш, Јако �вое ес� царс�во,
Господи помилуј 12, Слава и ниње, Прииди�е поклонимсја и псалом 43.

Богородичние празници
презви�ер Александар С�ојаноски

ве�а�а православна црква ѝ оддава особена
чес� и почи� на Пресве�а Богородица,
поради фак�о� дека преку неа се случи
Боговопло�ување�о, Хрис�ос Бог се вопло�и во нејзина�а пречис�а утроба и
се роди за спасение на сио� све�. Во една�а
ипоса�ас Хрис�ова се соединија Божес�вена�а и човечка�а природа, и се�о �оа се
случи за Бог преку Свое�о вочовечување да
му ги дарува на човеко� можнос�и�е и капаци�е�и�е за негово�о обожување. Се разбира,
�оа беше по принципо� како и кога беше создаден човеко� - со бескрајно почи�ување на слобода�а на секој човек,
ш�о би значело дека ќе се обожи, оној кој сака да се обожи,
односно оној човек кој доброволно ќе го прифа�и подвижничко-благода�нио� живо� во Црква�а. Како ш�о преку жена�а, односно преку Ева дојде падо� во грев, �ака и
преку нова�а и послушна Ева, односно преку Дева Марија
дојде спасение�о на све�о�. Токму за�оа Црква�а, сеќавајќи се на оваа вис�ина, ѝ оддава почи� на Богородица,
па и во �еко� на годишнио� циклус на празници, неколку
па�и ја празнуваме неа.

Црковна�а година (Индик�о�) започнува на 14 сеп�ември по нов с�ил, односно на први сеп�ември по с�ар
с�ил. Така, прв празник посве�ен на Пресве�а Богородица во Црковна�а нова година е празнико� Рождес�во
на Пресве�а Богородица. Дева Марија по�екнува од
Давидовио� царски род. Нејзини�е роди�ели Јоаким и
Ана, иако биле во сè праведни и набожни, сепак, според неискажлива�а Божја промисла биле безде�ни. Пресве�а�а
Дева ја родиле во с�арос�а своја и ја воспи�увале на особена побожнос� и чис�о�а. За неа било пре�скажувано
уш�е во с�розаве�ни�е псалми, односно за фак�о� дека
Спаси�ело� на све�о� �реба да се роди од девојка, која
ќе по�екнува од Давидовио� род. Тоа се ос�варило со
раѓање�о на Пресве�а�а Дева, која Црква�а го празнува
на осми сеп�ември по с�ар с�ил, а на 21 сеп�ември по
нов с�ил. Раѓање�о на Марија, како ш�о пее �ропаро�
на �ој ден, радос� ѝ возвес�и на се�а вселена, заш�о од
неа ни засве�ли Сонце�о на правда�а Хрис�ос Бог, Кој
ја разруши кле�ва�а и ни даде благослов, и за�оа ш�о во
�ој ден, како ш�о пее кондако�, беше о�с�ране� од праведни�е Јоаким и Ана срамо� на безде�с�во�о, а Адам и
Ева ослободени од синџири�е на Адо�.

В�ор празник во црковна�а година е празнико� Покров
на Пресве�а Богородица, кој го одбележуваме на 14 ок�омври по с�ар с�ил или на први ок�омври по нов с�ил. Во
911 година, во време�о на царо� Лав Мудрио�, во Богородична�а црква во Влахерна било служено сеноќно бдение, на кое присус�вувале све�ио� Андреј Јуродивио�
и Епифаниј, неговио� ученик. За време на бдение�о, во
воздухо� се појавила Пресве�а�а Богородица, облечена
во зла�на облека и со омофор во раце�е, кој го распрос�ирала над народо�. Тогаш све�и Андреј Јуродив му рекол на
Епифаниј: „Ја гледаш ли царица�а Небеска како се моли
за си�е нас?“ Епифаниј одговорил: „Ја гледам и се ужаснувам.“ Всушнос�, овој нас�ан ја покажува грижа�а ш�о
Пресве�а Богородица ја пројавува за целио� све� и ние
ја празнуваме нејзина�а грижа и зас�апниш�во пред
Хрис�а Господа!
Тре� празник во црковна�а година е празнико� посве�ен
на воведение�о на Пресве�а Богородица во Ерусалимскио� храм, позна� кај народо� и како Пречис�а, кој го
празнуваме на 4 декември по нов с�ил, или на 21 ноември
по с�ар с�ил. На овој ден се сеќаваме на внесување�о
на Дева Марија во Ерусалимскио� храм. Роди�ели�е на
Пресве�а�а Богородица, според предание�о, бидејќи биле
безде�ни, се заве�иле пред Бога дека ќе го дада� свое�о
чедо на служење во с�арозаве�нио� Ерусалимски храм.
Во придружба на девици, Дева Марија свечено била внесена во храмо�, а �аму ја пречекал првосвеш�енико� Захариј, кој според промисла�а Божја ја зел во свои�е раце
и ја внесол во најсве�ио� дел на храмо�, или Свја�аја
Свја�их, каде ш�о се наоѓал наоѓал ковчего� на заве�о�
и каде ш�о никој не влегувал, освен првосвеш�енико� еднаш во година�а. Ова било знак дека преку неа ќе се роди
Спаси�ело� на све�о�, како и поче�ок на крајо� на с�арозаве�на�а Црква и с�арозаве�нио� храм. Како ш�о
вели �ропаро� на овој ден: „Овој ден е ден на предвес�ување�о на човечко�о спасение, бидејќи Дева јасно во храмо� се јавува и Хрис�а на си�е им го предвес�ува.“
Следнио� празник во година�а е Собор на Пресве�а
Богородица, кој го празнуваме веднаш по Божик, на 8 јануари по нов с�ил, или 26 декември по с�ар с�ил. Овој
ден не пре�с�авува посебен Богородичен празник, како
ос�ана�и�е во година�а, нема посебен �ропар и богослужба, �уку е продолжување на божикна�а радос�. На
овој празник ѝ оддаваме почи� на Пресве�а Богородица
за �оа ш�о го с�орила, односно за нејзина�а покорнос�
на волја�а Божја, и за�оа ш�о од неа се роди Хрис�ос,
Спаси�ело� на све�о�.
На 7 април по нов с�ил, или 25 мар� по с�ар, Црква�а

го празнува Благовеш�ение�о на Пресве�а Богородица,
нас�ан којш�о е опишан во Евангелие�о. На овој ден, при
Пресве�а Богородица бил испра�ен архангел Гаврил за да
ѝ каже дека ќе зачне и дека ќе роди Син, а Родено�о од неа
ќе биде Све�о и ќе се нарече Исус, Син на Севишнио�. На
прашање�о на Богородица како ќе биде �оа, бидејќи никогаш немала маж, архангело� ѝ одговара дека Све�ио�
Дух ќе слезе на неа и сила�а на Севишнио� ќе ја осени.
Одговоро� на Пресве�а Богородица е полн со љубов и
смирение, бидејќи вели: Нека ми биде според зборови�е
�вои“ (Лк. 1, 27-37). Овој празник се нарекува Благовеш�ение, ш�о значи радосна вес�, а радосна�а вес� се сос�ои
во ш�о заради нас и наше�о спасение се вопло�ува вечнио� Бог, како ш�о вели еден воскресен богородичен
�ропар. Ис�овремено со гласо� на архангело� Гаврил,
се вопло�уваше Владика�а на си�е. Овој празник речиси
секогаш паѓа во �еко� на Велигденскио� пос�.
Последнио� во година�а и најголемио� Богородичен
празник е Успение на Пресве�а Богородица. Се празнува
на 28 авгус� по с�ар с�ил, или на 14 авгус� по нов с�ил, а
му пре�ходи двонеделен подго�ви�елен пос�. Имено, по
вознесение�о на Господа, грижа�а за Пресве�а Богородица ја презел све�ио� апос�ол и евангелис� Јован Богослов, кој живеел со неа, и се грижел за неа сè до крајо� на
нејзинио� живо�. Пред да се упокои Богородица, архангел Гаврил ѝ се јавил, соопш�увајќи ја вес�а за нејзино�о
упокојување. По оваа �аа се подго�вила, а апос�оли�е дошле од си�е краиш�а на вселена�а да присус�вуваа� на
нејзино�о погребение. Единс�вено све�и апос�ол Тома,
според неискажлива�а Божја промисла, задоцнил на погребение�о. Со голема ли�ија била пренесена Пресве�а
Богородица во Ге�симанија, каде ш�о била погребана, а за
време на нејзино�о погребение се случиле бројни чудеса.
Кога дошол апос�ол Тома, побарал да го однеса� за да се
поклони и да го целива нејзино�о чесно �ело. Кога влегле
во гробо�, �ело�о го немало. Вечер�а, кога апос�оли�е
биле собрани, Пресве�а Богородица им се јавила и им кажала дека нејзино�о �ело не ос�анало во гробо�, �уку
заедно со него, �аа, Царица�а Небеска, била пренесена
во неминливо�о Царс�во небесно. За�оа и овој празник
се нарекува Успение, ш�о значи заспивање, не вис�инска
смр�, �уку блажено заспивање во Господа.
Со празнување�о на си�е овие празници, Црква�а ја покажува своја�а љубов кон Пресве�а Богородица. Воедно,
со �оа ја изразува и своја�а вера дека моли�ви�е на Пресве�а Богородица имаа� сила пред Господа. За�оа се обраќаме кон неа - �аа да Го помоли Својо� Син за наше�о
спасение.

Во воео срце е изворо на радоса!
Архимандри� Андреј Конанос

дејќи на све�а Ли�ургија и преживувајќи една убава Ли�ургија, имам
предвид �ивка и спокојна Ли�ургија, смирени псал�и, нос�алгична
нас�роенос�, убава и мирна а�мосфера, умиление �. е. ем да се опуш�иш, ем
душа�а да �и се разбуди во еден, би рекле,
хипно�ичко-релаксирачки дух. Душа�а, всушнос�, �и се буди и ш�о прави? Помни, односно си припомнува за се�о �оа ш�о го заборавила. За�оа гледаш
дека за време на све�а�а Ли�ургија не можеш лесно да се
присе�иш на лица, да се нервираш, да искусуваш омраза,
злоба, �уку сè с�ивнува, не заш�о сакаш да спиеш, �уку
заш�о �аму ги спомнуваш си�е реалнос�и за кои �и
зборував - за �оа дека Бог �е љуби, за �оа дека се�о она
ш�о го правиме овде е убаво, но минливо, како п�ици�е
преселници, сè е односи�елно и ограничено. Срце�о ни е
исполне�о со радос� заш�о �аму чувс�вуваме вис�ина,
но не чувс�вуваме единс�вено вис�ина, �уку и ние сами�е с�ануваме вис�ини�е, влегуваме во Вис�ина�а на
Бога, и ос�ана�о�о не нè огорчува. Кога, сепак, ќе излезеш
од Ли�ургија�а, заборaваш на се�о �оа, и пак започнува загриженос�а, проблеми�е с�ануваа� ненадминливи
и незначајно�о пов�орно го зазема мес�о�о на значај-

но�о, па си велиш: Леле, ш�о ќе правам сега? Должам многу пари! Лудос�, хис�ерија, извици и паника. Зош�о? За
време на све�а�а Ли�ургија не мислеше ли на �оа? Тогаш
немаш расходи, заемо� беше ли завршил? Неуредени�е
неш�а беа ли уредени? Не, �уку �аму го почувс�вува бога�с�во�о на �воја�а душа, убавина�а и чес�а кој Бог
�и ги дава. Тој �и дава �аква харизма и вна�решно дос�оинс�во, ш�о се чувс�вуваш бога�, дури и �огаш кога
си крајно беден. Ако го разбереш се�о ова, кое го зборувам,
оваа вис�ина, и душа�а �и се ослободи од амнезија�а,
�огаш можеш да се почувс�вуваш бога�, бивајќи крајно
беден. Да се движиш по па�о�, како ш�о ми кажуваше некој, со биле� за ме�ро. Имав да о�идам, но немав да се
вра�ам. Имав пари да си купам за одење, но немав пари да
си купам биле� за враќање, но одев по па�о�, си свиркав
и се насмевнував. Видов некој бога� кој имаше многу пари,
но немаше радос�. Колку чини да се насмееш? Колку чини
да испееш една песна и лице�о да �и прими среќен израз?
Колку чини да го целиваш оној кого го сакаш? Колку чини
да видиш како де�е�о �и се насмевнува? Колку чини на
пример да изедеш една убава гозба, сала�а со малку сирење? И си велиш колку е убава!
Ако на �ој начин ги гледаш неш�а�а во Божја�а благода� и нивна�а вис�ини�ос�, дури �огаш �оа ќе може

да �е обога�и, и �оа е доказ дека си ја разбрал Божја�а
вис�ина. Само �ака ги примаш живо�ни�е сокови, живо�о�, божес�вена�а и не�варна, енергија, благода��а,
само �ака душа�а се оживо�ворува од Хрис�ос. Тоа значи дека живееш во Вис�ина�а. Доказ дека некој ден си
почувс�вувал неш�о од Божја�а вис�ина, е кога ќе почувс�вуваш вна�решно бога�с�во, кое не се по�пира на
ма�еријално бога�с�во, на надворешни неш�а, но произлегува од �ебе, кога ќе го чувс�вуваш присус�во�о на
Бога во своја�а соба, во која си по�полно сам. Тоа е доказ
дека си влегол во вис�ина�а, заш�о лага е да мислиш дека
си сам и �оа би значело дека си ја примил пов�орно амнезија�а за која зборувавме. Кога немаш амнезија, живееш
во вис�ина�а на Бога, и го чувс�вуваш присус�во�о на
Хрис�ос, Кој присус�вува �аму каде ш�о си, во соба�а,
во �воја�а душа, го допира �вое�о срце, �вое�о чело, �e
прегрнува - и �и го чувс�вуваш �оа. Кога ќе дојде �ој час
и ќе го почувс�вуваш Негово�о присус�во сред целосна�а
само�ија, кога во даден момен� ќе почувс�вуваш дека од
�ебе излегува љубов, кога луѓе�о не �е сакаа� и ненадејно
почувс�вуваш дека си сакан од Некого, �оа означува дека
си влегол во вис�ина�а, и забораво� �и излегол од душа�а, заш�о си ја почувс�вувал Божја�а љубов, Хрис�ово�о присус�во, бога�с�во�о кое Хрис�ос го дава дури и
на најбедни�е луѓе. Тоа се големи неш�а кои даваа� исцеление на душа�а и �ело�о. Ги кажуваме овие зборови - за
исцеление на душа�а и �ело�о. Амин, кога ги помазуваме
луѓе�о со све� елеј. Свеш�енико� го зборува �оа, с�ава
крс� на чело�о и �и го зборува �оа.

Еднаш имавме бдение, јас ги помазував луѓе�о, свеќи�е
гореа во �емнина�а и го гледав само кандило�о и луѓе�о
кои доаѓаа при мене. Свеќи�е ги осве�луваа чела�а на
�ие убави души, �. е. на си�е. Си�е сме убави души. И,
видов како на чело�о им блеска крс�о� од елеј, кој се одразуваше од свеќи�е. Си велев, види овој човек дојде на ноќна
служба да се помоли, а по�оа ќе излезе во опш�ес�во�о, во
живо�о�, но ќе има крс� на чело�о, крс� од елеј. Елејо�
- ш�о е? Љубов. Елејо� - помазание�о, означува дека сме
деца на Небеснио� Цар, царски синови и ќерки, и с�ануваме учесници во Божјо�о Царс�во, бога�с�во и господс�во. Си реков - ги гледаш овие ш�о дојдоа, еден рабо�и
во банка, друг на бензиска с�аница, �ре� со машини,
си�е со различна рабо�а, но утре ќе о�ида� на рабо�а
и надворешно ќе бида� ис�и како други�е, но на чело�о
ќе имаа� крс�, ис�о како домови�е на Израилци�е, коиш�о беа бележани со крв�а на жр�вено�о јагне, за да
не ги униш�и ангело�. Си�е сме деца Божји, но некои сакаа� да бида� �акви, други не, но �и сакаш и го имаш
белего� на свое�о чело. И ш�о ќе рече белего�? Тоа, Боже,
дека ја имам �воја�а вис�ина. Во �вое�о срце реално
суш�ес�вуваа� си�е извори на изобилие�о - на зла�о,
на дијаман�и и на ш�о сакаш, суш�ес�вува целио� све�
на среќа�а во �вое�о срце. Јас не велам дека не �реба да
се уреда� надворешни�е рабо�и и разбирам дека безрабо�ица�а, сиромаш�ија�а, гладо�, маки�е, се�о �оа
предизвикува голем немир во народо� и води до нервози,
несигурнос� и паника. Но ако сакаш, можеш да го најдеш
Бога и �реба да сакаш, заш�о во спро�ивен случај, ш�о
ќе правиш? Само бун�ови, ќе се разболуваш, ќе умираш
бавно; се�о �оа ш�е�и на �вое�о здравје. Пов�орно �и
велам, сум видел подвижници на Све�а Гора коиш�о немаа� врска со �ебе, �и имаш деца, расходи, знам, имаш
по�реби, но слушај ш�о сакам да �и објаснам. Тие живеа�
со една глинена с�омна, со малку вода, со сушени лепчиња
во една вреќичка, и со �оа ш�о ќе го најда� во своја�а
градина и се многу среќни. Ти јадеш само сушени лепчиња?
Пиеш само вода? Никогаш не си пиел вино, пиво, безалхохолни пијалоци, сокови. Ниш�о од се�о �оа. Вна�ре во
�ебе, сепак, можеш да го најдеш изворо� на среќа�а, �оа
сакам да �и го кажам. И ако го најдеш �ој извор на среќа,
по�оа. чуј го и ова за да не ги земаш неш�а�а еднос�рано, ќе направиш и �вој надворешен бун� пред минис�ерс�ва, судови, закони, поли�ика, држава, но веќе ќе имаш
друг нагласок, друга перспек�ива, друг поглед, друга психологија, друга а�мосфера, ќе с�анеш како Хрис�ос Кој
о�ишол во храмо� и соборил сè. Тој зел бич, ги превр�ел
�езги�е, ги соборил моне�и�е и рекол излезе�е о��ука.
Тој се разгневил, но се разгневил молејќи се, го љубел својо�

започне со вис�ински пре�пос�авки. Најпрво спознај:
зош�о почнувам да се бунам, зош�о почнувам да викам,
ш�о сакам да најдам, кое бога�с�во реално ми се допаѓа,
кои пари реално ми се допаѓаа�, која ризница ја барам? Да
не би следејќи го надворешно�о, заборавам на вна�решно�о? Заш�о во еден конкре�ен момен� ќе го изгубиме
надворешно�о, без разлика пари дсме собрале во �еко�
на овој живо�.
Не заслужуваш ли да бидеш радосен и да го најдеш големо�о бога�с�во на �вое�о срце? За �оа �и зборувам.
Разбираш дека �и одговорив дали може да се гневиме како
хрис�ијани, а �и велиш: Имам големи грижи, па понекогаш се гневам на деца�а. Не пречи ш�о се гневиш, недос�ига само �војо� гнев да е по Божјо вдахновение, ако не
е �аков, �огаш не се гневи. Но ако почувс�вуваш дека Бог
�е вдахновува кога се молиш, �огаш прави го �оа ш�о го
сакаш. Како да разбереш ш�о да правиш секогаш - �оа ќе
�и го даде моли�ва�а и вис�ина�а. Ќе кажеш неш�о
и нема да биде заборавено. Заш�о �и му зборуваш на
де�е�о зборови, кои �оа подоцна ги заборава. Односно,
�оа ш�о си го кажал, се изгубило. Според �оа - било заборавено, заш�о не било вис�ини�о.
Така е и во живо�о�. Тоа кое сега �и го кажувам, ќе го
заборавиш, заш�о се зборови. По�ребно е подго�овка,
по�ребно е поливање, по�ребно е по�хранување, по�ребно е ш�ом угасне свеќа�а, веднаш да запалиш нова - поголема, да �и се с�опли пов�орно душа�а. Треба да бидеме
распалени, да ја примаме еден од друг �оплина�а, �огаш
Бог доаѓа и го раздувува огно�, издига пламен, јаглени�е
се вжеш�уваа� и �огаш си�е с�ануваме огнени, соедине�и, обични, вис�ини�и.
Ве молам, да не забораваме! Ти си �олку среќен, но не
си го разбрал �оа. Ех, понекогаш �е сожалувам заш�о
си �олку среќен, а не го знаеш �оа, си го заборавил, не
си го видел. Верувај ми! Се молам Бог да �и го даде �оа
чувс�во на среќа, кое суш�ес�вува во �ебе, заш�о во �ебе
суш�ес�вува радос�а, суш�ес�вува ма�еријало� од кој
Бог �е создал. А ма�еријало� од кој Бог нè создал е радос�а. Бог не не создал да бидеме несреќни. За�оа, живеј ја
Хрис�ова�а вис�ина, разбуди се од амнезија�а, о�резни
се, помоли се, и ќе дојде часо� кога ќе се се�иш на се�о ова
и ќе можеш да го кажеш, но не како предавање, заш�о целио� �вој жив ќе биде предавање, �. е. ќе лачиш пос�ојана радос� и среќа. Така ќе го напарвиш предавање�о на
�воја�а вис�ина - на Божја�а вис�ина, од која луѓе�о
имаа� огромна по�реба за да се утеша�.

Превод: презви�ер Александар С�ојаноски

О�ец во �ој час, и гнево� бил плод на моли�ва�а. Можеш ли да го направиш �оа? Да одиш на еден про�ес�, но
да бидеш бога� во свое�о срце, и да про�ес�ираш среде
беднос�а на овој све�, среде криза�а на овој све�, но да
имаш бога�с�во во душа�а? Заш�о, во спро�ивен случај, дури и да �и ги дада� си�е бога�с�ва на земја�а,
коиш�о никогаш си ги немал, ќе е залудно. Не заборавај
го �оа дека со децинии во Грција не знаевме ш�о имаме,
и си�е градеа, купуваа, вложуваа. И �е прашувам - во �ие
години беа ли за�ворени психија�риски�е болници?
Запре ли продажба�а на ан�идепресиви? Нас�апи ли
целосна среќа во �вое�о срце �огаш кога имаше сè? Не.
Кажи ми, во оние децении кога имаше сè, �и прскаше ли
срце�о од радос�? Од мир, од блаженс�во? Пак се караше
со жена �и, пак се нервираше, пак неш�о не беше во ред.
Тоа �и го велам - умо� има проблем и не може да ги разбере неш�а�а. На ова некој може да рече со про�ес�: Ааа,
многу убави сове�и, да не се про�ивам! Да с�анам како
овци�е, со кои други�е права� ш�о сакаа�. Ама �очно
�оа го зборувам цело време, �и го дадов примеро� со
Хрис�ос, кој иако е Божји Агнец, одеднаш Агнецо� с�анува Лав и оди во храмо� и корне сè. И све�и Василиј Велики
�и кажува дека гнево� не е неш�о лошо, �уку Божја сила,
која сепак ни е дадена не да рушиме, но да ја корис�име за
добро. Разгневи се ако сакаш, ако сакаш корни, но како? Во
Бога, во вис�ина�а.
Кога де�е�е�о ќе се вра�и од училиш�е и �и каже дека
паднало на испи�, ако �оа е последица на невнимание,
мрзливос� и неодговорнос�, �огаш можеш да удриш по
маса�а, да му удриш шлаканица ако �оа е неопходно, и
да зборуваш ос�ро, но почекај, на �оа �реба да пре�ходи
�воја�а љубов, моли�ва, единс�во, просве�ление од Бога,
и срце�о длабоко во �ебе да �и е мирно. Ти ќе речеш: но
не е возможно да се гневиш, а да си мирен. Да, многу е возможно. Секако, �оа не се случува од првпа�, но �реба да
се с�ремиш кон �оа да се гневиш не за�оа ш�о сакаш да
се ослободиш од напна�ос�а на нерви�е, �уку заш�о го
сакаш добро�о на другио�. Треба да �е разбудам, за�оа се
гневам, но во мене �е сакам, љубов�а не е само како п�ици којш�о пеа�, ни�у како жубурливи по�очиња, или
по�рес, или гром, или град. Кој ќе ни каже кога �реба да
го исползуваме едно�о, а кога друго�о? Расудување�о. Кој
има расудување? Тој ш�о Го љуби Бога и својо� бра�. Како
Го љубиш Бога? Преку соединување�о со Него. Преку моли�ва�а која е влегување во прос�ранс�во�о на вис�ина�а, допирање на вис�ина�а.
Јас сум за бун�, за спро�ивс�авување, за гнев, но
кој бун�, кое спро�ивс�авување, кој гнев? За �ој ш�о ќе

Објаснување на лиургијаа во делови
презви�ер Александар С�ојаноски

Tре� дел: Ли��ргија на верни�е
1. Големиот вход
Тре�ио� дел од све�а�а Ли�ургија е наречен Ли�ургија на верни�е. Вака се именува за�оа ш�о на овој дел
од Ли�ургија�а било дозволено да присус�вуваа� само
верни�е, односно хрис�ијани�е коиш�о ги примиле
све�е�о Крш�ение и Миропомазание и коиш�о не биле

одлачени од Црква�а Божја.
Ли�ургија�а на верни�е започнува веднаш по повико�
на ѓаконо� огласени�е да излеза� од храмо�, а верни�е
да се помола� на Господа. По ова, од с�рана на свеш�енико� се чи�аа� две моли�ви на верни�е, кои завршуваа� со посебен возглас. Во нив свеш�енико� се моли Бог
да нè удос�ои да ги принесеме дарови�е, да им дарува на

верни�е преуспевање во живо�о�, вера�а и во разумо�
духовен, како и �оа да се удос�оја� да се причес�а� со
све�и�е �ајни. В�ора�а моли�ва на верни�е завршува со возгласо�: Та секогаш пазени под Твоја�а влас�, Тебе
слава да Ти вознесуваме: на О�ецо�, и Сино� и Све�ио�
Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Веднаш по
овoj возглас, започнува пеење�о на Херувимска�а песна,
која гласи: Ние кои херувими�е �аинс�вено ги изобразуваме и на Живо�о�ворна�а Троица �рисве�а�а песна
Ѝ пееме, сега секоја живо�на грижа да ја ос�авиме (овој
дел се пее пред Големио� вход); За да го примиме Царо� на
си�е, Кој сега невидливо е пренесуван од ангелски воинс�ва. Алилуја, Алилуја, Алилуја. (в�орио� дел од оваа химна
се пее по заврше�око� на Големио� вход).
Со пеење�о на Херувимска�а песна започнуваа� свеш�енодејс�ва�а и моли�ви�е кои го сочинуваа� Големио�
вход. Оваа песна го повикува народо� на буднос�, заш�о
во момен�и�е коиш�о доаѓаа�, ќе се случува неш�о важно, ќе се пренеса� дарови�е за да бида� жр�вувани и
принесени, да пос�ана� �ело и крв Хрис�ови, коиш�о
ние �реба да ги примиме, односно преку нив да го примиме во нас Царо� на си�е - Хрис�ос. Да направиме излез од све�о� на земни�е рабо�и, за да пос�игнеме влез
во прос�оро� на присус�во�о Хрис�ово: мудреци�е излегоа од Персија, за да ода� да Му се поклона� на Хрис�а,
оддлечи се и �и од земни�е рабо�и и с�реми се кон Исуса, вели све�и Јован Зла�оус�.
Херувимска�а песна вообичаено се пее бавно, поради �оа
ш�о во рана�а Црква Проскомидија�а се вршела во овој
дел од Ли�ургија�а. Ова денес се задржало на архиерејска
Ли�ургија - Проскомидија�а се довршува од с�рана на
Архиерејо� за време пеење�о на Херувимска�а песна.
Додека се пее Херувимска�а песна, свеш�енико� �ивко
ја чи�а моли�ва�а во која се моли Бог да го очис�и од секакава нечис�о�ија и да го удос�ои да се облече во благода��а на свеш�енс�во�о, за да ги принесе дарови�е, бидејќи без помош�а Божја и благода��а на Све�ио� Дух,
никој не е дос�оен да ја служи оваа служба, ни�у, пак, да се
допре до Царо� на слава�а. По оваа моли�ва, свеш�енико� кади околу прес�оло�, ги кади дарови�е, икона�а на
Господ и Богородица и народо� од амвоно�, по ш�о влегува во све�ио� ол�ар и ја кажува �рипа�и Хрувимска�а
песна. О�какао ќе заврши, се поклонува пред све�а�а
�рпеза и ја целива заедно со крс�о�, се вр�и кон на народо� и бара прошка, согласно Евангелско�о учење кое
нè учи дека ако имаме неш�о про�ив бра�о� свој, прво
�реба да се измириме со него, а дури по�оа да принесеме жр�ва на Бога. По се�о ова, оди кај Предложение�о,

се поклонува и ги покадува дарови�е, го с�ава Воздухо�
на плеќи�е, го зема Дискосо� во лева�а, а Путиро� во
десна�а рака и излегува низ јужна�а вра�а, започнувајќи
го входо�.
Движејќи се до средина�а на храмо�, го спомнува народо�, к�и�ори�е, приложници�е и дари�ели�е на храмо�. Кога ќе дојде пред епископскио� �рон, го спомнува
надлежнио� епархиски архиереј и целио� клир, по ш�о
зас�анува пред царски�е двери, завр�ен кон народо�
и вели: Си�е вас и си�е православни хрис�ијани, да ве
спомне Господ Бог во Царс�во�о Свое, сега и секогаш и
во вечни векови, по ш�о влегува во све�ио� ол�ар и ги
пос�авува дарови�е врз о�воренио� ан�иминс, изговарајќи ги �ропари�е кој зборуваа� за симнување�о
на Хрис�а од крс�о�, за Негово�о погребение и Неговио� гроб. Паралелно со изговарање�о на �ропари�е,
ги вади мали�е покровци и дарови�е ги покрива само
со големио� покровец. Во символична смисла, Големио�
вход го означува одење�о Хрис�ово на Голго�а, Негово�о
распнување на крс�о�, Негово�о симнување од крс�о�
и чесно�о погребение. Во своја�а конкр�е�на смисла
пре�с�авува пренесување на дарови�е од жр�венико�
на све�а�а �рпеза. Се пренесуваа� со вход, за да се покаже дека свеш�енико� од име�о на си�е ги принесува
дарови�е. Со ова Големио� вход е завршен.

2. Подготовка за принесување
на даровите
По Големио� вход доаѓа прозбена�а ек�енија, во која се
молиме за прошка на гревови�е; за �оа Бог да ни испра�и
ангел чувар; за пре�с�ојнио� ден да ни биде совршен, мирен и безгрешен; за безболен крај на нашио� живо�; за добар одговор на с�рашнио� Хрис�ов суд... На секоја прозба на свеш�енико�, народо� одговара со „Подај Господи”.
По ова доаѓа моли�ва�а по пос�авување на дарови�е на
прес�оло�, во коа се молиме Бог да ја прими оваа жр�ва
како жр�ва за прос�ување на гревови�е и човечки�е незнаења, �а благода��а Божја да се всели во нас и на предложени�е дарови. И оваа моли�ва завршува со возглас и
„Амин“ од народо�. По ова свеш�енико� го благословува народо�, велејќи „Мир на си�е“, а народо� одговара
„И на �војо� дух “. Ова е меѓусебна размена на мир меѓу
пре�с�оја�ело� на ли�ургиско�о собрание и народо�.
Миро� се разменува пред секое важно свеш�енодејс�во,
заш�о без душевен мир, невозможно е да се молиме на Бога,
а уш�е поневозможно е да учес�вуваме во принесување�о

на оваа свеш�ена и голема жр�ва. По споделување�о на
миро�, свеш�енико� повикува: Да се сакаме еден со друг
и во едномислие да исповедаме. Да се сакаме еден со друг,
заш�о си�е ние припаѓаме на едно семејс�во, на една заедница - Црква�а, на која глава е Хрис�ос, а Хрис�ос ни
заповедаше да се сакаме еден со друг, бидејќи единс�вено
по љубов�а ќе нè познаа� дека сме Негови ученици. Народо� пее и ја исповеда све�а Троица: О�ецо�, и Сино� и
Све�ио� Дух, Троица Единосушна и Неразделна. За време
пеење�о, свеш�еници�е во ол�аро� го разменуваа� целиво� на миро�. Во рана�а Црква и народо� разменувал
целив, но денес �оа го прави само свеш�енс�во�о.
По ова доаѓа чи�ање�о на Никео-цариградскио� символ
на вера�а. Символо� на вера�а се чи�а за�оа ш�о заедничко�о исповедање на вера�а е услов за учес�во
во Евхарис�ија�а. Во Евхарис�ија�а не смее и не
може да учес�вува оној ш�о умува ере�ички, спро�ивно на Символо� на вера�а.
Символо� на вера�а го чи�а и свеш�енико� во ол�аро�, и со големио�
покровец �репери врз дарови�е, со
ш�о симболички го најавува
слегување�о на Све�ио� Дух
за да ги осве�и дарови�е. По
чи�ање�о на Символо�, свеш�енико� го подго�вува народо�, повикувајќи го да с�ои добро, со с�рав и со
внимание, бидејќи ќе се принесуваа�
све�и�е дарови. Народо� одговара: Милос� на миро�, жр�ва на пофалба�а. Ова според све�и Никола Кавасила значи дека вернио�
народ по�врдува дека не само ш�о е подго�вен во мир
да ги принесе дарови�е, �уку да го принесе и самио� мир
како дар.
По ова свеш�енико� вели: Благода��а на нашио� Господ
Исус Хрис�ос и љубов�а на Бога О�ецо� и заедница�а
со Све�ио� Дух да бида� со си�е вас. Ова, всушнос�, е
моли�ва на свеш�енико� за народо� - Бог да му подари
од она ш�о е најбожес�вено и најголемо. Верни�е одговараа�: И на �војо� дух, и на �ој начин возвраќаа� на
моли�ва�а. Свеш�енико� повикува: Горе да ги имаме срца�а, односно да ги ос�авиме си�е грижи и помисли од
овој све� и наше�о срце да го издигнеме кон небеснио�
жр�веник. Си�е верни со овој повик се опомена�и да
ос�ава� сè и сио� свој ум и срца�а да ги издигна� кон
Бога, па за�оа и по�врдно одговараа�:
Ги имаме кон Господа.

3. Канон на Евхаристија
О�како и народо� и свеш�енико� се подго�виле за благодарење, преку исповедање на вера�а, на љубов�а, и размена�а на миро�, започнува благодарење�о. Свеш�енико� возгласува: Да му благодариме на Господа, со ш�о ги
повикува си�е присутни да Му принеса� благодарнос�
на Бога за си�е доброчинс�ва кои Бог ги направил за
нас. Всушнос�, во овој момен� доаѓаме до суш�ина�а на
хрис�ијанскио� живо�, пос�ојано и за сè да Mу благодариме на Бога. За�оа овој дел од Ли�ургија�а е наречен
канон на Евхарис�ија: зборо� „Евхарис�ија“ по�екнува од грчкио� јазик, и значи благодарење. Тоа значи
дека каноно� на Евхарис�ија е канон на благодарење, и
пре�с�авува утврден редослед на моли�ви и свеш�енодејс�ва. Народо� го прифаќа овој повик на свеш�енико� и по�врдува, велејќи: Дос�ојно и праведно е, да
Му се поклонуваме и да Му благодариме на
Единио� Бог во Три Лица. По ова свеш�енико� ја произнесува моли�ва�а на
благодарење�о, во која благодари на
Бога ш�о нè привел од неби�ие
во би�ие; кога сме о�паднале,
не прес�анал да прави сè, додека не нè вознел на небо�о и ни го
дарувал идно�о царс�во; и за си�е
знајни и незнајни доброчинс�ва направени во нашио� живо�; и за оваа
Ли�ургија која благоволил да ја прими
од наши раце, иако пред Него пре�с�ојуваа� илјадници архангели, ангели и�н. Со
крајо� на моли�ва�а, свеш�енико� крс�овидно ја
вади звезда�а од све�ио� Дискос и возгласува: Победна�а песна ја пеа�, восклинуваа�, извикуваа� и говора�,
а народо� пее: Све�, Све�, Све� е Господ Савао�, Кој Ги
исполни небо�о и земја�а со Своја�а слава. Осана во висини�е, благословен е Оној, Кој доаѓа во Име�о Господово.
Ова е Трисве�а�а песна ш�о ја пеа� ангелски�е чинови,
а која ја слушна и пренесе пророко� Исаија при видение�о
на Бога. Ова е и наше по�се�ување на фак�о� дека на
све�а�а�а Ли�ургија присус�вуваа� мнош�во ангели,
кои Го слава� Еднио� Бог во Три Лица, Кој иако Господ на
небесни�е воинс�ва, сепак, заради нас се вопло�и и дојде
во све�о�.
По ова, свеш�енико� ја чи�а моли�ва�а на анамнеза�а
(сеќавање�о), во која исповеда дека и ние заедно со ангелски�е чинови зборуваме дека нашио� Бог Троица е Све�
и Пресве�, и дека е велелепна Негова�а Слава; Тој �олку

го возљуби све�о� ш�о и Својо� Единороден Син Го даде,
�а секој ш�о поверува во Него, да има живо� вечен; во
ноќ�а во која Самио� Себе се предаваше, го зеде лебо�
во Свои�е пречис�и и непорочни раце, го благослови и
осве�и, па им даде на Свои�е све�и апос�оли и ученици... По чи�ање�о на овој дел од моли�ва�а, свеш�енико� возгласно ги говори зборови�е искажани на Тајна�а
вечера и покажува кон све�ио� Дискос и Путир: Приме�е, јаде�е, ова е Мое�о �ело, кое се прекршува за вас
за прос�ување на гревови�е и Пиј�е од неа си�е, ова е
Моја�а крв на Новио� заве�, која се прекршува за вас и
за мнозина, за прос�ување на гревови�е. На ова народо�
вели: Амин. Сеќавајќи се на ова и на сè ос�ана�о ш�о заради нас с�анало, свеш�енико� со вкрс�ени раце ги зема
Путиро� и Дискосо�, ги подига и спуш�а крс�овидно,
велејќи: Твое од Твои�е, Тебе Ти ги принесуваме, за Си�е и
за Сè. Односно немајќи ниш�о свое, пов�орно земајќи ги
Твои�е дарови, нив Ти ги принесуваме и Ти благодариме за
си�е и за сè. По овој возглас, народо� пее: Тебе �и пееме,
Тебе Ти благодариме, Тебе Те благословуваме Господи, и Ти
се молиме, Боже наш. Свеш�енико� ги благословува дарови�е и се моли: И испра�и Го Све�ио� Дух на нас и на
овие предложени дарови: и направи го овој леб чесно �ело
на Твојо� Хрис�ос, а ш�о е во оваа чаша, чесна крв на
Твојо� Хрис�ос. Амин. Ги пре�вори со Твојо� Све� Дух.
Амин, Амин, Амин. По оваа моли�ва, лебо� и вино�о се
пре�вориле во вис�ински �ело и крв Хрис�ови. Иако за
се�ила�а човечки ги задржуваа� особенос�и�е на вино
и леб, сепак се вис�инско �ело и крв Хрис�ови. По�оа
свеш�енико� ги спомнува све�и�ели�е кои ги празнуваме во дено�, све�ио� Јован Пре�еча, апос�оли�е и си�е
све�ии, и �оа дека оваа жр�ва се принесува во нивни спомен, а особено во спомен на Пресве�а�а Богородица и секогаш Дева Марија. Народо� ја пее химна�а на Пресве�а
Богородица „Дос�ојно е“, а свеш�енико� ја благословува
нафора�а, по ш�о возгласно го спомнува надлежнио�
епархиски архиереј во чија епархија се богослужи Ли�ургија�а, за Бог да му подари долг, чесен, мирен живо� и
правилно управување со Божјо�о Слово на Вис�ина�а.
Народо� вели: И си�е и сè. Свеш�енико� продолжува да
си спомнува за оние кои па�уваа�, боледуваа�, с�радаа�,
за оние кои се сеќаваа� на сиромаси�е и�н. Во суш�ина,
како ш�о вели све�и Симеон Солунски, овде свеш�енико�
се моли дарови�е да го покажа� свое�о дејс�во. Во ш�о,
пак, се сос�ои нивно�о дејс�во? Заедничко�о дејс�во и
за живи�е и за покојни�е е во �оа Бог и на едни�е и на
други�е да им ја испра�и Своја�а благода� како подарок за дарови�е ш�о ги примил. На крајо� свеш�енико�

возгласно го завршува каноно� на Евхарис�ија: Та си�е
заедно, со една ус�а и едно срце, да Го славиме и воспеваме
Твое�о пречесно и великолепно име: на О�ецо�, и Сино�
и Све�ио� Дух, и сега и секогаш и во вечни векови. На ова,
народо� вели: Амин.
Продолжува...

За сликањето на чесниот крст
Про�оереј Жарко Мицковски

ш�е во рана�а Хрис�ова Црква, во најмали�е
хрис�ијански заедници, верни�е Хрис�ови
следбеници чувс�вувале огромна почи� кон крсна�а жр�ва на нашио� Спаси�ел, Господ
Исус Хрис�ос. Тој бил распна� на крс�,
како последна крвна жр�ва принесена за
спасение на цело�о човеш�во. Богочовеко� Хрис�ос, на крсно�о дрво го распна грево� од којш�о духовно с�рада
цело�о човеш�во, и со Своја�а чесна
крв ја изми нечис�о�ија�а на падна�а�а човечка
природа. О��аму, крснио� знак с�анал највпеча�лив
и најпрепозна�лив знак за хрис�ијанска�а верска припаднос�. Крс�о� с�анал знак за непоколеблива надеж
на хрис�ијани�е во Бога и, воедно, најсилно�о оружје на
хрис�ијани�е во борба�а со сили�е на нечес�ивио�.

распна� нашио� Спаси�ел, Господ Исус Хрис�ос. Си�е
че�ворица апос�оли – евангелис�и, најверодос�ојно и
со силно изразени емоции ни ги опишуваа� си�е де�али
поврзани со нас�ано� при распнување�о на Хрис�а, но
никаде не ни сведоча� како �очно изгледал крс�о� на кој
бил распна� Хрис�ос.

Хрис�ово�о распе�ие, пре�с�авено во симболички�е
знаци во ранохрис�ијански�е ка�акомби
Бидејќи од самио� поче�ок хрис�ијанс�во�о било
жес�око гоне�о, прво од Евреи�е, а веднаш по�оа и од
римски�е влас�и, хрис�ијани�е не смееле да си дозвола� да насликаа� реален опис на крс�о� на кој бил распна� Хрис�ос, за ис�ио� да го почи�уваа�.Тие најчес�о
се служеле со идеи и мо�иви, со кои можеле да насликаа�
одредена симболична пре�с�ава, која силно ќе асоцира на
Хрис�ова�а спаси�елна мисија, на Неговио� карак�ер и
Пос�ои ли сведош�во од све�и�е апос�оли за �оа како на Негова�а крсна смр�, по�полно јасна за упа�ени�е во
вера�а. На �аков начин �ие ги изразувале свои�е чувс�изгледал крс�о� на кој бил распна� Хрис�ос?
Све�и�е апос�оли, во ни�у една своја напишана �ворба ва и почи��а кон крс�о� на кој бил распна� Хрис�ос.
не ни сведоча� за �оа како изгледал крс�о� на кој бил Така, хрис�ијани�е во �ие времиња Го пре�с�авувале

Хрис�а и Неговио� чесен крс� со сликање на �розаб го вис�инско�о значење на Хрис�овио� крс� како, ги обклин, на кој бил набоден делфин. Ис�о �ака, хрис�ија- винувале хрис�ијани�е дека почи�увачи на средс�во�о
ш�о се корис�ело за казнување со смр� на најголеми�е
ни�е сликале и ко�ва, под која цр�але јагне и�н.
прес�апници во римско�о царс�во. Сведош�ва за ова
Појасни и попрецизни пре�с�ави на Хрис�овио� крс� имаме кај ранохрис�ијански�е апологе�и Тер�улијан и
Попрецизна пре�с�ава на Хрис�овио� крс� била онаа Минуциј Феликс.
која на ла�ински јазик се нарекува erux dekussata (вкрс�ен). Таа пре�с�ава на крс�о� се сос�ои од две прави Почи�ување�о на крс�о� во време�о на све�ио� цар
линии, прекрс�ени во форма на грчка�а буква „х“. Ова е Конс�ан�ин Велики и по�оа
�.н. Андреев крс�, на кој, според Предание�о, бил расп- Во време�о на првио� римски владе�ел-хрис�ијанин,
на� све�и апос�ол Андреј. Подоцна овие две прекрс�ени све�ио� цар Конс�ан�ин Велики, почи�ување�о на
прави линии биле вер�икално пресечени со една права, Хрис�овио� крс� добива сосема друга димензија. По
на чиј горен дел, од лева�а с�рана, се додавал полукружен победоносна�а би�ка на царо� Конс�ан�ин со Маклак, со цел да се добија� иницијали�е на име�о Хрис�ос. сенциј, крснио� знак, онаков каков ш�о го видел царо�
Овој крс�, вака пре�с�авен, се нарекувал Конс�ан�инов на небо�о непосредно пред би�ка�а, бил глорифициран
монограм. Подоцна, ис�ио� овој монограм бил малку ви- како победоносен симбол во цело�о римско опш�ес�во.
доизмене�, и кон него оддесно и одлево биле додадени бук- Све�ио� цар Конс�ан�ин го насликал крс�о� на државви�е алфа и омега. На крајо�, била дос�игна�а пре�с�а- но�о знаме, на оклопи�е, шлемови�е и ш�и�ови�е на
римски�е војници. Крс�о� бил свечено носен и пред римва�а на еднос�авен рамнокрак крс�.
Позна� бил ис�о �ака и крснио� знак наречен crux ски�е легии. Освен со лико� на импера�оро�, со крснио�
comissa ili pantibulata, кој се сос�оел од една вер�икала, на знак биле украсувани и римски�е моне�и. Све�ио� цар
чиј врв се наоѓа хоризон�ала еднакво поделена со вер�и- Конс�ан�ин и негова�а мајка, све�а�а царица Елена, го
кала�а. На �ој начин овој крс� наликувал на буква�а �. пронашле во Ерусалим чеснио� крс� на кој бил распна�
Пос�оел, ис�о �ака, и рамнокракио� крс�, наречен crux Хрис�ос и најдос�ојно го испочи�увале. Таквио� однос
immissa ili capitata, кој бил наречен уш�е и грчки крс�. на све�ио� цар Конс�ан�ин Велики кон крс�о�, бил
Пос�оел и �.н. ла�ински крс�, кој за нијанса се разлику- однос и на други�е римски поданици. Крснио� знак бил
вал од грчкио�, бидејќи вер�икала�а во долнио� дел била почи�уван симбол во римско�о опш�ес�во. Крс�о� бил
подолга. Се сме�а дека на �аков крс� бил распна� Сино� пос�авуван на покриви�е од семејни�е куќи. Тој бил посакуван симбол и во римски�е домови и изобразуван врз
Божји, Богочовеко� Господ Исус Хрис�ос.
Пос�оел и �.н. па�ријаршиски крс�. Тој бил карак�е- почи�увани�е предме�и. Во VI и VII век, хрис�ијани�е
рис�ичен по �оа ш�о на горнио� дел на вер�икала�а околу својо� вра� носеле крс� израбо�ен од дрво или
се с�авала и една попречна линија, која ја пре�с�авувала некој благороден ме�ал. Нечес�ивио� римски владе�ел
�абла�а со на�писо� кој го пос�авил Пон�иј Пила�. На Јулијан, о�паднико� од вера�а, навраќајќи се на многубодолна�а, пак, вер�икала се сликала попречна линија, која жечко�о римско мина�о, се обидел да го спречи почи�усо деснио� крак се издигала нагоре, а со левио� крак се вање�о на крс�о� во Рим, но во �оа не успеал. Подоцна,
спуш�ала надолу. Некогаш на долна�а попречна права се негови�е наследници, римски�е владе�ели Вален�иниј
сликал и �розаб клин. На овој начин се добивала пре�с�а- I и Грациј, пов�орно ја воспос�авиле упо�реба�а на крва на распе�ие�о Хрис�ово во кое Хрис�ос пре�рпувал с�о� онака како ш�о ја вовел све�ио� цар Конс�ан�ин.
крајни болки, бидејќи Негови�е нозе се по�пирале �окму За огромно�о почи�ување на све�ио� крс� во негово�о
на �розабио� клин. Овој клин на ла�ински јазик бил на- време, све�и Јован Зла�оус� во една своја беседа вели:
рекуван sedile и подоцна бил о�с�ране�. На негово мес�о „Крс�о� се наоѓа насекаде - во куќи�е, на плош�ади�е, во
почнало да се слика покра�ка хоризон�ална линија, со цел пус�ини�е, на па�иш�а�а, на брегови�е и ри�чиња�а,
да се нагласи мес�о�о каде ш�о се по�пирале Хрис�о- на бродови�е и ос�рови�е, на пос�ели�е, оружје�о, во
ви�е нозе, но за �оа немаме никаква реална ис�ориска брачни�е одаи, на зла�ни�е и сребрени�е садови и на
ѕидови�е. Ние не се срамиме од крс�о�, �уку напро�ив,
по�врда.
Мораме да нагласиме дека во први�е векови, �окму по- �ој ни е драг и мил насекаде, дури и онаму каде ш�о може
ради почи��а ш�о ја имале кон чеснио� Хрис�ов крс�, да биде само насликан.
римски�е многубожечки ин�елек�уалци, не разбирајќи

Свеа ајна кршение
Про�оереј Жарко Мицковски

рва�а све�а �ајна, преку која секој човек може да
с�ане член на Црква�а Божја
и учесник во ос�ана�и�е све�и �ајни:
све�а�а �ајна Миропомазание, Причес�,
Покајание, Елеоосве�ување, Брак и све�а�а
�ајна Свеш�енс�во, како и да се ползува со
благода�ни�е Божји дарови преку све�и�е моли�вословија, и на �ој начин да прими и да добие полза
од благода�но�о дејс�во на дарови�е на Све�ио� Дух,
е све�а�а �ајна Крш�ение. Пример дека прво �реба да
прис�апиме кон све�а�а �ајна Крш�ение и све�а�а
�ајна Миропомазание, а по�оа, о�како ќе го добиеме
даро� на Све�ио� Дух и благода�ни�е предиспозиции
да се осве�уваме и да се усовршуваме во вера�а, со цел да
с�анеме идни членови на царс�во�о Божјо, ни дал нашио� Спаси�ел, Господ Исус Хрис�ос, крш�евајќи се во
река�а Јордан од све�и Јован Крс�и�ел. Тогаш над Него,
во вид на гулаб видливо слегол Све�ио� Дух со свои�е
благода�ни лачи (види: М�. 3, 13 – 17). Све�ио� апос�ол
и евангелис� Марко, пишувајќи во свое�о Евангелие за
Хрис�овио� живо� и мисионерска�а дејнос�, ни сведичи дека Господ Исус Хрис�ос рекол: „Кој ќе поверува и се
крс�и, ќе биде спасен; а кој не поверува, ќе биде осуден“
(Марко 16, 16). Во книга�а „Дела на све�и�е апос�оли“,
све�ио� апос�ол и евангелис� Лука ни сведочи за прво�о
обраќање на све�и апос�ол Пе�ар на Педесе�ница, кога
�ој на насобранио� народ му вели: „Покај�е се и секој од
вас да се крс�и во име�о на Исуса Хрис�а за прос�ување
на гревови�е; и ќе прими�е дар од Све�ио� Дух“ (Дела 2,
38). Со цел да се акцен�ира големо�о значење на све�а�а
�ајна Крш�ение и да се да го долови голема�а полза од
него за душа�а на новокрс�енио�, све�и�е апос�оли
крш�евање�о го нарекуваа�: „просве�ување“ (Евр. 6, 4),
„осве�ување и оправдување“ (1. Кор. 6, 11), „очис�ување од
гревови�е“ (Дела 22, 16) и�н. Си�е овие дополни�елни
зборови, со кои се дообјаснува крш�евање�о, ни говора�
дека човеко� како по�омок на падна�и�е во грев прароди�ели Адам и Ева, е носи�ел и на нивна�а падна�а
природа, на вина�а за прароди�елскио� грев, а доколку
е возрасен и за свои�е лични гревови, и е под влас� на
нечес�ивио� и царс�во�о на �емнина�а. Но преку
све�о�о Крш�ение, �ој се помирува со Бога, добива ослободување од наследенио� прароди�елски грев и свои�е

лични гревови, доколку с�анува збор за возрасен. На �ој
начин, преку �рикра�но�о по�опување од с�рана на
свеш�енико� во име�о на О�ецо�, и Сино� и Све�ио�
Дух во осве�ена�а вода, човеко� добива духовно и �елесно измивање и блескава чис�о�а, риза украсена со благода�ни�е Божји дарови. Таа риза �реба и да биде сочувана
чис�а, благода�ни�е дарови на Све�ио� Дух да бида�
умножени со Божја�а помош, а човеко� пос�ојано да се
осве�ува. Све�ио� апос�ол и евангелис� Јован, во свое�о Евангелие ни сведочи за еден �аен разговор помеѓу
Хрис�ос и ученио� еврејски фарисеј Никодим. Во �ој разговор, Хрис�ос Бог, по�енцирајќи го крш�евање�о како
единс�вена вра�а која води во Божјо�о царс�во, му вели
на Никодим: „Вис�ина, вис�ина �и велам: ако некој не се
роди од вода и Дух, не може да влезево царс�во�о Божјо“
( Јован 3, 5).
Православие�о се прифаќа со искрена вера, чис�а љубов и
слободен избор на кандида�о� за крш�евање.
Убавина�а и возвишенос�а на све�о�о Православие
се согледуваа� во секој негов поединечен сегмен�. Архи�ек�онска�а идејнос� и величес�венио� изглед на
православни�е храмови, убавина�а на све�и�е богослуженија, воодушевувачка�а содржина на црковна�а поезија и средба�а со живио� лик на Божји�е све�и угодници, како и радос�а ш�о се чувс�вува со секоја запалена
свеќа - се�о �оа допира длабоко во душа�а на човеко�,
побудувајќи кај секој верник најдлабоки чувс�ва. Во �оа
блажено чувс�во, �ој Му се предава на Бога со о�ворено
срце преполно со љубов, па о��аму доаѓа и изразена�а
по�реба да се помине уш�е некое време во благода�нио�
амбиен� на Божјио� храм. Таа убавина и слобода, човеко� ја чувс�вува и на самио� поче�ок, кога ин�ензивно
размислува да с�ане православен хрис�ијанин и да се крс�и. Прис�апо� кон све�о�о Крш�ение, секогаш �реба
да биде резул�а� на кулминација на љубов�а кон Бог Све�а Троица. О��аму доаѓа и пре�пазливос�а на Црква�а, која нас�ојува прво да го испи�а кандида�о� за
крш�евање, да ги о�крие негови�е мо�иви да прис�апи
кон Православие�о, пред да ја започне пос�апка�а за негово запознавање со �ајни�е на вера�а и пред конечно да
го приброи кон Хрис�ово�о све�о с�адо и да го направи
свој член. Во мина�о�о за �аа цел пос�оела и пос�апна
ка�ихизација (поучување во вера�а) на кандида�и�е за

крш�евање од с�рана на епископи�е и свеш�еници�е. Таа ка�ихизација добивала на ин�ензи�е�
во че�вр�а�а недела од поче�око� на Великио�
пос�. Така, оние кои ќе се најда� за дос�ојни, биле
крш�евани на бдение�о на Велика сабо�а, со цел да
с�ана� учесници во све�а�а �ајна Причес� и во
радос�а на воскресение�о Хрис�ово на Велигден.
Но, мораме да нагласиме, во периодо� на млада�а
Хрис�ова Црква, на крш�евање�о не му пре�ходело
некое пролонгирано време за ка�ихизација, бидејќи
први�е членови на Црква�а кон неа прис�апувале
со особена духовна радос� (види: Дела 8, 26 – 39).
Мес�о каде ш�о се врши све�а�а �ајна Крш�ение
Како мес�о каде ш�о ќе се изврши крш�евање�о,
се избирало �оа каде ш�о ќе има доволно про�ечна
и чис�а вода, заради �рикра�но�о по�опување на
кандида�о� за крш�евање во неа. Подоцна за �аа
намена се правеле и посебни крс�илници, со специјални базени кои имале исклучи�елно сакрално
значење и уме�ничка вреднос�. За крш�евање се
корис�ела и вна�решна�а припра�а на храмо�, па
и сама�а вна�решнос� на храмо�, наречена лаѓа.

Кога е дозволено да се
крштева?
Како време за да се изврши све�о�о Крш�ение, во
мина�о�о се избирале денови�е на големи�е Господови празници, и �оа: Воскресение Хрис�ово, Рождес�во Хрис�ово, Богојавление, Духовден и�н. Во
подоцнежно време, пак, посебно од VIII век па наваму,
кога во Црква�а крш�евање�о се извршува пре�ежно врз бебиња, со цел да не ос�ана� некрс�ени, а со
�оа да бида� подложени на ризик и да биде подведено под знак прашање нивно�о спасение, Црква�а
овозможила крш�евање�о да се извршува во секое
врме: и наутро, и напладне, и навечер, и во посни и
во мрсни, и на празници, и во делници, со еден збор
секогаш. Но кај возрасни�е кандида�и за крш�евање, како услов за нивно примање во крило�о на
Црква�а, се бара нивна�а чис�а и искрена вера и
љубов кон Бог - Све�а Троица, воедно и цврс�ина
во одлука�а да се с�ане православен хрис�ијанин.
Кога с�анува збор за крш�евање на деца�а, бидејќи
�ие сами�е се мали да ја исповедаа� вера�а во Бога
и љубов�а кон Црква�а, во нивно име �оа го прави
нивнио� восприемник на крш�евање�о, односно
нивнио� кум.

Должноса на кумо и
криериумо шо ој реба
да го исполнува
Кумо� пре�с�авува духовен роди�ел на де�е�о кое се
крш�ева. Негова задача не е само да биде сведок на оној кој
се крш�ева, �уку новокрс�енио� �реба од него да биде
поучуван во чис�а�а православна вера и во благочес�иво�о православно живеење. Па о��аму, како импера�ив
се наме�нуваа� и карак�ерни�е особини кои �реба да ги
поседува оној кој е кандида� да биде кум на нечие крш�евање. Кумо� �реба да е искрен верник во Бога, самио� да
е крс�ен и да е ак�ивен во све�о�аинскио� живо� на
Црква�а. Кумо� �реба да е на добар глас во мес�о�о каде
ш�о живее и рабо�и, да се одликува со чис� морал и благочес�иво хрис�ијанско живеење, на ш�о �реба да го поучува и свое�о кумашинче. Па дури и да се случи роди�ели�е да го запос�ава� свое�о чедо во духовнио� живо�,
кумо� на �оа �реба навремено и соодве�но да реагира.
Чино� на све�а�а �ајна Крш�ение
Чино� на крш�евање�о се извршува на �ој начин ш�о
кумо� го држи бебенце�о на своја�а лева рака и зас�анува пред свеш�енико�, свр�ен кон ис�ок. На �ој начин
кумо� го бара Бога и негово�о све�о царс�во. Свеш�енико� дувнува �рипа�и во лице�о на бебе�о, бидејќи
и Бог кога го создал првио� човек, му дувнал во лице�о
дух живо�ен (види: 1. Мој. 2, 7). По�оа свеш�енико� го
благословува со крснио� знак бебе�о на чело�о заради
просве�ување на умо�, а на гради�е заради чис�о�а на
срце�о. По�оа ја с�ава своја�а десна рака врз глава�а на
бебе�о, на �ој начин по�се�увајќи дека над ова де�е сега
се наоѓа печа�о� на чеснио� крс� и дека �оа сега е под
Хрис�ова�а влас. По прва�а моли�ва се права� �ри�е
заколнувања заради изгонување на нечис�ио� демон, под
чија влас� се наоѓаа� оние кои не се крс�ени. Заради �ој
свој с�ав, Црква�а редовно го извршува егзорцизмо� врз
секој кандида� за крш�евање. По�оа свеш�енико� дувнува во ус�а�а, чело�о и гради�е на де�е�о и при �оа
�рипа�и го благословува и вели: „Изгони од него (неа) секаков лош и нечис� дух, кој е скриен и се вгнездил во негово�о (нејзино�о) срце“. Кумо� по�оа се вр�и кон запад,
и �рипа�и се одрекува од са�ана�а, погазувајќи ја симболично негова�а глава и плукајќи во негово�о лице. Доколку се крш�ева возрасен, �ој �оа го прави со крена�и
раце, покажувајќи на �ој начин, дека веќе нема ниш�о заедничко со нечес�ивио�. По�оа кумо� се завр�ува кон

ис�ок и држејќи го бебенце�о на десна рака, изјавува дека
се соединува со Хрис�а и дека верува во Него, како во Цар
и Бог. По�оа, о�како ќе ја исповеда своја�а вера, чи�ајќи
го Никео – цариградскио� символ на вера�а, пов�орно
изјавува дека се соединува со Хрис�а и дека се поклонува на
О�ецо�, и Сино� и Све�ио� Дух, Троица единосушна и
неразделна. Се�о ова кумо� го прави пред свеш�енико�,
кој е облечен во епи�рахил и кој с�ои пред него. Свеш�енико�, о�како ќе ги облече нараквици�е и фелоно�, кои
обично се со све�ли бои заради радос�а при ваквио�
све� чин, го покадува купело� од си�е че�ири с�рани,
кумо� и кандида�о� за крш�евање и присутни�е верници, и го започнува чино� на крш�евање�о, возгласувајќи: „Благословено е царс�во�о на О�ецо�, и Сино�
и Све�ио� Дух“. По�оа ја осве�ува вода�а, во која ќе се
изврши крш�евање�о, и со �оа ја иззема ис�а�а од секојдневна�а нејзина намена. Така осве�ена�а вода може
да се искорис�и само сега и само за овој све� чин. Посебно е важно, при осве�ување�о на вода�а гласно да бида�
изговорени си�е прозби на ек�енија�а, а посебно од седма�а до деве�наесе��а�а прозба, кога свеш�енико� се
моли: „За да се осве�и оваа вода со сила�а, дејс�во�о и
слегување�о на Све�ио� Дух...; За да ѝ се испра�и благода��а на избавување�о и благослово� со кој е благословен
Јордан...; За да дојде на оваа вода очис�и�елно�о дејс�во
на предвечна�а Троица...; За да се просве�име со све�лина�а на разумо� и благочес�ие�о, преку слегување�о на
Све�ио� Дух...; За да се покаже оваа вода изгони�елна на
секакво зло, од видливи и невидливи неприја�ели...; За да
биде дос�оен оној (онаа) ш�о се крш�ева во неа за вечно царс�во...; За овој (оваа) ш�о сега приоѓа кон све�о�о
крш�ение и за негово (нејзино) спасение...; За да се покажа
син (ќерка) на све�лина�а и наследник (наследничка) на
вечни�е блага...; За да биде соедине� (соедине�а) и учесник (учесничка) во смр��а и воскресение�о на Хрис�а
нашио� Бог...; За да ги запази чис�и и непорочни облека�а на крш�ение�о и залого� на Духо�, во с�рашнио�
ден на Хрис�а – нашио� Бог...; За да му (ѝ) биде оваа вода
бања на пов�орно раѓање, за прошка на гревови�е и облека на не�ление...“ и�н. По�оа свеш�енико� чи�а соодве�ни моли�ви, со кои не му дозволува на мрачниио� демон да влезе во вода�а при крш�евање�о, нагласувајќи на
�ој начин дека Црква�а води исклучи�елна духовна грижа за новокрс�енио�. Во оваа прилика свеш�енико� осве�ува и маслинов елеј и посочува дека Бог, испраќајќи му
на Ное по по�опо� гулаб со маслиново гранче во клуно�,
му ја објавил своја�а милос� и склучил договор за мир со
човеш�во�о. Со �ој елеј прави �рипа�и крс� во осве�е-

на�а вода, велејќи: „Благословен е Бог, Кој го просве�ува и
осве�ува секој човек ш�о доаѓа во све�о�“. Пред самио�
чин на крш�евање�о, го помачкува и бебенце�о, односно
кандида�о� за крш�евање со осве�енио� елеј. Го помазува крс�овидно со елејо� на чело�о, просејќи �оа да му донесе духовна радос�, па на гради�е и рамења�а, бидејќи
елејо� е лек кој дава исцеление на душа�а и �ело�о, па кај
уши�е, за да ја слуша и да биде послушен на учење�о на
вера�а, па на раце�е, бидејќи Бог нè создаде со особено
внимание со Свои�е сопс�вени раце, и на крајо� и на нозе�е, за одење по с�апки�е од Божји�е заповеди. По�оа,
о�како ќе го соблеча� голо, свеш�енико� го зема бебе�о
во свои�е раце, држејќи го внима�елно под мишки�е, го
вр�и кон ис�ок, па о�како ќе го крене фрон�ално кон
храмо� (иконос�асо�), вели гласно: „Се крш�ева Божјо�о
чедо“ - �огаш кумо� го кажува гласно име�о на бебе�о, а
�оа име го пов�орува и свеш�енико�; „во име�о на О�ецо�“ и го по�опува бебе�о во купело�, и кога ќе го извади
од купело� вели амин, а ис�о �ака и кумо� вели амин;
„и Сино�“, па в�орпа� го по�опува бебе�о во купело� и
кога ќе го извади пов�орно се вели амин; „и Све�ио� Дух“
и по �ре� па� го по�опува бебе�о во купели� и кога ќе го
извади од него вели амин. На крајо� свеш�енико� додава:
„сега и секогаш и во вечни векови, амин“, по�енцирајќи го
на �ој начин вечнио� и неизбришлив карак�ер на оваа
све�а �ајна. Доколку купело� е пли�ок и нема можнос�
бебе�о целосно да биде по�опено во вода�а, свеш�енико� �реба при секое по�опување на бебе�о во вода�а,
да налее со десна�а рака вода и врз глава�а на бебе�о.
По�оа свеш�енико� му го предава бебе�о на кумо�, кој

с�ои од десна�а с�рана, држејќи во раце�е специјална
пла�но во кое го прифаќа бебе�о.
Трикра�но�о по�опување на бебе�о во вода�а има своја
симbолика во �ридневнио� прес�ој на Хрис�ово�о �ело
во запеча�енио� гроб. На �ој начин новокрс�енио� се
сопогребува и совоскреснува заедно со Хрис�а, во име�о
на О�ецо�, и Сино� и Све�ио� Дух. Со ова Црква�а
послушно ја исполнува Хрис�ова�а заповед, која Tој им
ја даде на свои�е ученици по све�о�о и славно воскресение, кога им заповеда: „Оде�е и науче�е ги си�е народи,
крш�евајќи ги во име�о на О�ецо�, и Сино� и Све�ио�
Дух (М�. 28, 19). Веднаш по извршување�о на све�а�а
�ајна Крш�ение, новокрс�енио� ќе ја прими и све�а�а
�ајна Миропомазание. Доколку крш�евање�о е извршено пред, или на сама�а све�а Ли�ургија, новокрс�енио�
ќе ја прими и све�а�а �ајна Причес�, и ќе се соедини со
�ело�о и крв�а Хрис�ови.
Доколку се навра�име на Хрис�ови�е зборови, кога им
заповеда на апос�оли�е да крш�еваа�, Он им нагласува
уш�е една дополни�елна обврска, кога вели: „И учејќи ги да
паза� сè ш�о сум ви заповедал“. Таа обврска доаѓа о��аму
ш�о крш�евање�о за новокрс�енио� пре�с�авува ново
духовно раѓање и поче�ок на нов духовен живо� (види:
Јован 3, 5), и �ој во иднина, раководен од Црква�а, �реба
да живее благочес�ив живо� во согласнос� со пораки�е и
учење�о Хрис�ови, кои се запишани во све�о�о Евангелие и Предание�о на Црква�а.
При крш�евање�о, на новокрс�енио� Бог му испраќа
ангел чувар, сове�ник и па�еводи�ел, кој ќе го чува и
заш�и�ува од секое зло.

Абортус - убиство на неродени деца
- ГРЕВ ПРОТИВ БОГА, ЧОВЕКОТ И ПРИРОДАТА

„Сè ми е позволено, но не е сè полезно;
Сѐ ми е позволено, но не е сѐ за поука.” (1. Кор. 10, 23)

Највозвишенио� облик на љубов, дос�оен за секаква пофалба, почи� и восхи�, е љубов�а на мајка�а кон
свое�о чедо. Оваа љубов, со се�а своја комплекснос�, длабочина и нежнос�, е несомнено најубава�а рабо�а која
може да се случи во живо�о� на една жена.
Ос�варување�о на репродук�ивна�а функција, како
сос�авен дел од наше�о опш�ес�вено живеење, впрочем
е и една од главни�е цели на би�исување�о на секое човечко суш�ес�во. Токму заради �оа, прашање�о за предвремено прекинување на живо�о� на неродено де�е е
едно од најкон�рaверзни�е и најчес�и прашања, кои силно го брануваа� опш�ес�вено�о мислење.
Мул�идимензионалнос�а и комплекснос�а на абор�усо� како појава, предизвикуваа� за него да се води сериозна расправа, која се одвива кон�инуирано многу години
наназад и сè уш�е е со несмален ин�ензи�е�. Абор�у-

со� е ис�овремено социјален, здравс�вен, религиoзен и
е�ички феномен. Во последни�е години, све�ско�о јавно
мислење се занимава со прашање�о за абор�усо� многу
повеќе о�колку кога било порано. При�оа се о�вораа�
низа прашања за (не)оправданос�а на ваквио� чин и
последици�е кои ги предизвикува по здравје�о, психичкио� развој на индивидуа�а и опш�ес�вено�о живеење,
воопш�о.
Основна�а цел на си�е деба�и кои се поврзани
со оваа �ема е да се даде одговор на прашање�о: дали
абор�усо� е убис�во или само о�с�ранување на ембрион!? Следс�вено на �оа, се пос�авува прашање�о дали
може ембрионо� да ужива с�а�ус на суш�ес�во кое има
неприкосновено право на живо�, кој не смее да се прекинува, па согласно �оа абор�усо� да се сме�а за убис�во!?
Абор�усо�, инаку позна� на човеко� уш�е од најс�ари�е времиња, сè уш�е е еден од главни�е проблеми со
кои се соочуваа� православна�а и современа�а биое�ика. Ова од причина ш�о согласно духовни�е начела и
принципи, Бог е Тој ш�о го создава живо�о�, во целос�
го промислува ис�ио� и се грижи за насоки�е во кои ќе се
одвива. Ако неродено�о де�е се сме�а за живо суш�ес�во
(а �оа медицина�а неспорно го има докажано), во �ој
случај Библија�а преку Божја�а заповед „Не убивај“
најс�рого го осудува абор�усо�. Уш�е од најрани�е
времиња, Црква�а го сме�а намерно�о прекинување на
бременос�а за �ешко злос�орс�во, со кое најфлагран�но
се крша� основни�е Божји заповеди. Според догми�е на
Црква�а, абор�усо� о�секогаш се сме�ал за подеднакво
�ежок грев како и убис�во�о. Во основа�а на �акво�о
размислување и проценка лежи убедување�о дека зачнување�о на човечко�о би�ие е подарок од Господ, поради
ш�о секој напад врз живо�о� на човеко�, од момен�о�
на негово�о зачнување, па и подоцна, се сме�а за злодело.
Ваквио� с�ав на Црква�а за непроценлива�а вреднос�
на човечкио� живо� од самио� негов заче�ок, е во целосна спро�ивнос� со право�о на жена�а на слободен избор
и координирање на свои�е пос�апки. Генерален с�ав е
дека Православна�а црква во ни�у еден случај не го одобрува абор�усо�, но сепак, повикува на покајание и моли�ви, со цел да се намина� �рауми�е и други�е последици ш�о би биле сос�авен дел во живо�о� на оние ш�о
ќе се определа� да не го рода� свое�о де�е.
Абор�усо� (ла�. Abruptio graviditasis) пре�с�авува на-

мерен прекин на бременос�а како несакана сос�ојба и,
преку војла на �рудница�а - ос�ранување на ембрионо�
или фе�усо� од ма�ка�а.
Абор�усо� може да биде двоен: спон�ан или намерен.
Спон�анио� абор�ус нас�анува поради некоја комликација во �еко� на бременос�а и се одвива независно од
волја�а на мајка�а. Меѓу�оа, кога говориме за абор�усо� направен свесно, со намера, при ш�о веш�ачки се
прекинува бременос�а (ла�. abortus arteficialis), ис�ио�
се извршува пред 28 недела од бременос�а, под услови
должина�а на плодо� да биде помала од 35 сан�име�ри,
а �ежина�а помала од 1000 грама.
Абор�усо� - чедоубис�во�о, или уш�е наречено
„бела чума“, е еден од најс�рашни�е друш�вени и морални
проблеми со кој се соочува наша�а нација денес. Се прашуваме: зош�о е �оа �ака? Зош�о сè почес�о се случуваа�
абор�уси? Кои се аргумен�и�е на мајки�е - чедоморки?
Која е оправданос�а за �аквио� с�рашен грев и дали �ие
знаа� дека �оа е голем и с�рашен грев?
Како причини за намерниио� абор�ус сè почес�о се наведуваа�: право�о на жена�а за своја прива�нос� и кон�рола на она ш�о се случува во нејзино�о
�ело; право�о на роди�ели�е да го „планирааа� свое�о
семејс�во”; мислење�о дека во први�е месеци на бременос�а ембрионо� не е човечка личнос�; ма�еријални�е
причини и многу друго. Но да се запрашаме сега: дали
си�е �ие аргумен�и се причина�а, или во прашање се
самољубие�о, саможивос�а, желба�а за угоден живо� и
подобри живо�ни с�андарди или можеби збуне�ос�а
и с�раво� од време�о во кое живеа� си�е учесници во
чедоубис�во�о? Но ш�о и да е - неодминлив е заклучоко� дека овој грев е последица на неверување�о и маловерие�о, на с�рас�а.
Воопш�о, си�е „аргумен�и“ за абор�усо�
„можа�“ да бида� оправдани единс�вено за луѓе�о за кои
Бог не пос�ои и за кои човеко� е само �ело, а не бесмр�на душа. Ш�о бараа� �ие од живо�о� - освен уживање
во храна и пијалоци и во ос�ана�и�е задоволс�ва на
�ело�о, како ш�о кажува све�и апос�ол Павле: „Ако нема
воскресение на мр�ви�е, �огаш: „Да јадеме и да пиеме,
заш�о и онака наскоро ќе умреме!“ (1. Кор. 15, 32). Такви�е
луѓе еднос�авно немаа� ни чувс�во на должнос�, ни�у
совес�, ни�у пак љубов кон Бога и ближни�е.
Нема поголема и повозвишена љубов ш�о некој може да
ја искаже спрема свои�е прија�ели, од онаа да го даде
својо� живо� за нив (сп. Јов. 15, 13). Тие еднос�авно имаа�
чувс�во на љубов само кон себе, ш�о, всушнос�, не е љубов,
�уку еднос�авно е себељубие.

Црква�а Хрис�ова уш�е од први�е денови на
свое�о пос�оење го сме�ала абор�усо� за убиис�во,
за�оа ш�о според учење�о на Црква�а: „Плодо�, човеково�о би�ие, индивидуа�а - е човечка личнос� со си�е
елемен�и на човек уш�е од свое�о зачнување“. Со вакво�о
учење, Црква�а по�полно го поис�ове�ува и современио� научен резул�а� од облас�а на ан�ропологија�а,
биохемија�а и биологија�а, кој доведува до заклучок дека
абор�усо� е убис�во, бидејќи со �оа се прекинува живо�
кој пос�ои во по�полна смисла. Но, за жал, и покрај вакво�о укажување на современа�а наука и пос�ојанио�
апело� на Црква�а, како единс�вен носи�ел на вис�ина�а кој ја проповедал Господ Исус Хрис�ос, многу мајки,
�а�ковци и лекари мисла� дека абор�усо� е прифа�лив
и нормален и дека не се рабо�и за убис�во. Причина
за �оа, како ш�о веќе е наведено, е право�о на жена�а
на своја прива�нос�, односно нејзина „слобода“. Какви
ли заблуди и какво ли слепило! Очигледно е дека демонологија�а, која сè повеќе се рекламира во целио� све�,
го помрачила умо� дури и на жена�а. Мајчинс�во�о е
дар даден од Бога. Таа со свое�о „право” и „слобода”, на
кои денес се повикува, ос�варува насилие и над својо� и
над де�скио� живо�, кои се Божји, а не нејзини. Таква�а
„слобода” на жена�а е лажна и пред сè �аа би се нарекла
неслобода, бидејќи се сос�ои од самољубиво задоволување
на с�рас�а и робување на гревовнио� живо�. Право�о
на слобода, која секој човек ја има како Божји дар, е можнос�а да се бега од се�о она ш�о е заробениш�во на грево� и ис�о�о секогаш да се препознава. Не праве�е грев,
�оа е по�полно�о право на слобода. Грево� е ропс�во,
а доброде�ели�е - добри�е дела се единс�вена слобода.
Освен �оа, слобода�а која човеко� ја добил од Бога и која
е единс�вена�а особина ш�о го прави личнос�, би�ие
поголемо од сè живо на земја�а, неминовно ја вклучува и
одговорнос�а. Слобода�а без одговорнос� би била недос�ојна за човеко�, а одговорнос�а без слобода - недос�ојна
за Бога. Тоа значи дека вис�ински слободен е оној човек
кој управува со добро�о, ш�о Бог му го дарувал, а нечовек е оној кој се�о она ш�о Бог му го подарил, го насочува
про�ив себе. За�оа, си�е оние мажи и жени кои живеа�
во брак само заради �елесни задоволс�ва и избегнуваа�
пород било со абор�ус, било со кон�раце�ивни сре�с�ва, со ш�о го пре�вораа� брако� од све�иња во блудилиш�е, осудени се според зборови�е на све�ио� апос�ол
Павле: „Се сме�аа за мудри, но испаднаа глупави; за�оа
Бог ги препуш�и да ги води похо�а�а на нивни�е срца,
да се опогануваа�, еден со друг да си ги обесчес�уваа�
�ела�а“ (Рим. 1, 22-24).

Ш�о се однесува до жена�а - нејзина�а слобода да располага, да одлучува за свое�о �ело, всушнос� не е загрозена со забрана�а за абор�ус. Слобода�а на свое�о би�ие
�аа најдобро би ја ос�варила со чување�о на даро� на
мајчинс�во�о, со заш�и�а�а на де�скио� живо�. Така
�аа би го оправдала определување ш�о од Бога ѝ е дадено на жена�а - да раѓа. Единс�вено преку �оа жена�а
би чекорела евангелскио� па� на спасение�о: „Жени�е,
ако ос�ана� верни, ако ја зачуваа� љубов�а, ако бида�
све�и и скромни, ќе бида� спасени преку раѓање деца“ (1.
Тим. 2, 15).
Чес�о, за жал, слушаме за нелогични оправдувања од
�ипо�: ако абор�усо� се изврши во први�е �ри месеци
од зачнување�о, не се убива човечка�а личнос�, бидејќи
ембрионо� �огаш нема душа и ис�а�а ја добива подоцна!
Можеме со право да се запрашаме кога плодо� ја добива
душа�а и кој е �ој „магичен момен�” во развивање�о на
ембрионо�, кој од �елесна „�ечнос� - каша” пос�анува
човечко би�ие? Пос�оја� и �акви ш�о �врда� дека ембрионо� добива душа во самио� момен� на раѓање�о!
Вакви�е с�авови ги негира и современа�а наука, а и Православна�а Хрис�ова црква учи дека ембрионо� (плодо�)
има душа уш�е од момен�о� на зачнување�о. За�оа и неговио� абор�ус е чедоубис�во! Све�ио� Василиј Велики
вели дека душа�а на плодо� пос�ои од самио� момен�
на зачнување�о, а не од момен�о� на раѓање�о. Во едно
Синодско послание, ерусалимскио� па�ријарх Софрониј,
зборувајќи за вопло�ување�о на Бога Логосо�, вели: „Тело�о и душа�а нас�ануваа� со само�о зачнување поради
ипос�асно�о соединување со Логосо�.“ Во евангелие�о
според Лука, Елисаве�а, роднина�а на Пресве�а Богородица, принесува славословие на плодо� од неколку дена,
велејќи: „Благословен е плодо� од �воја�а утроба!” (Лк. 1,
42) и ја нарекува Марија - мајка на мојо� Господ“ (Лк. 1, 43).
Мнозина роди�ели како причина за абор�ус го
наведуваа� недос�а�око� на ма�еријални средс�ва за
одгледување на деца. Ваквио� аргумен� е „прифа�лив“
единс�вено за оние роди�ели кои не веруваа� во Бога.
Колку ли само наши луѓе, особено по градови�е, повеќе сакаа� живо�ни -кучиња, о�колку деца. Тоа е краен неморал
- поради својо� комоди�е�, да се избегнуваа� обврски�е
кон семејс�во�о, држава�а и опш�ес�во�о со раѓање�о,
чување�о, одгледување�о и воспи�ување�о на деца.
И све�и�е о�ци и учи�ели на наша�а Црква се замимавале со проблемо� на чедоубис�во�о. Така, све�и Василиј Велики, во свои�е списи вели: „Онаа која намерно го
униш�ува (плодо�), по�паѓа под обвинение за убис�во“
(2. канон); „Оние кои даваа� �ревки за абор�ус, убијци се

како и оние кои примаа� чедоморни о�рови“ (8. канон).
За големо�о значење на овој проблем сведочи и фак�о�
дека и на Вселенски�е собори се донесувале одлуки за чедоубис�во�о: „Жена�а која прибавува напи�оци за да
ги искорис�и за абор�ус и оние кои го упо�ребуваа� �ој
о�ров за убивање на плодо,� подлежа� на законо� и се
казнуваа� за убис�во” (VI вселенски собор, 91. правило);
„Жени�е кои се во блудниш�во, па го убиваа� зачна�о�о
во у�роба�а своја или се занимаваа� со правење на лекови ш�о можа� да го униш�а�, наредуваме �акви�е да
издржа� 10 години на каење” (21. канон на помеснио� Анкирски собор, одржан во 315 г.).
Во поче�око�, хрис�ијани�е биле одлачувани исклучувани од Црква�а и им се забранувало причес�ување до крајо� на живо�о�. Подоцна, поради сè поголема
човечка слабос�, Црква�а пропишувала одреден број на
години на каење, кога чедоубијци�е не смееле да се причес�а�. За�оа си�е оние мајки - чедоморки, �а�ковци,
лекари - де�еубијци, и си�е оние кои заговараа� и наведуваа� на чедоубис�во, �ребало искрено да се покаја� и
исповедаа� за �оа свое недело.
Православна�а црква во ни�у еден случај не може да даде
благослов за извршување на абор�ус. Црква�а, единс�вено во случај кога плодо� сам се умр�вил во у�роба�а
на мајка�а поради непредвидени околнос�и, дозволува абор�ус, или �.н. чис�ење. Во случај кога продолжување�о на бременос�а непосредно го загрозува живо�о�
на мајка�а, особено кога �аа веќе има деца, во пас�ирска�а прак�ика се препорачува изразување на снисходливос� (�. е. попус�ливос�, икономија). Жена�а која во
�акви околнос�и ја прекинува бременос�а, не бива одлачувана од евхарис�иско�о заедничарење со Црква�а,
но �оа е уловеносод исполнување�о на нејзино�о лично
моли�вено покајно правило. Тоа правило го определува
свеш�енико� кој ја исповеда. Иако е подобро и посовршено според евангелска�а заповед на љубов�а, доколку има
сили, мајка�а да го ризикува својо� живо� за свое�о чедо.
Нам ни ос�анува да одлучиме дали ќе одиме по па�о�
на спасение�о преку исполнување на Божја�а заповед луѓе�о да се плода� и множа� на земја�а, или по��икна�и од ѓаволо� ќе се предадеме на самоуниш�ување и на
овој и на оној све�.
Подго�вил и обрабо�ил од ин�ерне�:
про�опрезви�ер Ненад Ѓорѓески

Свети Јустин Келиски

презви�ер Александар С�ојаноски
Во секое време се раѓаа�
све�и�ели Божји, вис�ински с�олбови на духовнос�а. Еден �аков, во
време�о на социјалис�ичкио� а�еизам, во некогашна�а Југословија, бил
преподобнио� Јус�ин Келиски, кој неодамна беше
приброен во дип�ихо� на
све�и�е, иако негова�а
све�ос� беше опш�опозна�а помеѓу народо�.
Све�и Јус�ин е роден во
Врање, на 7 април 1894, од �а�ко Спиридон и мајка Ана.
Во нивно�о семејс�во имало седум генерации свеш�еници. Негово�о семејс�во имало по�екло од Те�ово, но подоцна се преселиле во Врање. Имал еден бра� и една сес�ра.
Се запишал како ученик во деве�окласна�а Белградска богословија, каде ш�о се ис�акнувал со особени ин�елек�уални и духовни дарови. Покажувал особен ин�ерес кон философија�а и книжевнос�а, со ш�о уш�е од младос�а, па
и преку целио� свој живо� наликувал на големи�е о�ци
на Црква�а, ис�раен во подвиго� и вера�а и познавач
на философија�а. Уш�е �огаш во него �леел копнежо� за
монаш�во�о, но дефини�ивна�а одлука да с�ане монах
ја донел по �рагична�а смр� на неговио� бра�, кој паднал од воз.
Неговио� с�ремеж кон монаш�во, Бог го исполнил. По завршување�о на Богословија�а во 1914 година,
бил мобилизиран во Прва�а све�ска војна заедно со свои�е соученици и професори, во болница�а во Ниш. Во 1915
година доаѓа до повлекување на српска�а војска преку Косово, па по�оа преку Албанија сè до Скадар и Крф. Кога
прис�игнале во Скадар, по �рнови�ио� и �ежок па�
во кој едвај го спасиле живо�о�, Благоја го замолил Белградскио� ми�рополи� Дими�риј, кој бил со нив, да го
замонаши. Иако ми�рополи�о� го одлагал монашење�о
поради молба�а на Јус�инови�е роди�ели, сепак, по инсис�ирање�о на младио� богослов, дал благослов и младио� Благоја го примил монашкио� по�с�риг од раце�е
на архимандри� Венјамин во очи на празнико� на све�и
Василиј Велики ,на 14 јануари 1916 година, при ш�о го добил монашко�о име Јус�ин.

На Православие�о сладос� и сок од нек�ар,
Оче преподобен, си излил во срца�а на верни�е
како бога�с�во, со својо� живо� и учење си се
покажал, жива книга на Духо�,
Јус�ине Богомудри, моли го Хрис�а Бога
Логосо�, да ги ологоси, оние кои �е почи�уваа�!
Тропар на све�и Јус�ин Келиски, глас 8-ми

Непосредно по овој нас�ан, Белградскио� ми�рополи� Дими�риј издејс�вувал �ален�ирани�е млади
богослови да замина� на с�удии во Русија. Све�и Јус�ин,
заедно со неколку свои ученици, �ргнал кон Пе�роград со
брод, но најнапред дошле до Англија, каде ш�о ги пречекал
�огашнио� јеромонах Николај Велимировиќ, којш�о ги
убедувал да ос�ана� во Англија, заш�о Русија веќе била
зафа�ена од бун�о� на болшевици�е. Но све�и Јус�ин,
сепак, заминал во Русија, и ос�анал на Пе�роградска�а
академија сè до јуни 1916 година, од каде ш�о, поради немири�е, е принуден да се вра�и во Англија. Се запишува
на Оксфорд, каде ш�о како вондреден с�уден� успешно ги
завршува осмосемес�рални�е с�удии по �еологија. Сеапак, ос�анува без диплома бидејќи не му бил прифа�ен док�орскио� �руд на �ема „Философија�а и религија�а по
Ф. М. Дос�оевски“. Неговио� �руд не е прифа�ен за�оа
ш�о во него све�и Јус�ин ос�ро ги кри�икува западнио�
ан�ропоцен�ризам и рационализам, спро�ивс�авувајќи
го православно�о гледиш�е, кое Хрис�а Богочовеко� го
пос�авува за мерило на сè.
Во 1919 година се враќа во Југославија, од каде ш�о
со благослов на па�ријархо� Дими�риј заминува на
А�инскио� универзи�е� во Грција, каде ш�о ос�анува
две години и успешно ги полага си�е испи�и. Израбо�ил
док�ора�, на нова �ема: „Учење�о на све�и Макариј
Египе�ски за �аjна�а на човечка�а личнос� и �ајна�а
на негово�о познание“. За време на некои од негови�е
доаѓања во Србија е ракоположен за јероѓакон, па додека
бил на док�орски с�удии во Грција, ак�ивно богослужел и

како јероѓакон по храмови�е на А�инска�а Архиепископија.
Во 1921 започнал да рабо�и како професор во Богословија�а во Сремски Карловац, а док�орскио� �руд
го одбранил во 1926 година во А�ина. Во Богословија�а
предавал Све�о писмо на Новио� заве�, Па�рологија и
Догма�ика. Кога предавал Егзегеза на Новио� заве�, секогаш со плач се молел Господ да го просве�и да ги разбере и правилно да ги предава вис�ини�е на Евангелие�о.
Во 1922 година, на празнико� О�секување на глава�а на
све�и Јован Крс�и�ел е ракоположен за свеш�еник (јеромонах). Од момен�о� кога с�анал јеромонах, �ој со огнена ревнос� и љубов богослужел, пос�анувајќи вис�ински
пас�ир на човечки�е души, и се�о ова неуморно го рабо�ел до крајо� на својо� живо� на земја�а.
Поради своја�а смелос� во сведочење�о на
Хрис�ова�а вис�ина, ш�о не им одговарало на некои
клирици во Црква�а, една година бил премес�ен од Богословија�а во Карловци во Богословија�а во Призрен,
по ш�о пов�орно се враќа во Карловци, од каде ш�о по
кра�ко време, по�очно во декември 1930 година, ќе замине
во мисија во Чешка со Би�олскио� епископ Јосиф, за да
помогне во подобра организација на црковнио� живо�.
Тука особено се покажал како вис�ински мисионер, поради
ш�о му бил даден чин про�осингел. Ис�о �ака, му било
понудено да с�ане епископ, но од крајно смирение, одлучно го одбива �оа. Се враќа во родна�а земја, каде ш�о
го објавува првио� �ом од своја�а догма�ика, а по�оа,
во 1932 пов�орно, с�анува професор во Би�олска�а богословија. Во 1935 година е повикан да с�ане професор на
Богословскио� факул�е� во Белград, на која должнос�

ос�анува сè до мај 1947 година, кога доаѓа во манас�иро�
Келије кај Ваљево.
Како вис�ински исповедник на Богочовеко�
Хрис�ос, све�и Јус�ин Келиски имал многу неприја�ели, вна�ре во Црква�а, но и од �огашна�а а�еис�ичка државана влас�. Токму поради силни�е при�исоци
на влас�а, но и поради желба�а за моли�вен духовен и
аске�ски живо�, �ој доаѓа во манас�иро� Келије. Во овој
манас�ир пос�ојано бил следен од полиција�а, чес�опа�и
биле распрашувани и луѓе�о кои во голем број доаѓале во манас�иро� кај ава Јус�ин. Може да се каже дека
32 години од својо� живо�, односно сè до своја�а смр�
живеел во еден вид изолација и за�очениш�во во манас�иро�. Чес�опа�и �ој и монахињи�е биле изнесувани пред полиција�а на распи�. Во една прилика, додека
служел све�а Ли�ургија, полиција�а дошла со оружје да
го приведе на испрашување, а све�ио� Јус�ин одговорил
со следни�е зборови: „Јас служам Ли�ургија, и никаде не
одам додека не ја завршам, а вие слободно пукај�е“. Во
манас�иро�, �ој секојдневно служел све�а Ли�ургија, а
по ли�ургија�а седнувал и целио� ден пишувал. Од него
е ос�анан бога� богословски книжевен опус: книги�е по
догма�ика, �олкувања�а на све�и�е Евангелија и�н. Се
упокоил по све�а�а Ли�ургија на Благовеш�ение, во 1979
година, о�како неколку дена пред �оа се разболел од срцева болес�. Пред две години беа о�копани негови�е све�и
мош�и, кои беа најдени во зла�но жол�а боја и благомирисни.

Све� и преподобен оче Јус�ине,
моли Го Бога за нас!

Среќата да имаш семејство
да с�е заедно. Ако секоја средба на младоженецо� и невес�а�а завршува со кавга, �огаш можеме да пре�пос�авиме ш�о ќе с�ане кога ќе се гледаа� лице во лице 24 часа
во �еко� на деноноќие�о.
Како правило, премногу психолошки и други проблеми
никнуваа� при заемни�е односи кај луѓе�о кои решаваа� да с�апа� во брак во поодмина�а возрас�. За нив
�оа ни од далеку не е првио� љубовен опи�. За�оа е подобро семејнио� живо� да го ус�ројуваме на време, до
�риесе��а�а година. Во �оа време човек е поелас�ичен
и полесно му е да се избави од егоис�ични�е навики.
Опш�о земено, кога луѓе�о се подго�вени да си помагаа�
еден на друг, во секоја возрас� имаа� шанса да создада�
среќно семејс�во. Во �оа смисла, нема никакво предопределување за среќа или несреќа, семејс�во�о е �вореш�во,
и �оа заемно. Господ на си�е дава еднакви услови - некои ќе ги исползуваа�, некои не. Се случува да се запознае
двојка, во која и �ој и �аа се воспи�ани во компле�ни
семејс�ва, и двајца�а го сочувале девс�во�о до брако�,
и изгледа ќе имаа� шанси да создада� здраво семејс�во,
но гледаш дека по една година се разбегале, бидејќи чес�о
луѓе�о не умеа� да го цена� �оа ш�о им се дава без особен �руд.
Многу важно прашање кое млади�е луѓе �реба да се
по�руда� да го реша� пред свадба�а е прашање�о за
вера�а. Ако �аа е црковен човек, а �ој не е, �огаш е неопходно во поче�око� да се по�руди да го доведе до Бога, а
по�оа да се венчаа�.

Превод: презви�ер Александар С�ојаноски

Се разбира, секој, с�апувајќи во брак, се надева
дека ќе живее со своја�а половина долго и среќно, како
ш�о се раскажува во приказни�е. Но зош�о чес�опа�и,
без некој конфлик� со с�рашни пороци, алкохолизам или
наркоманија, без измени и неверс�ва, љубовнио� брод се
распаѓа?
Може ли да се предвиди о�порано кој брак ќе биде чесен, а
кој не? Кои се неопходни�е и доволни услови за создавање
на среќно семејс�во�о?
Пред секоја венчавка во нашио� храм, јас правам разговор
со младоженци�е. Морам да признаам дека во поче�око�
е �ешко да се препознае кој брак ќе е среќен и долг, а кој
нема да продолжи ни половина година. Тоа зависи од мнош�во причини. Понекогаш може веднаш да се каже, според �оа колку нерешени прашања имаа� луѓе�о пред да
с�апа� во брак, дека во �еко� на следни�е шес� месеци
двајца�а (младоженци�е) наизменично ќе доаѓаа� да се
оплакуваа� еден од друг и да вела� дека очекувања�а не
им се ос�вариле.
Си�е свои психолошки, духовни и ма�еријални проблеми, а �ука спаѓаа� и проблеми�е во заемни�е односи со
својо� иден сопруг, на пример ако �е вознемирува �оа
ш�о �ој пуши - ако �ие пос�оја� о�поче�око�, подобро е да се разреша� пред венчавка�а. Заш�о кога луѓе�о
живеа� како семејс�во, има голема можнос� проблеми�е
да се на�рупуваа�, а не да се решаваа�. За уредување�о
на односи�е, најмногу одговара �. н. период на ле�ање во
облаци. Кога ѝ се додворува на своја�а жена, мажо� се однесува арис�окра�ски - носи подароци. Ис�о и негова�а
дама се грижи да се однесува ласкаво и да не го покажува
свое�о незадоволс�во. Луѓе�о се с�рема� повеќе да се
радуваа� еден на друг, и да си помагаа� при спорни�е
прашања. Ако уш�е во �оа време изникна� непомирливи
спорови, се пројави различнос�а на карак�еро� со која не
сакаа� да се бора� - �оа е сериозен период да размисла�
дали е во ред да с�апуваа� во брак. Да си мислиш дека
по свадба�а или по венчавка�а сè ќе се измени на волшебен начин, е илузија. Ако се измена�, �оа поскоро ќе е кон
лошо, заш�о по извесно време од склучување�о на брако�,
на луѓе�о веќе им здосадува да се крија� и го покажуваа�
вис�инско�о лице еден пред друг.
Уш�е многу пред свадба�а, човек �реба да се
�руди да �рпи, да се смирува, да содејс�вува. Убаво е оние
кои се подго�вуваа� за брак да помина� под венец, да
разбера� дека единс�вена цел за с�апување�о во брак е
љубов�а кон своја�а идна половина, желба�а пос�ојано

��с�и и нас�ан�
од �пархи�а�а
170 години од блажено�о упокојување на игумено�
Кирил Пејчиновиќ.

Слава на Лешочкио� манас�ир

Tрадиционална Велигденска средба со градоначалничка�а на Те�ово, г-ѓа Теу�а Арифи.

Преполовение во Мала Речица, Те�овско.

Осве�ување на �емели за �рпезарија во Вру�ок,
Гос�иварско.

Осве�ување на �емели�е на нова�а црква
„Све�и Климен� Охридски“ - с. Пожаране Гос�ивар.

Слава на Соборнио� храм
„Све�и Кирил и Ме�одиј“ во Те�ово.

Bо посе�а на цркви�е и манас�ири�е во
Мавровскио� регион.

ПЕДЕСЕТНИЦА
- Гос�ивар -

Све�и�е рамноапос�олни Конс�ан�ин и Елена,
с. Вра�ница, Те�овско.

Осве�ен новио� крс� за храмо�
„Све�а Ека�ерина“ - с. С�енче, Те�овско.

Средба со г. Џељаљ Цека,
дирек�ор на ЈКП Те�ово.

Архиерејска ли�ургија во манас�иро�
„Све�и Наум Охридски“ на Попова Шапка.

Мисионерс�во во Те�овско-гос�иварска�а епархија.

Осве�ен храмо� „Све�и Георгиј Победоносец“,
с. Шемшево, Те�овско.

Cредба со градоначалнико� на Гос�ивар,
г. Невза� Беј�а.

Oсве�ување на нова�а камбана за манас�ирска�а
црква „Св.Георгиј Победоносец“ - с. Туденце, Те�овско.

Мало осве�ување на параклисо� „Све�а Пе�ка“,
с. Бродец, Мавровско.

15-годишнина од осве�ување�о на параклисо�
„Све�а Пе�ка и Све�а Недела“ во с. Рогачево.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДОВО
-Гос�ивар-

Средба со рускио� амбасадор, г. Олег и Рек�оро� на
Скопскио� универзи�е� „Св.Кирил и Ме�одиј“, проф.
д-р Велимир С�ојковски во Лешочкио� манас�ир.

Осве�ување на �емели за фабрика за масло во
с. Брвеница, Те�овско.
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Храм Пресве�а Богородица - Те�ово
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