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Пишува:
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ

Речиси повеќе од една 
година градот Ра до виш, 
но и целата наша др-

жава со гордост може да се 
пофали со своето ново све-
тилиште - божјиот храм "Све-

Љубовта кон Севишниот секој од нас го поттикнува 
на уште поголема врзаност кон нашата сема-
кедонска православна црква. Можеби токму 
тоа е и причината поради која луѓето, без ог-
лед на возраста и оддалеченоста, со исклу чи-
телна радост влегуваат во божјиот храм "Све-
та Троица", за да запалат свеќа и да се напојат 
со духовната љубов од неговата убавина.

Иницијативата на господинот Ристо Гуштеров за 
изградба на овие објекти повторно ги собра 
за едно сите верници од градот и од поши ро-
ката околина. Со свечениот чин начал ству ва-
ше поглаварот на Македонската православна 
црква Архиепископот охридски и македонски 
г.г. Стефан, со свештенослужителите при Си-
нодот на МПЦ.

та Троица". Овој храм е из-
граден од вредните раце на 
руските, украинските и на 
македонските мајстори на 
фре   скосликарството, ка ко и 
на градежништвото.  Тој прет-
ставува одраз на на сто ју ва-
њата да се создаде уште едно 
собиралиште на хрис ти јан-
ските верници со кое ќе се 
гордеат оваа и идните гене-
рации.

Особена почит и пиетет 
треба да му се оддадат на чо-
векот кој се заложи со соп-
ствени средства, но пред сè, 
со многу љубов да даде свој 
придонес во из градбата на 
ова велелепно здание.

Таа личност е господинот 
Ристо Гуштеров, чие дело 
"Света Троица" ќе остави не-
избришливи траги и доказ 
дека се работи за човек со 
огромно срце, полно со љу-
бов кон својот град Ра довиш, 
но и кон татковината - Ре пуб-
лика Македонија.

ВОЗВИШЕНА АТ МО-
СФЕРА

При влегувањето во црк-
вата "Света Троица" вед наш 
може да се почувствува воз-
вишената атмосфера ко ја вла-
дее во неа и секој кој ќе се 
најде внатре го обзема чув-
ство на необична блис кост со 
Господ, односно ка ко токму 
тука и во тој мо мент да имаш 
можност да разговараш со 
Бога, да го замолиш за здрав-
је, спо кој ство, благодет на нај-
блис ките и сите други.

Љубовта кон Севишниот 
се кој од нас го поттикнува на 
уште поголема врзаност кон 

нашата семакедонска пра во-
славна црква. Можеби токму 
тоа е и причината поради 
која луѓето, без ог лед на воз-
раста и од да леченоста, со ис-
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клучителна радост влегуваат 
во божјиот храм "Света Трои-
ца", за да запалат свеќа и да 
се напојат со духовната љу-
бов од неговата убавина. 
Хармо нијата која се воспо-
ставува меѓу присутните и 
насли каните фрески облаго-
родува и потсетува дека из-
лезот за сè секогаш постои. 
Господ ги упатува милос ти-
вите да бидат помилостиви. 
Нашите христијански верни-

ци ги следат зборовите на си-
те наши свештенослужители 
на чело со г.г. Стефан, кои со 
духовните пораки и бла го-
слови луѓето ги прават по-
среќни, порадосни...

ВЕРСКО ПРИБЕ ЖИШТЕ

Од осветувањето па сè до 
денес храмот "Света Тро и ца" го 
посетија мно гумина вер ници 
од сите краишта на државава, 
како и од стран ство. Оваа црк-
ва е неодмин лива станица на 
секој добро намерник кој дош-
ол во Ра довиш.

Амбасадорот  на Велика Бри-
танија неодамна го по сети Ра-
довиш при што се сретна со 
господинот Ристо Гуштеров. Ам-
басадорот и не говата при друж-
ба се за др жаа подолго во црк-
вата "Све та Троица", при што тој 
из рази огромно задо вол ство 
од можноста да ги ви ди уба-

вините и духовното бо гат ство 
на овој хри сти јански храм. По-
тоа бри танскиот амба са дор за-
сади дрвце во црков ниот двор, 
потен ци рајќи дека тоа ќе го пот-
се тува на него ва та по сета на 
градот Радо виш и на храмот 
"Света Троица".

Причина повеќе за со би-
рањето на многубројните гости 
беше и свеченото по чнување 
на изградбата на адми ни стра-
тивната зграда и крштелната, 
кои досега му недостасуваа на 
овој божји храм. Имено, покрај 
радо с ниот ден на крунису ва-
њето на младенците преку вен-
чавањето, се излезе со жел ба, 
но и со потреба да се из гради и 
крштелна, каде што вер ниците 
ќе можат да го ос тварат ве-
селиот и радос ниот чин на крш-

тевањето ток му во овој духовен 
храм.

Иницијативата на госпо ди-
нот Ристо Гуштеров за из град ба 
на овие објекти повторно ги 
собра заедно сите вер ни ци од 
градот и од поши роката око-
лина. Со свече ниот чин на чал-
ству ва ше по глав арот на Маке-
дон ската право славна црква 
Архи е пископот охрид ски и ма-
ке донски г.г. Стефан, со свеш-
тенослужи телите при Сино дот 
на МПЦ.

Преку молитвите тие упа тија 
благослов ретко уба виот црко-
вен храм "Све та Троица" да му 
служи на це лиот право славен 
народ за негово ду ховно и вер-
ско при бе жи ште, во кое ќе го 
остварува кон тактот со свој от 
духовен тат ко Господ Бог.


