P R I K A Z N I O D M A K E D O N I J A
RADOVI[
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Љубовта кон Севишниот секој од нас го поттикнува
на уште поголема врзаност кон нашата семакедонска православна црква. Можеби токму
тоа е и причината поради која луѓето, без оглед на возраста и оддалеченоста, со исклучителна радост влегуваат во божјиот храм "Света 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
заедно сите верници од градот и од пошироката околина. Со свечениот чин началствуваше поглаварот на Македонската православна
црква Архиепископот охридски и македонски
г.г. Стефан, со свештенослужителите при Синодот на МПЦ.

Пишува:
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ

Р

ечиси повеќе од една
година градот Радовиш,
но и целата наша држава со гордост може да се
пофали со своето ново светилиште - божјиот храм "Све-

та Троица". Овој храм е изграден од вредните раце на
руските, украинските и на
македонските мајстори на
фрескосликарството, како и
на градежништвото. Тој претставува одраз на настојувањата да се создаде уште едно
собиралиште на христијанските верници со кое ќе се
гордеат оваа и идните генерации.

Особена почит и пиетет
треба да му се оддадат на човекот кој се заложи со сопствени средства, но пред сè,
со многу љубов да даде свој
придонес во изградбата на
ова велелепно здание.
Таа личност е господинот
Ристо Гуштеров, чие дело
"Света Троица" ќе остави неизбришливи траги и доказ
дека се работи за човек со
огромно срце, полно со љубов кон својот град Радовиш,
но и кон татковината - Република Македонија.
ВОЗВИШЕНА АТМОСФЕРА
При влегувањето во црквата "Света Троица" веднаш
може да се почувствува возвишената атмосфера која владее во неа и секој кој ќе се
најде внатре го обзема чувство на необична блискост со
Господ, односно како токму
тука и во тој момент да имаш
можност да разговараш со
Бога, да го замолиш за здравје, спокојство, благодет на најблиските и сите други.
Љубовта кон Севишниот
секој од нас го поттикнува на
уште поголема врзаност кон
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нашата семакедонска православна црква. Можеби токму
тоа е и причината поради
која луѓето, без оглед на возраста и оддалеченоста, со ис-

VERSKO BOGATSTVO
ци ги следат зборовите на сите наши свештенослужители
на чело со г.г. Стефан, кои со
духовните пораки и благослови луѓето ги прават посреќни, порадосни...
ВЕРСКО ПРИБЕЖИШТЕ

клучителна радост влегуваат
во божјиот храм "Света Троица", за да запалат свеќа и да
се напојат со духовната љубов од неговата убавина.
Хармонијата која се воспоставува меѓу присутните и
насликаните фрески облагородува и потсетува дека излезот за сè секогаш постои.
Господ ги упатува милостивите да бидат помилостиви.
Нашите христијански верни-

Од осветувањето па сè до
денес храмот "Света Троица" го
посетија многумина верници
од сите краишта на државава,
како и од странство. Оваа црква е неодминлива станица на
секој добронамерник кој дошол во Радовиш.
Амбасадорот на Велика Британија неодамна го посети Радовиш при што се сретна со
господинот Ристо Гуштеров. Амбасадорот и неговата придружба се задржаа подолго во црквата "Света Троица", при што тој
изрази огромно задоволство
од можноста да ги види уба-

вините и духовното богатство
на овој христијански храм. Потоа британскиот амбасадор засади дрвце во црковниот двор,
потенцирајќи дека тоа ќе го потсетува на неговата посета на
градот Радовиш и на храмот
"Света Троица".
Причина повеќе за собирањето на многубројните гости
беше и свеченото почнување
на изградбата на административната зграда и крштелната,
кои досега му недостасуваа на
овој божји храм. Имено, покрај
радосниот ден на крунисувањето на младенците преку венчавањето, се излезе со желба,
но и со потреба да се изгради и
крштелна, каде што верниците
ќе можат да го остварат веселиот и радосниот чин на крш47 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 550 / 14.1.2005

тевањето токму во овој духовен
храм.
Иницијативата на господинот Ристо Гуштеров за изградба
на овие објекти повторно ги
собра заедно сите верници од
градот и од пошироката околина. Со свечениот чин началствуваше поглаварот на Македонската православна црква
Архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан, со свештенослужителите при Синодот
на МПЦ.
Преку молитвите тие упатија
благослов ретко убавиот црковен храм "Света Троица" да му
служи на целиот православен
народ за негово духовно и верско прибежиште, во кое ќе го
остварува контактот со својот
духовен татко Господ Бог.

