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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Господ Исус Христос, со 
Своето предвечно чо ве-
кољубие, одлучил да го 

спаси човечкиот род. На 30-
годишна возраст бил крстен 
во реката Јордан од Свети Јо-
ван Крстител. 

"Не плаши се - му зборува 
Исус на Јован - туку биди см-
ел: Крсти ме; зашто јас ќе го 
ос лободам светот; се пре да-
вам на смртта умртвената 
природа да ја оживеам. Ти, 
иако ти на редувам, се стес-
нуваш да ја по дадеш својата 
рака, а Ев реите, по некое 
време не ќе се засрамат бес-
рамно своите ра це да ги кре-
нат на Мене, за на смрт да ме 
предадат... Заради човекот 
станав Човек. Значи, што е 
чудно што како Син Чо вечки 
доаѓам да се крстам. Зашто, 
созданието на своите раце 
не го презрев, не се по сра-
мив од земната природа; ос-
танувам што бев; и што не 
бев зедов на себе, а моето 
би тие останува непромен ли-
во". (Св. Јован Златоуст)

"Денес се осветува природата и се разделува Јордан, и гледајќи го 
Владиката како се крштева, го враќа текот на своите води".

Исус излегува од водата. Небесата се радуваат. Небесата Му се отвораат. 
Духот Божји слегува како гулаб и се спушта над него. Воздухот се осветува 
со летањето на Духот. Се осветува и природата на водата. Таа се учи да ги 

мие душите и телата. Глас од небесата говори: "Овој е Мојот возљубен 
Син, Кој е по Мојата волја!" Бог од небесата му ја објавува на светот 

светата тајна за Света Троица дека Бог е: Бог Отец, Бог Син и Бог Свет Дух.
"Гласот Господов - над водите извикува: Дојдете, примете го сите духот на 

премудрост, духот на разум, духот на страв Божји, од Христа Кој се 
јавил...".

Господ Исус Христос: "Вистина ви велам: меѓу родените од жена не се 
јавил поголем од Јована Крстител".

змии. Тој, со Светиот Дух и 
водата, ја обновил из вет ве-
ната од грев човечка при-
рода. Во Јордановите води 
ги потопил гревовите на лу-
ѓето. Непријателот на човеч-
киот род - сатаната, кој ис-
фрлен од небото се вгнездил 
во во дата, но Исус дошол и 
оттаму да го истера. Тој до-
шол да ја обелодени неговата 
не моќ. Го очистува и го ос-
ветува све тот. "Секоја свет-
лина му се умножува на све-
тот". Се ра дува небото и се-
кое суштес тво ликува на зем-
јата. Иако е Го спод, Тој зел 
облик на слуга за да го из-
лекува родот чо вечки од не-
говите гревови и рани. Но, 
ѓаволот плаче, чув ству вајќи 
и гледајќи дека се по дготвува 
бања, која един стве но него 
ќе го удави. 

БОГОЈАВЛЕНИЕ - 
ВОДИЦИ

На брегот на реката Јор-
дан е и народот. Некој само 

Во библиска Палестина, 
на денот 19 јануари, на денот 
Бо гојавление (кога Бог се 
јави), Божјиот Син влегол во 
Јор дан овите води. Свети Јо-
ван Крс тител Го крштевал. 
"Денес се осветува приро-
дата и се раз делува Јордан, и 
гледајќи го Владиката како 
се крштева, го враќа текот на 
своите води". О, ново чудо! 
Исус во водата во јувал про-
тив сатаната. Тој ги смачкал 
главите на таму вгнез дените 

КРШТЕВАЊЕТО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОСКРШТЕВАЊЕТО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ПО ПАТОТ НА СПАСИТЕЛОТ 
НА КРШТЕВАЊЕТО ВО 
ЈОРДАНОВИТЕ ВОДИ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

гледа и се чуди што се слу-
чува, некој чувствува радост 
во душата и слави, како да 
сака да зачекори по патот на 
Спасителот - по патот на Бог 
Кој се јави, по патот на Љу-
бовта. Некој го чека и своето 
крштевање. 

Исус излегува од водата. 
Небесата се радуваат. Не-
бесата Му се отвораат. Духот 
Божји слегува како гулаб и се 
спушта над него. Воздухот се 
осветува со летањето на Ду-
хот. Се осветува и природата 
на водата. Таа се учи да ги 
мие душите и телата. Глас од 
небесата говори: "Овој е Мо-
јот возљубен Син, Кој е по 
Мојата волја!" Бог од небе-
сата му ја објавува на светот 
светата тајна за Света Троица 
дека Бог е: Бог Отец, Бог Син 
и Бог Свет Дух. Три божес-
твени лица, една божествена 
природа и битие. Крстен од 
човечка рака, од раката на 
наречениот "ангел во тело" - 
Св. Јован Крстител, освету-
вајќи ја водата, пресветиот и 
безгрешен Христос ни го 
покажа патот на преродбата 
на човештвото со вода и дух, 
нè ослободи од ропството на 
гревот и нè упати кон пр-
вобитната слобода, која ни е 
дар на неговото човеко љу-
бие и милосрдие. Во спо мен 
на крштевањето на Гос под 
Исус Христос и објаву вањето 
на Светата Троица, се прос-
лавува големиот Госпо дов 
празник Богојавление. По ра-
ди тоа што со вле гу ва њето 
во реката Јордан, Исус ја ос-
ветил водата, празникот е 
поз нат и со името Водици. 

На овој ден и ние го сла-
виме Отецот, Кој одозгора 
говореше и Чиј глас се слу-
шаше, Синот, Кој долу на зем-
јата се крсти во Јордановите 
води, и Духот, Кој како гулаб 
слезе. Го славиме Едниот во 
Троица Бог, на Кого навек му 
се поклонуваме.

За спомен на оваа Божес-
твена тајна - Крштевање на 
Господ Исус Христос, за спо-
мен на овој значаен  настан 
од животот на Неговото спа-
соносно дело на земјата, и 
денес се свети вода. На праз-
никот Богојавление се врши 
голем Богојавленски вод о-
свет и тоа надвор од храмот, 
во неговиот двор, на море, 
езеро, река, чешма, извор и 
сл. Свечено, со литија, се трг-
нува кон местото на водо-
светот. Се упатуваат молитви 
кон Бога, да се осветат во-
дите, со силата, дејството и 
слегувањето на Светиот Дух 
и да се просветиме со свет-
лината на познанието. Да ни 
дарува Бог благодет и да ни 
испрати благословување Јор-
даново. Се пее црковната 
песна: "Гласот Господов - над 
водите извикува: Дојдете, 
при   мете го сите духот на пре-
мудрост, духот на разум, ду-
хот на страв Божји, од Христа 
Кој се јавил... Господи, си до-
шол кон гласот од оној кој 
вика во пустината - пригот-
вете го патот Господов - от-
како прими лик на слуга, ба-
рајќи крштение - Ти што не 
знаеше за грев. Те видоа во-
дите и се исплашија. Пре-
течата затрепери и извика: 
Како да го осветли Све тил ни-

кот на светлината, како слу-
гата да ја положи раката на 
Господарот? Освети ме мене 
и водите, Спасителу, Ти, Кој 
го земаш гревот на све тот". 
Со песни ги просла ву ваме 
големината и чудесата Божји: 
"Велик си, Господи, и чудни 
се твоите дела и ни еден збор  
не е доволен да ги испее 
Твоите чуда". 

ВОДОКРСТ - СВЕТИ 
ЈОВАН КРСТИТЕЛ 

На 18 јануари се слави 
празникот Водокрст. Во Све-
тата Црква се воспева силата 
и моќта на Крстот. Се врши 

гелист Лука ја пренел од Се-
вастија во Антиохија. По-
доцна била пренесена во Ца-
риград. За величината на 
Свети Јован Крстител ни збо-
рува Самиот Господ Исус 
Хрис  тос: "Вистина ви велам: 
меѓу родените од жена не се 
јавил поголем од Јована Крс-
тител". 

Свети Јован Крстител јав-
но го критикувал неморалот 
на цар Ирод, кој живеел со 
жената на својот жив брат 
Филип. Затоа тој наредил да 
му ја отсечат главата. 

Храмови посветени на Св. 
Јован се подигнати на мес-
тото на крштевањето на Гос-
под, во Севастија - каде бил 

крштевање на водата и таа 
со силата на Светиот Дух до-
бива лековита моќ. Праз ни-
кот е востановен во спомен 
на некогашните обичаи кои 
се изведувале на тој ден, 
кога биле крштевани луѓето 
кои го примиле христи јан-
ството. 

На 20 јануари се про сла-
вува соборно со песни праз-
никот Собор на Свети Јован 
Претеча и Господов Крстител. 
На овој ден се одбележува 
споменот на десната рака на 
Свети Јован Крстител, све-
тата рака со која ја допре 
главата на Христос при крш-
тевањето, која Светиот Еван-

посечен, во Антиохија - каде 
Св. Ев. Лука ја донел неговата 
десна рака и во Цариград - 
каде оваа света рака била 
пренесена од Антиохија, ка-
ко и во целиот свет.

Токму на местото каде што 
реката Јордан истекува од 
Галилејското Море се наоѓа 
местото на крштевањето - 
Јорденит. Аџии, поклоници и 
туристи од цел свет се со би-
раат овде и облечени во бе-
ли долги кошули влегуваат 
во Јордан и се крштеваат.

АЏИИ ОД МАКЕДОНИЈА НА КРШТЕВАЊЕ ВО РЕКАТА ЈОРДАН 

ЈОРДЕНИТ - МЕСТО НА КРШТЕВАЊЕ ВО РЕКАТА ЈОРДАН


