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ТРАДИЦИЈА

ОДБЕЛЕЖАН ХРИСТИЈАНСКИОТ ПРАЗНИК БОГОЈАВЛЕНИЕ 

ВОДИЦИ Е СИМБОЛ НА 
МАКЕДОНСКОТО ПОКАЈУВАЊЕ 

И ПРОСВЕТЛУВАЊЕ

ваесет и едного диш-
ни от Ацо Пешевски од 
населбата Илинден бе-
ше најсреќниот меѓу 

44 верници, кои скокнаа во 
водите на реката Вардар, по 
крстот кој го фрли Архие пис-
копот Охридски и Маке дон-
ски Г.Г. Стефан од Камениот 
мост во Скопје. 

Пешевски, студент на Фи-
лолошкиот факултет во Скоп-
је, изјави дека втор пат учес т-
вува во фаќањето на крстот 
во Скопје и дека очекува тоа 
да му донесе лична среќа, 
како и среќа на сите граѓани 
на Македонија.

"Скопје со Вардар и сите 
наши води денес се Јордан. 
Денешното ваше учество е 
наше учество во покају ва-
њето и просветувањето на-
менето за сите луѓе во сите 
времиња", порача погла-
варот на МПЦ Г. Г. Стефан.

Годинашниот кум Војо Нас-
тевски на Пешевски му врачи 

Богојавление - Водици е еден од најголемите христијански 
празници. Познато е дека се празнувал уште во вториот век. 
Конкретно, поврзан е со крштевањето на Исус Христос од 
Све ти Јован Крстител, големиот пророк, претходник на 
хрис  тијанството. Тој проповедал морална чистина и пока-
јание непосредно пред појавувањето на спасителот Исус 
Христос од Назарет. Свети Јован имал многу следбеници кои, 
за очистување од гревот, ги крштевал во водите на реката 
Јордан. Крштевањето на Исус во Јордан од Свети Јован е 
моментот кој денес се слави како Богојавление.

телевизор, коорганизаторот 
на манифестацијата весникот 
"Вечер" му подари ДВД, гра-
до началникот на Скопје, Три-
фун Костовски, златник со ну-
мизматичка вредност од при-
годната колекција на НБРМ, 
изработен во чест на 30-го-
дишнината од авто кефал нос-
та на МПЦ, а од градона чал-
ничката на Општина Центар, 
Виолета Аларова, доби ико-
на. За сите учесници беа обез-
бедени бањарки.

Кумството за наредната го-
дина го презеде семејството 
Крстевски.

Водици се одбележуваше 
во сите градови во Маке до-
нија. Охриѓанецот Јован Ба-
баче го фати осветениот крст 
кој во водите на Охридското 
Езеро, кај пристаништето, го 
фрли митрополитот дебар-
ско-кичевски и плаошки г. Ти-
мотеј. Бабаче беше најсреќен 
меѓу 200 пливачи, кои за пли-
ваа во студените езерски во-

ди. Тој претходно веќе три па-
ти го фатил осветениот крст 
за Водици.

На фрлањето на крстот во 
Охрид присуствуваа околу 
10.000 граѓани од Охрид и од 
Македонија, меѓу кои и прет-
седателот Бранко Црвен ков-
ски и амбасадорот на Европ-

ската унија, Ерван Фуере.
Кумот на манифестацијата, 

градоначалникот на Охрид, 
Александар Петрески, на Ба-
баче му подари икона во рез-
ба, од владиката Тимотеј до-
би златен крст, а од орга ни-
заторот "Богојавление" 20.000 
денари.
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