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ПАРАКЛИС "СВ. АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ"  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

БЕЗБОЖНИЦИТЕ ГО 
ЗАВЕДУВААТ НАРОДОТ 
И МУ ЈА "ПРОДАВААТ" 
ДУШАТА НА ЃАВОЛОТ

На триесеттина километри од Ве-
лес се наоѓа прекрасното рид-
ско-планинско село Извор, кое 

со новата територијална поделба на 
Република Македонија администра тив-
но й припаѓа на Општина Чашка. Ста нува 
збор за село кое многу е подложно на 
миграционите движења, поради што "ѓа-
волот" алармантно чука на селските пор -
ти, а "данок во крв" како чума ги опус-
тошува огништата. 

Во селото претежно егзистираат по-
возрасни лица, чии години "легнале та 

" Сега, кога луѓето веќе 
не можат да обезбедат 
егзистенција во градот, 
особено во некои 
градови од 
Повардарието, искрено 
мислам дека со 
повторното враќање на 
луѓето во руралните 
средини во целост ќе 
заживее духовниот 
живот во тие мали места, 
во кои останаа оставени 
на пропаст многу 
црковни објекти, кои 
бараат ревитализација и 
посебни третмани", 
истакнува митрополитот 
Повардарски г. Агатангел.

натежнале", така што детскиот плач е сè 
поредок.

За волја на вистината ќе се пронајде 
по некој залутан ерген или помлад чо-
век, кој нетрпеливо ја чека својата жи-
вотна шанса за да побегне од селото, но 
економските и другите причини го при-
нудиле да остане во Извор и да се бори 
со вистината, а тоа е сиромаштијата.

Единствен лек против сиромаштијата 
е надежта која се лекува со одгледување 
добиток, овците и најавите за реви та-
лизација на селските населби. 

ПОВТОРНОТО 
ВРАЌАЊЕ ВО 
ЕПАРХИЈАТА

Во прилог на ова, на 14 октомври бе-
ше осветен параклисот на "Св. Атанасиј 
Велики". Малото црковно здание, кое е 
дел од истоимениот скромен мана стир-
ски комплекс, е изградено со помош на 
средствата кои биле издвоени од не-
колку верници, чија животна судбина 
ги одвела да живеат во Скопје. Со овој 
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мал, свечен и духовен чин чино на чал-
ствуваше митрополитот Повардарски, 
г. Агатангел.

"Чинот на осветување на параклисот 
'Св. Атанасиј' во селото Извор лично го 
доживеав како голем настан, од многу 
најразлични причини: тоа беше наше 
прво осветување на објект во Бого мда-
рованата ни Повардарска епархија, од-
носно и прво богослужење воопшто по 
ова наше повторно враќање во По вар-
дарието, онаму каде што и бев најпрво 
поставен;  како второ, на овој свечен чин 
присуствуваа мноштво луѓе, кои со го-
лемо внимание го следеа целиот нас-
тан, богослужбата и самиот чин на ос-
ветување; и како трето, можам да ви 
кажам дека на тој ден повторно ја по-
чувствував таа блажина во душава, чув-
ство кое ме обзема постојано кога се ос-
ветува било каков објект секаде во на-
шата мила Македонија, па и надвор од 
неа, во земјите каде што живеат нашите 
Македонци", изјави владиката Агатан-
гел, додавајќи дека кај селаните била 
присутна огромна радост.

"Што се случуваше во тој момент? 
Една искреност која пламтеше од нив-
ните срца, која сакаше да покаже дека 
се когаш треба да си угодат едни на дру-
ги, а љубовта со која беа обземени тој 
ден, почнувајќи од луѓето кои помогнаа 
сè тоа така убаво да изгледа, па завр шу-
вајќи со оние најмалите, кои со смеата и 
џагорот ја подгреваа целата атмосфера, 
ни претставија еден општ црковно-на-
роден собир, настан, кој од нашите де-
довци и прадедовци, ретко каде остана 
така да се случува во нашава татковина", 

вели митрополитот.  
Но, владиката Агатангел потсети де-

ка во Повардарската епархија има мно-
гу работа: "Секаде во оваа наша епар-
хија има огромни полиња за работа, 
поч нувајќи од поголемите градови, ка-
де што плановите и потребите на вер-
ниците се поголеми, мислам на из град-
би на нови цркви и манастири, кои се 
реална потреба на верниците, па завр-
шувајќи и до најмалите средини, каде 
што треба да се бориме со еден друг фе-
номен, кој се нарекува пустош и про-
паднати црковни објекти, кои настанаа 
како резултат на миграцијата село-
град. Сега, кога луѓето веќе не можат да 
обезбедат егзистенција во градот, осо-
бено во некои градови од Повар да рие-
то, искрено мислам дека со повторното 
враќање на луѓето во руралните сре-
дини во целост ќе заживее духовниот 
живот во тие мали места, во кои останаа 
оставени на пропаст многу црковни об-
јекти, кои бараат ревитализација и по-
себни третмани, бидејќи некои од нив 
се и под ингеренција на Заводот за за-
штита на споменици".

ВИСТИНСКИТЕ 
НЕШТА

Тој потенцира дека во Повардарската 
православна епархија се развиени ино-
верски постапки, како суеверијата и 
празноверијата. "Многумина од луѓето 
повеќе обрнуваат внимание на формата 
отколку на самата содржина, што ќе ре-

че дека кога влегуваат во храмовите, па 
и кога се надвор од нив, повеќе вни ма-
ваат како и колку пати требало да се 
прекрстат, со која нога ќе влезат, како 
ќе се поклонат, каде во храмот ќе ја 
запалат свеќичката, како ќе го приложат 
дарот на иконата, дали при тоа треба да 
тријат со парите по иконите, со еден 
збор забораваат на вистинските нешта 
кои нè доближуваат до Бога, а тоа е 
стра вот Божји и вистинската усре до-
точена молитва. А, како што веќе ви ре-
ков, тоа се однесува на неколкумината 
безбожници од селото Извор, кои не 
само што й нанесуваат зло на вис тин-
ската православна вера, туку и со свои-
те погрешни учења ги заведуваат лу ѓе-
то и ги оттргнуваат од вистинскиот пат. 
Таму, според онаа Евангелската, меѓу 
чистите христијански души, кои се се-
мето, има и какол, кој треба што побрзо 
да се исчисти, а токму и по тој повод, на 
самиот чин на осветување поделивме и 
брошури, кои беа токму со таква содр-
жина, вистинската вера наспроти лаж-
ните учења на некаквите бајачи и га-
тачи", вели г. Агатангел. 

"Едно е јасно, Бог е тој што помага, а 
не луѓето, и не може некој во свое име 
да лекува, па затоа ќе преземеме кон-
кретни чекори на поагилно про пове да-
ње на вистината, за да не може секој, 
кој ќе стигне, да го подучува нашиот 
пра вославен македонски човек на раз-
но-разни погрешни учења, туку тој са-
миот претходно образован во верата 
ќе успева да ги побие тие лажливци", 
порача митрополитот Повардарски 
г. Агатангел.

"Многумина 
од луѓето по-
веќе обрнуваат 
внимание на 
формата, от кол-
ку на самата со-
држина, што ќе 
рече дека ко га влегуваат во храмовите, па и кога се 
надвор од нив, повеќе внимаваат како и колку пати 
требало да се прекрстат, со која нога ќе влезат, како 
ќе се по клонат, каде во храмот ќе ја запалат све-
ќичката, како ќе го приложат дарот на иконата, дали 
при тоа треба да тријат со парите по иконите, со еден 
збор, за бо раваат на вистинските нешта кои нè до-
ближуваат до Бога", проповеда владиката Агатангел.
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