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"ГЛАС,  ГЛАС,  

БОГОЈАВЛЕНИЕ, ВОДОКРСТ, СОБОР 
НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Не 
плаши 

се - му 
зборува 
Исус на 

Јован - туку 
биди смел: Крсти 

ме; зашто јас ќе го 
ослободам светот; се 
предавам на смртта 
умртвената природа 

да ја оживеам. Ти, 
иако ти наредувам, 
се стеснуваш да ја 
подадеш својата 

рака, а Евреите, по 
некое време не ќе се 
засрамат бесрамно 

своите раце да ги 
кренат на Мене, 
за на смрт да ме 

предадат...".
"Денес се осветува 

природата и се 
разделува Јордан, 

и гледајќи го 
Владиката како се 
крштева, го враќа 

текот на своите 
води".

А ОН СЛ  

ласот 
Гос по-
дов - 
н а д 

во ди те из ви-
кува ве лејќи: 
Дојдете, при-

мете го сите ду-
хот на пре муд-

рост, духот на ра-
зум, дух на страв 

Божји, од Христа Кој 
се јавил".

Деветнаесетти ја нуа-
ри! Денес е Богојавление! 

Голем Господов празник, го-
лем ден за цел свет. Празник 
на животот, возвишен ден за 
прославување. Божјиот Син 
влегува во реката Јордан, во 
библиската Палестина. 

"Не плаши се - му зборува 
Исус на Јован, туку биди смел: 
Крсти ме; зашто јас ќе го ос-
лободам светот; се предавам 
на смртта умртвената приро-
да да ја оживеам. Ти, иако ти 
наредувам, се стеснуваш да ја 
подадеш својата рака, а Ев-
реи те, по некое време не ќе 
се засрамат бесрамно своите 
раце да ги кренат на Мене, за 
на смрт да ме предадат... За-
ради човекот станав Човек. 
Значи, што е чудно што како 
Син Човечки доаѓам да се крс-
там. Зашто, созданието на свои -
те раце не го презрев, не се 
посрамив од земната при ро-
да; останувам што бев; и што 
не бев зедов на себе, а моето 
битие останува непромен ли-
во". (Св. Јован Златоуст)

"...Господи, си дошол кон 
гласот од оној што вика во 
пустината - пригответе го па-
тот Господов - откако прими 
лик на слуга, барајќи крш те-
ние - Ти што не знаеше за 
грев. Те видоа водите и се ис-
плашија. Претечата затре пе-
ри и извика велејќи: како да 
го осветли Светилникот на 
светлината, како слугата да ја 
положи раката на Господарот? 
Освети ме мене и водите, Спа-
сителу, Ти, Кој го земаш гре-
вот на светот".

Свети Јован Крстител Го 
крштева. 

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

О, ново чудо! Исус во во-
дата војува против сатаната. 
Мрачниот отпадник, ѓаволот, 
навлегол и во водата, но Бог и 
оттаму решил да го истера. 
Тој главите на таму вгнез де ни-
те змии ги смачкува. Темните 
сили се победени од Свет ли-
ната. Исус победува. Господ 
Исус Христос со Светиот Дух 
и водата ја обновува извет ве-
ната од грев човечка при ро-
да. Го потопува во Јордан ски-
те води прародителскиот грев 
и гревовите на луѓето. Го очис-
тува и го осветува светот. 

"Секоја светлина му се ум-
ножува на светот." Секое суш-
тество ликува на земјата. Исус 
излегува од водата. Небесата 
се радуваат. Небесата Му се 
отвораат. Духот Божји слегува 
како гулаб и се спушта над 

Него. Глас од небесата говори: 
"Овој е Мојот возљубен Син, 
Кој е по Мојата волја!" (Мат. 3, 
16-17) 

Бог од небесата му ја об-
јавува на светот светата тајна 
за Света Троица дека Бог е: 
Бог Отец, Бог Син и Бог Свет 
Дух. Три божествени лица, 
една божествена природа и 
битие. Значи, на тој голем ден, 
при крштевањето на Господ 
во водата и осветувањето на 
Јорданските води, Бог ја об-
јавил пред светот големата 
тајна на Божествената Света 
Троица, тајна која се криела 

Г"
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

ГЛАС,  ЈАС С УМ ГЛАС,

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

 ОВО БОЖЈО!"

во Стариот Завет, а само се 
навестувала. Отецот се јавил 
со својот глас, со чувството 
на слухот да слушне светот и 
да поверува. Духот се јавил 
во вид на гулаб, со чувство на 

видот, за да види светот и да 
поверува, а Божјиот Син Исус 
Христос се јавил со чувство 
на допирот. 

Крстен од човечка рака, од 
раката на Св. Јован Крстител - 
наречениот "ангел во тело", 
Пресветиот и Безгрешен Хрис -
тос осветувајќи ја водата ни 
го покажа патот на преродба 
на човештвото со вода и дух, 
нè ослободи од ропството на 
гревот и нè упати кон прво-
битната слобода, која ни е дар 
на неговото човекољубие и 
милосрдие. Во спомен на крш-
тевањето на Господ Исус Хрис -

тос и објавувањето на Светата 
Троица, се прославува голе-
миот Господов празник "Бого-
јавление". Поради тоа што со 
влегувањето во реката Јор-
дан, Исус ја осветил водата, 

празникот е познат и со име-
то "Водици". Овој празник се 
вика уште и "Просветување", 
зашто секој од нас со крш-
тевањето во водата се про-
светува со тоа што станува 
осиновен од Отецот на свет-
лоста, со заслуга на Синот и 
силата на Светиот Дух". Затоа 
Господ преку Светото Писмо 
остава порака луѓето од цел 
свет да се крштеваат, за да мо-
жат да се спасат. Исус бил крс-
тен на триесетгодишна воз -
раст, за да почне со спа сител-
ната дејност во светот. За спо-
мен на оваа Божествена тајна 

Крштевање на Господ Исус 
Христос и денес се свети вода. 
На празникот "Богојавление" 
се врши голем Богојавленски 
водосвет и тоа надвор од хра-
мот, во неговиот двор, на море, 
на езеро, на река, чешма, из-
вор и сл. Во свечена Литија 
верниците поаѓаат кон мес-
тото каде што треба да се из-
врши чинот Потопување на 
Крстот Господов. Се упатуваат 
молитви кон Бога да се ос-
ветат водите со силата, дејс-
твото и слегувањето на Све-
тиот Дух и да се просветиме 
со светлината на познанието. 
Да ни дарува Бог благодет и 
да ни испрати благос лову ва-
ње Јорданово. Се пее црков-
ната песна: "Гласот Господов - 
над водите извикува...". Со пес-
ни ги прославуваме голе ми-
ната и чудата Божји: "Велик 
си, Господи, и чудни се твоите 
дела и ниеден збор не е до-
волен да ги испее Твоите чу-
да". Тропарот, химната на праз  -
никот Богојавление, гласи: Кога 
во Јордан се крштеваше, Гос-
поди, се потврди покло ну ва-
њето на Света Троица: гласот 
на Оца сведочеше за Тебе и Те 
нарече Свој сакан Син; и 
Духот во вид на гулаб ја по-
тврди вистината на Тоа све-
доштво. Се јави, Христе Боже, 
и го просвети светот, слава 
Ти. Токму на местото каде што 
реката Јордан истекува од Га-
лилејското Море, се наоѓа 
мес тото на крштевањето - Јор-
денит. Аџии, поклоници и ту-
ристи од цел свет се собираат 

овде и облечени во бели дол-
ги кошули влегуваат во Јор-
 дан и се крштеваат. Празникот 
Богојавление го празнуваат и 
македонските чеда кои жи-
веат по сите меридијани на 
светот. Исполнети со длабоки 
религиозни чувства, собрани 
во своите македонски право-
славни цркви во Европа, во 
Америка и во Австралија, тие 
се жив дел на македонското 
тело и на македонскиот дух и 
се сведоци на Светиклимен-
товото Свето православие. 

На 18 јануари се слави праз-
никот Водокрст. Во Светата 
Црква се воспеваат силата и 
моќта на Крстот. Се врши ос-
ветување, крштевање на во-
дата и таа со силата на Све-
тиот Дух добива лековита 
моќ. Празникот е востановен 

во спомен на некогашните 
обичаи кои се изведувале на 
тој ден, кога биле крштевани 
луѓето кои го примиле хрис-
тијанството. 

На 20 јануари се про сла-
вува соборно празникот Со-
бор на Свети Јован Крстител, 
големиот Пророк, Претеча, по-
себната евангелска лич ност, 
светителот со висока морал-
на чистота, кој замина тра гич-
но од пустината на овој земен 
живот полн со злоба, не прав-
да и неморал. 

"Ниту гладот, ниту ѕверот 
не му го повреди телото во 
пустињата низ мно гуте годи-
ни, душата не му ја повреди 
ниту очајувањето за ради само-
тијата, ниту гор дос та заради 
небесните виде ни ја...", зашто 
потполно се беше предал на 
Божјата волја. "Вис тина ви ве-
лам: меѓу родените од жена не 
се јавил поголем од Јована 
Крстител" - зборува Господ 
Исус Христос.

Светителот го критикувал 
неморалот на царот Ирод, кој 
живеел со Иродијана, жената 
на својот роден брат. Неј зи-
ната страст за освета кон Св. 
Јован не била задоволена ни-
ту кога, по наредба на царот, 
му ја отсекле главата и й ја 
донеле на послужавник, туку 
злобно му го избола јазикот 
со игла, светиот јазик кој храб-
ро, в очи, им ја кажал вис-
тината за нивниот блуд, нив-
ниот грев пред Бога. Истиот 
ден се одбележува споменот 
поврзан со десната рака на 
Св. Јован Крстител, чесната 
рака со која при крштевањето 
ја допрел главата на Исус и му 
го покажал на светот Оној 
кого го пророкувал. Св. Еван-
гелист Лука ја пренел светата 
рака од Севастија во Антио-
хија, од каде подоцна е пре-
несена во Цариград. "Глас, 
глас, глас, јас сум глас, а Он 
Слово Божјо..." продолжува 
да се слуша гласот на човекот 
со силна вера и љубов, гласот 
на Св. Јован Крстител од кој 
вековите треперат и кој никој 
не може да го задуши. По диг-
нати се храмови посветени 
на Светителот: на местото на 
крштевањето на Господ, во 
Севастија - каде бил посечен, 
во Антиохија - каде Св. Ев. 
Лука ја донел неговата десна 
рака и во Цариград - каде 
оваа света рака била пре не-
сена од Антиохија, како и во 
цел свет.
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