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На едно 
благо 

ритче, по 
само неколку 

минути пешачење од 
Богородичната чешма, 

се доаѓа до влезот на 
заградениот руски 

православен манастир и 
црква посветени на Св. 
Јован Пророк Претеча 

и Крстител. Тука се чува 
каменот на кој тој ја 
одржал својата прва 
проповед на народот 

за покајание. Во самата 
црква е поставена 

голема стаклена 
витрина, во која се наоѓа 

големо парче дрво од 
Чесниот и Животворен 

Господов Крст на кој бил 
распнат, како и мошти 
од повеќе светители. 

Ним им се оддава 
почит со поклонување, 
бакнување и со допир 

преку стаклената 
витрина. Овде се наоѓа и 
Чудотворната икона на 

Богородица.

"

ПРАЗНИКОТ РАЃАЊЕ НА СВЕТИ ПРАЗНИКОТ РАЃАЊЕ НА СВЕТИ 
ЈОВАН КРСТИТЕЛ - ИВАНДЕНЈОВАН КРСТИТЕЛ - ИВАНДЕН

"И РАКАТА ГО   СПОДОВА БЕШЕ СО НЕГО!"И РАКАТА ГО "

Про ро че 
и Пре-
течо на 

Христовото доа -
ѓање, ние кои 
со љубов те 
почитуваме, 

не знаеме како 
подостојно да те 

прославиме. Со 
твоето славно и чес-

но раѓање се разре-
ши неплодноста на 

ро дилката и без глас-
носта на татко ти, а на 

светот му се проповеда 
овоплотувањето на Синот 

Божји". (Тропар на празникот)
Во Светата Земја, во под нож -

јето на Херцловиот рид, се нао-
ѓа малото гратче Ен Карем. Од-
далечен е само околу 7 км од 
новиот дел на Ерусалим. Ен Ка-
рем е библискиот Беит Ха ке-
рем, "Извори и лозја". Ен Карем 
е родното место на Св. Јован 
Крстител. Во ова гратче се слу-
чила Средбата, кога Дева Ма-
рија отишла да ја посети род-
нината Елисавета, која ја по-
здравила идната мајка на Исус 
со зборовите: "Благословена си 
ти меѓу жените, и благословен 
е плодот на твојата утроба!" 
(Лука 1, 42) 

Во близина на Ен Карем се 
наоѓа Изворот на Богородица, 
кој е наречен Богородична чеш -
ма. Овој извор е блиску до 
местото каде што била куќата 
на родителите на Св. Јован Крс-
тител, Захарие и Елисавета. 
Дева Марија која престојувала 
кај нив три месеци, секој ден 
доаѓала тука и полнела вода. 

Многу цркви во околината 
се поврзани со настани од жи-
вотот на Дева Марија и жи во-
тот на Св. Јован Крстител и на 
неговите родители. 

На едно благо ритче, по само 
неколку минути пешачење од 
Богородичната чешма, се при-
стигнува до влезот на загра де-
ниот руски православен ма-
настир и црква посветени на 
Св. Јован Пророк Претеча и Крс -
тител. Тука се чува каменот на 
кој тој ја одржал својата прва 
проповед на народот за пока-
јание. Во самата црква е по ста-
вена голема стаклена витрина 
во која се наоѓа големо парче 
дрво од Чесниот и Животворен 
Господов Крст на кој бил расп-
нат, како и мошти од повеќе 
светители. Ним им се оддава 

почит со поклонување, бакну-
вање и со допир преку стакле-
ната витрина. Тука се наоѓа и 
Чудотворната икона на Бого-
родица.

Според Преданието, Фра-
њевскиот манастир и Црквата 
на Свети Јован Крстител се на-
оѓаат на местото каде што не-
когаш била куќата на неговите 
родители. 

Во Христијанската историја 

е познато дека првосвеш те ни-
кот Захариј и Елисавета, него-
вата жена, биле многу стари и 
бесчедни. И покрај тоа, Ан ге-
лот го објавил раѓањето на 
Све ти Јован Крстител. Еве како 
светиот Евангелист Лука ни пи-
шува за тоа: "Во деновите на 
Ирод, царот Јудејски, живееше 
еден свештеник по име Заха-
рија, од редот Авијанов; а жена 
му беше од ќерките Аронови и 

ЦРКВАТА "РАЃАЊЕ НА ЦРКВАТА "РАЃАЊЕ НА 
СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ" СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ" 
ВО КРУШЕВОВО КРУШЕВО

ФРЕСКА РОЖДЕСТВО НА ФРЕСКА РОЖДЕСТВО НА 
СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ 
ВО ИСТОИМЕНАТА ЦРКВА ВО ИСТОИМЕНАТА ЦРКВА 
ВО КРУШЕВОВО КРУШЕВО
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

"И РАКАТА ГО   СПОДОВА БЕШЕ СО НЕГО!СПОДОВА БЕШЕ СО НЕГО!""

се викаше Елисавета. И двај-
цата беа праведни пред Бога... 
Тие немаа деца, бидејќи Ели-
савета беше неплодна; а двај-
цата веќе беа стари. Еднаш, 
кога тој служеше пред Бога... 
му се јави ангел Господов, сто-
ејќи од десната страна на ка-
дилниот жртвеник. Захариј се 
уплаши кога го виде, и страв го 
опфати. Но, ангелот му рече: 
'Не плаши се, Захарија, зашто се 
услиша твојата молба и жена 
ти Елисавета ќе роди син, и ќе 
му ставиш име Јован. И ќе би-
деш радосен и весел, и мно-
гумина ќе се израдуваат по-
ради неговото раѓање. Зашто 
тој ќе биде голем пред Господа 
и нема да пие вино ниту сикер, 
а ќе се исполни со Дух Свети 
уште во утробата на мајка си; и 
многу Израилеви синови ќе ги 
врати кон нивниот Господ Бог; 
и тој ќе врви пред Него во ду-
хот и во силата на Илија, за да 
ги обрати срцата на татковците 
кон децата, и непокорните - 
кон разумот на праведните, па 

да Му подготви на Господа на-
род совршен'. Но, Захарија му 
рекол на ангелот: 'По што ќе го 
разберам тоа? Јас сум стар, а 
жена ми веќе е возрасна'. Ан-
гелот му одговорил: 'Јас сум 
Гавриил кој стои пред Бога; 
испратен сум да зборувам со 
тебе и да те известам за оваа 
радост; и ете, ти ќе онемеш и 
не ќе можеш да говориш до 
оној ден, кога ќе се исполни 
тоа, бидејќи не поверува на 
моите зборови, што ќе се ис-
полнат во свое време'".
(Лука 1, 5-20) 

За тоа време луѓето го че-
кале Захарија во храмот. А кога 
тој излегол, не можел да збо-
рува со нив и разбрале дека 
имал видение во храмот. Тој 
тоа им го објаснувал со знаци, 
но останувал нем. А кога из-
минале деновите на неговата 
служба, Захарија се вратил дома. 
По тие дни, навистина зачнала 
неговата жена Елисавета, која 
упатувала благодарствени мо-
литви кон Господ и пет месеци 
таела велејќи: "Така ми на пра-
ви Господ во деновите, во кои 
ме погледа, за да го отстрани 
укорот од мене меѓу луѓето". А 
во шестиот месец беше испра-
тен од Бога ангелот Гавриил во 
галилејскиот град, по име На-
зарет, при девојката Марија за 
да й јави блага вест дека ќе 
зачне во утробата и дека ќе 

роди Син, и ќе Го нарече со 
името Исус. Набрзо Марија за-
минала кај својата роднина 
Елисавета во ридскиот крај, во 
градот Јудин:

"А на Елисавета й дојде вре-
мето да роди, и таа роди син. И 
слушнаа оние кои живееја 
околу, и роднините нејзини, 
дека ја увеличил Господ Сво-
јата милост над неа, и се ра-
дуваа со неа. На осмиот ден 
дојдоа да го обрежат мла де-
нецот, и сакаа да му го дадат 
името на татко му Захарија. Но, 
мајка му одговори и рече: 'Не, 
туку да се нарече Јован!'...И го 
прашаа со знаци татко му, како 
би сакал да го наречат. Тој по-
бара даска и ги напиша збо-
ровите: 'Јован му е името!' И 
сите се зачудија. И веднаш му 
се одврзаа устата и јазикот 
негов, и зборуваше, благо сло-
вувајќи го Бога. И се исплашија 
сите кои живееја околу; и при-
кажуваа за сè тоа по целиот 
крај Јудејски. Сите кои слуш-
наа го зедоа тоа при срце и 

велеа: 'Што ли ќе стане од тоа 
дете?' И раката Господова беше 
со него". (Лука 1, 57-66)

Во прекрасниот голем ма-
нас тирски двор се наоѓа црк-
вата "Средба на Пресвета Дева 
Марија со Елисавета". Во бли-
зина на влезот на црквата пос-
тавена е една голема икона на 
која е претставена оваа сред-
ба. Црквата претставува исклу-
чително архитектонско дело. 
Архитектот Антонио Барлуци ја 
реконструирал во 1938-1939 
го дина. Изградена е на мес то-
то каде што Богородица пред 
Елисавета ја изговорила Хим-
ната кон Бога: "Мојата душа Го 
велича Господа, и мојот дух се 
зарадува во Бога, Спасителот 
мој, оти ја погледа смиреноста 
на слугинката Своја, и ете, от-
сега ќе ме ублажуваат сите ро-
дови..." Црквата има низок и 
висок дел. Ниската, долна црк-
ва има свод под земјата. Сво-
дот на црквата е украсен. Си-
лен впечаток оставаат три глав-
ни фрески. На една е прет ста-

вена Средбата на Дева Марија 
со Елисавета, на втората Заха-
риј во Храмот, а на третата - 
малиот Свети Јован Претеча, 
кого го сокрила во ридот не-
говата мајка Елисавета.

Високата, горна црква има 
голем и убав мозаик на кој е 
претставено доаѓањето на Дева 
Марија на магаре, кај својата 
роднина Елисавета. 

При оваа средба, Елисавета, 
исполнета со Дух Свети, изви-
кала гласно: "Благословена си 
ти меѓу жените, и благословен 
е плодот на твојата утроба! И 
од каде со мене ова, при мене 
да дојде мајката на мојот Гос-
под? Зашто, ете, кога пристигна 
гласот од твојот поздрав до уши-
те мои, радосно заигра мла-
денецот во утробата моја. И 
блажена е таа, која поверува, 
зашто ќе се исполни она што й 
рекол Господ". (Лука 1, 39-45)

Во близина на црквата "Сред-
бата на Пресвета Дева Марија 
со Елисавета" се наоѓа мала 
црк ва на Свети Јован. Всуш-

ПРАВОСЛАВНА МАКЕДОНСКА ИКОНА ПРАВОСЛАВНА МАКЕДОНСКА ИКОНА 
ОД 1800 ГОДИНАОД 1800 ГОДИНА

`

"Blagoslovena si ti me|u `enite, i blagosloven e 
plodot na tvojata utroba! I od kade so mene ova, pri 
mene da dojde majkata na mojot Gospod? Za{to, ete, koga 
pristigna glasot od tvojot pozdrav do u{ite moi, radosno 
zaigra mladenecot vo utrobata moja. I bla`ena e taa, koja 
poveruva, za{to }e se ispolni ona {to i rekol Gospod". 

ност, тоа е пештерата во која 
живеел Свети Јован како дете 
и во која мајка му Елисавета го 
сокрила бегајќи од војниците 
на Ирод, кои трчале по неа за 
да го убијат детето: исплашена, 
возбудена, со солзи в очи, а со 
силна вера и надеж во Бога, 
Елисавета пред карпата изви-
кала: "Горо Божја, прими ја мај-
ката со чедото!" По Божја волја 
карпата се отворила, се созда-
ла пештера и во неа се скрила 
Елисавета со младенецот Јо-
ван. По наредба на Ирод џе-
латите го убиле Захариј меѓу 
притворот и Храмот. Неговата 
пролеана света крв се стврд-
нала како камен и "останала 
така како постојан сведок про-
тив Ирод". 

Четириесет дена по убист-
вото на Захариј, Св. Елисавета 
починала во пештерата. За мла-
денецот Јован во пусти ната се 
грижел Сесилниот и Милос-
тивиот Бог и ангел Господов. 
Оваа пештера е адаптирана во 
капела. Била откриена од ца-
рицата Елена и таа тука изгра-
дила црква украсена со моза ик. 

На 7 јули (по нов календар), 
во целиот христијански свет 
се слави раѓањето на Свети 
Јован Крстител.


