ПРАЗНИКОТ
ОТСЕКУВАЊЕ НА ГЛАВАТА НА
СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ

По
убиството
на Св. Јован
Претеча,
Ирод Антипа
извршил и
друго зло. Заедно
со своите војници тој
му се потсмевал и хулел
по Господ Исус Христос, при
страдањата, пред неговата смрт
за спасение на светот: "Ирод, пак,
со војниците свои, откако Го понизи
и Му облече светла облека, Го прати
повторно при Пилат".
Св. Јован бил убиен пред Пасха. На неговиот
гроб во Севастија, Светите рамноапостолни цар
Константин и царица Елена подигнале Црква
која е осветена на 11 септември и поради тоа е
востановено празнувањето на тој ден. Во истата
Црква се положени моштите на Јовановите
ученици, Елисеј и Авдиј.

Н

а 11 септември Светата
Црква му вознесува слава на големиот и вистински Божји праведник, најславниот и последен пророк
во Стариот Завет, пророкот на
Севишниот, наречениот "ангел
во тело", Свети Јован пророк,
Претеча и Крстител Господов.
На овој ден се сеќаваме на крвавото злосторство над Свети
Јован Крстител, кога му била
отсечена главата, заради ѕверскиот гнев на безбожната жена
Иродијада. Сеќавањето на овој
настан ги трепери срцата и ги
возбудува сите оние кои го
слушнале гласот на Светото
Евангелие, и гласот на Оној
кој вика во пустината на овој
живот, гласот на Свети Јован
Крстител.
Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ги задржуваме нашите мисли на најсилните моменти од
крволочното згаснување на
животот на смелиот проповедник на вистината, застапникот на правдата Божја, маченикот кој настрада за вистината. Го задржуваме нашиот
поглед на најголемото злосторство на цар Ирод Антипа
и Иродијада, кои со желба за
одмазда ја побарале главата
на Св. пророк Јован, поради
тоа што јавно ги укорил за
нивниот гревовен живот, за
нивното незаконско живеење
во блуд, спротивно на Законот Божји. Св. Јован го критикувал неморалот во Римската
империја, ги изобличувал човечките гревови и го проповедал покајанието.
Тој храбро се појавил пред
царот и директно в очи му ја
кажал вистината: "Не ти е поз-

волено да ја водиш жената на
твојот брат". Затоа тој го фрлил Јован во темница. Ирод
Антипа бил вториот син на ста-

праведен човек и дека народот го смета за пророк.
Но, Иродијада сакала да му
се одмазди, чекала да й се ука-

АНГЕЛ ВО ТЕЛ
КОЈ НАСТРАДА
“[to i da pobara{ od
mene, }e ti dadam, duri
i polovina od moeto
carstvo”.
риот Ирод (убиецот на 14.000
деца Витлеемски маченици).
Царувал во Галилеја, бил четворовласник над Галилеја. Бил
оженет со ќерката на арабискиот цар Арета. Но, се вљубил
и бил заслепен од необичната
убавина на Иродијада, жената
на својот жив роден брат Филип и направил неморално
дело. Ја истерал својата законска жена, а ја зел жената на
својот брат. Тој се плашел од
Св. Јован. Знаел дека е свет и
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же можност да биде убиен човекот кој й укажувал за нејзиниот голем грев. Тогаш Ирод
Антипа за својот роденден приредил забава во дворецот. Ги
поканил на вечера своите кнезови, војводи и старешините
галилејски. До доцна во ноќта
траела веселбата. Недолична
забава. Одвратна гозба. Препуштени на телесните страсти. Неиздржана смеа. Весели
извици на гостите кои не знаеле зошто се смеат. Некои пијани, други полупијани. Царот
во полупијана состојба. Извиците на гостите се слушале во
затворот, кој бил под нив, каде
бил затворен Св. Јован, допирале до неговите уши.
Лукавата Иродијада ја наговорила својата ќерка од пр-

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА
СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ ВО
МАНАСТИРОТ "СВЕТИ ЈОВАН БИГОРСКИ"

О - МАЧЕНИК
ЗА ВИСТИНАТА

СВЕТИ РАМНОАПОСТОЛНИ
ЦАР КОНСТАНТИН
И ЦАРИЦА ЕЛЕНА
ПОДИГНАЛЕ ЦРКВА НАД
ЈОВАНОВИОТ ГРОБ

виот брак, Саломија, да игра
пред царот и гостите. Сите
се воодушевиле од бесрамната танчерка. Сите уживале
во играта на бесрамната девојка. Царот Ирод Антипа
се занел од таа игра, од нејзините страстни предизвикувачки движења. Не можел
да се воздржи од своите
сопствени слабости. На девојката й ветил дека ќе й
даде сè што ќе посака: "Барај од мене што сакаш и ќе
ти дадам!" Тој й се заколнал:
"Што и да побараш од мене,
ќе ти дадам, дури и половина од моето царс тво".
Злобната Иродијада, жестоката мајка, ја наговорила
својата ќерка да ја побара
главата на Јован. Царот се

согласил. Сакал да ја исполни
клетвата која ја дал пред своите гости. Ис пратил џелат во
затворот и наредил на девојката да й ја донесат главата на
Јован. Доцна во ноќта затворската врата се отворила. Невиниот затвореник помислил
дека можеби се покајале оние
кои неправедно го затвориле
и доаѓаат да го ослободат од
затворот. Но, суровиот џелат
му ја отсекол главата на Св. Јован и на табла й ја донел на
девојката, а таа бесрамна девојка дрско ја зела в раце и й
ја однела на мајка си. Главата
на Св. Јован била донесена
среде одвратната гозба. Од
неа сè уште течела врела црвена крв. О, каква непријатна
сцена на таа вечера, каков
страв ги опфатил сите "кога ја
здогледаа човечката глава,
носена на чинија како јадење,
од која течеше крв, и која при
тоа ја движеше устата и изговараше зборови". Ги изговараше последните зборови кои
му ги рекол на Ирод: "Ти не
можеш да ја имаш жената на
Филип, братот свој".
Пакосната Иродијада со
игла го избоцкала јазикот на
светителот, светиот јазик кој
й укажал на нејзиниот грев и
неморал за да се покае.
Таа ноќ Јовановите ученици го погребале телото на Јо-

Ne ti e pozvoleno
da ja vodi{ `enata na
tvojot brat” .
ван (без глава). Иродијада ја
закопала неговата глава длабоко, на некое нечисто место.
Апостолите го известиле Исус
за сè.
По убиството на Св. Јован
Претеча, Ирод Антипа извршил и друго зло. Заедно со
своите војници тој му се потсмевал и хулел по Господ Исус
Христос, при страдањата, пред
неговата смрт за спасение на
светот: "Ирод, пак, со војниците свои, откако Го понизи и
Му облече светла облека, Го
прати повторно при Пилат".
Царот арапски Арета бил
многу навреден и засрамен
поради развратното дело на
Ирод. Сакал да му се освети
за срамот кој й го нанел Ирод
Антипа на неговата ќерка, која
ја напуштил за да ја земе Иродијада за жена. Тој сакал да ја
исчисти честа на својата ќерка. Затоа тој го нападнал Ирод
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со војска, но и Ирод со својата
војска тргнал против Арета.
Настанала страшна битка при
која војската на Арета ја победила војската на Ирод. Ирод
претрпел страшен пораз. Целата негова војска погинала,
а тој едвај останал жив. Потоа
го стигнала праведна казна.
Го изгубил своето царство,
власта и богатството. Бил лишен од сè тоа. Со Иродијада и
со нејзината ќерка бил испратен во прогонство од страна
на римскиот император Калигула, и тоа прво во Галија (во
градот Лион), а подоцна во
Шпанија (во градот Илерд),
каде Иродијада и Ирод во
беда и во понижување го завршиле својот живот. За нив
се смета дека "земјата се отвори и живи ги проголта".
Но, тие претходно ја виделе смртта на Саломија, која
по Божја казна го завршила
својот живот на следниот начин: Саломија поминала покрај замрзнатата река Сикорис. Мразот се скршил и таа
паднала во вода до грло. Сантите мраз цврсто ја стегале
околу грлото. Таа со телото
висела во водата, а со главата
над мразот. Мрдала, преткала
"играјќи со нозете во водата,
како што некогаш играла во
дворот на Ирод. Но, не можела ниту да се подигне ниту
да потоне додека остриот мраз
не й ја отсекол главата". Водата й го однела телото. Нејзиниот труп не бил пронајден.
Главата на Саломија им ја донеле на Иродијада и на Ирод
на чинија, како некогаш главата на Свети Јован.
Св. Јован бил убиен пред
Пасха. На неговиот гроб во
Севастија, Светите рамноапостолни цар Константин и царица Елена подигнале Црква, која
е осветена на 11 септември и
поради тоа е востановено празнувањето на тој ден. Во истата
Црква се положени моштите
на Јовановите ученици, Елисеј
и Авдиј.
Сесилниот, милостивиот,
праведниот Бог го удостоил
својот верен, ревносен, храбар пророк со повеќе венци
на славата во Царството Небесно: како пустиножител, како
девственик, како учител и
како проповедник на покајанието, како пророк, како маченик и како Претеча и Крстител Господов.
Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд

