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Овој празник 
нè потсетува 
и на вечното 

покровителство на 
Божјата Мајка низ сите 

векови, и во мирни 
времиња и во војна. 
Богородица ни е дар 

од Бога. Бог ни ја 
подари за закрилница 

и "силен Покров на 
христијанскиот род, 
зашто е повисока од 

сите небесни и земни 
созданија". Таа е наша 

заштитничка пред Бога, 
Го омилостивува Бог и Го 
моли за наше спасение.
Нашите страдања се и 
Нејзина болка, нашите 

солзи се и Нејзини... Таа 
е Мајка на светот, преку 
Која на Христовиот Крст 
било всиновено целото 

човештво. Во својата 
душа ја почувствувала 
неиздржливата болка 

за човечкото земно 
постоење. 

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРО        ДИЦА, СВЕТИ ЈОВАН ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРО   
БОГОСЛОВ И ПРЕПОДОБЕН ЈО       ВАН КУКУЗЕЛБОГОСЛОВ И ПРЕПОДОБЕН ЈО  

В Е Н Е Ц  Н А  Б О    Ж ЈАТА С ЛАВАВ Е Н Е Ц  Н А  Б О   

Преславна Бого-
родице, Дево 
Мајко! Мајко на 

Севишниот Господ! Ние 
го величиме Твојот Покров. 
Пресвета Богородице, риз-

ницо на чистотата и добри ни-
те, спасение на светот, покро-
вителко на светот, "Целата зем-
ја да Ти се поклони и да Ти вос-
пева Тебе!" Царице Мајко, Дево 
Богоневесна, мост кој води до 
небесата, радост на ангелите, 
умртвување на адот, Трнови ти-
от Божествен венец со крвта 
Твоја се натопи, но љубовта и 
милоста Твоја останаа бес крај-
ни и преку Тебе Бог на светот 
му подари голема милост. По-
кровителке на светот, ние го 
сла виме Твојот Покров, го вос-
певаме Твојот светол Омофор: 
"Твојот Пречесен Омофор на-
вис тина е почесен од древниот 
ковчег зашто свети повеќе од 
килибар (не материјално, туку 
духовно)". Ние силно веруваме 
дека го славиме празникот за-
едно со Тебе. Затоа Црквата Ти 
пее. "Дева денес претстои во 
Црквата, и со Соборот на све-
тиите невидливо на Бога Му се 
моли: Ангелите со архијерејите 
се поклонуваат, а апостолите 
со пророците ликуваат, зашто 
за нас Богородица Го моли Пре -
вечниот Бог". Не само пред ил-
јада години, туку Таа се моли 
за светот со солзи и сега и се-
когаш и ќе се моли до крајот 
на вековите. Над нас блеска 
спасителниот Покров на Бого-
мајката. Со свои очи ги гледав 
солзите на Божјата Мајка од 
Чудотворната икона на Богоро-
дица во црквата "Христово Вос-
кресение" во Ерусалим. 

Настанот кој Светата Црква 
го прославува на овој славен 
празник, се случил на први ок-
томври 911 г., за време на вла-
деењето на царот Лав Мудри 
(или Филозоф). На цело ноќно-
то бдение, во преполнетата "Бо-
городична црква" во Влахерна, 

кај Цариград, во четири часот 
по полноќ, високо во воздухот 
издигната над народот се по ја-
вила Пресвета Богородица со 
распространет - раширен Омо-
фор (Покров) во Нејзините раце, 
како со Него да го покривала, 

Свети Андреј Јуродиви, кој бил 
изненаден од тоа што го гле-
дал, покажувајќи му со рака кон 
Пресвета Богородица на сво-
јот ученик - блажениот Епифа-
ниј, по што го прашал: "Гледаш 
ли, брате, Царицата и Госпо дар-

Т И  С И  Ч Е С Н   А  О Б Л Е К А  ИТ И  С И  Ч Е С Н   

"Onaa Koja pod Krstot na Svojot sakan Sin ja 

po~uvstvuva najstra{nata bolka na ~ove~kite stradawa, 

stana Bo`ji dar na site lu|e, dar na maj~inska qubov, 

gri`a, so`aluvawe, maj~insko sostradawe".

штитела целиот народ. Со тоа 
јасно покажала и потврдила 
дека е покровителка над хрис-
тијанскиот свет. "Беше обле че-
на во златокрасен порфир и 
це лата блескаше во неис каж-
лив сјај, опкружена со апос то-
лите, светителите, мачениците 
и девиците". Во Црквата бил и 

ката над сите, како се моли за 
целиот свет?" Епифаниј му од   -
го ворил: "Гледам, свети оче, 
и се ужаснувам!" 

Овој празник нè потсетува 
и на вечното покровителство 
на Божјата Мајка низ сите ве-
кови, и во мирни времиња и 
во војна. Богородица ни е дар 

ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
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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
ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРО        ДИЦА, СВЕТИ ЈОВАН   ДИЦА, СВЕТИ ЈОВАН 
БОГОСЛОВ И ПРЕПОДОБЕН ЈО       ВАН КУКУЗЕЛ ВАН КУКУЗЕЛ

В Е Н Е Ц  Н А  Б О    Ж ЈАТА С ЛАВАЖ ЈАТА С ЛАВА   

Т И  С И  Ч Е С Н   А  О Б Л Е К А  ИА  О Б Л Е К А  И   

Нејзиниот Син, Кој е Извор на 
љубовта, сите ги сожалува и 
сите ги сака. Голема и недопир-
лива е за човечкиот ум таа тај-
на која Божјата Мајка, иако жи-
вее на небото и постојано ја 
гледа Божјата слава, никогаш 
не го заборава и земниот свет, 
и со своето милосрдие ги за шти-
тува целата земја и сите народи. 

Богородице Дево, Те моли-
ме, со Твојот светол Омофор 
ос ветли го и спаси го наслед-
ството на Твојот Син, рас прос-
ти го Твојот спасителен Покров 
над Македонија. 

Богородица стапна на маке-
донската земја уште пред око-
лу две илјади години и ја бла-
гослови. Таа никогаш не ја ос-
тави нашата библиска земја, 
иако кон неа се насочени са-
тански искушенија. Нашата ма-
кедонска земја ја нарекуваме 
света и библиска, не само за 
тоа што е спомната во Светото 
Писмо, туку затоа што речиси 
две илјади години таа е осве-
тувана преку молитвите на Бо-
городица, преку молитвите на 
Црквата, но и натопувана со 
солзите и со крвта на верните 
Христови ученици. И денес 
Божјата Мајка се застапува со 
молитва и со плач за стра да-
њата на македонскиот народ и 
татковината. Нашите страдања 
се и Нејзина болка, нашите сол-
зи се и Нејзини... Таа е Мајка на 
светот преку Која на Хрис то-
виот Крст било всиновено це-
лото човештво. Во својата душа 
ја почувствувала неиздржли-
вата болка за човечкото земно 
постоење. 

Упокојувањето на Свети Јо-
ван Богослов. На 9 октомври 
се прославува Упокојувањето 
на еден од дванаесетте Хрис-
тови апостоли, љубениот Хрис-
тов ученик Св. Јован Богослов, 
кому Христос, распнат на Крс-
тот, му порачал да ја чува Бож-
јата Мајка како своја мајка. Све-
ти Јован Богослов присус тву-
вал на Тајната Вечера, на Хрис-
товото Преображение и на Рас-
петието. Блиску до Крстот стое-
ле Божјата Мајка и Светителот, 
и длабоко во себе ги чув ству-
вале претсмртните Христови 
маки, кои станувале ужасни. 
Прогонет од царот Дометијан 
на островот Патмос, ги напи шал 
Откровението и дел од Све-
тото Евангелие. Се упокоил на 
чуден начин кога имал повеќе 
од сто години. Жив легнал во 
ископан гроб во вид на крст и 
бил погребан. Пред смртта ос-
тавил порака за сите луѓе во 
светот: "Да ја запомнат и да ја 
проповедаат првата и најглав-
ната евангелска заповед - за-
поведта за љубовта". 

од Бога. Бог ни ја подари за за-
крилница и "силен Покров на 
христијанскиот род, зашто е по -
висока од сите небесни и зем-
ни созданија". Таа е наша заш-
тит ница пред Бога, Го оми лос-
тивува Бог и Го моли за наше 
спасение. Тоа најубаво е иска-
жано преку Тропарот на праз-
никот. "Богомајко, денес ние 
бла говерните луѓе светло праз-
нуваме, осенети со Твоето доа-
ѓање, и гледајќи во Твојот пре-
чист образ умилно говориме: 
Покриј нè со Твојот Чесен По-
кров, Богородице и спаси нè 
од секое зло, молејќи Го Твојот 
Син, Христос, нашиот Бог, да 
ги спаси нашите души". Со Неј-
зиниот Чесен Покров, Црквата 
Божја се облече како со пре-
светол венец и осветувајќи се 
ликува пеејќи й: "Радувај се, Ти 
си чесна облека и венец на 
Бож јата слава".

Празникот Покров на Пре-

света Богородица се празнува 
од XII век (на 14 октомври). Таа 
нè повикува да бидеме под Неј-
зиниот Покров и да го обнови 
нашиот живот. Љубовта на Пре-
света Богородица е совршена, 
бескрајна и несфатлива за чо-
вечкиот ум. Таа неизмерно ги 
сакала Бога и сите луѓе во све-
тот. Но, луѓето кои таа ги са ка-
ла го распнале Нејзиниот Син 
Единец. И покрај тоа, Таа про-
должила да го сака светот и да 
го заштитува под Својот По-
кров. "Онаа Која под Крстот на 
Својот сакан Син ја почув ству-
ва најстрашната болка на чо-
вечките страдања, стана Божји 
дар на сите луѓе, дар на мајчин-
ска љубов, грижа, сожалување, 
мајчинско сострадање". Света-
та Православна Црква нè учи 
дека Нејзината бескрајна љу-
бов го опфаќа целиот свет. Таа 
со Светиот Дух од небото ги гле-
да сите луѓе на земјата и како и 

Преподобен Јован Кукузел. 
На 14 октомври, на денот на 
По кров на Богородица, се про-
славува и македонскиот све ти-
тел Преподобен Јован Кукузел, 
византиски композитор и тео-
ретичар кој живеел, се подви-
зувал и се упокоил во XII век. 
Завршил музичко образование 
во Константинопол. Станал мно-
гу популарен пејач на цар ски-
от двор. Го напуштил дворот, и 
во Света Гора бил овчар, а по-
тоа монах. Тој е особено зна-
чаен за развојот на маке дон-
ската музичка култура. Се сме-
та за еден од најзначајните му-
зички дејци во православието 
во текот на средниот век. Од 
византиските теоретичари бил 
наречен втор Јован Дамаскин, 
ангелогласен, извор на музи ка-
та, учител над учителите. "Ра-
дувај се, Јоване! Пеј, и не пре-
станувај да пееш...", му рекла 
Божјата Мајка и во десната рака 
му оставила златник и станала 
невидлива. Тој се удостоил да 
ги дознае денот и часот на не-
говиот крај на земниот живот. 
По негова последна желба бил 
сохранет во неговата црква 
(посветена на Св. Архангели), 
која сам ја изградил на Атос.

СВЕТИ ЈОВАН БОГОСЛОВСВЕТИ ЈОВАН БОГОСЛОВ

МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНСКИ 
СВЕТИТЕЛ СВЕТИ СВЕТИТЕЛ СВЕТИ 
ЈОВАН КУКУЗЕЛЈОВАН КУКУЗЕЛ


