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Оче што 
се јави со 

гласот над 
Јордан,

Духу што 
како гулаб 

млечен леташе,
Сине што се крсти од 

пророкот Јован,
Три зраци на 

светлината, една 
светлина сјаеше,

Троице јавена, Ти пееме 
во еден глас:

Оче, Сине, Духу - Боже, 
помилуј нас!

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

БОГОЈАВЛЕНИЕ, ВОДОКРСТ, СО        БОР БОГОЈАВЛЕНИЕ, ВОДОКРСТ, СО   
НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛНА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ

Гласот Господов - над 
водите извикува велеј-
ќи: Дојдете, примете го 

сите духот на премудрост, 
ду  хот на разум, дух на страв 
Божји, од Христа Кој се ја-
вил".

Деветнаесетти јануари! 
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. 

"...Господи, си дошол кон 
гласот од оној што вика во 
пустината - подгответе го па-
тот Господов - откако прими 

лик на 
слуга, ба-

рајќи крш-
тение - Ти 

што не знае-
ше за грев. Те 

видоа водите 
и се испла шија. 
Претечата за-

трепери и из-
вика велејќи: 
Како да го ос-

ветли Све тил-
ни кот на светли-

ната, како слугата 
да ја положи раката 

на Господарот? Осве-
ти ме мене и водите, 

Спасителу, Ти, Кој го зе-
маш гревот 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 водата војува против 
сатаната кој навлегол и во во-
дата, но Бог и оттаму реши да 
го истера. Тој главите на таму 
вгнездените змии ги смач ку-
ва. Темните сили се победени 
од Светлината. Исус победува. 
Господ Исус Христос со Све-
тиот Дух и водата ја обновува 
изветвената од грев човечка 
природа. Го потопува во Јор-
данските води прародител-
скиот грев и гревовите на лу-
ѓето. Го очистува и го осветува 
светот. "Секоја светлина му се 
умножува на светот". Секое 
суштество ликува на земјата. 
Исус излегува од водата. Не-
бесата се радуваат. Небесата 
Му се отвораат. Духот Божји 
слегува како гулаб и се спуш-
та над Него. Глас од небесата 
говори: "Овој е Мојот возљу-
бен 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 обја-
вил пред светот големата тај-
на на Божествената Света Трои-
ца, тајна која се криела во 
Стариот Завет, а само се на-
вестувала. 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 чувството 
на допир. 

реката Јордан, Исус ја осве-
тил водата, празникот е поз-
нат и со името Водици. Овој 
празник се вика уште и Про-
светување, "Зошто секој од 
нас со крштевањето во во-

С В Е ТА  Т   Р О И Ц А  -С В Е ТА  Т   
БОГ ОТЕЦ ,  БОГ СИ   Н И БОГ СВЕТ ДУ ХБОГ ОТЕЦ ,  БОГ СИ 

" 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 
Христос и објавувањето на 
Светата Троица, се просла ву-
ва големиот Господов праз-
ник Богојавление. Поради 
тоа што со влегувањето во 

дата се просветува со тоа што 
станува осиновен од Отецот 
на светлината, со заслуга на 
Синот и силата на Светиот 
Дух". Затоа Господ преку Све-
тото Писмо остава порака лу-
ѓето од цел свет да се крште-
ваат, за да можат да се спасат. 
Исус бил крстен на триесет-
годишна возраст, за да почне 
со спасителската дејност во 
светот. За спомен на оваа Бо-
жествена тајна Крштевање на 
Господ Исус Христос и денес 
се свети вода. На празникот 
Богојавление се врши голем 
Богојавленски водосвет и тоа 
надвор од храмот, во него-

- Glas, glas, glas jas sum glas, a On Re~ Bo`ja,
Ispraten sum da im vikam na decata na Izrail:
Pokajte se, lu|e, eve On doa|a...
Eve go jagneto Bo`jo srede volci odi.
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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

АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

БОГОЈАВЛЕНИЕ, ВОДОКРСТ, СО        БОР   БОР 
НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ

виот двор, на море, на езеро, 
на река, чешма, извор и сл. Во 
свечена Литија верниците трг-
нуваат кон местото каде што 
треба да се изврши чинот По-
топување на Крстот Госпо дов. 
Се упатуваат молитви кон Бога 
за да се осветат водите со 
силата, дејството и слегува-
њето на Светиот Дух и да се 
просве тиме со светлината на 
позна нието. Бог да ни дарува 
бла годет и да ни испрати 
благо словување Јорданово. 

Се пее црковната песна: "Гла-
сот Го сподов - над водите из-
викува..."! Со песни ги просла-
вуваме големината и чудата 
Божји: "Велик си, Господи, и 
чудни се твоите дела и ни-
еден збор не е доволен да ги 
испее Твоите чуда". Тропарот, 
химната на празникот Богојав-
ление, гласи: "Кога во Јордан 
се крштеваше, Господи, се по-
тврди поклонувањето на Све-
та Троица: гласот на Оца све-
дочеше за Тебе и Те нарече 

Свој сакан Син; и Духот во вид 
на гулаб ја потврди вистината 
на Тоа сведоштво. Се јави, 
Христе Боже, и го просвети 
светот, слава Ти". Токму на 
местото каде што реката Јор-
дан истекува од Галилејското 
Море се наоѓа местото на крш -
тевањето - Јорденит. Аџии, 
поклоници и туристи од цел 
свет се собираат овде и об-
лечени во бели долги кошули 
влегуваат во Јордан и се крш-
теваат. Празникот Богојавле-
ние го празнуваат и маке дон-
ските чеда кои живеат по сите 
меридијани на светот. Испол-
нети со длабоки религиозни 
чувства, собрани во своите 
македонски православни црк-
ви во Европа, во Америка и 
во Австралија, тие се жив дел 
на македонското тело и на ма-
кедонскиот дух и се сведоци 
на Свети Климентовото 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 оби-
чаи кои се изведувале на тој 
ден, кога биле крштевани лу-
ѓето кои го примиле христи-
јанството. 

На 20 јануари се просла ву-
ва соборно празникот Собор 
на Свети Јован Крстител, голе-
миот Пророк, Претеча, посеб-
ната евангелска личност, све-
тителот со висока морална 
чистина, кој замина трагично 
од пустината на овој земен 
жи вот полн со злоба, неправ-
да и неморал. "Ниту гладот, 
ниту ѕверот не му го повре-
дија телото во пустината низ 
многуте години, душата не му 
ја повреди ниту очајувањето 
заради самотијата, ниту гор-
доста заради небесните виде-
нија...", зашто потполно й се 
беше предал на Божјата волја. 
"Вистина ви велам: меѓу ро-
 дените 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. Нејзи на-
та страст за освета кон Св. Јо-
ван не била задоволена ниту 
тогаш кога, по наредба на ца-
рот, му ја отсекле главата и й 
ја донеле на послужавник, туку 
злобно со игла му го избола 
јазикот, светиот јазик кој храб-

ро в очи им ја кажал висти-
ната за нивниот блуд, нивниот 
грев пред Бога. Истиот ден се 
одбележува споменот повр-
зан со десната рака на Св. Јо-
ван Крстител, чесната рака со 
која при крштевањето ја до п-
ре главата на Исус и му го по-
кажа на светот Оној кого го 
пророкуваше. Св. Евангелист 
Лука ја пренел светата рака 
од Севастија во Антиохија, од 
каде подоцна била пренесена 
во Цариград. "Глас, глас, глас, 
јас сум глас, а Он Слово Бож-
јо...", продолжува да се слуша 
гласот на човекот со силна 
вера и љубов, гласот на Св. 
Јован Крстител од кој веко-
вите треперат и кој никој не 
може да го задуши. Изградени 
се храмови посветени на Све-
тителот: на местото на крш-
тевањето на Господ, во Се-
вастија - каде бил посечен, во 
Антиохија - каде Св. Ев. Лука 
ја донел неговата десна рака 
и во Цариград - каде оваа 
света рака била пренесена од 
Антиохија, како и во цел свет.

С В Е ТА  Т   Р О И Ц А  -Р О И Ц А  -   
БОГ ОТЕЦ ,  БОГ СИ   Н И БОГ СВЕТ ДУ ХН И БОГ СВЕТ ДУ Х

ДЕСНАТА РАКА НА СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ ДЕСНАТА РАКА НА СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ 
ВО МАНАСТИРОТ "ДИОНИСИЈАТ" ВО ВО МАНАСТИРОТ "ДИОНИСИЈАТ" ВО 
СВЕТА ГОРАСВЕТА ГОРА


