
  

50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 759 / 16.1.2009

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

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

"

" ГЛ АСО Т  ГО С П ОД О В  -  Н А     Д  В ОД И Т Е  И З В И К У В А . . ." ГЛ АСО Т  ГО С П ОД О В  -  Н А   "  

Луѓе, еве, 
Он доаѓа!

Од Него силна 
светлина сјае!

Доаѓа да го просветли 
светот.

Еве го јагнето Божјо, 
среде волци оди.

Господ Исус Христос 
со Своето предвечно 

човекољубие решил да 
го спаси човечкиот род. 
На 30-годишна возраст 

бил крстен во реката 
Јордан од Свети Јован 

Крстител.

Не плаши се - му збо ру-
ва Исус на Јован, туку 
биди смел: Крсти ме; 

зашто јас ќе го ослободам 
светот; й се предавам на смрт-
та умртвената природа да ја 
оживеам. Ти, иако ти наре-
дувам, се стеснуваш да ја по-
дадеш својата рака, а Ев реи-
те, по некое време нема да 
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 
крстам. Зашто, созданието на 

своите раце 
не го презрев, 
не се посра-

мив од зем-
ната природа; 
останувам што 

бев; и што не бев зе дов на 
себе, а моето битие ос тану-

ва непроменливо". (Св. Јован 
Златоуст)

Деветнаесетти јануари! Го-
лем Господов празник, голем 
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 - пригответе го 
патот Господов - откако при-
ми лик на слуга, барајќи крш-
тение - Ти што не знаеше за 
грев. Те видоа водите и се 
исплашија. Претечата затре-

пери и извика велејќи: Како 
да го осветли Светилникот 
на светлината, како слугата 
да ја положи раката на Гос-
подарот? Освети ме мене и 
водите, Спасителу, Ти, Кој го 
земаш гревот на светот".

Свети Јован Крстител Го 
крштева Исус Христос. "Де-
нес се осветува природата и 
се разделува Јордан, и гле-
дајќи го Владиката како се 
крштева, го враќа текот на 
своите води". О, ново чудо! 
Исус во водата војува против 
сатаната, кој навлегол и во 
водата, но Бог и оттаму реши 
да го истера. Тој главите на 
таму вгнездените змии ги 
смач  кува. Темните сили се 
по бедени од Светлината. 
Исус победува. Господ Исус 
Христос со Светиот Дух и 
водата ја обновува извет ве-
ната од грев човечка при-
рода. Ги потопува во јор дан-
ските води прародителскиот 
грев и гревовите на луѓето. 
Го исчистува и го осветува 

"Velik si, Gospodi, i ~udni se tvoite dela i nieden 
zbor ne e dovolen da gi ispee Tvoite ~uda".

КРШТЕВАЊЕТО НА ИСУС ХРИСТОСКРШТЕВАЊЕТО НА ИСУС ХРИСТОС

светот. "Секоја светлина му 
се умножува на светот". Се-
кое суштество ликува на зем-
јата. Исус излегува од водата. 
Небото се радува. Небото Му 
се отвора. Духот Божји се 
сим нува како гулаб и се 
спушта над Него. Глас од не-
бото говори: "Овој е Мојот 
возљубен Син, Кој е по Мо-
јата волја!" (Мат. 3, 16-17)

Бог од небото му ја об ја-
вува 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 Гос-
под во водата и осветувањето 
на јорданските води, Бог ја 
објавил пред светот големата 
тајна на Божествената Света 

Троица, тајна која се криела 
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 чув-
ство на допирот.

Крстен од човечка рака, 
од раката на Св. Јован Крс-
тител - наречениот "ангел во 
тело", Пресветиот и Безгре-
шен Христос, осветувајќи ја 
водата, ни го покажа патот на 
преродба на човештвото со 
вода и со дух, нè ослободи 
од ропството на гревот и нè 
упати кон првобитната сло-
бода, која ни е дар на не го-
вото човекољубие и ми ло-
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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

Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 
("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" 
има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 

www.sisveti.com.mk

БОГОЈАВЛЕНИЕ, ВОДОКРСТ, СО        БОР   БОР 
НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ

" ГЛ АСО Т  ГО С П ОД О В  -  Н А     Д  В ОД И Т Е  И З В И К У В А . . . Д  В ОД И Т Е  И З В И К У В А . . .""   

светот, слава Ти. Токму на 
местото каде што реката Јор-
дан истекува од Галилејското 
Море, се наоѓа местото на 
крштевање - 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 Бого јав ле-
ние го празнуваат и маке-
донските чеда кои живеат по 
сите меридијани на светот. 
Исполнети со длабоки рели-
гиозни чувства, собрани во 
своите македонски право-
славни цркви во Европа, во 
Америка и во Австралија, 
тие се жив дел на македон-
ското тело и на македонскиот 
дух и се сведоци на свети-
климентовото Свето право-
славие.

На 18 јануари се слави 
празникот Водокрст. Во Све-
тата Црква се воспеваат си-
лата и моќта на Крстот. Се 
врши осветување, крште ва-
ње на водата и таа со силата 
на Светиот Дух добива леко-
вита моќ. Празникот е воста-
новен во спомен на неко-
гашните обичаи кои се из-
ведувале на тој ден, кога биле 
крштевани луѓето кои го при-

Нејзината страст за освета 
кон Св. Јован не била задо-
волена ниту кога, по наредба 
на царот, му ја отсекле гла-
вата и й ја донеле на послу-
жавник, туку злобно со игла 
му го избола јазикот, светиот 
јазик кој храбро в очи им ја 
кажал вистината за нивниот 
блуд, нивниот грев пред Бога. 
Истиот ден се одбележува 
споменот поврзан со десната 
рака на Св. Јован Крстител, 
чесната рака со која при крш-
тевањето ја допрел гла вата 
на Исус и му го покажал на 
светот Оној кого го про ро-
кувал. Св. Евангелист Лука ја 
пренел светата рака од Се-
вастија во Антиохија, од каде 
подоцна била пренесена 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 ни-
кој не може да го задуши. 
Подигнати се храмови по-
светени 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 пренесена од Ан-
тиохија, како и во цел свет.

срдие. Во спомен на крш те-
вањето на Господ Исус Хрис-
тос и објавувањето на Све-
тата Троица, се прославува 
големиот Господов празник 
Богојавление. Поради тоа што 
со влегувањето во реката 
Јор дан Исус ја осветил во-
дата, празникот е познат и со 
името Водици. Овој празник 
се вика уште и Просветување, 
"Зошто секој од нас со крш-
тевањето во водата се про-
светува со тоа што станува 
осиновен од Отецот на свет-
лината, со заслуга на Синот и 

на река, чешма, извор и сл. 
Во свечена Литија верниците 
поаѓаат кон местото каде тре-
ба да се изврши чинот Пото-
пување на Крстот Господов. 
Се упатуваат молитви кон 
Бога за да се осветат водите 
со силата, дејството и сим-
нувањето на Светиот Дух и 
да се просветиме со свет ли-
ната на познанието. Да ни 
дарува Бог благодет и да ни 
испрати благословување Јор-
даново. Се пее црковната 
песна: "Гласот Господов - над 
водите извикува...".  Со песни 

"...Gospodi, si do{ol kon glasot od onoj {to 
vika vo pustinata - podgotvete go patot Gospodov 
- otkako primi lik na sluga, baraj}i kr{tenie - Ti 
{to ne znae{e za grev. Te vidoa vodite i se ispla{ija. 
Prete~ata zatreperi i izvika velej}i: Kako da go 
osvetli Svetilnikot na svetlinata, kako slugata da 
ja polo`i rakata na Gospodarot? Osveti me mene i 
vodite, Spasitelu, Ti, Koj go zema{ grevot na svetot".

ДЕСНАТА РАКА НА СВЕТИ ЈОВАН ДЕСНАТА РАКА НА СВЕТИ ЈОВАН 
КРСТИТЕЛ ВО МАНАСТИРОТ КРСТИТЕЛ ВО МАНАСТИРОТ 
"ДИОНИСИЈАТ" НА СВЕТА ГОРА"ДИОНИСИЈАТ" НА СВЕТА ГОРА

силата на Светиот Дух". Затоа 
Господ преку Светото Писмо 
остава порака луѓето од цел 
свет да се крштеваат, за да 
можат да се спасат. Исус бил 
крстен на триесетгодишна 
возраст, за да почне со спа-
сителната дејност во светот. 
За спомен на оваа Божес-
твена 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 не го-
виот двор, на море, на езеро, 

ги прославуваме големина-
та и чудата Божји: "Велик си, 
Господи, и чудни се твоите 
дела и ниеден збор не е до-
волен да ги испее Твоите 
чуда". Тропарот, химната на 
празникот Богојавление, гла-
си: Кога во Јордан се крш-
теваше, Господи, се потврди 
поклонувањето на Света Трои-
ца: гласот на Оца сведочеше 
за Тебе и Те нарече Свој са-
кан Син; и Духот во вид на 
гулаб, ја потврди вистината 
на Тоа сведоштво. Се јави, 
Христе Боже, и го просвети 

миле христијанството.
На 20 јануари се про сла-

вува соборно празникот Со-
бор на Свети Јован Крстител, 
големиот Пророк, Претеча, 
посебната евангелска лич-
ност, светителот со висока 
морална чистина, кој замина 
трагично од пустината на 
овој земен живот полн со 
злоба, неправда и неморал. 
"Ниту гладот, ниту ѕверот не 
му го повреди телото во пус-
тината низ многуте години, 
душата не му ја повреди ниту 
очајувањето заради само ти-
јата, ниту гордоста заради 
небесните виденија...", зашто 
сосема й се беше предал на 
Божјата волја. "Вистина ви ве-
лам: меѓу родените од жена 
не се јавил поголем од Јован 
Крстител", зборува Господ 
Исус Христос.

Светителот го критикувал 
неморалот на царот Ирод, 
кој живеел со Иродијана, же-
ната на својот роден брат. 


