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Кејот на Вардар и 
плоштадот Македонија 
беа целосно исполнети, 
а во трката по крстот во 
водите на реката Вардар 
учествуваа 153 верници.

"На овој ден, сите 
македонски води се 
богојавленски води, а секоја 
река и езеро, секоја наша 
вода е македонски Јордан. 
Се собравме да празнуваме 
и да покажеме дека трае 
традицијата присутна со 
векови", кажа поглаварот 

на Македонската 
православна црква, 
Г.Г.Стефан.
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На големиот христијански празник 
Водици, Камениот мост во Скопје 
беше центар на православната ре-

лигија во државава, а осветените води на 
Вардар симбол на верата, заедништвото, 
љубовта. Околу 10.000 верници присус-
твуваа на најмасовната централна мани-
фестација, кои нетрпеливо чекаа да ви дат 
кој од пријавените 153 верници ќе биде 
среќникот кој ќе го фати светиот крст.

"Ова ми беше желба уште од дете. А 
тоа што прв пат се пријавив и го фатив 
крстот за мене претставува голема среќа 
и радост. Господ да е со нас и да нè чува 
од зло", беа зборовите на триесет идве-
годишниот Мирко Петровски од Скопје, 
во чии раце светна светиот крст, кој од 
Камениот мост во водите на Вардар го 
фрли поглаварот на МПЦ, Г.Г.Стефан, во 
присуство на неколку илјади верници, 
кои го прославија верскиот празник 
Богојавление-Водици.

"Господ Исус Христос, влегувајќи во 
водата, ни го покажал патот кој преку 
водата води до вечен живот. А водата, 
односно крштението е вратата преку која 
се влегува до царството на вечната за-
едница со Бога. На овој ден, сите маке-
донски води се богојавленски води, а 
секоја река и езеро, секоја наша вода е 
македонски Јордан. Се собравме да праз-
нуваме и да покажеме дека трае тра ди-
цијата присутна со векови. Бого јав ле-
нието е наречено и просвештение, зашто 
е настан кој просветува и помага да ја 
сфатиме постојаната грижа на Бога за чо ве-
кот. Богојавлението е настан кој пос тојано 
поучува како да го љубиме Бога, како да 
ги сакаме луѓето. Тоа е настан кој нè 
поттикнува да се утврдуваме во ве рата.

Богојавлението нè собра и оваа го ди-
на овде во Скопје, како и во Охрид и во 
Преспа, во Гетеборг, Детроит, Сиднеј и 
покрај сите води каде што живеат по-
божните Македонци", истакна архи епис-
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"МАКЕДОНСКИ ВОДИ СЕ "МАКЕДОНСКИ ВОДИ СЕ 
БОГОЈАВЛЕНСКИ ВОДИ"БОГОЈАВЛЕНСКИ ВОДИ"

копот Стефан. 
Годинава прв пат православните вер ни-

ците од општините Ѓорче Петров и Карпош 
заедно го прославија денот Бо гојавление-
Водици. Светиот крст беше фр  лен од Же лез-
ничкиот мост во на сел бата Хром, а среќата 
втор пат да го фати крстот ја имаше Велимир 
Илиевски од Нерези. Големиот христијански 
празник беше прославен и во други градови 
во земјава, но најспектакуларно беше во Ох-
рид. Кејот и бродовите беа претесни да ги 
соберат десетте илјади гости, кои го следеа 
осветувањето на езерските води. Светиот 
крст по четврти пат го фати 33-годишниот 
охриѓанец Митко Топенчаров, по што сле-
дуваше голем огномет.

"Крс тот го фаќам четврти пат, а ова ми е 18-
та година едноподруго да учест вувам. Студот 
е најмал проблем. Важно е да си духовно 
подготвен и со верба во Бога", кажа Топен-
чаров. 

По традиција кумовите го даруваа со го-
лем сребрен крст. 

Инаку во цела Македонија верниците го 
празнуваа овој голем празник. Беа фрлени 
крстови и во Радовиш, Куманово, Штип, Крива 
Паланка, Велес, Кичево... А, и Македонците во 
Австралија го про сла вија големиот хрис ти-
јански празник Бо гојавление - Водици. Хра-
мовите беа исполнети со верници кои, исто 
така, нетрпеливо чекаа крстот да се фрли во 
импровизираните базени. 


