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Религијата е систем од

верувања и практики

кои се однесуваат на светите нешта и ги обединуваат во една

морална заедница сите оние кои и се посветени – приврзаниците

идеи за светите нешта активности кои се

превземаат за да се оствари

контакт со светите нешта



РЕЛИГИСКА ТОЛЕРАНЦИЈА

ТРПЕЛИВОСТ, 

ПОДНОСЛИВОСТ И

ДОПУШТЕНО ОТСТАПУВАЊЕ ОД ВООБИЧАЕНИТЕ РЕЛИГИСКИ

ПРОПИСИ

Македонија е  градина  во  која  владее чувството на мир 

и добра волја на  граѓаните  со  различна вероисповед



ВЕРСКА ПРИПАДНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СВЕТОТ 

ВО 1993 ГОДИНА

Религија Процент

Христијани 33,50 %

Римокатолици 18,70 %

Протестанти 6,90 %

Православни 3,10 %

Англиканци 1,40 %

Други христијани 3,50 %

Муслимани 18,20%

Нерелигиозни 16,40 %

Хиндуисти 13,50 %

Будисти 6,00 %

Атеисти 4,30 %

Кинеска народна религија 2,50 %

Нови религии 2,20 %

Племенски религии 1,80 %

Сики 0,40 %

Евреи 0,30 %

Други 1,00 %

Статистички извори на САД



РЕЛИГИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 Христијанство

 Ислам

 Јудаизам

 Други

Верници во Македонија

 Православни  64,82 %

 Муслимани    33,30 %

 Kатолици         0,35 %

 Протестанти    0,03 %

 Други               1,50 %

Извор: Попис 2002

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0#.D0.A5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.98.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0#.D0.98.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BC
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0#.D0.88.D1.83.D0.B4.D0.B0.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.BC


Македонска Православна Црква -

Охридска Архиепископија

На Вториот Црковно-народен Собор во Охрид во 1958 година, бил усвоен 

предлогот за обновување на Свети-Климентовата Охридска 

Архиепископија како самостојна Македонска Православна Црква, а за 

нејзин прв поглавар бил избран Господин Доситеј.

На 17-ти Јули 1967 година, Светиот Синод на МПЦ свикал трет Црковно-

народен Собор во Охрид каде едногласно била прифатена Синодалната 

одлука за обновување на Охридската Архиепископија како Македонска 

Православна Црква.

Македонската Православна Црква содржи 10 Епархии, предводени од 

девет митрополити. Надвор од границите на Република Македонија, 

МПЦ дејствува во три епархии.

МПЦ ги слави црковните празници согласно јулијанскиот календар (стар 

календар).



МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА -

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Македонски крст, крстот од Велјуса

- еден од симболите на МПЦ.

Грб на Македонска 

Православна Црква

Основач Климент Охридски

Независност 1967

Поглавар Архиепископ Охридски и Македонски г.г. Стефан

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Macedonian_cross.svg
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Macedonian_cross.svg
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93.%D0%B3._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD


Каменот-темелник е поставен на 23 април 1972 година со димензии 36 x 36 м. и се состои само од

куполи и лакови, под кои е опфатена површина од околу 1.000 м². На тој простор може да се соберат

речиси 6000 верници. Главната црква му е посветена на Св. Климент Охридски, а долната црква на св.

Богородица.

Врз основа на проектот што го подготви архитектот Славко Брезовски, изградбата почна на 23

април 1972 осветувањето е извршено по повод 1150 годишнината од раѓањето на патронот, св. Климент

Охридски на 12 август 1990 во времето на Архиепископот Охридски и Македонски Господин Господин

Гаврил.

На 45 метри висока камбанарија, што се наоѓа во дворот, лево (на север) од главниот влез на црквата, се 

поставени 3 камбани. Најголемата е тешка 1000 kg, втората 500 kg, а третата 300 kg и сите се излеани 

во Австрија.

Фонтаната пред црквата е подарок од Исламската верска заедница.

Фреските се дело на академскиот сликар Јован Петров со соработниците.

Соборен архиепископски храм на Македонската православна црква

„Свети Климент Охридски“

„Свети Климент Охридски“ Скопје

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://mk.wikipedia.org/wiki/1972
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/1990
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%92%D0%97


ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ВО РМ

Исламска Заедница во Република Македонија, е верска организација на сите
муслимани кои живеат на просторот на Република Македонија. Таа е
компетентна и одговорна институција за развојот на верскиот живот врз
здрави исламски основи; го организира одржувањето на верски работи на
верниците и ги одредува нивните задачи и обврски. Исламската Заедница ја
штити и негува скапоцената ризница на моралните, социјалните,
економските, културните, образовните и другите вредности на нејзините
припадници. Таа ги претставува муслиманите од ова поднебје во земјата и во
странство и ги штити нивните интереси во сите областите од животот.

Сулејман Реџепи е поглавар на ИВЗ во Македонија

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1


Шарената џамија во Тетово

На десниот брег на реката Пена во градот Тетово во XV век е подигната џамија со турбе што денес е

во урнатини. Џамијата е значајна по своите внатрешни и надворешни сликарски декорации. Особено е

живописана јужната страна која се гледа од главниот пат што води кон Гостивар. Во составот на овој

амбиент, се наоѓа и зачуваниот амам, кој денес е уметничка галерија, како и конаците претставуваат

интересна урбанистичка целина. Со конзерваторско-реставраторските работи на сликарите во

џамијата и надвор од нејзината фасада, повратен е некогашниот изглед и убавина.

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80


ЕВРЕЈСКА ЗАЕДНИЦА ВО РМ

По 1945 година скоро и да не постоеле Евреи во Македонија. Поголемиот број Евреи кои

живеат во Македонија главно живеат во Скопје. Во Републикава моментално живеат само

250 Евреи. Другите членови од Еврејската заедница биле или убиени за време на војната

или одлучиле да не се враќаат назад.

Поради вака малата популација, Еврејската заедница во Македонија изгубила многу од 

својата традиција.

Денес, во Македонија најголем дел од Евреите живеат во Скопје, неколку фамилии во 

Тетово, Штип и Битола.



Синагогата „Бет Јаков“-Скопје

Обновената синагога „Бет Јаков“ била осветена на 11 март 2000 година во зградата

на Еврејската заедница во Скопје. Во неа редовно се одржуваат служби за

поголемите еврејски празници според еврејскиот календар.

Прозорците се украсени со прекрасни витражи со мотиви од еврејскиот животен

циклус и Парохетот („завеса“) којшто го краси светиот .

Претседател на Еврејската заедница- Г-дин Здравко Шами.

http://mk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/2000


Заедничко за сите религии се убедувањата за:

мир, слога, љубов

да се помага на болните, слабите и сиромашните, 

да не се нанесува Болка на луѓето околу нас.



РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

- ЦРКВА

- СЕКТА - (јеховини сведоци, армија на спасот...)

- КУЛТ - (сатанизам)


