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Ние, богословите, иако сме недостојни да зборуваме, 
тука се обидуваме, во рамките на нашата моќ... 
молитвата нѐ потсетува на нашата ништожност, 

а само малиот труд на тоа дека 
„ние сме само мало камче од еден голем мозаик“. 

Сепак, ние Го љубиме Бог со сето наше срце, 
се насочуваме кон изворот на животот, 

кон Божјото Царство, 
по стапките на 

„големите духовници на нашата земја и на сите православни 
христијани“, бидејќи тие ни се пример и поткрепа во нашиот 

духовен живот.

Никој не треба да посакува 
да биде спасен само тој, 
без да бидат спасени и 

другите

преп. Порфириј 
Кавсокаливиски



ПРЕДГОВОР

 Со благослов на ректорот на Богословијата и по позитивните реакции 
поради возобновувањето на Млад богослов, кои всушност, Неговото 
Високопреосвештенство Митрополитот г. Агатангел ни ги пренесе, пред вас 
е списанието број 2.

Во очи Христовото Воскресение учениците при МПБ принесуваат уште 
една своерачна жртва – текстуални трудови, во слава на Бог – Пресвета 
Троица.

Посакувајќи ви пријатни мигови, поминати низ редовите што следуваат, 
ве поздравуваме со вечно радосните зборови: Христос Воскресна †, со 
надеж дека Господ Исус Христос ќе воскресне во нашите и ваши срца.

Уредникот
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Што и да правиш, сакаш или помислуваш, сети се, дека Бог гледа. 
Од тој поглед не бегај, напротив, 

изложи ја сета своја душа на тоа вечно гледање. 
И, Тој ќе ги согори сите твои гревови и нечистотии 

уште на самиот почеток. 
Така, твојата душа ќе биде здрава; 

секогаш ќе биде просветлена од Божествената светлина.



���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������

7

Слава Ти, Боже наш, слава Ти!

Возљубени во Христос Спасителот, браќа и сестри, како што 
странецот посакува да се врати во својата татковина и како што робот 
ја посакува слободата, така и нашиот православен македонски народ, 
откако неправилно ја укинале Охридската архиепископија во 1767 
година, непрестајно се борел да ја возобнови. И, слава Му на Бог, точно 
по 200 година, во 1967 година, се возобнови Охридската архиепископија 
во лицето на Македонската Православна Црква. 

За прв Архиепископ на возобновената Охридска архиепископија 
бил избран Митрополитот Доситеј, а првиот нејзин Синод, пак, освен 
Архиепископот Доситеј, го сочинувале и Митрополитите: Климент, Наум, 
Методиј и Кирил. Архиепископот Доситеј управувал со Скопската епархија, 
Митрополитот Климент со Преспанско-битолската, Митрополитот 
Наум со Злетовско-струмичката, Митрополитот Методиј со Дебарско-
кичевската, а Митрополитот Кирил со Полошко-кумановската епархија.

По прогласувањето на автокефалноста, Македонската Православна 
Црква – Охридска архиепископија, продолжила да ја дооформува својата 
структура.
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Минатата 2017 година го прославивме 50-годишниот јубилеј од 
возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на МПЦ. Тој 
јубилеј беше одбележан во сите епархии. Истиот, по Божја промисла, 
беше збогатен со три канонизации. На 30-от ден од месец април, во 
Слепченскиот манастир „Свети Јован Крстител“, беше канонизиран 
за светител преподобниот маченик Кипријан Слепченски. Во седмата 
недела по Христовото Воскресение, на 28 мај 2017 година, во диптихот 
на светиите се вброи и новиот светител – Епископот Велички Гаврил. 
Канонизацијата беше извршена во Соборниот храм „Свети Николај“ 
во Штип. Со Светата Литургија чиноначалствуваше Архиепископот 
Охридски и Македонски г.г. Стефан во сослужение на членовите од 
САС на МПЦ – ОА, како и на голем број свештенослужители и монаси. 
Моштите на светиот Гаврил денес почиваат во Лесновскиот манастир. 
На 24 септември, пак, по милоста Божја, македонскиот народ се удостои 
со уште еден свет молитвеник пред престолот Божји – преподобниот 
архимандрит Јоаникиј Ракотински. Неговата канонизација се одржа 
во Соборниот храм „Свети Климент Охридски“ во Скопје. На Светата 
Божествена Литургија присуствуваа и отци од светогорскиот манастир 
„Дохијар“, од манастирот „Свети Јован Крстител“ – Верија, претставници 
од Албанската Православна Црква и сестринство од Бугарија. Неговите 
свети мошти сега се наоѓаат во Соборниот храм на град Скопје.  

Преку овие три нови светилници на Православната Црква, Бог ни 
докажува дека и Македонската Православна Црква е дел од едната, 
света, соборна и апостолска Црква, и дека и во неа престојува благодатта 
на Светиот Дух – Господ. Вистинската Христова Црква постојано дава 
светители – ако нема светители, нема ниту вистинска Црква.

Освен 50-годишниот јубилеј од основањето на Македонската 
Православна Црква, имавме уште една причина за уште поголемо 
торжество. Станува збор за 50-годишниот јубилеј од основањето на 
Македонската православна богословија, која го носи името на нашиот 
духовник и заштитник светиот Климент Охридски. Пред 50 години, на 
26.09.1967 година, САС донел Одлука за отворање училиште, во кое 
ќе се изучуваат богословските науки, со цел оттаму да излезат новите 
свештенослужители на МПЦ. Богословијата најпрво функционирала во 
манастирот „Горен свети Илија“, за потоа да биде преместена во село 
Драчево, каде што функционира до денес. Во неа има интернат кој ги 
згрижува децата од сите краишта на Македонија. Бог нè удостои, во 
неа да имаме и велелепен параклис, кој служи за редовно одржување 
на богослужбите, но и за практицирање на дел од предметите кои се 
изучуваат во неа. Богословијата секогаш цели да чекори напред.
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Имаме и добро подготвен професорски колегиум, кој секогаш ни 
стои на располагање, за секое наше прашање, проблем (телесен или 
духовен), проблеми околу науките кои се изучуваат, или за практични 
совети околу богослужбите. Многу значаен дел од Богословијата е 
и нејзината библиотека, која изобилува со книги од секој жанр. Таа 
е причината за излегување на голем број спремни теолози од ова 
училиште. Таа е богатство, отскочна даска кон целта...

 
 Богословијата е срцето на МПЦ – ОА. Таа е духовниот расадник, 

од кој нашата Света Црква ги бере плодовите. Во неа учеле дел од 
денешните Епископи на нашата Црква, свештеници, ѓакони, монаси, 
наставниот кадар... Сето тоа што е постигнато до денес, треба да ни биде 
мотивација за да твориме и да придонесуваме за овој наш свет дом. 
Мотивација треба да ни биде и тоа што оваа институција е основана 
од трудот на нашите предци, тие кои со пот и маки придонесувале за 
доброто на Богословијата. 

 По молитвите на светиот наш заштитник, светиот Климент 
Охридски, Господ да нѐ помилува и спаси. Амин!

Ние, богословите, секое ново лето Господово, му се радуваме 
на патрониот празник на нашата Света Црква и на нашата духовна 
ризница – Богословијата. Минатата година тој се поклопи со двата 
јубилеја. Празнувањето започна со света празнична Вечерна во храмот 
„Вознесение  Христово“ во Драчево. На ова молитвено одбележување 
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присуствуваа членовите на САС на МПЦ – ОА, како и многубројни отци и 
верници. Вечерната беше предводена од Митрополитот Тимотеј, којшто 
со сите браќа сослужители ни го збогатија молитвеното празнување. Ова 
беше само почетокот на празничната радост. 

Веднаш потоа, сето внимание се префрли во просториите на 
Македонската православна богословија. Во параклисот „Св. Климент 
Охридски“ одекнаа богословските гласови пеејќи го тропарот на 
празничниот славеник. Митрополитот Петар ја прекрши празничната 
погача, а веднаш потоа следуваше богатата програма за настанот. 
Следуваше и неодминливото наградување на богословите за 
подготвените песни и темати, чии имиња се криеја во пликовите. 

  
Конечно настапи и главниот момент – промоцијата на Монографијата 

за МПБ. Архиепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан ја презеде 

таа одговорност како наш духовен татко и прв го започна излагањето 
за новото епохално дело. Промоцијата беше надополнета и со говорот 
на проф. отец Јован Таковски. Тој, преку неколку реченици, нè врати 
во времето на основањето на ова сетилиште и ни влеа восхит кон 
основнополжниците.     
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Во својот говор, Архиепископот г.г. Стефан ја нагласи големината 
на Богословијата како мајка која се грижи за своите чеда, истакнувајќи: 
„каква Богословија имаме, таква и Црква имаме“. 

                       

Слово на Архиепископот Охридски и Македонски г.г. СТЕФАН

 „Книгава што е пред нас – Монографијата „Педесет години Македонска 
православна богословија Свети Климент Охридски“, е дело-историја. Ова е 
дело што сведочи за еден 50-летен свештен период, за животни вистини, 
за искушенија и добродетели, за другарувања и стекнати пријателства, 
за наобразба и знаења. Пред нас е едно сокровиште на информации, 
податоци и фактографии, што сведочат за еден сегмент од полувековната 
современа историја на Македонската Православна Црква.
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Промовирајќи ја монографијата, сакам да кажам збор два за ова и за 
ваквите училишта, нивната појава и потреба. Имено, уште во Стариот Завет 
премудриот Соломон, забележал дека лажните умувања оддалечуваат од 
Бога (Мудр 1, 3), а пророкот Осиј вели дека незнаењето за Бога донесува 
погибел за народот (Ос 4, 6).

Во Новиот Завет се истакнува дека водачот треба да гледа повеќе од 
оние што ги води (сп. Лк 6, 39) и дека учителот треба да е пообразован 
од своите ученици (сп. Мт 10, 24). Затоа Господ не ги испратил по светот 
Своите ученици без претходно добро да ги подготви: три и пол години тие 
имале можност да ги слушаат Неговите зборови и да ги гледаат Неговите 
дела. Така Тој, од прости рибари, направил премудри ловци кои ја уловиле 
вселената, и ја рашириле Неговата наука дури до крајот на светот.

Св. ап. Павле се вбројува меѓу најучените луѓе на неговото време. И 
тој, откако прогледал по ослепувањето пред Дамаск (Дела 9, 3-9), го примил 
Евангелието преку откровението на Исуса Христа (Гал 1, 12), па знаел какви 
треба да бидат оние што треба да го учат народот. – На верните треба да 
им се биде пример во словото, поведението, духот, верата и чистотата, му 
советува тој на својот ученик Тимотеј (1 Тим 4, 12).

Потребата од образование ја согледувал и св. Јован Златоуст, 
неповторливиот проповедник и толкувач на Словото Божјо. Тој вели дека 
оној кој треба другите да ги учи, мора да биде пообразован од оние што 
се учат. 

Св. Василиј Велики, кој строго се придржувал по пораките на св. ап. 
Павле, вели дека како што окото е светилник за телото, така и пастирите 
треба да бидат очи за луѓето и светот, за да може да се разликува доброто 
од злото и лажното од вистинското. 

Св. Григориј Богослов, големиот заштитник на образованието во 
Црквата, вели дека тоа мора да биде солидно, и во себе да ја содржи 
науката над науките и уметноста над уметностите, за да можат пастирите, 
раководејќи се по тоа, правилно да управуваат со луѓето...

Токму во таа смисла треба да го разбереме организирањето на 
богословски училишта за потребите на Црквата, како во Александрија, 
Антиохија, Кесарија, Картагина и др., како и во некои манастири и познати 
библиотеки. Меѓу попознатите учители биле Ориген, Дидим, свети 
Атанасиј, свети Кирил и др. во Александрија, свети Григориј Чудотворец 
во Неокесарија, свети Григориј Богослов и свети Јован Златоуст и др. во 
Цариград, свети Василиј во Кесарија Кападокиска, свети Григориј Ниски во 
Ниса, свети Амвросиј во Милано, блажен Августин во Ипон, Тертулијан и 
свети Кипријан во Картагина, свети Лав Велики во Рим и др. 

За свети Кирил Солунски, рамноапостолниот просветител се знае 
дека во Цариград, на Магнаурската школа, ги изучил и граматиката, и 
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геометријата, и дијалектиката и сите филозофски науки, како и реториката, 
аритметиката, астрономијата, музиката... Колку бил посветен на науката се 
гледа и од тоа кога при една прилика му биле понудени високи позиции 
во царскиот двор, рекол: За мене нема ништо поголемо од учењето. 
Знаејќи го за добро упатен во тајните на христијанската наука, свети Кирил 
бил определуван да ја брани христијанската вера и при Агарјаните, и при 
Хазарите, или заедно со брата му Методиј да го проповеда Евангелието на 
разбирлив јазик меѓу словенските народи во Средна Европа: Оди Филозофе, 
зашто никој друг не може достојно да го изврши тоа, или земи го твојот 
брат, игуменот Методиј, па оди, му се обратил царот на рамноапостолниот 
просветител. 

И нашиот патрон, за кого блажениот Теофилакт, Архиепископот на 
Прва Јустинијана и Архиепископ Охридски, рекол дека свети Климент бил 
најучениот човек, кој созборови ги упатил народите кон верата Божја, кој 
со својот чесен живот и со проповед за Бога ги учеше луѓето, кој преку 
мудроста на зборовите, верата ја објаснил и ги учел луѓето да ја почитуваат 
Неразделната Троица, по неговото враќање во Македонија, по Моравската 
мисија како придружник на светите браќа Кирил и Методиј, во Охрид 
основал училиште токму со таква цел: да образова кадри за потребите 
на Црквата на нашиве простори и пошироко. Не престанувајте да ги 
поучувате луѓето што ви се поверени!, ги советувал пастирите. А колку бил 
оддаден на учителската и пастирската служба, потврдил и со она што го 
напишал и оставил, и со тоа колку влијаело неговото дело и меѓу неговите 
современици, потоа, па сѐ до наши дни. Пазете го внимателно стадото што 
ви е доверено, поучувајќи го со благост и водејќи го со љубов, е негова 
порака, потребна за пастирите во сите времиња. 

 Токму затоа, во книгава, со житието на светиот Климент Охридски, 
се одбележува фактот дека ова македонско духовно училиште е градба, 
стројно изградена на цврст темел, а тоа е учителската и просветителската 
дејност на основоположникот на нашата духовност. Ова наше училиште 
е токму такво – создадено за истата цел, за потребите на Македонската 
Православна Црква, наследничката на Охридската архиепископија, која се 
создаде врз основата поставена од самиот свети Климент.

 Во книгава, на повеќе од 500 страници се говори за почетоците 
и формирањето на наставата и работата на Богословијата. Во 
текстот е поместено словото на возобновителот на охридскиот трон, 
блаженоупокоениот Доситеј, на отворањето на Богословијата во 1967 
година во манастирот „Свети Илија“ во с. Бањани, Скопско, во кое тој ќе 
рече: „Беше радост за сите наши луѓе кога се пренесе веста за отворањето 
на МПБ. Од денес таа постои фактички и ќе делува во духот на свети 
Климент, свети Наум и другите наши верски просветители през вековите... 
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Наша желба е Богословијава да биде продолжеток на просветната дејност 
на свети Климент Охридски“. А првиот ректор на Богословијата, достојниот 
за спомнување – проф. Борис Бошковски, во својот говор визионерски ја 
оправда потребата од постоењето на средното богословско училиште: „Во 
културната историја на човештвото имало примери генијални потфати да 
пропаѓаат, само затоа што немало оспособени наследници започнатото 
да го продолжат. (И) ... Автокефалната МПЦ не би можела да напредува и 
да дава достојни плодови на самостојна Црква, ако нема способен млад 
кадар, кој ќе го прифати и ќе го продолжи ова наше големо дело“.

Во Монографијата се даваат прецизни податоци за сите досегашни 
генерации богослови, од првата во учебната 1967/68, до последнава во 
учебната 2016/2017, со имиња и презимиња, со ученици што го положиле 
зрелосниот испит итн. Меѓу другото, интересен за пошироката црковна 
и нецрковна јавност, ќе биде и презентирањето во пошироки рамки на 
успешната иницијатива на САС и на некои професори од првиот кадровски 
состав на Богословијата, за враќање на учениците Македонци од 
Богословиите во Призрен, Белград, Крка и Сремски Карловци, а сè со цел 
истите да ја продолжат својата наобразба во новоотворената Богословија 
на својата Црква. Во книгава, исто така, се прави и пресек на најважните 
одлуки, кои и фактографски се презентираат, на САС и на Управата на 
Богословијата, а се однесуваат на функционирањето на Богословијата, на 
учебниот процес и на интернатското живеење.

Секако, неодминлив дел е и белегот што низ учебната историја го 
оставиле учениците со своите достигнувања. Затоа, еден дел од книгата 
е посветен на поетските и прозните искажувања на богослови од разни 
генерации, дела што зрачат со инвентивност, вера, наивност, искреност 
и чистота, како и со острина и истенченост на зборот. Евидентна е и 
перцепција за тоа дека овие надежни кадри на нашата Црква веќе почнале 
да го градат чувството за темелност во изразот, во изложувањето на темата 
и оправдувањето на поставената теза, како и чувството за научност. 

Во текстовите, пак, на поканетите изложувачи – поранешни 
професори и богослови, од кои некои денес се свештеници или заземаат 
видни места во нашата света Црква, се добива една заокружена слика за 
Богословијата, и тоа во два правци: како се создаваше, како се градеше 
севкупниот карактер на ова школо, од најразлични аспекти – просторни, 
наставни, потоа предизвиците со интернатот и неговото функционирање, 
и второ: како, од сегашна гледна точка, на овие години, од позицијата на 
која се и работата што ја работат, некогашните богослови се искажуваат 
за своето школување, какви се нивните чувства за тоа време, кои се 
нивните сведоштва, како и заклучоците за тоа што добиле со школувањето 
во Богословијата. Но, нема богослов, кој нема да го признае фактот дека 
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Богословијата за сите нас, завршените богослови, донесе само плодови 
достојни и потребни за животот и за професијата, и во однос на наобразбата 
и во однос на градењето на карактерот и на личноста. 

Последните страници од ова дело, кое излезе со благослов на САС, 
но со штедрото залагање на актуелниот Ректор на Богословијата, Неговото 
Високопреосвештенство, Митрополитот Повардарски г. Агатангел, со 
неуморниот труд на актуелниот наставнички совет на МПБ, за што им 
честитаме и сме им благодарни, како и со професионалното искуство и 
асистенцијата на издавачката куќа „Матица Македонска“, се посветени 
на биографиите на некогашните и на актуелните професори, редовни и 
хонорарни, на биографиите на архијереите, членови на САС на МПЦ, кои 
ја завршиле Богословијата или, пак, биле предавачи во неа, како и на 
деталните списоци на досегашните ректори, професори и секретари, со 
податок за периодот во кој делувале.

Затоа, ова дело е своевиден албум и дневник за сите досегашни 
наставници и ученици, за сите што учеа и се учеа, што раководеа или го 
помагаа одвивањето на животот во ова училиште, заедно со интернатот. 
Ова е книга – споменик на годините зад нас, но и книга показател за 
времето пред нас! А каква улога имаше и ќе има ова наше Светиклиментово 
училиште, покажува и тоа што скоро сите сегашни наши активни 
свештенослужители, и овде во татковината и меѓу иселените по светот, го 
завршиле ова училиште, како и професорите во истово, и на Богословскиот 
факултет, седеле во клупите на Богословијата.

Ние, богословите, знаеме честопати, ако не и секогаш, во моментите 
кога ќе се сретнеме, да се потсетуваме за спомените поминати во ова 
училиште, за доживеаното и за проживеаното. И тоа се часови разговори за 
ситуации, за кажани и направени работи, за меѓусебни шеги и досетки, но 
и со заклучоци за значајни и важни нешта, а кои се однесуваат на животот 
и функционирањето на нашата света Црква. Затоа топло го препорачувам 
ова дело, особено на црковната јавност, посочувајќи дека секој завршен 
богослов треба да го има во својата библиотека. И на тој начин ќе биде 
искажана љубовта и благодарноста кон Богословијата за тоа што таа ни го 
дала и овозможила. А ни дала многу!

Како ученик во третата генерација, како и од името на сите генерации 
богослови, ве повикувам да си спомнеме за сите ректори, професори и 
воспитувачи, за сите од помошниот персонал, за сите кои ни помогнаа да 
ги изучиме богословските науки и ни всадија љубов кон Бога и кон Црквата 
Христова и кон нашата Охридска и Македонска архиепископија.

Дај Боже, вечно нека прославува ова наше училиште, заедно со 
Црквата наша, а за доброто на нашиот верен народ и татковината наша. 
Амин!“
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Инаку станува збор за капитално монографско дело во кое доста 
детално се разработени 50-те години од работењето на Богословијата. 
Следуваат редови посветени на Монографијата, испишани од раката на 
нашиот ректор:

„Монографијата за педесетгодишниот јубилеј од формирањето 
на Македонската православна богословија содржи повеќе поглавја, од 
кои првите 5 се за петте десетлетија од постоењето на Богословијата, 
шестото поглавје е составено од говори за Богословијата, седмото со 
творби на младите ученици-богослови, и осмото поглавје го сочинуваат 
биографските податоци на досегашните ректори и професори, меѓу кои 
има и дел од Архијереите на нашата Македонска православна црква.                       

Монографијата започнува со Слово за првиот архиепископ на 
возобновената МПЦ, Неговото Блаженство Архиепископот Охридски и 
Македонски Доситеј, како и неговото обраќање до гостите и учениците 
во Богословијата при свеченото отворање. Потоа следи обраќање од 
професорот и ректор Борис Бошковски. Во првиот дел следат списоци 
од првите примени ученици и формирањето на класовите, извештаи за 
завршената година, лични раскажувања од неколку свештеници, кои 
биле префрлени од српската во првата македонска Богословија. Потоа 
за секоја година од првата деценија следат поздравни говори, списоци 
за примени ученици, и извештаи за завршената година, списоци со 
професори и вработени лица во Богословијата и интернатот, и разни 
вести од Богословијата. Објавени се и списоци со ученици кои изразиле 
желба да студираат надвор од Македонија.  

Во вториот дел се опишани настани и вести од втората деценија од 
животот на Богословијата. Започнува со опис на прославата на јубилејот 
– десет години постоење на Богословијата, поздравни говори и повторно 
списоци за примени и завршени богослови. Евидентно е зголемувањето 
на бројот на ученици, професори и предмети. 

Третиот дел започнува со прославата на триесетгодишното 
постоење на Богословијата, па потоа повторно списоци за примени 
ученици и извештаи за завршените богослови. 

Четвртиот дел опфаќа многу новини, пензионирање на некои 
професори, промена во наставниот кадар, доаѓање на нови професори, 
реновирање и доградување на Богословијата, привремено преселување 
во хотел „Изгрев“ во Струга, и повторно враќање во веќе реновираната 
и доградена училишна зграда со интернатски простор. Потоа следуваат 
списоци на примени ученици и извештаи за завршените богослови. 
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Во петтиот дел се наоѓа известување за осветувањето на параклисот 
во зградата на Богословијата, а потоа следат списоци со примени ученици 
и извештаи за завршените богослови. 

Во шестиот дел се опфатени повеќе спомени за Богословијата од 
поранешни ученици, а сега веќе професори, свештеници. Сите опишуваат 
различни аспекти од престојот и школувањето во ова училиште. 

Во седмиот дел се опфатени авторски дела на учениците од 
Богословијата, разни песни, или богословски теми, напишани по повод 
патрониот празник или некој натпревар. 

Во осмиот дел се поместени биографиите на Архијереите на 
Македонската Православна Црква, на досегашните ректори и на сите 
досегашни професори. 

Со ова завршува Монографијата за Македонската православна 
богословија, која е составен и неодделив дел од историјата, животот 
и иднината на Македонската Православна Црква. Без познавање на 
историјата на Богословијата, не можеме да ја разбереме ниту историјата 
на нашата МПЦ. А без историјата на МПЦ, останува празна и историјата 
на Македонија. Поради овие причини сметаме дека ова дело е значајно 
за сите кои се интересираат за историјата на нашата Црква, за слава на 
Бога – Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин!“

                                                                                       Митрополит Повардарски
                                                                                                                    +Агатангел
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Планираната празнична програма ја заокружи токму тој –  ректорот 
на Богословијата Митрополитот Повардарски г. Агатангел, којшто 
срдечно им се заблагодари на сите присутни, а во својот скромен говор 
придодаде завршен збор велејќи дека во Богословијата се наоѓа солта 
која е и иднината на Црквата.

              
И, неизбришливо во сеќавањето ќе остане дека во рамките на оваа 

прослава излезе и нашето чедо – возобновениот „Млад богослов“.
На крајот беше приредена трпеза на љубовта на која можеа да се 

видат лицата на многу генерации богослови. 
 За сето ова Му благодариме на Семилостивиот Бог, Кој секогаш 

ни подарува изобилна сила и духовна поткрепа за секое празнување 
да биде сè подостојно и попразнично, како што прилега, исто како по 
примерот на апостолската љубов за празнувањето.

По молитвите на светиот Климент Охридскиот Чудотворец, и 
на сите светии, Господи Исусе Христе, Боже наш, заштитувај ја нашата 
Света Македонска Црква, верниот Твој народ и сите Помесни сестрински 
Православни Цркви, сега и секогаш, и во вечни векови, амин!

Христијан Ѓошев
Благоја Атанасоски
Ангел Василковски
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Божји дечиња!

Сега сѐ се исполни со светлина: небото, земјата и пеколот... 
Христос воскресна! 

Божји дечиња! Ве поздравувам со преобилната неземна радост, 
осветлувајќи ве со силата на Божјите зборови: „Христос воскресна!“

Благодатниот пламен на таа спасоносна вест, што повторно 
силно се разгоре над Господовиот грб, се рашири низ светот!

Преисполнувајќи се со светлината на тој пламен, Божјата Црква 
денес ни подари: „Христос воскресна!“

Љубени во Христос браќа и сестри, пријатели мои! Вие, 
секако, и самите забележавте, меѓу многуте наши големи и радосни 
христијански празници, по својата свеченост и посебна радост се 
издвојува празникот на светлото Христово Воскресение – празникот 
над празниците и свеченоста над свеченостите!

Во нашата Православна Црква не постои служба која е 
повеличествена и повпечатлива од воскресната. Токму поради тоа 
сите верни така брзаат кон храмот на воскресната ноќ.

Воскресната (пасхална) богослужба навистина е слична на 
преубавата гозба, која Господ им ја подготви на сите што доѓаат под 
благодатната сеница на Неговиот дом. 

Замислете се во воскресните зборови на св. Јован Златоуст! Со 
татковска нежност и радост Господ ги прима оние кои Го љубат со 
целото свое битие. „Блажен е оној кој се потрудил уште од првиот 
час“ – тоа се оние кои од раната младост непоколебливо чекорат по 
Неговите Божји стапки.

Меѓутоа, Тој не ги отфрла ниту оние кои надевајќи се на 
сомнежот во својата душа, Му се приближиле дури во зрели, па и 
во поодминати години. „За да не се исплашат во своето колебање, 
Господ со љубов го прима и последниот како прв: Тој ги прифаќа 
делата и ги бакнува намерите.“
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Несомнено е дека сите вие, кои во текот на воскресната ноќ 
бевте во храмот, почувствувавте необична восхитеност... Нашите 
души ликуваа, преисполнети со чувство на благодарност кон 
нашиот Господ Спасител за вечниот живот, што на сите ни го подари. 
Воскреснатиот Христос од земјата кон небото го вознесе човечкиот 
род и на човековото постоење му даде возвишена смисла.

Човечката душа копнее за вечно среќниот живот. Таа го бара... 
Заради тоа луѓето се така копнежливи во храмот. Не само верните, 
туку и оние кои со својата свеќа се далеку од христијанството.

Тие не доаѓаат тука само за да ја гледаат свеченоста на 
христијанската богослужба. Нивната душа, која при раѓањето му е 
дадена на секој човек, тежнее кон Светлината на незалезното Сонце 
на правдата, тежнее кон Вистината.

Вернците во текот на таа света ноќ ја чувствуваат посебната 
сила на светлата радост на Христовото Воскресение, која изобилно 
се излева.
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Тоа не би требало да нѐ чуди. Христовото Воскресение е темелот 
на нашата вера, тоа е неразрушливата потпора во нашиот земјен 
живот.

Христос со Своето Воскресение им овозможи на луѓето да 
ја сфатат вистинитоста на Неговото Божество, вистинитоста на 
Неговото возвишено учење, спасоносниот карактер на Неговата смрт. 
Христовото Воскресение е крај на Неговиот животен подвиг. Друг 
крај не ни можел да постои, бидејќи тој е непосредна последица на 
моралната смисла на Христовиот живот.

Да не воскреснеше Христос, залудна ќе беше нашата проповед 
и вера, вели апотолот Павле. Меѓутоа, Христос воскресна и со Себе го 
совоскресна целото човештво!

Спасителот на земјата, на луѓето им донесе совршена радост. 
Заради тоа во текот на воскресната ноќ во црквите слушаме 
псалмопеење, и самите учествуваме во него: „Твоето Воскресение, 
Христе, го воспеваат ангелите на небото, удостој нѐ и нас на земјата 
да Те славиме со чисто срце!“

Во Својата молитва пред крсните страдања, Тој од небесниот 
Отец бара на луѓето да им подари голема радост: „Освети ги со 
Својата вистина... за да ја имаат во себе Мојата полна радост“ (Јован 
17, 17; 13). 

Со Христовото Воскресение на човекот му се отвори нов свет на 
светлина и вистински блаженства.

Во текот на Својот земјен живот, Спасителот повеќепати ги 
изговори зборовите, скапоцени за верните души: „Јас живеам, и вие 
ќе живеете“ (Јован 14, 19), „и Својот мир вам ви го давам“ (Јован 
14, 27). „Ова ви го кажав за Мојата радост да остане во вас и вашата 
радост да се исполни“ (Јован 15, 11).

За човекот се отвори нов живот. Му се овозможи да умре за 
гревот, за да воскресне со Христос и да живее со Него.

Во Посланието до Римјаните, апостолот Павле вели: „Ако 
пострадавме соединети со Неговата смрт, тогаш и со воскресението... 
но, ако умреме со Христос, веруваме дека со Него и ќе живееме“.
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„Пасхата, која ни ги отвора рајските врати“, пееме во Пасхалниот 
канон.

Не постои, мили мои, посветла радост од воскресната. Ние се 
радуваме затоа што во Воскресението ни се открива нашиот вечен 
живот.

Нашата воскресна радост е радост заради преобразувањето 
(промената) на целиот наш живот во нераспадливост, заради нашето 
тежнеење кон бесмртното добро, кон нераспадливата убавина.

Ние сега ја празнуваме големата совршена тајна – Христовото 
Воскресение, победата на Животодавецот над смртта! Нашиот 
Спасител триумфираше над злото и темнината, и затоа богослужењето 
во нашата Православна Црква е толку исполнето со ликување и 
радост.
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Верните ја исчекуваа таа свечена служба, подготвувајќи се за неа 
во текот на долгите седмици од светата Четириесетница. Природно е 
што сега срцата се исполнети со неопислива радост.

Најдлабоката смисла на Христовото Воскресение се содржи во 
вечниот живот кој Тој им го подари на сите Свои следбеници. И еве, 
веќе полни две илјади години, Неговите следбеници непоколебливо 
веруваат не само дека Христос воскресна, туку и во своето идно 
воскресение за вечен живот.

За време на Својот земјен живот, Христос повеќепати зборувал 
за Себе како за носител на животот и воскресението. Меѓутоа, тие 
зборови на Учителот тогаш биле неразбирливи не само за народот, 
туку и за Неговите ученици и апостоли.

Смислата на тие зборови станала разбирлива дури по Неговото 
Воскресение. Дури тогаш и Неговите ученици сфатиле дека Тој 
навистина е Владиката на животот и Победникот над смртта. Така, 
тие тргнале да проповедаат за тоа по целиот свет.

Ние, љубени, во тие радосни денови си честитаме едни на други: 
„Христос воскресна!“ Така ќе се поздравуваме следните четириесет 
дена, до денот на Христовото Вознесение.

Само два збора! Меѓутоа, тоа се прекрасни зборови, кои 
изразуваат непоколеблива вера во Вистината за нашата бесмртност; 
најрадосната за човечкото срце.

Христос е Живот! Тој многупати за Себе вели дека е извор на 
вечниот живот, бесконечен за оној кој ќе поверува во Него.

Христос воскресна – и вашата душа нека се радува во Господ!
Христос воскресна – и исчезнува стравот пред смртта.
Христос воскресна – и нашите срца се исполнуваат со радосна 

вера дека по Него и ние ќе воскреснеме.
Да се празнува Воскресението – тоа значи со целото срце да се 

спознаат силата и големината на Христовото Воскресение.
Да се празнува Пасхата – тоа значи да се стане нов човек.
Да се празнува Воскресението – тоа значи со сето срце и 
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помислите да Му се благодари и да се прославува Бог заради Неговиот 
неискажлив дар – дарот на Вокресението и љубовта.

И ние, заедно со вас, во тие денови ликуваме и радосно 
прославуваме, фалејќи и прославувајќи го подвигот на Божјата љубов.

Христос воскресна!
Да ги отвориме своите срца за средба со Оној Кој пострада 

заради нас, умре и воскресна. Тој ќе влезе и ќе го исполни нашиот 
живот со Себе и со Својата Светлина, преобразувајќи ги нашите души. 
Ние, пак, како одговор на тоа, љубовно ќе тргнеме по Него, по нашиот 
крсен пат, бидејќи на неговиот крај, несомнено, блеска и нашето 
воскресение за вечен живот.

Да се празнува Воскресението – тоа значи да се стане нов човек. 
Таа спасителна состојба на нашите души, љубени, ви ја посакувам од 
срце!

Архимандрит Јован Крестјанкин
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Воскресението 
и Благодатниот оган во Ерусалим

† Христос воскресна!

 Со првата утринска светлина, ангелска рака го тргна големиот 
камен, потпрен на влезот од гробот. Наместо мирис на трулеж и 
распаѓање, дувна мирис на живот, и од гробната тишина како да се 
вознесе кон небото едно величество. Се исполни она што го претскажаа 
пророците, за Исус Христос, она што и Самиот Тој го претскажа за 
Себе, она што во Стариот Завет беше дадено во форма на преобраз, 
на пророкот Јона во утробата на китот. Христос воскресна! Во секоја 
седмица имамае еден ден, што го нарекуваме недела и тој ден е спомен 
за Христовото Воскресение. Тоа веќе покажува дека христијанската 
душа чезнее непрестајно да се радува за Христос, Воскреснатиот од 
мртвите. За нас, верниците, две ноќи во годината се многу важни: и 
двете се пресвети! Тоа се: Божикната ноќ и Светозарната ноќ на светлото 
Христово Воскресение. Во првата од нив, се извршува најголемата 
тајна: јавувањето на Синот Божји, Второто Лице на Пресветата Троица 
во тело. Тоа е почеток на земниот живот на Богочовекот.

Во втората – Пасхалната ноќ, наситена со светлина и неизмерна 
радост, што надминува сè што Црквата го слави преку годината, 
завршил искупителниот подвиг на Богочовекот. Со Воскресението на 
Христос, започнува новата ера во животот на човештвото, времето на 
Новиот Завет на Бог и човекот, Царството на благодатта, епохата на 
спасението...

Гробот на Господ Исус Христос стана лулка на нов живот, крајот 
стана почеток на вечноста, смртта триумф на бесмртоста, тагата – извор 
на радост! Но, во Христовиот гроб не се случило чудо само еднаш. 
Чудо се случува секоја година на Велика Сабота. Тоа чудо се нарекува 
,,Чудото на Светиот Оган’’. Во тој ден Ерусалимскиот Патријарх влегува 
во гробот на Месијата, и по молитвите на Патријархот, свеќите во 
неговите раце и кандилата во гробот се палат на чудесен начин. 

„Кога вратите зад мене се затворија, внатре владееше потполна 
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темнина. Одеднаш, на мермерната плоча се појави светлина. Тогаш 
спокојно почнав да читам молитви. Потоа почна сѐ посилно да блеска 
светлината, подобна на распрснати ситни бисери, обоени во разни 
бои; тие се слеваа и воедно поцрвенуваа и станаа пламен... и токму 
од тој пламен се запалија приготвените свеќи...“ Вака Архиепископот 
Михаил им раскажува на верните што точно се случило внатре. Пред 
Архиепископот да почне со церемонијата, него внимателно го испитува 
полицијата за да бидат сигурни дека тој нема запалливи средства во 
него.

            
Огнот, којшто гори од свеќите, верниците го ставаат на своите 

лица, коса, раце, брада и тој не ги гори. Восокот од свеќите се нарекува 
„Благодатна роса”. Луѓето, кои се наоѓаат во храмот, се исполнети со 
неспоредно чувство на радост и спокојство. Особено интересно е што 
рамнодушни не остануваат дури ни оние кај кои чудото им противречи 
на нивните убедувања.

Бог по молитвите на Неговата Пречиста Мајка и на сите светии, 
да нè помилува и спаси. Амин†

Филип Дујовски
Стефан Илиевски
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Духовниот живот 
во Страдалната седмица

 Еден старец вели: „Слободната волја е како меч со две острици, 
бидејќи можеме да ја исползуваме за да го достигнеме подобието 
Божјо, а злоупотребувајќи ја можеме и да отпаднеме од Бог, како и 
од самата човечност“. Од поукава на Старецот сфаќаме дека самиот 
човек е тој што избира дали ќе ја искористи слободната волја за да 
го достигне подобието Божјо (т.е. да биде во заедница со Бог) или ќе 
ја злоупотреби живеејќи со гревот и со самото тоа автоматски ќе се 
оддалечи од Бог. 

  Иако Бог сака сите да се спасат, сепак, ја почитува нашата 
слобода – слободната волја, затоа што ако се наруши слободата, се 
нарушува и Неговиот лик во нас, според Kој сме создадени.

Наближувајќи до празникот над празниците – Христовото   
Воскресение, во Страдалната седмица, како што ни опишува Светото 
Евангелие, можеме да го забележиме целиот духовен развој на оние 
кои сакаат да бидат во заедница со Бог, и целиот развој на оние коишто 
сакаат да бидат во заедница со демоните (страстите).

 Почнувајќи од настаните кои се случиле на Велик Четврток, 
според Преданието на Црквата, во куќата на светиот апостол и 
евангелист Марко, Господ Исус Христос, заедно со апостолите, ја јадел 
последната Пасха. Токму на оваа вечера, Спасителот ја основал Тајната 
над Тајните, Светата Евхаристија. Преку оваа пресвета Тајна, човекот 
ги прима Телото и Крвта Христови во вид на леб и вино, и преку нив 
ја остварува заедницата со Бог. Најважно е да се спомне дека без 
Причест, т.е. без примањето на Телото и Крвта Христови, ние не сме 
вистински христијани. Како што вели еден отец: „Без Причест нема 
вистинско христијанство“. 

Подоцна, знаеме дека Јуда, еден од дванаесетте Христови 
апостоли, доаѓајќи во Гетсиманската градина со војници, каде што 
Спасителот по Тајната вечера заминал со учениците, им Го предал 
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својот Учител на еврејските првосвештените, со цел да се здобие 
со материјалното богатство (триесетте сребреници). Таа страст 
(среброљубието), која ја имал Јуда и ние денес ја негуваме собирајќи 
си богатство само за себе, а не мислејќи за нашите ближни. Толку сме 
самољубиви, што воопшто не ни е грижа дали на некој му е потребна 
нашата помош. А, забораваме дека Богочовекот Христос ни рекол: 
„Доколку не сте го направиле тоа (не сте му помогнале) на еден од 
овие најмали браќа и Мене не сте Ми го направиле“ (Мт. 25, 45). Со 
самото тоа што ние ги предаваме ближните на пропаст, т.е. ги оставаме 
во нивните страдања, без да им помогнеме, ние Го предаваме на 
страдања Христос. Ние сме самите тие, коишто си го затвораме нашето 
срце за Божјата благодат со тоа што сè уште живееме со страстите. 
Не сакаме да се покаеме. А човекот, велат светите Отци, не може да 
замисли колку благодат ни носи милосрдноста. Таа е како магнет, кој 
ја привлекува несоздадената Божја енергија. Да не го заборавиме 
Христовото ветување: „Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат 
помилувани“ (Мт. 5, 7), како и: „кој напои еден од овие мали само 
со чаша студена вода како Мој ученик, вистина ви велам, нема да 
ја загуби својата награда“ (Мт. 10, 42). Сите можеме да помогнеме, 
некој повеќе, некој помалку. Но, сето тоа да го правиме како смирени 
Христови ученици, т.е. во слава на Бог, а не во наша слава. Затоа што, 
ако правиме добро за другите да нè видат и да нè фалат, каква ќе 
ни биде наградата? Зарем со самото тоа не покажуваме дека тоа го 
правиме за задоволување на нашите страсти, за задоволување на 
нашето его?

 По предавството на Спасителот, следува Неговото судење 
од страна на првосвештениците Ана и Кајафа. Тие, иако ги гледале 
Христовите чуда, сепак, не поверувале дека Тој е ветениот Месија, и 
од завист кон Него, поради тоа што почнале да Го следат многу луѓе, 
барале начин да Го обвинат и да Го распнат. 

 Денес и ние постојано ги судиме и ги осудуваме нашите 
ближни за нивните гревови, воопшто не мислејќи за нашите. Ние ја 
гледаме раската во окото на ближниот, а гредата во нашето око не ја 
забележуваме (спореди Мт. 7, 3). Токму овие две работи, судењето 
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и осудувањето на нашите ближни, ја покажуваат нашата гордост, 
нашето славољубие – високото мислење дека ние сме праведни, а 
другите грешни. Поради тоа вратите на нашето срце се затворени за 
Бог. 

Следува распнувањето на Богочовекот Исус Христос на крст. 
Што е крстот за нас православните христијани? Тоа е нашето 
спасение. Токму на него Синот Божји се распна за да ги прикова на 
него и нашите гревови, покажувајќи ја со тоа Неговата голема љубов 
кон нас. Крстот е единствениот начин преку кој и ние можеме да 
се спасиме, само доколку и ние се распнеме со нашиот Спасител. 
Како да се распнеме? Вистинското распнување е приковувањето на 
нашите страсти и гревови на крстот и започнување на нов живот со 
Христос и за Христос. Вистинското распнување е нашето покајание, 
но и отфрлањето на земните задоволства од нашиот живот. Значи, 
оној кој вистински се распнал, сите други луѓе ги смета за распнати, 
т.е за очистени од гревот и во нив Го гледа Самиот Христос. Тој што 
вистински се распнал ги живее плодовите на Светиот Дух: „љубовта, 
радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, 
кротоста, воздржливоста“ (Гал. 5, 22 – 23). Оние коишто сè уште 
живеат со делата на телото: „прељубодејство, блудство, нечистотија, 
бесрамност, служење на идоли, магии, непријателство, кавги, 
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ревнувања, гнев, расправии, несогласувања, ереси, зависти, убиства, 
пијанство, срамни гостувања и други слични работи“ (Гал. 5, 19 – 21) 
не се распнале заедно со Христос, а апостолот Павле додава дека: 
„оние што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божјо“ (Гал. 
5, 21). 

Истото можеме да го кажеме и за Христовото погребение. Ако не 
се погребаме со Христос, т.е. ако не ги погребаме (умртвиме) нашите 
страсти, тогаш не е возможно да воскреснеме со Него. Само оние 
коишто се подготвени да се распнат и да се погребаат со Христос, 
истите тие и ќе воскреснат со Него во нов живот. Сите сакаме да 
воскреснеме со Господ Исус Христос и да се спасиме, но малкумина 
од нас се подготвени да се распнат себеси заедно со Него на крстот. 
И ние треба да бидеме погребани, т.е. и ние како Христови деца 
влегуваме во гробот заедно со нашиот Татко Христос? За тоа повторно 
ни сведочи светиот апостол Павле, кога им пишува на Римјаните: 
„А ако сме, пак, чеда, ние сме и наследници Христови, но само ако 
со Него страдаме, та со Него и да се прославиме“ (Рим. 8, 17). Без 
страдање нема прославување. Без распнување нема воскресение. Со 
самото наше распнување и погребение, ние го соблекуваме стариот 
човек со неговите страмни дела и се облекуваме во новиот (спореди 
Кол. 3, 9 – 10). И, како круна на сè доаѓа Христовото воскресение. „Кој 
е во Христа, тој е ново создание“ (2 Кор. 5, 17). Тоа е и целта на нашиот 
живот, со Него да се распнеме и со Него да воскреснеме, и каде што 
ќе биде Тој, таму да бидеме и ние. 

 Таков е развојот на духовниот живот на оние коишто сакаат 
да бидат во заедница со Христос, а нивниот крај да биде Царството 
небесно. А, пак, развојот на оние коишто сакаат да бидат во заедница 
со страстите (демоните) е ист како развојот на Јуда. Крајот на тој 
развој е пеколот.

 Токму поради тоа, да се покаеме за нашите гревови, затоа 
што нема човек што не згрешил, и да го отвориме нашето срце за 
воскреснатиот Христос да се всели во него. Тој е нашиот Родител и 
чека ние да Го побараме. Кога телесниот родител е подготвен да им 
прости на своите децата за сè што тие му згрешил, колку повеќе би ни 
простил нашиот небесен Отец, нам, Неговите возљубени чеда?
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 Затоа, да ги запомниме зборовите запишани од еден непознат 
Старец, во еден од манастирите на Света Гора: „Ако умреш пред да 
умреш, нема да умреш кога ќе умреш“ и со Божјата помош да умреме 
за овој свет, и да живееме за Христос. 

Христос воскресна†

Благоја Атанасоски
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Предназначеноста на човекот и
Божественото Откровение

 Бог нѐ создал, нас луѓето, според Своите образ и подобие – ни 
дал разум, слободна волја и бесмртна душа, за спознавајќи Го Него и 
станувајќи Му подобни (слични) да стануваме сѐ подобри и подобри, 
да се усовршуваме и така да го наследиме вечниот и блажен живот 
со Бога. Затоа постоењето на човекот на земјата има длабока смисла, 
голема предназначеност и висока цел.

 Во Божјото создание нема и не може да има ништо 
бесмислено. Затоа, ако човекот живее без вера во Бога, ако не живее 
според Неговите закони, ако не живее за идниот вечен живот, тогаш 
постоењето на таквиот човек на земјата станува бесмислено. За 
луѓето што живеат без Бога животот е неразбирлив.

 Секој човек, за да ја исполни својата предназначеност и да 
го добие вечното спасение, неопходно е, како прво, да Го спознае 
вистинскиот Бог и правилно да верува во Него, односно да има 
вистинска вера, а како второ, да живее според таа вера, односно да 
ги сака Бога и луѓето, и да прави добри дела. Апостол Павле вели 
дека „без вера не е можно да Му се угоди на Бога“, а апостол Јаков 
дополнува дека „верата без добри дела е вера без љубов“, односно 
таквата е без дејство – мртва.

 Вистинското учење за тоа како треба луѓето да веруваат во 
Бога и како да живеат се содржи во православната христијанска 
вера, зашто таа се темели на Божественото Откровение. Така се 
нарекува сето она што Самиот Бог им го открил на луѓето за Себе и за 
правилната вера во Него. Своето Откровение Бог им го соопштувал 
на луѓето на два начина: природен и натприроден. Природниот е кога 
Бог му се открива на секој човек преку видливиот свет (природата) 
и преку нашата совест, која е како Божји глас во нас, што ни кажува 
што е добро, а што лошо, но исто така, и преку самиот живот односно 
сета историја на човештвото. Сиот свет што нѐ опкружува е една 
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голема книга на Божјото Отковение, којашто сведочи за семоќта и 
премудроста на Бог Творецот. Меѓутоа, природното Откровение, 
самото по себе, не е доволно, зашто гревот ги помрачува човековиот 
ум, волјата и совеста. Доказ за ова се паганските религии во кои 
вистината е помешана со лажни човечки измислици.

 Затоа, Господ го дополнува природното со натприродното 
Откровение кога Самиот или преку ангелите ги открива нештата за 
Себе. Бидејќи секој човек не може да го прими Откровението поради 
својата нечистотија и слабоста на духот и телото, Господ избира 
особено праведни луѓе, коишто можат да проникнат и да посведочат 
за Откровението.

 Во полнота и совршенство Божјото Откровение го донел на 
земјата Самиот воплотен Божји Син, нашиот Госопод Исус Христос, и 
го распространил по сета земја преку Своите ученици и апостоли. Ова 
Откровение и денес се шири меѓу луѓето, а го чува Светата Црква, на 
два начина: со посредство на Светото Предание и Светото Писмо.

 

 Од почетокот на светот, па сѐ до Мојсеј немало книги, па 
учењето за верата се пренесувало усно, преку предание, односно со 
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збор и со пример, од еден на друг – од предци на потомци. И Самиот 
Исус Христос Своето учење им го пренел на Своите ученици преку 
проповед и преку личен пример, а не со помош на книга. 

Така и апостолите ја ширеле верата и ја граделе Христовата 
Црква, но за Откровението да се сочува точно, под влијание на 
Господ, некои свети луѓе ги запишале најважните моменти во книги. 
Самиот Бог – Светиот Дух невидиво им помагал во тоа. Станува збор 
за Светото Писмо – Библијата, сотавена од два дела: книги од Стариот 
Завет и книги од Новиот Завет. Сите тие книги се напишани од рацете 
на различни луѓе и во различно време, но истите се напишани под 
раководство на Светиот Дух. Книгите од Стариот Завет се напишани 
пред Христовото раѓање, а тие од Новиот потоа. Зборот завет значи 
ветување, затоа што во тие книги се содржи Божјото учење, ветено 
од Бога за луѓето. Апостолот Павле вели: „Целото Писмо е од Бога 
вдахновено и полезно за поука, за изобличување и поучување во 
правдата“ (2 Тим. 3, 16). 

Како што кажавме погоре, сето Божјо Откровение се чува во 
Светата Црква, која ја основал нашиот Спасител Господ Исус Христос, 
поставувајќи ја за чуварка на Своето Откровение.

Димитар Поп-Атанасов
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Литургијата

 Што е всушност Литургијата? Литургијата е најголемото нешто 
на земјата, бидејќи во неа се извршува најголемта Тајна – Светата 
Евхаристија, односно причестувањето со Телото и Крвта Христови. 
Литургијата треба да биде центар на духовното образование, 
бидејќи таа не е само симбол, туку и живот на еден христијанин. 
Во Православието, Литургијата означува изразување на верата и 
учењето за Црквата. „Правилото на молитвата е правило на верата.“ 
Ако го почитуваме ова правило, ќе се удостоиме да ги откриеме 
вистинските основи на православното верско образование. 

Уште од кога била востановена, па сѐ до ден-денес, Литургијата 
останала иста по својата содржина. Но, поради потребата на 
верниците од разни народи, во различни времиња, Литургијата 
била подложена на  одредени промени. Во првите три века, додека 
Црквата била гонета, Литургиите биле исти. Но, по ослободувањето 
на Црквата, за време на св. цар Константин Велики, христијанството 
почнало да се шири и со тоа дошло до поделба на Литургиите. Главно, 
Литургиите се делат на: Литургии од Источната Црква и Литургии од 
Западната црква. Источните Литургии, за разлика од западните, се 
потаинствени. Тие имаат повеќе церемонии и симболички дејства, 
додека пак, западните Литургии се подложни на повеќе измени. 
Источната Црква најмногу се разликува од западната по тоа што кај 
неа има епиклеза, т.е. повикување на Светиот Дух за да ги освети 
даровите. Православната Црква ги има следните Литургии:                     

– Литургија на Ерусалимската Црква:
Обично е нарекувана Литургија на св. ап. Јаков, братот Господов. 

Оваа Литургија е прототип на останатите Литургии од Цариградската 
Црква, кои започнале да се користат од VIII век, а дотогаш се 
користела Ерусалимската Литургија. Денеска се служи само кога се 
слави споменот на св. ап. Јаков.

– Литургија на св. Климент Римски:
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Втора, исто така, многу стара, е Литургијата на св. Климент 
Епископ Римски. Оваа Литургија е слична со Литургијата на св. ап. Јаков. 
Во денешно време има теории дека Литургијата не е од св. Климент, 
бидејќи се смета дека тој им припаѓал на оние аполинаристи, кои во 
многу литературни списи внеле свои текстови.

– Литургија на Александриската Црква (на св. ап. Марко):
Оваа Литургија била употребувана сѐ до доаѓањето на Доскор 

за владетел на Александрија (V век), но дури и во XII век се спомнува 
Литургијата на св. Марко.

– Литургија на св. Василиј Велики:
Свети Василиј, земајќи ги Литургиите на св. Климент Римски и на 

св. ап. Јаков, составил нова Литургија, која го добила името по него. 
Тој ја скратил Литургијата, бидејќи претходните Литургии биле многу 
долги, па верниците не можеле да отстојат на службата. Василиевата 
Литургија се служи десетпати во годината и тоа: во првите пет недели 
од Великиот пост, на Велик Четврток, Велика Сабота, Бадник, Водокрст 
и на празникот на св. Василиј. 

             
– Литургија на св. Јован Златоуст:
Св. Јован Златоуст ја скратил Литургијата на св. Василиј. Тој 

тоа го направил за потребите на верниците. Денес, таа се служи 
во сите денови, освен во деновите кога се служи Василиевата или 
Преждеосвештената Литургија. 

– Литургија на претходноосветените дарови (Преждеосвештена):



���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������

39

Оваа Литургија ја составил св. Григориј Двоеслов. На Лаодинскиот 
собор во 364 година биле донесени Канони кои укажуваат дека за 
време на светата Четириесетница не е добро да се служи Литургија, 
освен во сабота и недела, бидејќи во тие денови се празнува 
создавањето на светот и Воскресението. Но, верниците имале потреба 
да се причестуваат во текот на целата недела, па затоа св. Григориј ја 
напишал Литургијата на претходноосветените дарови.

              
 Всушност, Литургијата е најголемата Тајна, која Господ ни ја дал 

и нѐ удостоил да ја служиме иако покрај Него стојат многубројни ангели 
и архангели, и други небесни сили. Тој заради нас, кои се оддалечивме 
од Него, дојде и ни ги востанови сите Свети Тајни, а на крајот Тајната 
вечера односно најголемата Тајна – Светата Евхаристија. Ние, иако 
недостојни, удостоени сме да ја служиме оваа Света Тајна, па поради 
тоа, кон неа треба да постапуваме со страв и треба да знаеме дека 
Литургијата е Тајна над Тајните. 

Користена литература:

Протопрезвитер д-р Лазар Мирковиќ, Православна литургика или 

наука за богослужението во Православната Источна Црква, Охрид 2001;

Протоереј Александар Шмеман, Литургија и живот, Скопје 1994.

Филип Ѓорѓиески
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Охридски пастир

Светител жив, верен на Бог,
Владика со исцелителна моќ.

Евангелието Христово
Ти си го проповедал,

Извикувајќи со висок глас.

Кутмичевица е твојот дом,
Литургијата е твојот живот

И привремено пребивалиште, твојот кивот.
Моштите твои чудотворни,

Елеј исцелителен изливаат,
На животот вечен наследник,
Ти си постанал. О, блажени!

Охридски чудотворец,
Христов следбеник,

Рамноапостолен миротворец
И неуморен проповедник.

Добар пастиру,
Семудар учителу,
Клименте, оче наш,

Измоли спасение за сите нас!

Филип Ѓорѓиески
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Членовите на првиот Свет архиерејски синод на МПЦ

Овој текст е продолжение и логично надоврзување на текстот 
за историјата на МПЦ, што излезе во претходниот број на Млад 
богослов, по повод 50-годишнината од возобновувањето на Охридската 
архиепископија во лицето на Македонската Православна Црква, што се 
прослави минатата 2017-та  г.

Архиепископот Доситеј, 
возобновителот на Охридската 
архиепископија, бил роден на 
07.12.1906 година во селото 
Маврово. Неговото крстено име е 
Димитар Стојковски, а бил четврто 
дете од осумте на Лазар и Софија. 

Богословија започнал да 
учи во Сремски Карловци, во 1922 
година, а бил замонашен во 1924 
година, на 17 години, во манастирот 
„Св. Богородица – Пречиста“, 
Кичевско. Негов духовен татко бил 
игуменот Григориј. По одредените 
подготовки, Доситеј заминал за 
Света Гора, каде улогата на духовен 
татко ја презел игуменот Митрофан од манасторот Хилендар. Тој останал на 
Света Гора до 1932 година, кога заради потребата од дошколување заминал 
во Битолската богословија. Како монах престојувал и во манастирите „Св. 
Наум“ во Охрид, „Св. Богородица“ во Трескавец, Буковскиот манастир и 
други. Во меѓувреме, на 12.02.1934 г, од страна на Владиката Николај, во 
црквата „Св. Богородица“ во Битола, бил произведен на јероѓакон, додека на 
Цветници го примил јеромонашкиот чин. Архимандритскиот чин го примил 
во Сремски Карловци, во патријашискиот двор и таму останал до 1949, 
а подоцна бил избран за Епископ Топлички, Викарен Епископ на Српскиот 
Патријарх Викентиј. 

По долгодишната борба за слободна и самостојна Црква се донесува 
Одлука за возобновување на Охридската архиепископија, со што за нејзин 
Поглавар бил избран Епископот Доситеј.
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Митрополитот Климент е прв 
Митрополит Преспанско-битолски 
по возобнувањето на Охридската 
архиепископија и втор македонски 
Архијереј-потписник на соборската 
Одлука, од 1967 година, за обнова 
на афтокефалниот статус на 
Македонската Православна Црква. 
Световното име на Митрополитoт 
Климент е Никола Трајков, пред 
замонашувањето и хиротонијата за 
Архијереј на MПЦ.

Тој бил роден на 3 август 
1912 година во Битола. Основно 
образование и гимназија завршил во 
родниот град, а студиите по право на 
Правните факултети во Белград и Софија.

По дипломирањето, Никола работел како професор во Гимназијата 
во Битола, потоа како референт во Историскиот архив во Битола и судија 
во Народниот суд во Општина Битола. Тој се занимавал и со историски 
истражувања.

По Втората светска војна Никола Трајков активно се вклучил во 
обновата на Охридската архиепископија. Иако бил граѓанско лице, како 
истакнат активист за создавање на автокефална Македонска Православна 
Црква, од Иницијативниот одбор во Скопје бил предложен за Епископ. 
По неговото замонашување, набрзо станал прв Митрополит Преспанско-
пелагониски и прв Архијереј хиротонисан во МПЦ по нејзиното укинување 
во 1767 година.

Имено, во 1958 година Никола Трајков бил замонашен во 
манастирската црква „Св. Богородица“ во скопското село Побожје. Потоа 
бил ракоположен за јероѓакон и јеромонах во црквата „Св. Мина“, Скопје, а 
во Битола, во храмот „Св. Димитриј“ е произведен за архимандрит.

На 19 јуни 1959 година во храмот „Св. Мина“ бил хиротонисан за 
Архијереј од Поглаварите на СПЦ и на МПЦ, и станал прв Епископ на 
Преспанско-битолската епархија.  На 26 јули 1959 година во Штип, заедно 
со Архиепископот Доситеј го хиротонисале архимандритот Наум и го 
формирале Светиот архиерејски синод МПЦ. По долго боледување, на 18 
јуни 1979 година, Митрополитот Климент се упокоил. Погребан е во црквата 
„Света Богородица“ во Битола.
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Mитрополитот Наум e  втор 

хиротонисан Митрополит по 

возобновувањето на Охридската 

архиепископија во лицето на 

МПЦ. По ослободувањето активно 

е ангажиран во организирањето 

на самостојниот црковен живот. 

Бил еден од првите членови 

на Иницијативниот одбор за 

организирање на Македонската 

Православна Црква. На Црковно-

народниот собор во Охрид (1958) 

бил избран за Архијереј. 

Митрополит Наум е роден во битолското село Бистрица, во 1906 

година (според друг извор роден е во 1912 година во Битола). Неговото 

световно име е Томо Димовски. Во 1930 година, Томо завршил Богословија 

и примил свештенички чин. Служел во кичевското село Козица и во Битола, 

каде што бил и вероучител. Кратко време бил архијерејски намесник и 

заменик.

По Втората светска војна, односно по ослободувањето тој бил еден од 

најистакнатите поборници за афтокефалност на Македонската Православна 

Црква.    

Неколку денови по хиротонијата на Епископот Климент, на 26 јули 

1959 година, во црквата „Свети Николај“ во Штип, Архиепископот Доситеј и 

Преспанско-битолскиот Епископ Климент ја извршиле хиротинија на Наум 

Димовски за епископ на Злетовско-струмичката епархија. Со хиротинијата 

на вториот македонски Епископ на Злетовско-струмичката епархија Наум, 

конечно бил конституиран Синодот на Македонската  Православна Црква. 

Во 1967 година Владиката Наум учествува во прогласувањето на 

афтокефалноста на Македонската Православна Црква. Дедо Наум починал 

27 ноември 1977 година во Штип.
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Митрополитот Методиј е 
еден од првите четворица Епископи 
на МПЦ, избран по нејзиното 
возобновување. Поставен е како 
Епископ Велички на 13 март 1966 
година, а во 1968 година е востоличен 
за прв Митрополит на Дебарско-
кичевската епархија со која управува 
сѐ до неговата смрт, на 25 февруари 
1976 година. 

Роден е како Ѓорѓи Попоски 
на 27 март 1914 година во Прилеп. 
Завршил Богословија во Битола 
и Филозофски факултет, група 
историја, во Скопје.

На 27 октомври 1936 година 
бил ракоположен за ѓакон, а за свештеник во јули 1937 година.

Од 1941 година е парох на црквата „Свето Благовештение“ во Прилеп, 
каде што остананал сѐ до неговото замонашување. Бил замонашен од 
тогашниот Поглавар на Македонската Православна Црква, Архиепископот 
Охридски и Македонски Доситеј, во „Свети Наум“ во Битола, на 12 февруари 
1966 година.

Наречението и хиротонијата биле извршени на 12 и 13 март 1966 
година во црквата „Свето Благовештение“, во Прилеп, од Архиепископот 
Доситеј и тогашните Епископи на Македонската Православна Црква, 
Преспанско-битолскиот г. Климент и Злетовско-струмичкиот г. Наум.

Откако извесен период поминал на должноста Викарен Епископ, со 
Синодска одлука бр. 25, записник 9, од 18 јули 1967 година, бил назначен за 
епархиски Архијереј на Величката епархија со седиште во Охрид, епархија 
која подоцна е преименувана како Дебарско-кичевска.

Тој е еден од петтемината членови на Светиот архиерејски синод на 
Македонската Православна Црква, кои ја потпишаа историската Одлука, 
донесена од учесниците на III Црковно-народен собор, одржан во Охрид, 
од 17 до 19 јули 1967 година. Неговото тело почива во дворот на Црквата 
„Пресвета Богородица – Каменско“ во Охрид.
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Митрополитот Кирил бил 
роден на 23 јуни 1934 година 
во преспанското село Царев 
Дол. Потекнува од благородно 
православно семејство Поповски, 
кое ова презиме го добило бидејќи 
со векови било посветено на Бог и 
Црквата. Неговите предци, повеќе 
од 300 години наназад ќе ѝ се 
посветат на Македонската Црква и 
од тоа семејство ќе произлезат 32 
свештеници. Растејќи во закрила 
на една топла родителска грижа 
и внимание, Никола уште од мал 
покажувал голема љубов кон Бог.

Богословија завршил во 
Призрен. Во 1962 година бил примен на работа како службеник во Скопската 
митрополија. Кога Скопје, во 1963 година, било погодено од катастрофален 
земјотрес, вложил големи напори за спасување на архивската документација 
на Македонската архиепископија. Бил испратен на студии во Московската 
духовна академија, но по 2 години студирање бил повикан да се врати во 
Македонија. 

Замонашен бил во манастирот „Света Богородица – Пречиста“ во 
1964 година. На 11 јули 1967 година бил избран за Епископ Тивериополски 
во соборниот храм „Свети Димитриј“ во Скопје. Во 1969 година заминал за 
Канада каде ја организирал Американско-канадската епархија. Во 1987 бил 
хиротонисан за Полошко-кумановски митрополит. 

По кратко боледување се упокоил на 14 јуни 2013 година.

Дамјан Петрески
 Стојан Дукоски
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Обожението на човековата личност

Целта на нашиот живот е јасно искажана во првата глава од Светото 
Писмо, каде што се вели дека Бог го создаде човекот според „образ 

и подобие“. Бог од љубов го создал човекот. Пред сè, Тој, со своето големо 
човекољубие како најголем дар на човекот му ја дал слободата. Нашите 
прадедовци не напразно имале парола: „Слобода или смрт“. Можеби овие 
револуционерни зборови навидум звучат едноставно, но во себе содржат 
вистинска теологија. Кога ќе размислиме, човекот, ако ја изгуби слободата, 
умира. Човекот е слободно битие, но секако, понесува одговорност за своите 
постапки. 

Обожението (гр. θεοσις, лат. deifi cati o), е состојба во која верниците 
се соединуваат со Бог преку несоздадените Божји енергии. Тоа подразбира 
преобразба на човекот, односно, надминување на земното и искачување кон 
небесното.

 Слободата е голема благодат, која Бог му ја дал на човекот. Но, има два 
начина за избор како тој ќе ја користи: или со вистинска намена – да се обожи, 
или ќе ја злоупотреби и самиот ќе си се однесе во адот. 

 Многу добро знаеме што значи одење во адот: смрт! Но, што значи 
да се обожиме, односно, да станеме богови по благодат? Светиот Максим 
Исповедник вели: „Обожението е средба со Божествената Љубов, која се 
симнува и човековата, која се издига“. Светиот апостол Петар вели: „Обожението 
е кога човекот не губејќи ја својата материјална природа, постанува учесник во 
Божествената природа“ (2 Петар 1, 4). Така овие светители даваат објаснување 
за состојбата за која сите сме жедни. „Што да сториме за нашето спасение? 
Како да го обесмртиме нашето тело, да се ослободиме од власта на гревот и 
од власта на смртта? Тоа треба да биде наша грижа во секој миг, истовремено 
посилна, понагласена. Животот е толку краток, целта е толку висока, но и толку 
многу оддалечена. Според Православната Црква, спасението на човекот е 
неговото обожение. Треба да научиме да го живееме вечниот живот на Самиот 
Бог. Што значи обожение на човекот? Да живееме како што живееше Господ, 
да ги здобиеме мислите и чувствата Христови, пред сè, од последните моменти 
на Неговиот овоземјен живот“, вели Старецот Софрониј. „На Ликот (Образот, 
односно Бог) да Му го дадеме создаденото според Ликот, да го спознаеме 
своето достоинство, да Го почитуваме Прволикот, да ја разбереме силата на 
Тајните; и тоа за кого умре Христос. Да станеме како Христос, зашто и Тој стана 
како нас; благодарејќи Му да станеме богови, затоа што и Тој стана човек како 
нас. Тој го прими лошото за да ни даде подобро; осиромаши за ние да се 
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збогатиме со Неговата сиромаштија; прими изглед на слуга за ние да добиеме 
слобода; се спушти за ние да се качиме; беше искушуван за ние да победиме; 
беше обесчестен за ние да се прославиме; умре за ние да се спасиме. Човекот 
нека даде сѐ, сите плодови како дар на Оној Кој Себеси се даде како откуп и 
размена; ниеден дар не се споредува со тоа, човекот самиот да Му се дарува 
на Бог, познавајќи ја силата на Тајните и заради Христос станувајќи сѐ она што 
Тој стана заради нас“, вели светиот Григориј Богослов.

Човекот, имајќи го образот, повикан е да го стекне подобието, т.е 
обожението. Многу смело е тоа да го кажеме како грешници, но светите 
отци без да кријат ни го кажуваат истото. Многу од христијаните, кои се само 
номинални, но и тие кои редовно одат во црква, мислат дека целта на нашиот 
живот е моралното усовршување. Факт е дека тоа е отскочна даска, но тоа не 
е целта. Целта е онтолошко соединување со Бог. Доколку човекот не е на прав 
пат, чувствува дека нешто не е во ред, чувствува празнина и по сиот хедонизам. 
Таа празнина, доколку човекот не ја пополни со Бог, забегува во многу ризични 
правци: наркоманија, алкохолизам и други пороци. 

 Факт е дека многу ѝ должиме и на Пресвета Богородица. Светиот 
Григориј Палама, сумирајќи ја теологија вели дека Светата Богородица е втора 
по Света Троица, дека таа е граница меѓу создаденото и несоздаденото. Светиот 
Никодим Светогорец, пак, вели дека и ангелските чинови се просветлуваат од 
светлината што ја примаат од Пресвета Богородица.

 Човекот не би можел да го достигне обожението, доколку Бог не се 
воплотеше. Во Стариот Завет имало многу праведни и добродетелни луѓе, но 
потполното обожение станува можно со воплотувањето на Бог Словото. Адам и 
Ева биле измамени од ѓаволот и посакале да станат богови, но не во содејство 
со Бог, со смирение, послушание, љубов, туку на егоистички начин. Така, тие 
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наместо да го достигнат обожението, го достигнале спротивното, односно 
духовната смрт. Таа смрт е плод на непослушанието од страна на нашите 
прародители.

Бог не е само суштина, како што мислат на Запад, туку е и енергија. Ако 
Бог е само суштина, не би можеле да се соединиме и да општиме со Него, 
затоа што Божјата суштина е непристапна за човекот, како што запишал светиот 
пророк Мојсеј во „Излез“: „зашто не може човек да го види Моето лице и да 
остане жив“ (33, 20). Тоа можеме да го споредиме со еден едноставен пример 
од секојдневниот живот. Ако фатиме гол електричен кабел, ќе умреме. Но, ако 
споиме ламба на него, се осветлуваме. Таа ни помага, иако не можеме да ја 
фатиме суштината. Нешто слично е и со несоздадената Божја енергија. Доколку 
Бог ја имаше само непристапната суштина, тогаш би останал еден самодоволен 
Бог, затворен во Себеси и неопштлив кон Неговите созданија. Светиот Максим 
Исповедник и Псевдо-Дионисиј Ареопагит1  велат дека Бог е носен од една света 
љубов за Своите созданија. Од таа бескрајна љубов излегува од Себе и бара да 
се соедини со нив. Со тие Негови несоздадени енергии Бог го создал светот и го 
одржува. Го осветува светот со Неговите осветувачки енергии. „Тој е надвор од 
сите нешта според суштина“, вели светиот Атанасиј Велики, а светиот Василиј 
Велики вели: „Никој не ја видел Божјата суштина, но веруваме  во суштината, 
бидејќи ја искусуваме енергијата“.

 Доколку Божјите енергии не беа Божествени, тогаш не ќе можеа да нè 
соединат со Бог. Со тоа што Бог има енергии и со Неговите енергии се соединува 
со нас, ние можеме да заедничариме со Него и да се соединуваме со Неговата 
благодат, без да се поистоветуваме со Бог, како што би се случило доколку се 
соединиме со Неговата суштина.

 Во XIV век во Црквата се забележуваат големи турбуленции. Еден 
западен монах, кога слушнал дека светогорските монаси зборуваат за 
обожение, очистување од страстите и молитва, последователно – соединување 
со Бог, не  можел да ја сфати автентичноста на тие Божествени искуства на 
смирените монаси, бидејќи го имал еретичкиот, односно рационалистички 
дух. Со него спорел светиот Григориј Палама, просветлен од Божјата благодат, 
голем подвижник кој доживеал духовна екстаза2. Со големото познание на 
теолошка литература, Светото Писмо и најважно – опитот, светиот Григориј 
се обидел да му ја докаже вистината, славата Божја, Таворската светлина, 
светлината на Христовото Воскресение и на Педесетницата. Во Стариот Завет, 

1 Тој не е оној свети Дионисиј, член на Ареопагитот, кој бил крстен од светиот апостол 
Павле, туку автор кој го носи неговото име како псевдоним. Времето во кое живеел се смета дека 
е V век.
2 Овој термин го користи светиот Максим Исповедник, а всушност го означува 
обожението.
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тоа е светлиот облак. Изложеното од светиот Григориј  било потврдено на трите 
големи Собори во Цариград.

Христијанинот е христијанин, затоа што може да има искуство на Бог. 
Како што се чувствува радост додека зборуваме со некој драг ближен, така се 
чувствува радост и во општењето со Бог, но, неизмерно поголема!

 Ние, не би можеле да се спасиме, ако не постојат Светите Тајни на 
нашата Света Црква. Преку нив ние стануваме едно тело и крв со Спасителот. 
Преголем е благословот да се причестуваме со Светите Тајни! Светиот Јован 
Златоуст вели дека нема ништо поголемо да му се даде на човекот од Светата 
Евхаристија. Сите работи во Црквата водат кон обожението: Божествената 
Литургија, останатите Свети Тајни, Евангелието, постот. Тоа ни кажува дека 
Црквата е единствено место каде што можеме да се обожиме.

 Како можеме да го достигнеме обожението, односно кои се 
предусловите? 

Смирение
Ако христијанинот вели дека се огледува на Господ Исус Христос, тогаш 

треба да се огледа на Христовото смирение. Како Тој, Вистинскиот Бог, беше 
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мачен и понижуван од битието кое Тој го створил? Какво смирение покажа на 
крстот? Зарем со Својата моќ не можеше да направи сите да исчезнеме?  Но 
ете, Тој покажа што значи да се љуби. Тој ја покажа основата за стекнување на 
обожението. Кога светиот Макариј Египетски ги прашал демоните, кои сакале 
да го искушуваат, што најмногу ги прави немоќни, тие рекле дека можеле и да 
не јадат како него, и да бдеат како него, да издржуваат без вода како него, но 
не можеле да го имаат неговото смирение.

Аскеза
Светите отци ни сведочат дека обожението има степени. Се почнува од 

понискиот, па се оди кон повисокиот. 
Првиот е практичното дејствување (праксис). Овој степен е, всушност, 

почетокот и секако не е лесен, бидејќи корнењето на страстите е тешко, слично 
како и корнење пиреј. Под „аскеза“ се подразбира подвигот во кој подвижникот 
се стреми да ги исполнува Неговите заповеди од љубов и вера кон Него. 

Светите Тајни и молитвата
Господ се вселува во човекот преку Светите Тајни. Но,  доколку ги примаме 

Светите Тајни, а продолжуваме да нуркаме во нашите страсти, благодатта се 
губи. 

Ако работиме на аскезата, тогаш искрата повторно ќе го запали пламенот 
на благодатта во нашето срце. 

Секоја молитва помага за очистувањето на срцето, но особено Исусовата 
молитва помага за достигнување на очистувањето, просветлувањето и 
обожението, бидејќи кога ќе се всади во срцето, фокусот лесно се задржува на 
неа.

  Светиот Атанасиј Велики вели: „Иако Самиот Бог е над сѐ, патот кон 
Него, сепак, не е далечен и не се наоаѓа надвор од нас: ‘Царството е внатре 
во вас’, ни потврдил Спасителот. Бидејќи, имајќи ги во себе верата и Божјото 
Царство, во состојба сме лесно да Го здогледаме и спознаеме Царот на сѐ, 
спасоносниот Логос на Отецот. А, ако некој праша кој е тој пат, ќе кажам дека 
тоа е душата (срцето) на секој човек и умот кој е во неа. Затоа што, само на тој 
начин е можно да Го видиме и спознаеме Бог“. Свети Григориј Палама вели 
дека „откако Божјата благодат ќе се соедини со душите на светителите, потоа 
се вселува и во нивните свети тела, облагодатувајќи ги“.

 Потоа човекот го стекнува бестрастието, односно животот без 
гревовните слабости. Тогаш е мирен и безметежен при секоја надворешна 
навреда, ослободен од гордост, омраза, злопамтење и плотски апетити 
(побарувања). Тоа е, всушност, вториот степен наречен „созерцание“ во којшто 
човекот очистен од страстите, просветлен е од Светиот Дух. 
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Созерцание на Бог значи гледање на Бог. Меѓутоа, за да може некој да Го 
гледа Него, треба да биде обожен човек. Со други зборови созерцание на Бог 
значи и обожение. Кога совршено ќе се очисти и совршено се предаде на Бог, 
тогаш човекот го прима и најголемото за луѓето искуство на Божјата благодат, 
коешто според светите отци е гледањето на несоздадената Божја светлина. Таа 
светлина ја гледаат оние коишто многу напреднале, кои пак, се малкумина во 
секоја генерација. 

Во житието на свети Василиј Велики се наведува дека кога тој се молел во 
својата келија го виделе другите, секако оние коишто тоа можеле да го видат, 
како целиот тој и неговата келија светат од несоздадената Божја светлина, 
светлината на Божјата благодат. Во житијата на многу новомаченици за нашата 
вера читаме како, откако Турците по страшните мачења ги обесувале нивните 
тела на градските плоштади, заради заплашување на останатите христијани, 
честопати во ноќта се појавувала светлина којашто ги озарувала, а таа светела 
толку јасно и силно така што самите поробувачи (бидејќи на тој начин се 
докажувала вистината на нашата вера) ги симнувале за да не се срамат пред 
христијаните, коишто гледале како Бог ги прославил Неговите свети маченици. 

Треба да Го љубиме Бог со сета наша сила, со сите наши помисли, 
никогаш да не стивне нашата надеж во Него и да се придржуваме до тоа што 
го изложуваме, а кое ни е предадено од отците, апостолите и Самиот Бог со 
Своето живеење на земјата. Нему слава и вечна пофалба. Амин!

Консултирана литература:
Светоотечко богословие – Протопрезвитер Јован Романидис;
Православниот пат – Митрополит Калист Вер;
Тријадите – Свети Григориј Палама;
Обожението како цел на човековиот живот – Архимандрит Георгиј Капсанис;
Sabrana dela – Јован Зизиулас, митрополит Пергамски;
Незавршено битие – О. Стефан Санџакоски;
Христијанско живеење – Свети Тихон Задонски.

Христијан Ѓошев
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За верата во богосинството на човекот 
и за смирението

Денес сакам да разговарам со вас за една сериозна тема: како 
треба да живееме? Ве молам да бидете многу внимателни.  

Минатиот пат, кога ја опфативме темата за личноста, говоревме за 
тоа, дека излегуваме од библиското Откровение, а не од постигнувањата 
на умот, којшто врви кон Бога „одоздола“. Нашиот опит (искуство) не е 
доволен, за да тврдиме, дека сме чеда Божји. До тоа може да се стигне 
само преку Откровението, во кое Бог кажува за Себеси, дека Тој е Татко 
на сите нас и ни ја дал молитвата „Оче наш“.

Денес сакам да го продолжам разговорот со вас за неопходноста 
дека треба да имаме верно, правилно догматско разбирање, за да го 
поминеме патот достојно и непорочно, според повикот.

Тој пат минува преку низа бездни. Всушност, кога ни се даде да 
ја видеме „бездната“ (длабочината) на Бога, за какви патишта може 
да станува збор? Во таа сфера нема ниту „напред“, ни „назад“, ниту 
„надесно“, ни „налево“, ниту „нагоре“, ни „надолу“, т.е. нема никакви 
правци.

Да се разбере големината на христијанскиот пат не е сосем лесно. 
Ете зошто ве молам да внимавате на секој збор; затоа што тоа е важно за 
сите нас. А јас, кој на сите и на секого му кажувам: „Не брзајте“, треба да 
брзам, затоа што не знам кога ќе прекине животот во мене.

Денес ќе поразговараме за тоа каква основна мисла треба да 
носиме во себеси, за да биде безопасен 
нашиот пат и да дава резултати.

Слушнете неколку стихови од 
Евангелието, коешто за нас, се разбира, е 
Откровение par excellence:

„Исус му рече: ако можеш да 
поверуваш, сè е можно за оној што верува! 
И одеднаш таткото на момчето извика и со 
солзи рече: верувам Господи, помогни му на 
моето неверие!“ (Мк. 9, 23-24);

„Тој ѝ рече: Не бој се, ќерко, верата 
твоја те спаси; оди си со мир!“ (Лк. 8, 48);

„Исус им одговори: Не е ли напишано 
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во вашиот Закон: Јас реков: богови сте?  Ако Тој ги нарече богови оние, 
кон кои беше упатено словото Божјо, (и не можеше да се урне Писмото), 
на Оној ли, Кого Го освети Отецот и Го прати во светот, вие велите: хулиш 
на Бога, дека реков: Јас сум Син Божји?“ (Јн. 10, 34-36).

Ако вие, браќа и сестри мои, сакате навистина да го изградите својот 
христијански живот, избегнувајте ги несигурните зборови на научната 
психологија. Поверувајте, дека Откровението, дадено на човекот од 
Бога, е дејствително нешто, коешто е соодветно на реалноста на вечното 
Божествено битие. На пример, верата на болните е способна да роди 
внатрешна енергија (покајание), којашто ја победува болеста. Знаете 
дека е многу лесно да ѝ се предадеш на болеста и да загубиш секаква 
храброст за борба со неа. Исто така, знаете и случаи на оздравување, 
во кои „твојата вера те спаси“, лекува од секакви болести, па дури и од 
слепило.

Верата е дејствителна пројава на Божјата сила во нас. 
Господ ни дава Откровение, наведувајќи ни го примерот на 

псалмопејачот: „Јас реков: вие сте богови“ (Псалм 81, 6) – вие сите сте 
богови. Ние треба да веруваме во тоа така како што е напишано.

Некој ќе каже дека тоа е опасно – да поверуваме, дека сите сме 
богови. Тоа е потполно верно. Знаеме многу случаи, кога луѓето ја губат 
мерата во тоа разбирање. Еднаш ми се случи да прочитам за група 
Индијанци во Америка, коишто се крстиле и го примиле христијанството, 
а потоа, на враќање, тие си помислиле да ја преминат реката со одење 
по водата. Во импулсот на верата, тие влегле во водата и потонале.

Самиот јас, за жал, исто така, сум бил сведок како кај луѓето 
што  поверуваа дека сме богови, преминувајќи ја мерата и губејќи го 
правилното сознание, овие зборови им предизвикуваат зло. Каде е 
излезот за нас? За тоа сакам денес да проговорам.

Штом го примаме Откровението дека сме создадени по образот 
и подобието Божји, штом го примаме тој израз даден уште во Стариот 
Завет, дека човекот е бог, како да се држиме во мерата на тоа сознание, 
за тоа да не нѐ зарази со гордост?

Едно од светлите опишувања во однос на тој пат наоѓаме кај свети 
Јован Дамаскин, во неговата Служба за починатите, во Панихидата: 
„Образ сум на Твојата неискажлива слава, иако ги носам раните од моите 
прегрешенија“. Ете тоа е мерата, до која ние треба да се придржуваме.

Да веруваме дека Бог нè создал според Своите образ и подобие. Да 
веруваме дека Тој Самиот сака да Го нарекуваме „наш Татко“, давајќи ни 
ја истата молитва, за да осознаеме дека сме деца на живиот Бог. Но, како 
да го задржиме смирението и тоа да биде мерата за нашиот живот? Ете, 
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ќе го повторам изразот на свети Јован Дамаскин: „Образ сум на Твојата 
неискажлива слава, иако ги носам раните од моите прегрешенија“. 

Кога ќе станеме свесни за нашето создавање, како што ни открива 
Откровението, носејќи ги во себе своите прегрешенија – тогаш настапува 
длабокиот плач на покајанието. Се појавува чувството дека болеста е 
неизлечлива со нашите сили и посакуваме Самиот Бог да дојде со Своето 
исцеление и со Својата сила да ги победи сите пороци, сите смртоносни 
страсти во нас.

                     
Ве молам, имајте го тоа предвид, за да не би некој да потоне во 

изобилна вера – на пример, дека може да оди по вода, како што одел 
Господ – за да не се превознесе во знаењето: „О, јас сум син Божји!“, или 
нешто слично.

Не знам дали разбирливо ја изразив мислата, дека во нашето 
сознание треба да го сместиме следното: создадени сме по образ и 
подобие Божји, но целите сме во раните од престапувањето на Законот 
на љубовта на Отецот.

Животот во Христос се усвојува постепено, а не наеднаш. Ако 
понекогаш зборуваме накратко за тоа, коешто е денешната потреба за 
нашиот живот, за да го достигнеме вечното спасение, јасно е, дека нема 
да го усвоиме сето наеднаш. Тоа ќе дојде при нас преку друг пат – преку 
верата дека Исус Христос е Бог, преку верата дека сме деца на небесниот 
Отец и истовремено, преку разумното спознание за нашиот пад.

Денес сакам да се ограничам само со тоа слово – за двојноста 
на нашата состојба. Да, онтолошки, како производ, јас сум син Божји, 
создаден, а не роден. Во Символот на верата „роден, нестворен“ се 
мисли на Исус Христос, Којшто е Бог по Својата суштина (природа), а ние 
сме богови само по благодат – како образ и подобие на Неговата слава. 
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Ве молам, ова запишете си го во срцата свои и чувајте го до крајот на 
вашите дни. Самиот живот ќе ви го открие патот по кој нè води Бог. Ако 
нешто е дар од Бог – дури и прославувањето преку чудотворството и 
прозорливоста – тоа да не покажува гордост или славољубие.

Нашата програма е: „Образ сум на Твојата неискажлива слава, иако 
ги носам раните од моите прегрешенија“. Така ќе го зачуваме Преданието 
на нашите Отци.

Господ рекол: „Кој сака да биде прв, нека биде последен од сите, и 
на сите слуга!“ (Мк. 9, 35).

Кога навистина му веруваме на Откровението, дека сме чеда 
Божји и истовремено отпаѓаме од неискажливата слава, и живееме 
во срамот на страстите, тогаш душата силно страда од сето тоа. Таа ја 
губи Божествената убавина и се валка во калта, како некои безсловесни 
животни.

Молете се и за мене. Молете се едни за други, молете се за секој 
брат и сестра, коишто боледуваат. Тогаш во животот на таа мала група 
луѓе, одеднаш ќе настапи разбирањето на вечната бескрајност. А, ако 
започнеме на друг начин... Духовникот ми кажуваше: „Кој започнува со 
последните степени на Божјата љубов, завршува со ништо. А, оној кој 
започнува со покајание и се држи здраво за него, тој ќе добие, тој ќе 
умре учествувајќи во славата на Божествената љубов“.

                         
                        Превод од бугарски јазик: Благоја Атанасоски



���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������

57

Старец Софрониј Сахаров

Схиархимандритот Софрониј (Сахаров) е еден од 
најголемите православни подвижници на ХХ век. Роден е во 
Русија околу 1896 година. По завршувањето на болшевичката 
револуција, емигрира на Запад и од 1922 година живее во Париз. 
Во  1925 година, идниот отец Софрониј, се упатува за Атон и 
станува монах во рускиот манастир „Св. вмч. Пантелејмон“. Таму 
во 1930 година се случува изклучително важна случка – средбата 
со блажениот Старец Силуан, којшто му станува духовен отец. По 
смртта на Старец Силуан, во 1938 година, отец Софрониј води 
аскетски живот во месноста Карулја, на Атон, а потоа е духовник 
во манастирот „Св. Павле“.

Во 1947 година тој се враќа во Франција и ја публикува 
знаменитата книга „Старец Силуан“, којашто ги содржи житието 
и духовните поуки на Старецот, како и нивното богословко 
толкување. Таа спаѓа во видот на православна аскетска 
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литература, а денес е преведена на повеќе од 22 јазици. Во 1959 
година, отец Софриниј основа манастир „Св. Јован Крстител“ 
во Есекс, Англија. Заедницата, којашто е под јурисдикција на 
Константинополската патријаршија станува духовен центар на 
огромен број православни од Англија и од целиот свет. Отец 
Софрониј пишува и други книги: „Да Го видиш Бог каков што е“ 
и „ За молитвата“, а во 1987 година, по негов предлог, Светиот 
синод на Константинополската патријаршија го приклучува 
преподобниот Силуан Атонски во Диптихот на светиите.

Земниот пат на отец Софрониј завршува на 11 јули, 1993 
година, во манастирот што самиот го основа. 
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ПОСТОЈАНО 

ГО ПРОСЛАВУВАМЕ 

НАШИОТ БОГ       
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Крстот на покајанието

 Ајде да тргнеме од оваа точка и да го насочиме нашиот 
поглед кон Голгота, каде Синот Божји го понесе гревот на светот 
и со Неговата скапоцена крв нè избави од ропството на истиот. 
Таму беа поставени три крста, симболи на човечките крстови. 
Сите луѓе во својот живот го носат својот крст кој наликува на 
еден од овие три. Малкумина, светителите, пријателите и Божјите 
избраници го носат Христовиот крст. Неколкумина го носат крстот 
на разбојникот од десната страна, крстот на покајанието, кој го 
донесе тоа спасение. Најголем дел од луѓето, за жал, го носат 
крстот на разбојникот од левата страна, крстот на непокајанието, 
којшто го однесе во пропаст (погибел). Ние барем да го понесеме 
крстот на разбојникот од десната страна, којшто беше расипник 
и крадец не само во гревот, туку и во покајанието; поради оваа 
причина тој го „украде рајот“ (Мт. 11, 12). Дали ние се сложуваме 
или не, сите сме „разбојници“. Па, ајде да постанеме „разбојници 
од десната страна“.
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По исповедта – Проштална молитва
 

 Но, таткото им рече на своите слуги: Изнесете најубава 
облека и облечете го, дајте му прстен на раката и обувки на 
неговите нозе (Лк. 15, 22). 

 Колку што нашето покајание и исповедта се поискрени, 
толку повеќе „сочувствителниот Татко“ ќе нѐ прими со радост 
во татковиот дом. Повторно нè облекува со „првата облека“ на 
Крштението. Нè обновува во целост како Неговите возљубени 
деца и повторно разговара со нас. Тој повторно нè воведува во 
Неговиот дом, во Неговото семејствo.

 Последниот дел од Исповедта е Прошталната 
(разрешителна) молитва. Тогаш свештеникот Го моли Бог да 
ни ги прости гревовите. И, Тој ни ги простува според Неговиот 
непогрешлив збор: „На оние што ќе им ги простите гревовите, ќе 
им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат“ (Јн. 
20,23). 

 Сега треба да го посочиме тоа дека молитвата се чита врз 
„оној што се кае“. Ако нема ни трага од каење, ако ние не сакаме 
да го отфрлиме нашиот грешен живот, ако не чувствуваме потреба 
за промена, тогаш молитвата не е прочитана. Но, дури и да го 
„измамиме“ нашиот духовен отец и тој ја прочита молитвата, таа 
останува неплодна.

                
Превод од англиски јазик: 

Андреј Ивановски и Кристијан Мишевски



64



���� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��������

65

Христијанското семејство – училиште за љубовта
 
 Семејството – домашната црква – тоа е училиште на љубовта, 

училиште за духовно растење. Тоа е должно да биде место за проповед 
на Евангелието за Царството Божјо, училиште во кое детето се запознава 
со тајните на христијанството и црковните богослуженија, и се подготвува 
да учествува во нив. Децата се мало словесно стадо, кое му се дава на 
човекот за апостолско служење, а домашниот апостолат е труд, кој не им 
помага во растот само на децата, туку и на родителите.

Во христијанскиот брак, љубовта помеѓу мажот и жената има 
саможртвен карактер. Животот им поминува во потполна согласност и 
предаденост на заветот на Христос Спасителот  и Неговата Света Црква.

Воспитувањето на децата, пред сѐ, е обврска на мајката. Никој не е 
толку близок со детето како неговата мајка. Пред неа има голема задача, 
да го воспита детето во христијанската вера и да го научи да живее по 
Божјата волја, да го воспита со збор, пример, нежност и строгост.

Мајката го осенува детето со со крсниот знак, го учи на првите 
молитви: „Господи помилуј“, „Господи помогни ни“, „Господи, сочувај ги 
тато, мама, баба, бато...“. Потоа, родителите го учат детето на Господовата 
молитва, молитва кон Светиот Дух, кон Пресвета Троица, ангелот чувар, 
Пресвета Богородица и други молитви. Во душата на детето расте жива 
потреба за молитва, за осознавање на семожноста Божја и Неговата 
љубов кон луѓето.

Родителите му раскажуваат на детето за иконите, за храмот, за 
смислата на богослужението, го посетуваат храмот; тоа се причестува за 
утврдување на душата и телото. Кога детето ќе наполни седум години, 
неопходно е да се подготвува за Исповед. На таа возраст, може да се 
причести само откако ќе ги исповеда своите гревови, и кога свештеникот 
ќе му ја прочита Разрешителната молитва. 

Христијанството е радосно исполнување на животот во Христос. 
Родителите и децата, во здраво и силно христијанско семејство, се 
духовни пријатели.

Превод од руски јазик: 
Бране Николов и Давид Пачовски



66

Не греши, дете

Не греши, дете, ти си младо и росно,
не греши, дете, гревот е нешто смртоносно.

Не греши, дете, од гревот умот се замрачува,
умот е од Бога, умот човечки го озрува.

Не греши, дете, гревот волјата ја слабее,
волја – дар Божји, со неа Творецот е славен.

Не греши, дете, гревот љубовта ја затвора,
љубовта е Божја, Бог љубовта ја создава.

За тебе, дете, Христос крвта ја пролеа,
и во твојот живот, Неговиот живот го долеа.

Не греши, дете, биди душа чиста,
заради исполнетоста твоја, заради љубовта кон Христа.

Не греши, дете, ти си младо и росно,
не греши, дете, гревот е нешто смртоносно.

Превод од српски јазик: Филип Стојовски
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Искушенијата на горделивите 

Искушенијата, по Божјо допуштање, доаѓаат кај бесрамни 
луѓе, кои пред Божјата добрина се вообразени и со својата гордост 
Го натажуваат Бог. Тие се: демонски искушенија, кои ја преминуваат 
душевната граница; распламтеност поради блудните мисли во 
себе, кои им доаѓаат по Божјо допуштање поради смирување на 
нивната арогантност, лесната раздразливост, желбата да потчинат 
сѐ под својата волја, препирањето со зборови, осудувањето, срцето 
што презира и запоставува сѐ, доаѓањето до потполна заблуда 
(помраченост) на умот, хулењето на Името Божјо, лудите мисли и 
ироничното исмевање.

 На таквите луѓе честа им се одзема и стануваат запоставени од 
другите луѓе, така што тајно и јавно, на разни начини, им се нанесува 
срам и исмевање од демоните, им се потиснува желбата да општат со 
светот и да му се обраќаат, бидејќи непрестајно говорат и неразумно 
празнословат, секогаш за себе бараат нешто ново, а исто така се 
служат и со лажни пророштва и ветувања, кои мнозина не можат да 
ги поднесат. И тоа се духовни искушенија.

 Во телесните искушенија спаѓаат: болести од кои човекот 
постојано боледува, заплеткани и тешко решливи случувања, 
секојдневни средби со безбожни луѓе или, пак, често паѓање во 
раце на насилници; неговото срце ненадејно и без нинаква причина 
чувствува страв или често трпи страшни, за телото погубни падови, 
потоа падови од карпи, од високи места или нешто слично; мачно 
чувство во надежта и верата во Бог.

Сето тоа што претходно го наброивме произлегува од 
горделивоста. Гордоста (високото мислење за себе) се појавува 
во моментот кога човекот започнува самиот, во сопствените очи, 
да си изгледа мудар. Сите овие работи, нему му се случуваат 
рамнопропорционално на неговите горди помисли. Според тоа, видот 
на искушенијата низ кои човекот поминува, зависи од бистрината 
на умот. Ако согледаш дека некои твои искушенија се поврзани со 
претходно наведените искушенија, знај дека колку што ги имаш толку 
во тебе пораснала гордоста. 
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Прочитајте и за другиот начин како да се изведе заклучок за 
искушенијата: по секоја таква околност и секое страдање, доколку 
не е пропратено со трпение, следува двократно мачење, бидејќи 
малодушноста е мајка на мачењето. Трпението, пак, е мајка на утехата 
и некоја сила, која обично се раѓа од великодушноста. На човекот му 
е тешко во моментите на страдање да ја открие таа сила, без Божјиот 
дар, кој се добива со непрекината молитва и пролевање солзи. 

Кога на Бог Му е угодно човекот да го изложи на поголемо 
страдање, му допушта да падне во рацете на малодушноста. Таа 
во човекот раѓа сила на униние, која го обзема и тој чувствува 
потиштеност на душата. Така на човекот му се дава зол дух, од кој 
произлегуваат илјада искушенија: збунетост, раздразливост, хулење, 
жалење, изопачени помисли. Ако се прашуваш што е причината за 
сето ова, ќе ти кажам, тоа е твојата мрзеливост, затоа што никогаш не 
си се потрудил да се излечиш од неа. 

Постои само еден лек за тоа и само со неговата помош во својата 
душа секој ќе најде утеха. Кој е тој лек? Тоа е смиреномудрието. Без 
него никој не може да ја сруши силата на овие зла. 

Немој да се гневиш на мене затоа што ја говорам вистината. 
Ти никогаш не си барал смиреномудрие за својата душа. Но, ако 
сакаш, здобиј опит и ќе видиш дека ќе те ослободи, затоа што колку  
смиреномудрие толку повеќе се дава трпение во несреќата, а колку 
трпение (и притоа олеснување од товарот на твоите страдања) толку 
повеќе добиваш утеха. Колку утеха толку повеќе се зголемува твојата 
љубов кон Бог. Колку повеќе се зголемува твојата љубов кон Бог толку 
повеќе се зголемува и твојата радост во Светиот Дух.

Милостивиот Отец, Кој благоволи на Своите чеда да им ги 
олесни искушенијата, не ги лишува од нив, туку им дава трпение, 
заради усовршување на душите. Нека нѐ удостои и нас, Христос 
нашиот Бог, со благодарно срце да го истрпиме секое зло, од љубов 
кон Него!

Превод од српски јазик: 
Благоја Илиевски и Христијан Богдановски 
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Љубовта кон непријателите

Еден ден, некој монах излегол од манастирот за да заврши некои 
послушанија. Откако ги завршил, тргнал назад по својот пат. Меѓутоа, 
залутал. Што да прави? Почнал да се моли.

– Боже мој, помогни ми.
Малку подоцна сретнал неколку минувачи и ги замолил да му 

го покажат патот по којшто требало да оди за да се врати назад во 
манастирот.

– Добро, рекле тие, следи нѐ!
Меѓутоа, тие биле разбојници и нивната цел била да го 

одвлечкаат далеку и да го ограбат. Монахот сфатил дека тоа им е на ум, 
но не рекол ништо, само се молел Бог да го заштити. Пешачеле долго 
време, но по пристигнувањето пред една голема река, застанале да се 
одморат. Разбојниците седнале на едно место, тивко дошепнувајќи си 
меѓу себе, додека монахот седел сам, спротивно од нив и непрестајно 
се молел... Ненадејно од водата излегол еден голем крокодил и  
нападнал  еден од разбојниците. Тој толку се уплашил останувајќи 
збунет и неподвижен. Монахот присебно го фатил и го повлекол од 
устата на крокодилот и така го спасил. Крокодилот, пак, се изгубил 
во речната вода, не успевајќи да го растргне разбојникот. Гледајќи ја 
добрината што му ја сторил монахот, разбојникот паднал ничкум пред 
неговите нозе и побарал прошка за злото што сакал да му го направи.

– Имав намера да те убијам по преминувањето на реката, рекол 
тој, но знам дека твојата љубов ме одврати. Те молам прости ми.

Монахот Му заблагодарил на Бога што го зачувал жив, а 
разбојникот го замолил да му дозволи да остане со него. Монахот го 
зел со себе, збогатувајќи се со совршен послушаник. Послушаникот 
поживеал многу години во пустината и при секоја прилика не 
пропуштал да се потсети на чудото, односно првата средба со својот 
духовник.

Превод од српски јазик: Христијан Јановски 
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Болест на овој век – депресија

Ритамот на совремниот живот како и научно-техничкиот прогрес и 
напредната глобализација, длабоко влијаат врз човековиот егзистенцијален 
живот. Човекот постанува заробеник во свет, којшто е само материјално 
поткрепен, а духовното се загушило, при што човекот е оболен од таквиот 
живот. Поради здравјето сите напори ги вложува во испитување на болестите и 
пронаоѓање лек за нив. Сепак, сите болести, разочарувања и реки од негативни 
мисли, го наведуваат човекот на двобој со најголемата болест на нашето време 
– депресија.

Што е депресијата?

Депресијата е тешка психо-физичка болест, која ги вклучува 
целото тело, расположението и мислите, а се одликува со многу 
симптоми, и тоа: лошо расположение, забавено мислење, проблеми 
со концентрација, лош апетит, чувство на помала вредност, па дури и 
суицидни мисли. Ова страдање му е познато на човештвото од памтивек, 
од времето на паѓањето во гревот. Уште Хипокрит опишувал слична 
психичка состојба, која се нарекувала „меланхолија“. Во Светото Писмо, 
на страниците на Стариот Завет може да се спомене и царот Саул, кому 
олеснување од тагата му носеле Давидовите пслами. Денес, депресијата 
е голема закана за човештвото, затоа што сѐ поголем е бројот на оние 
што боледуваат од неа. Сѐ почести се гласините како некој страда од 
психички заболувања, а уште позастрашувачки е што од ден на ден сè 
повеќе се зголемува бројот на оние коишто се заболени. Статистиката 
покажува дека депресивните растројства секоја година се покачуваат од 
3 до 7%. Повеќе години наназад СЗО предупредува дека до 2020 година 
депресијата ќе се искачи на неславното високо второ место на скалата 
на заболувања според бројот на луѓе засегнати од нив и онеспособени 
за секојдневни активности и радости, веднаш по кардиоваскуларните 
заболувања. Жените се разболуваат двапати повеќе од мажите (8 до 12% 
наспроти 20 до 26%). Причината најверојатно не е во „имунитетот“ на 
посилната половина на човештвото во однос на депресијата, туку во тоа 
што мажите многу поретко од жените се обраќаат за лекарска помош и 
претпочитаат да ја задушат со алкохол, самите си препишуваат лекови, 



72

се задлабочат во работа итн. Не толку одамна врвот на депресивните 
заболувања беше на возраст меѓу 30 и 40 години, но денес депресијата 
нагло „се подмлади“, па ги погодува луѓето до 25 години. Сè почесто таа 
е закана за младите од ова наше време. Во голема мера, адолесцентите 
се жртвата на ова заболување и нивното повлекување, отсутност, 
загриженост и тага, е големо самоуништување и, но повредување на 
другите. Затоа ова заболување е крик и за детската душа.

Кои се причините за депресијата?
     
Како причини за заболување 

од депресија можат да се вклучат 
сите внатрешни и надворешни 
фактори. Внатрешни се: очајание, 
стрес, безживотност, потиштеност, 
меланхолија, но тука се и 
надворешните фактори, коишто 
се и најголемите причинители, а 
тие се: загуба на работното место, 
лишување од своите замислени 
цели, прекумерно поминување време на социјалните мрежи, смрт 
на личности, конфликти, значителни промени во животот, сериозни 
болести, прифаќање на секаков порок итн. 

Општо за човекот, најголема причина за заболување од депресијата 
првенствено е гревот, односно високоумието за самите себе. Гордоста е 
првиот и најголем порок на човековата душа. Таа дури може да се нарече 
и родител на останатите гревови, коишто произлегуваат од неа. Гордоста 
во најголема мера е причина за депресивните растројства. Друг битен 
фактор за настанување на депресијата е изложеноста на хроничен стрес, 
којшто ја менува функцијата на мозокот, така што многу депресии можат 
да се објаснат со акумулација на штетното дејствување на стресот. Дури 
и самата депресија може да се јави како симптом на некои болести или 
пореметувања. Сепак, сите симптоми на депресија сѐ уште не се сосема 
јасни.   

Од сите истражувањата и испитувања, константирани се повеќе 
од 60 видови депресија. Кога би се направила систематизација на 
депресивните растројства, тогаш може да се каже дека се разликуваат 
соматогени, психогени и ендогени депресии. Соматогените депресии 
се манифестираат како психички нарушувања поради некое соматско 
заболување. Психогените депресии настануваат на „нервна основа“, како 
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резултат на нервни потреси и конфликти (надворешни и внатрешени 
или душевни). Ендогените депресии се развиваат „природно“. Овој вид 
на депресија се карактеризира со груба дезорганизација на личноста 
поради издвојување од реалниот свет; сезонско застранување (напролет 
и наесен се влошува самочувството) како и поизразено влошување 
на психичката состојба во утринските часови. Постои уште еден вид 
депресии и тоа скриени (маскирани). Се пројавуваат како различни 
телесни слабости (болки во срцето или желудникот, главоболки итн.). Во 
овој случај депресијата не е проследена со телесни болки, туку самите 
болки се, всушност, пројава на депресијата. Од сето ова, слободно може 
да се даде одговор на прашањето: како влијае депресијата врз здравјето 
на човекот?

        
Како се лекува?        

   
Човекот од 

овој век не посакува 
и понатаму таквата 
(депресивна) состојба 
да биде причина за 
неговиот растажен 
живот. Иако е 
потребен временски 
период, сепак, од 
особена важност е и 
волјата на пациентот 
да се излекува. Па 
така, депресивните 
растројства се лекуваат претежно со антидепресиви. Психогените 
депресии се проблем на личноста и се лекуваат првенствено со духовни 
и психолошки средства. Медицината во голема мера ја проучила 
депресијата и дала антидепресиви (лекови) за лекување на болниот, 
но зарем душата на напатениот човек се лекува со хемиски лек? 
Антидепрнесивите од голема мера му помагаат на болниот, но потребна 
е особна внимателност, затоа што тие лекови, тие хемиски соеднинија, 
можат да создадат негативно дејство при лекувањето. 

Затоа, од голема важност при лекувањето е и консултацијата 
на болниот со духовен отец. За православниот човек ова значи борба 
со страстите и приближување кон Христос со трпение, смирение, 
незлобливост и љубов.       
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Како продолжение на претходните препораки во лекувањето на 
депресијата, се вклучуваат и светите отци, кои отсекогаш на световниот 
човек му нуделе помош од Најголемиот Лекар – Бог. Архимандритот 
Јован Крестијанки вели: „... Мора добро да знаеме дека Бог е Љубов и 
Добрина, и сѐ ни се дава од Него за наша полза. А самиот начин на кој 
го прави тоа Господ не треба да го проучуваме и не треба да очајуваме, 
и да роптаме кога не можеме да сфатиме што се случува. Токму во 
вакви околности човек го покажува подвигот на верата и се овенчува со 
спасение“. Што ли поучува овој Старец? Постојано треба да имаме во 
разумот дека сѐ доаѓа од Бог за наше спасение. Иако, некогаш тоа ни 
изгледа нелогично или спротивно на нашата волја, сепак, не треба да 
заборавиме дека Бог е Љубов и дека Бог од љубов прави сѐ, за ние да го 
достигнеме своето лично спасение. Не е наша должност да испитуваме: 
зошто Бог така постапува кон нас или каква е волјата на Бог? Секогаш кога 
се ставаме во позиција на Бог, ние грешиеме од причина што, ние сме 
огревовени, релативни, повредени од гревот. Наше е да се надеваме на 
Бог и никогаш да не очајуваме. Бог нѐ не заборава, иако во нашите очи 
(тоа) така изгледа. Нужно е човекот да се обрати кај духовен отец, којшто 
ќе сострадува со него, а воедно и ќе дозволи неговото срце да биде 
излечено со Божјата благодат, што слегла врз тој отец. Преку укажаната 
помош од страна на духовниот отец, човекот, како што ја лекува својата 
физичка состојба, така ја лекува и својата болна душа. Потоците од солзи 
и длабоката исповед се плодот на лекувањето, а преку соединувањето 
со Христос, односно причестувањето со Неговите Тело и Крв, човекот 
Му дозволува на Бог да се всели во неговото срце, а тој да се овенча со 
венец на вечноста.   

Господи, исцели ја мојата душа! 

Користена литература:
Дмитриј Александрович Авдеев, Униние и депресија;
Игумен Евмениј, Пастирска помош на душевно болни;
https://www.google.com/amp/s/365.com.mk/204622/shto-e-depresija-

bolest-ili-sostojba-na-umot/amp
http://exclusive.mk/articles/10921/depresijata-e-bolest-na-21-vek
https://pravoslavie.mk/starec-profirij-depresija/

Ангел Василковски
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Игумен Јоаким Крчовски – 
првенец преведувач на својата генерација

Првиот преведувач на својата книжевна генерација е отецот 
Јоаким Крчовски. Но, тој не само што преведувал книги, туку бил и 
монах-проповедник, а подоцна и јеромонах, па и игумен. За ова ни 
сведочат насловите на некои од неговите книги и преданијата на луѓето. 
Денешните генерации не треба да го заборават неговиот напор за 
описменување на тогашната македонска генерација, но несомнено и 
на генерациите подоцна. Нашата почит кон него, ние ја изразуваме со 
тоа што и денес, во училиштата, од кои некои го носат неговото име, се 
продолжува неговата дејност, односно неговите дела се од голема полза 
за денешните генерации.

Податоците за неговиот живот се малку, но од тоа што како предание 
останало кај неговите потомци, а и скромните факти од насловите од 
неговите книги ни ги даваат основните информации за неговиот живот. 
Всушност, постојат неколку преданија и тврдења, во зависност од тоа 
каде бил учител. За него сведочат луѓето од Крива Паланка, Кратово 
и Самоков1, градовите во кои отишле неговите три сина: првиот, јереј 
Давид, останал во Крива Паланка, вториот, јереј Георгиј во Кратово, а 
третиот син во Самоков.

Едно од преданијата сведочи дека игуменот Јоаким Крчовски 
потекнувал од Кичево, поточно од селото Осломеј. Ова до некаде се 
потврдува со неговото презиме, кое за првпат се појавува на насловната 
страница од книгата „Митарства“, издадена во 1817 година. Презимето 
Крчовски се поврзува со турското име на градот – Крчова. Податокот 
за името го потврдуваат и браќата Миладиновци во својата песна 
од Зборникот, под бр. 339: „Од Крчово, кун Дебарските места“. Како 
претпоставка се зема и акцентот на неговото презиме, во книгата 
„Митарства“. Тој го акцентира своето презиме на следниот начин: 
„Крчόвскаго“, поточно на третиот слог од крајот на зборот,  акцентирање 
кое било својствено за западномакедонското поднебје. Професорот 
Блаже Конески вели дека овие елементи се влезени кај Крчовски од 
неговиот роден западномакедонски говор, којшто уште од неговото 
детство можел во целост да остави траги во неговото лично изразување. 
Неговиот јазик е народен кратовско-кривопаланечки говор, со јазични 
црти од западномакедонските говори. Според тоа, тој се одвоил од 
1 Град во Р. Бугарија кој се наоѓа во западниот дел од земјата, на 55 километри од главниот 
град на Р. Бугарија, Софија.
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неговиот дом и тргнал кон источниот 
дел на Македонија, со цел да 
учителствува.

Второто предание сведочи дека 
бил роден во кривопаланечките села, 
а потоа се преселил во Крива Паланка. 
Академикот Јордан Иванов2, во 1932 
година, сведочи дека кај внуците на 
игуменот Јоаким, во Крива Паланка, 
стои една свештеничка диплома или 
грамота, во која пишува дека Јоаким 
во 1787 година бил ракоположен за 
свештеник од страна на Скопскиот 
Митрополит Захариј. Сведоштво 
дека овој Митрополит навистина 
постоел има во запис на една книга 
од Марковиот манастир, од 1792 
година. Акад. Ј. Иванов, исто така, 
сведочи и за еден запис во Зборник, 
кој му припаѓал на кратовчанецот 
Коце Хаџи Трајков, кој вели дека некој 
Јоаким бил исповедник во Кратово, 
во 1781 година, но овој податок не би можел да биде точен, затоа што, 
ако тој бил ракоположен за свештеник во 1787 година, не би можел да 
биде исповедник пред тоа. По смртта на неговата жена Достана тој се 
повлекол во манастирот „Св. Јоаким Осоговски“, околу 1817 година, а по 
некое време бил поставен за игумен на истиот. По ова, неговите синови се 
населиле во различни места, а јереј Давид, кој останал во Крива Паланка, 
собрал средства и од тогашниот султан измолил дозвола за градење 
црква. Тој и неговиот татко Јоаким успеале да ја изградат црквата „Св. 
Димитриј“, која се наоѓа во центарот на градот Крива Паланка. Ликот на 
јереј Давид стои насликан под тремот на црквата, додека пак, ликот на 
Крчовски, поради неговата монашка скромност не е насликан, а воедно, 
не е запишан како ктитор.

Кога се во прашање неговите контакти со истакнати личности во 
тој период, се споменува списокот на луѓе кои парично му помогнале во 
печатењето на книгата „Различна поучителна наставленија“, издадена 
во 1819 година. Во овој список се запишани и имињата на браќата Петре 

2 Јордан Иванов е бугарски литаратурен историчар и археолог. Тој е еден од најдобрите 
познавачи на бугарската средновековна литература и култура.  Бил роден во 1872 година.

Отец Давид – синот на игумен 
Јоаким
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и Марко Теледур од с. Гари. Ова се познатите резбари кои ги изработиле 
иконостасите во црквата „Св. Спас“ во Скопје и во манастирите „Св. Јован 
Крстител – Бигорски“ и „Св. Гаврил Лесновски“. Сигурно е и дека тој лично 
се запознал со нив во времето кога работеле на иконостасот во Лесново. 
Не се знае дали тој лично се запознал со неговиот современик игумен 
Кирил Пејчиновиќ, но не можеме да го одбегнеме фактот дека двајцата 
знаеле еден за друг преку нивните книги. По смртта на Јоаким Крчовски, 
неговата дејност продолжила. Училиштата за децата, кои тој ги основал 
продолжиле со својата работа. За него се знае и тоа дека во неговите 
училишта момчињата и девојчињата учеле заедно. По неговата смрт, тој 
бил погребан во пронаосот на црквата „Св. Димитриј“ во Крива Паланка.

Игуменот Јоаким е преведувач на пет книги. Овие пет книги ги 
составил во периодот од 1814 до 1819 година. 

Неговото прво дело е „Слово исказаное заради умирание“ кое има 
30 страници. Ова дело е испечатено во 1814 година. Книгата е без име на 
авторот, па поради тоа, дури подоцна, поради јазичниот стил, оваа книга 
се поврзува со Крчовски.

Втората книга, „Повест ради страшнаго и втораго пришествија 
Христова“, е печатена малку по првата, во истата 1814 година. Поради 
тоа што Крчовски не го заапишал своето име на првата книга, оваа книга 
долг период е сметана за прво дело на Крчовски. Таа се состои од две 
беседи, кои, како што кажува и самиот наслов го објаснуваат Второто и 
страшно Христово доаѓање. Тука на едноставен начин им се прикажува 
на верните значењето на Исповедта.

Третото дело на Крчовски е „Сија книга глаголемаа митарства“, 
печатено во 1817 година. Оваа книга е првата во која на насловната се 
дадени името, професијата и презимето на преведувачот. Тој тука се 
нарекува Јоаким даскал3  Крчовски. Во оваа книга се изнесени дваесет 
посебни текстови во кои се зборува за царините (митарства) кои треба 
да ги помине човечката душа по смртта. На царините се разгледувале 
добрите и лошите дела кои човекот ги има направено.

Истата 1817 година е испечатено и следното дело на Крчовски, 
„Чудеса Пресвјатија Богородици“, за кое се претпоставува дека 
хронолошки е пред „Митарства“. Делото е превод на книгата „Αμαρτολών 
σωτιρήα – Спасение на грешните“ од светогорскиот монах Агапиј Ландос 
Критски, првпат издадена во 1641 година, во Венеција. За делото „Чудеса 
Пресвјатија Богородици“ имаме податок, запишан од страна на еден од 
помагачите во печатење на делото – Димитрија Јованович од Кратово, 
на ракописот „Акатист Пресвјатија Богородици“. Ова го открил Атанасиј 
3 Учител.
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Матеевич Селиштев4  во 1914 година. Записот вели: „Да се знае кога јас, 
Димишко од Кратово одев во Пешта, во 1817 година, месец мај, ден 23, 
со Нешо Марков и Димитрија од Сечишта... Тогаш се испечати Словото на 
Пресвета Богородица за спасение на грешниците“.

Последното дело поврзано со раката на овој преведувач е „Различна 
поучителна наставленија – сочиненија јеромонахом Јоакимом Хаџи“. 
Ова е најголемото дело на игуменот Јоаким, кое има 310 страници, 
вклучувајќи го и списокот на претплатници. Во оваа книга, според 
напишаното на насловната корица, може да се претпостави дека тој има 
одено и на аџилак. Ова дело е со православно-морален карактер. Како 
човек во одминати години, во оваа книга, му се случило да допушти 
некои пропусти, т.е. повторувања. Во оваа книга, покрај сѐ, се среќаваат 
и цитати од светите отци.

 Неоспорлив е фактот дека Крчовски оставил значителни траги во 
развојот на македонската книжевна култура. Со неговите дела, упатувајќи 
ги луѓето во православната вера, тој успеал да описмени дел од народот. 
Неговото дело засекогаш ќе остане запаметено во срцата на овој народ. 
Бог нека му подари вечно пребивање во Неговото Царство, постојано, 
сега и секогаш, и во вечни векови!

Користена литература:
Б. Конески, За Јоаким Крчовски и неговите книги, Скопје 1973;
Х. Поленаковиќ, Јоаким Крчовски – родоначалник на новата македонска 

книжевност, Скопје 1983;
Ј. Михајловски, Црква Свети вмч. Димитриј – Крива Паланка, Прилеп 1998;
Б. Конески, Собрани текстови – Јоаким Крчовски, Скопје 1974;
Г. Сталев, Преглед на македонската литература од XIX век, Скопје 1963.

Борис Стоилковски

4 Атанасиј Матеевич Селишчев (на руски: Афанасий Матвеевич Селищев) е познат руски 
лингвист, специјалист во областа на словенските јазици и словенската дијалектологија. Тој е 
роден на 11/23 јануари 1886 година во село Волово, Орловска губернија. Завршува историско-
филолошки факултет на Казанскиот универзитет во 1911 година. Тој е член-кореспондент на 
Бугарската и Руската академија на науките.
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Марковиот манастир
(еден поинаков израз – стихови во проза)

Марковиот манастир е свето место каде што секое скаменето срце 
се исполнува со љубов: најнапред кон Бог, а потоа и кон својот ближен. 

Влезот во манастирот асоцира на исполнетост со љубов и молитва, 
зрачи со мир и тишина. Покрај храмот се наоѓаат конаците. Во нив 
живеат монахињите, кои сведочат за духовноста на манастирот. Да се 
биде монах не значи само носење монашка облека, туку и отвореното 
срце за духовен труд, за Тој, Кој е Трансцедентен да се всели во тебе. 
За човек да ја почувствува благодатта Божја доволно е само еднаш да 
дојде во манастирот.

                   
Патрон на Марковиот манастир е св. вмч. Димитриј. На денот 

на овој светител река од верници доаѓаат тука за да ја упатат својата 
молитва кон Бог. 

Манастирската црква е градена од делкан камен и тули со 
прекрасни шари. Во лунетата пред влезот е насликан св. Димитриј, 
заштитникот на храмот и целата заедница. Пред олтарот има иконостас 
кој датира од средниот век. Фрескописот е извонреден. 

Во склоп на манастирот е и музејот, кој е ризница од многубројни 
крстови и икони, но голем број предмети низ историјата биле одземени. 
Тука добиваме информации дека манастирот е граден во средниот 
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век. Преку податоците за манастирската библиотеката, пак, црпиме 
факти дека тука се подвизувал и творел отец Кирил Пејчиновиќ. Ова 
е поткрепено со неговиот потпис на столб од храмот. При манастирот 
функционирал и скрипторски центар. Јордан Хаџи Константинов Џинот 
своевремено вели дека тука имало книжевен фонд тежок 20 товари.

           
Во манастирскиот двор се наоѓа и старата манастирската воденица, 

со која се служеле три села. 
Марковиот манастир има континуиран монашки живот, со мали 

прекини, а тоа го дознаваме од пишуваните книги и записи за црквата. 
Монахињите се оние кои на ова место ги будат духовно заспаните души. 
Полека, но сигурно, нѐ упатуваат на патот кон спасението. Всушност, 
тие се борци против лукавиот, кои сите негови искушенија мудро ги 
одбегнуваат.

Со возобнувањето на животот во манастирот изграден е параклис. 
Во овој параклис се чуваат сите честички од мошти, но и  парче од 
појасот на Богородица. Исто така, тука се чува и делче од светиот Крст. 
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Во овој манастир престојувале двајцата современи светители: 
преподобниот архимандрит Јоаникиј од Ракотинци како и светиот 
Епископ Велички Гаврил Светогорец. 

                     
Во манастирот јеромонах редовно служи Литургија за верните да 

можат да се причестат со Телото и Крвта на Господ Исус Христос, но тие 
тука можат и да се исповедаат, затоа што секој човек има потреба да 
ги каже своите потешкотии пред духовниот отец. За духовен раст ни е 
потребен духовен водач, за да процесираме во истиот. 

Марковиот манастир е вистинско место за средба со Бог. Тој нѐ 
поттикнува на предавање на Бог со сето наше срце, нѐ насочува кон 
Него и Неговото Царство, за да чекориме по стапките на светителите, 
кои ни служат за пример и поткрепа во нашиот духовен живот.
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Ние, богословите, иако сме недостојни да зборуваме, тука се 
обидуваме, во рамките на нашата моќ... молитвата нѐ потсетува на 
нашата ништожност, а само малиот труд на тоа дека „ние сме само мало 
камче од еден голем мозаик“. Сепак, ние Го љубиме Бог со сето наше 
срце, се насочуваме кон изворот на животот, кон Божјото Царство, по 
стапките на „големите духовници на нашата земја и на сите православни 
христијани“, бидејќи тие ни се пример и поткрепа во нашиот духовен 
живот. А со овој текст, всушност, се трудиме да го разбудиме интересот 
кај младите за нашите духовни богатства.

Константин Ѓоргиевски
Дарко Димитриевски
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Светоотечки поуки

Денес сите знаеме за молитвата, а малку се молиме; јадеме посна 
храна, а не постиме; ги исповедаме гревовите, а не се каеме! Одиме во храм и 
присуствуваме на сужбите, а нашата душа не се смирува пред Творецот! Сето 
ова е поради нашето затворено срце... Потребно е да го отвориме нашето 
срце, за да се смести Христос во него – преподобен Паисиј Светогорец

За време на постот не е најбитно што јадеме, туку што и како мислиме – 
архимандрит Тадеј

Трудете се да имате љубов. Секојдневно просете од Бог љубов. Заедно 
со љубовта доаѓа и целото богатство на добрините – свети Нектариј Егински
Не допуштај твојот јазик да излета пред да размислиш што треба да кажеш – 
Старец Ефрем Филотејски

Господ нам ни заповедал да ги љубиме своите 
ближни. Не треба да нè засега дали тие нас нè љубат, 
туку ние треба да се потрудиме нив да ги засакаме – 
архимандрит Јован Крестјанкин
Целта на постот, што е озаконет и почитуван од 
христијаните, е чистење на душата – свети Григориј 
Палама
Христијанинот е подготвен да претрпи сè само да 

не ја изгуби благодатта, која за него е највозвишено добро – свети Јован 
Кронштатски

Кога станав христијанин, доброволно го распнав својот ум, а сите крстови 
кои ги носам, за мене претставуваат само извор на радост. Ништо не сум 
изгубил, а сè сум придобил – блажен Серафим Роуз

 Солзите се понекогаш знак за Божјата посета – преподобен Јован 
Лествичник

 Боже, насекаде сум те барал, а ти си бил во мене, а јас (сум бил) надвор 
од себе – преподобен Јустин Поповиќ

Мајката Божја била смирена повеќе од сите и затоа Ја прославуваат 
небото и земјата. Бог ќе ги прослави сите што ќе се смират и тие ќе ја видат 
славата Господова – преподобен Силуан Атонски
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Крстозбор
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Житија

Житието најчесто можеме да го сретнеме како црковен поим. 
Житието е, всушност, животопис на некој светител. Поточно, тоа е текст 
во кој се опишани животот и делата (подвизите) на светиите. Животот 
на светите отци, опишан во житијата, ни помага да сфатиме колку 
сме скршнале од вистинскиот пат на црковните отци и како да му се 
вратиме, за да го најдеме вистинското значење на нашиот живот. 

Во првите четири века се пишувале мартирологии во кои биле 
опишувани животот и мачеништвото на оние кои пострадале за Христос 
и верата во Воскресението. Со појавата на монаштвтото, во IV век, биле 
составени Синаксари за сите големи празници и за сите дотогашни 
светители. Синаксарите биле читани по шестата песна како што се 
прави и денес на поголемите празници. Со растењето на Црквата, расте 
и бројот на светители, па поради тоа биле пишувани голем број збирки 
со житија. Македонската Православна Црква има голем број светители 
чии житија до ден-денес ни се познати.

Настаните и примерите кои ги читаме во житијата треба да ги 
следиме.

Димитар Блажески

Св. Константин Кавасила

Еден од поистакнатите Епископи на нашата Црква е светиот 
Константин Кавасила. Тој потекнува од Драч, областа Илирик, од 
благородничко семејство, воспитан во вистинската вера. Константин се 
стекнал со високо образование, но се истакнал и во духовниот живот, 
поради што извршувал високи црковни функции.

Во 1220 г. тој бил поставен за Струмички Митрополит. По 
доаѓањето во Струмица повторно го подигнал култот кон 15-те 
Тивериополски маченици. За нив напишал 2 Канона. Кај едниот стои 
запис: творба на господинот Константин Кавасила, архиепископ на овој 
град. Архиепископот Хоматијан, пак, сакајќи да го пофали, рекол: „За 
градот Струмица конечно настапи благопријатно време“.
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Неговата служба подоцна ќе 
продолжи во Драч. Од времето кога бил 
Митрополит таму, познати се неговите 
писма, на црковни теми, испраќани до 
Архиепископот Димитриј Хоматијан и 
Јован Епископот на Крит.

Се претпоставува дека веќе во 1250 
г., во времето на Теодор Ласкарис II, 
Константин бил Охридски Архиепископ.

При обидите на Михаил Палеолог 
за обединивање на двете Цркви 
Архиепископот бил против, поради 
филоквето; извесно време бил и во 
затвор.

Од неговата рака потекнува и 1 
Канон во чест на св. Климент Охридски 
како и 2 Канона посветени на св. Наум 
Охридски.

Познато е дека тој подарил една 
вредна икона со ликот на Господ Исус Христос, нарачана од Цариград, 
на Соборниот охридски храм „Света Софија“, која денес се чува во 
Музејот на икони во Охрид.

На денот посветен на св. Лука – 18 октомври тој се упокоил.
По неговите молитви Господ да нѐ помилува.

Јован Николов
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Преп. Јаков Цаликис

 Блажениот Старец Јаков Цаликис бил роден 
на 5 ноември 1920 година во Ливиси, Мала Азија 
(современа Турција), во семејство кое од седум 
поколенија имало епископ, јеромонаси и еден 
светител. На Крштението го добил името на неговиот 
дедо по таткова линија – Јаков. Неговите благочестиви 
родители, Ставрос и Теодора, страдале од нападите 
на Турците, па во почетокот на 1920-те години, 
семејството, заедно со другите жители на Ливиси, 
било принудено да ја напушти земјата на своите 
предци и се преселило на островот Евија. Еден настан 
од тоа време длабоко го ранил Старецот – тој раскажувал: „Иако тогаш 
бев мал, но добро помнам, како по пристигнувањето во пристаништето 
Пиреја (главното пристаниште на Атина) ние првпат слушнавме некој 
да хули на светиња. Тогаш извикав: Што е ова? Зошто дојдовме овде? 
Подобро е да се вратиме и да нѐ убијат Турците, отколку да го слушаме 
ова! Во Мала Азија ние никогаш не се соочувавме со таков грев“.

Нивниот „дом“ бил ограден од другите со покривки. Неговата 
омилена „играчка“, пак, била кадилницата, која тој самиот си ја 
направил од парче керамида. Со неа тој одел низ „домот“, кадејќи го 
своето семејство, потоа поткревајќи ја покривката одел и ги покадувал 
и своите соседи, повторувајќи: „Алуја, алуја!“ Навечер, тој со својата 
баба оделе во неговото омилено место – малиот параклис за да ги 
одржуваат кандилата. Таму, неговата баба му ги прераскаскажувала 
житијата на светиите и му зборувала за роднините – јеромонаси.

Во Фаралд, на Евија, малиот Јаков го запишале на училиште. 
При училиштето имало мал параклис, посветен на светата Параскева, 
каде што тој секојдневно одел да се моли. Честопати преподобната 
Параскева му се јавувала на Јаков во параклисот и разговарала со него. 
Првиот пат, кога тоа се случило, тој се исплашил и заминал дома, но 
вториот пат светителката го успокоила младото дете.

Уште со своите дваесетина години, Јаков постојано размислувал 
за сѐ построг живот. Од неделата навечер до сабота не вкусувал ништо. 
Во сабота се причестувал со светите Христови тајни и потоа јадел малку 
леб и масло. Само еднаш седмично – во неделата, неговата трпеза била 
малку пообилна. Но, често се случувало тој да не јаде и во тие денови. 
Секогаш, кога кај него доаѓале гладни деца, немоќни и болни старци, 
тој им давал сѐ што имал. Во тие години, Јаков бил подложен на силни 
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искушенија. Поради сиромаштијата, тој немал обувки и кога одел да пее 
во црква, некои од луѓето го укорувале со груби зборови. Натажен од 
тоа, Јаков сакал да го остави пеењето. Но, една ноќ, му се јавил светиот 
маченик Георгиј (покровителот на храмот каде што пеел) и му рекол: 
„Дете мое! Јас не сакам да заминеш. Пеј во мојот дом, како и до сега!“

По некое време, неговата мајка Теодора се разболела од тешка 
болест и се упокоила. Покасно се упокоил и неговиот татко.

Неговата желба, уште од дете, била да Му служи на Бог во 
монаштво. Расказите на неговата баба за роднините монаси, кои 
живееле во Светата Земја (Ерусалим), оживеале во неговите спомени 
и решил да тргне таму, за да стане монах. Но, пред тргнување одлучил 
задолжително, да го посети манастирот посветен на свети Давид, за 
да го испроси неговиот благослов, негова помош и заспатништво. За 
таа негова посета на манастирот, Старецот Јаков раскажувал: „Кога се 
приближив до манастирот, видов како одеднаш местото се преобрази, 
стана друго, не такво, какво што бевме навикнати да го гледаме, кога 
заедно со селаните одевме таму на празникот на свети Давид. Пред 
мене се исправи величествен манастир, необично прекрасен... Крај 
оградата на манастирот ме чекаше еден Старец со белоснежна брада  
–светиот Давид Евиски. Јас го поздравив и му реков: Старче, какво е 
ова прекрасно место? Како сето ова станало вакво? Јас никогаш не сум 
видел вакво нешто! Тој одговори: Ова е република на подвижници. 
Секој има свој дом – келија. – Старче, би можел ли да ми дадеш таква? 
Тие мене многу ми се допаѓаат. – Чедо, ако останеш, ќе имаш иста таква 
келија, но ти дојде да се поклониш и да заминеш. – Старче, ќе останам. 
Само што ветив дека ќе останам, видов, како ѕидините на манастирот се 
отворија, влегов внатре, а ѕидовите повторно се вратија како што беа“. Со 
влегувањето во манастирот, видението исчезнало. Манастирот останал 
таков каков што бил во реалноста – целиот во урнатини. Игуменот на 
манастирот, Никодим, гледајќи ги духовните дарови и подвигот на 
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искушеникот Јаков не чекал многу за да го пострижи во монашки чин. 
Постригот бил извршен на 30 ноември 1952 година. Младиот монах бил 
назначен за економ на манастирот. Подоцна, кога се појавила потреба 
за уште еден свештеник во манастирот, мудриот игумен Никодим го 
испратил Јаков кај надлежниот Митрополит на Халки, Григориј, за да го 
ракоположи. На 18 декември 1952 година, монахот Јаков бил посветен 
во ѓаконски чин, а по еден ден бил ракоположен во свештенички чин.

Кога се вратил во манастирот, отец Јаков почнал да служи 
Литургија секој ден, а пред неа и секојдневните служби. Иако бил 
економ и во свештенички чин, сепак, живеел во најлошата келија. Често 
се оддалечувал од манастирот и одел да се подвизува во пештерата 
каде што се подвизувал преподобниот Давид Евиски. Тој ја творел 
Исусовата молитва.

Често бил напаѓан од страна на демоните. Во октомври 1952 
година, кога отец Јаков го средувал деспотиконот (келијата на 
владиката), му се нафрлиле ужасни демони со ѕверски изглед. Тој се 
обидел да се осени со крстниот знак и да повика кон Божјата Мајка, 
но еден демон го попречувал. Го биеле немилосрдно. Најпосле, 
кога успеал да ја ослободи едната рака, го направил крстниот знак и 
демоните веднаш исчезнале низ прозорецот. Тоа му се случувало уште 
неколкупати, а сето тоа придонело за слабеењето на неговото здравје. 
Уште од младоста отец Јаков боледувал од неколку болести, и тоа на: 
бубрезите, крајниците, простатата. 

Како искусен духовник, кон него постојано прибегнувале луѓе кои 
сакале да се исповедаат, да побараат совети, да измолат молитвено 
застапништво итн. Болните ги осенувал крстообразно со главата на 
светиот Давид, и тие добивале исцеление. Старецот многу се чувал од 
гордоста. Тој често, разговарајќи со светиот Давид како со постар брат, 
просел од него молитвено застапништво за сите очајни и болни.

Подготвувајќи се да премине од овој свет во вечниот, избрал 
Старец за свој наследник и му се молел на свети Давид да ја придружува 
неговата душа на патот кон вечниот живот. На 21 ноември 1991 година, 
на празникот Воведение на Пресвета Богородица, откако отслужил 
света Божествена Литургија и примил многу духовни чеда на исповед, 
мирно ја предал својата душа во рацете на Бог – Света Троица. На 
неговиот погреб присуствувале илјадници верници.

И по своето упокоение, блажениот Старец Јаков продолжува да се 
застапува за сите луѓе.

По неговите молитви, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилувај 
нѐ, Твоите недостојни слуги.
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Тропар, глас 1-ви

На Ливиси фиданка, на Евија пофалба, се јави во последните 
времиња; на монасите пријателот вистински, Јаков, верни да го 
прославиме, новиот делател на мирот молитвен, кој им дарува 
секакви исцеленија, на оние кои благочестиво повикуваат: Слава му 
на Христос, Кој те прослави, слава Му на Оној Кој те очудотвори, слава 
Му на Оној Кој во последните времиња те освети.

Светиот Старец беше внесен во Диптихот на светиите од 
страна на Вселенската патријаршија, на 27.11.2017 г.

Благоја Атанасоски
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Вести

На 24 јануари 2018 г., денот кога го прославуваме споменот на 
преподобниот Јоаникиј Ракотински, во параклисот при Богословијата 
беше отслужена првата Божествена Литургија во чест на нашиот нов 
светител и застапник пред Севишниот. 

      

  
 Старец Нектариј Виталис бил роден во 1930 година, во Пиреј, 

со световно име Василиј. Бил духовно чедо на свети Нектариј 
Егински, и игумен на манастирот „Свети Атанасиј“ во Куварас. Иако 
бил малку образован, сепак, се одликувал со Божествена мудрост. 
Се упокои на 8 февруари 2018 година, во 5:30 часот, наутро.
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Дедо Добри бил роден на 
20 јули 1914 година во с. Баилово, 
Република Бугарија. Целиот свој 
живот Му го  посвети на Бог – Света 
Троица, служејќи Му постојано, во 
беда и сиромаштија. Беше голем 
добротвор, кој возобнови многу 
цркви и манастири, меѓу кои и 
катедралниот храм при Бугарската 
патријаршија „Свети Александар 
Невски“. Се упокои на 13 февруари 
2018 година.

На 5 март 2018 г. повторно беше активирана интернет-
страницата на МПБ. Кратката пауза беше направена поради 
освежување на истата. Сега таа зрачи со нов дизајн и обновени 
содржини. Посетете нѐ на www.mpb.mk.
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