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�олку се мили
Твои�е живеалиш�а, Гос�оди 

на сили�е! Ко�нее д�ша�а мо�а, 
сакајќи да е во Гос�одови�е 

�ворови... (Пс. 83, 1-2)

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел
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Г. Тимо�еј,  Ми�ро�оли� Дебарско-кичевски

Све�а�а Православна Црква, во една од црковни�е �есни, ја изразува сила�а и љубов�а Божја кон 
човечкио� род и кон сè ш�о е создадено �реку зборови�е: „Каде ш�о сака Бог, ги �обедува закони�е 
на �рирода�а“ (Догма�ик гл. 7). Нема сомнеж дека Бог, како Созда�ел и Промисли�ел на сè ш�о е 
создадено во овој све� и век, го �ромислува и го раководи за време на негово�о овоземно �ос�оење. Тоа 
се �о�врдува во долговековна�а ис�орија на многубројни�е цркви и манас�ири во све�о�, �а и во Р. 
Македонија. Наша�а земја е наки�ена со многубројни све�илиш�а. Све�илиш�а кои �овеќе векови 
�ос�оја� и сведоча� за сила�а Божја. Еден од �акви�е, со �овеќе од десе�вековна ис�орија, е и Ма-
нас�иро� „Св. Јован Крс�и�ел“, �о�озна� како Бигорски Манас�ир. Една с�ара народна �оговорка 
вели, дека живо�о� е ис�олне� со искачувања и со �аѓања. Оваа народна мудрос� се изразува и во 
ис�орискио� од на наши�е цркви и манас�ири. Оваа Све�а Oби�ел сама �о себе зборува за големо, 
�ред сè духовно бога�с�во, а кое се искажува и �реку кул�урно�о, уме�ничко�о и национално�о бо-
га�с�во. Бога�с�во, кое го �оседува и го �резен�ира на си�е верници. Но, и на си�е доброжела�ели, 

�овед
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�осе�и�ели и �очи�увачи на сакрално�о, архи�ек�онско�о и кул�урно�о бога�с�во на македон-
скио� народ.
Во своја�а долга ис�орија, овој Манас�ир, имал незаменлива кул�урно – �росве�на и религиозна уло-
га во негување�о на �равославнио� дух, на вера�а, �радиција�а, јазико�, кул�ура�а и на сè она ш�о 
му е �о�ребно на еден �равославен народ. Малку се манас�ири�е во Р. Македонија ш�о можа� да се 
�офала� со �акво бога�с�во, како она ш�о го �оседувал и го �оседува овој Све� Mанас�ир. Како над 
други�е манас�ири, значајни за ис�орија�а на Македонскио� народ, �ака и над Бигорска�а Све�а 
Оби�ел, долг временски �ериод се надвисна црн облак и го �ре�вори овој Манас�ир во нем кул�урно 
ис�ориски с�оменик. Малкумина веруваа дека ова Све�илиш�е �ов�орно ќе засве�и во оној сјај и во 
онаа духовна убавина, за којаш�о бил создаден од вредни�е раце на наши�е �ре�шес�веници.
Пред нас се наоѓа зборник со �рудови, сос�авен од два дела. Првио� дел го содржи �редговоро� од 
Негово�о Високо�ре�одобие, Архимандри�о� Пар�ениј, како игумен на Манас�иро� и ис�о �ака 
низа �одглавја во кои од различни ас�ек�и се о�ишува хронолошкио� разви�ок на Манас�иро� во 
овие 20 години. Се�о �оа е изложено �реку �рудољубиво�о �еро на Монашко�о бра�с�во, како и 
�реку есеис�ички�е �рикази на �ројца македонски новинари, еден социолог и еден �еолог. В�орио� 
дел на Зборнико�, содржи неколку научни �рудови кои го расве�луваа� и објавуваа� кул�урно�о бо-
га�с�во на оваа Све�а Оби�ел. Овие �рудови ќе �ридонеса� во расве�лување�о на некои ис�ориски 
момен�и, како и на уме�ничко�о бога�с�во коеш�о го содржи Бигорска�а Све�а Оби�ел. И �окрај 
�оа ш�о од еминен�и научници, во 1994 година се издаде Зборник за Бигорскио� Манас�ир, никогаш 
не се исцр�уваа� си�е научни можнос�и за о�кривање на нови докумен�и, нови сознанија и рас-
ве�лување на бога�с�во�о на оваа Све�а Оби�ел.
Овие 20 години, ис�олне�и со ак�ивен монашки живо�, Манас�иро� „Св. Јован Крс�и�ел“, ја �о�вр-
дува сила�а и �рисус�во�о Божјо во Негови�е домови. Бигорско�о бра�с�во не само ш�о ги вра�и 
духовнос�а и монашко�о �редание, �уку го �рошири свое�о делување, освен на градежен �лан, каде 
�ос�игна високи архи�ек�онски ес�е�ски дос�игнувања, и на �лан на евангелизација�а, �роширу-
вајќи ја своја�а ак�ивнос� и врз �омагање�о на многу жр�ви на �ороци кои го бараа� Бога и ги ко�-
неа� да ги ис�олна� свои�е верски �о�реби.
Во живо�о� и дело�о на Архимандри�о� Пар�ениј се �о�врди начело�о дека �аму, каде ш�о има 
искрени Божји служи�ели, �аму е и Божја�а милос� и благода� и се�о она ш�о не е можно за луѓе�о, 
можно е за Бога. Деведесе��и�е години од мина�ио� век беше �ериод во којш�о се водеа силни раз-
говори со државни�е фак�ори за враќање на одземени�е цркви и манас�ири на МПЦ. Како главен 
аргумен�, �огашни�е влас�и ја ис�акнуваа нес�особнос�а на МПЦ да ги одржува цркви�е и мана-
с�ири�е доколку ис�и�е ѝ се вра�а�. Овој измислен аргумен� самио� се деман�ира, а најголем до-
каз за �оа е живо�о� на Бигорскио� Манас�ир или како ш�о нашио� народ вели: Каде ш�о �ечела 
вода, �ов�орно ќе �ече. На крајо� би сакал да искажам искрена благодарнос� на си�е ав�ори ш�о се 
�о�рудиле во свои�е на�иси да го обележа� најновио� �ериод од живо�о� на овој Манас�ир, како и 
на научни�е �рудови го расве�луваа� бога�с�во�о на овој наш �рекрасен бисер на кул�ура�а, уме�-
нос�а и на духовнос�а. То�ло го �ре�орачуваме на си�е љуби�ели на манас�ири�е, на македонска�а 
кул�ура и на си�е љуби�ели на �ишанио� збор.

Со архи�ас�ирски благослов,
Ми�ро�оли� Тимо�еј
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  Во с�омен на си�е црнорисци храбри кои во времиња�а 
мина�и, сегашни и и�ни, дале многу и сè �ш�е �ридонесуваа�
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за добро�о на Родина�а наша со сво�о� смирен �одвиг на 
доброволно рас�е�ие Хрис�а ради

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел



20 години возобновено монаш�во

Архимандри� Пар�ениј,
игумен на Свеш�ена�а Бигорска Оби�ел „Све�и Јован Крс�и�ел“

П�едисло�и�
Бигорскио� Манас�ир �ре�с�авува голем и значаен дел од наша�а духовна ис�орија. Всушнос�, �аа 
ис�орија и не би можела да се замисли без ова Све�илиш�е, кое о�секогаш влевало благода�ни и духо-
носни сили во благовернио� македонски народ. Особено, во славнио� �реродбенски �ериод на XIX век, 
Бигорски бил и �овеќе од �оа, бил срце�о на нашио� народ, ревносен чувар на Кирило-Ме�одиевска�а 
словенска �радиција. Но, неблаго�рија�ни�е ве�рови на ис�ориски�е околнос�и во XX век, �олека ги 
развеаја духовни�е �лодови собирани векови наназад, а с�удена�а зима на комунизмо� донесе духовна 
�ус�ош - Манас�иро� с�ана нем кул�урно-ис�ориски с�оменик; за монаш�во�о, �ак, се зборуваше 
како за неш�о завршено, дамнешно и одмина�о.
 Се�ак, Бог, �о Своја�а голема милос� и �о моли�вено�о зас�а�ниш�во на Све�и Јован Пре�е-
ча, �осака �ов�орно да го воскресне ова наше Све�илиш�е и нè донесе нас �оследни�е и недос�ојни�е 
во него, нè накалеми на �ре�ходна�а бога�а монашка �радиција. За кра�ко време, Бигорски со свое�о 
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возобновено бра�с�во �ов�орно с�ана силен духовен све�илник, вис�ински вруток на �равослав-
на�а духовнос�. Овде и обичнио� �осе�и�ел не може да ос�ане рамнодушен на благода��а ш�о 
се чувс�вува во воздухо�, �оради моли�ви�е на �околенија и �околенија монаси кои го осве�иле ова 
мес�о, но и �оради сегашнио� �одвиг на ново�о бра�с�во. Тука верни�е �ронајдоа духоносен ис�оч-
ник од каде ш�о цр�а� благода�ни сили за својо� личен духовен �одвиг во денешнио� све� �ре�олн со 
соблазни, во ова модерно безбожно време. Наше�о скромно монашко бра�с�во, рожба и �лод на �окаја-
ние�о на овој народ, чекорејќи смирено �о �а�о� на �ослушание�о и �одвиго� на љубов�а Хрис�а 
ради, �олека го зазеде свое�о суш�инско мес�о во возобнова�а на духовнио� живо� на своја�а Црква. 
Така, утврдено од моли�ви�е и закрила�а на својо� славен �а�рон, ова наше вековно Све�илиш�е со 
своја�а Оби�ел с�ана �ример и чини�ел на една нова духовна �реродба која, особено сега, ни е многу 
�о�ребна. И гледајќи ги �рви�е �лодови на �аа �реродба, со ревнос� си с�омнуваме за оние Хрис�ови 
зборови, изречени во Радосна�а вес� – Евангелие�о: Јас дојдов да фрлам оган на Земја�а и колку би 
сакал да се беше веќе разгорел (Лк. 12, 49). За�оа и ние, водени од ис�а�а желба, ги �оложивме свои�е 
живо�и и моли�вени надежи во себлагио� Бог, со вера дека Он и �она�аму ќе разгорува во нас ревнос� 
за сведочење на евангелска�а вис�ина, �а �аа духовна �реродба ќе се рашири како разгорен оган низ 
сио� наш народ. В�рочем �оа е и мисија�а на бигорскио� монах - да Му �ринесе како дар на Бога 
мнош�во �окајан народ, мнош�во следбеници, научени и утврдени во Хрис�ово�о дело. Врз негово�о 
срце е ис�ишана цел�а на монаш�во�о - да �лаче, да се моли и да љуби како Хрис�а и заради Хрис�а, 
далеку од удобнос�а и можнос�и�е на овој све�. 
Овие кра�ки 20 години на монашки �одвиг се ниш�о с�рема цела�а вечнос� ш�о ни се дава на дар, 
нес�оредлив е �рудо� со награда�а ш�о ја �риго�вил Бог за свои�е слуги. Но ние решивме да ја одбе-
лежиме оваа 20-годишница, не за да се �офалиме себеси, �офалба�а ни е во Бога, �уку за да го �рикажеме 
�лодо� на возобновено�о монаш�во, да ос�авиме сведош�во за �околенија�а, и �ака да го возвели-
чиме славнио� род на којш�о �ри�аѓаме. Ис�орија�а сведочи за �оа колку монаш�во�о, �ој блесок 
на све�ос�а на Мајка�а Црква и нејзина нај�рекрасна рожба, дало за нејзинио� �роцве�. Во �рилог на 
�оа е и скромнио� �ридонес ш�о наше�о монаш�во го на�рави за духовно�о будење на македонскио� 
народ во овие 20 години, ш�о го на�рави за своја�а Црква. А на некој начин чувс�вувавме и должнос� 
кон генерации�е ш�о доаѓаа� - да им го �ренесеме мина�о�о искус�во, како и знаење�о и о�и�о� 
за монаш�во�о и негова�а духовна благороднос� и вреднос�, за да не ни се �ов�ори грешка�а од 
време�о на а�еизмо�, кога �оа беше сме�ано за о�ш�ес�вено нега�ивна �ојава. Всушнос�, гледајќи 
го она ш�о му се случува на све�о� �оследниве децении, не можеме, а да не чувс�вуваме загриженос� за 
иднина�а на човеш�во�о �оради духо� на �ромени�е ш�о ново�о време ги носи со себе. За�оа денес, 
мисија�а на монаш�во�о е уш�е �означајна и �ос�аси�елна за све�о�.
У�а�увам �о�ла благодарнос� кон нашио� многупочи�уван Архиереј и духовен �ас�ир на оваа бого-
чувана Е�архија, Негово�о Високо�реосвеш�енс�во, Ми�ро�оли�о� Дебарско-кичевски, г. Тимо�еј, 
�оради негова�а сес�рана �оддршка во овие 20 години во кои, воден од свое�о силно Богољубие и не 
�омало�о монахољубие и �а�ковска грижа за нас, �ридонесе Манас�иро� да с�ане она ш�о е денес – 
вис�инска духовна �врдина и цврс� с�олб на наша�а све�а Охридска Архие�иско�ија.
Ис�о �ака, се заблагодарувам и на си�е оние кои со својо� �руд, со голема љубов и внимание се вложија 
во ова дело, со кое ја збога�уваме македонска�а научна ли�ера�ура, давајќи на �ој начин свое сведо-
ш�во за доживеано�о од о�и�о� ш�о го имале �реку средба�а со Бигорскио� манас�ир и монах.   
Но, �ред сѐ, Му благодарам на Троичнио� Бог ш�о мене �оследнио� и најнедос�ојнио� меѓу монаси�е 
ме �овика �окму во ова динамично време да ја возглавувам Свеш�ена�а Бигорска Оби�ел и смирено да 
го носам крс�о� во служба на ближнио�. Просејќи ги моли�ви�е на си�е 
чи�а�ели на оваа книга, на си�е мои духовни чеда, Го молам семилос�и-
вио� С�аси�ел да ми даде сили да го довршам не�осрамено �одвиго� до 
крај и да дадам добар одговор за дело�о на кое ме �овика. 
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буне� �ред �ај-
на�а на монашкио� 
живо�, совреме-
нио� све� безус�еш-
но �алка низ лави-
рин�и�е на своја�а 
�разна логика, ба-
рајќи одговор на едно 
�олку чес�о �ос�аву-
вано �рашање: Зо-
ш�о монаш�во? Тој 

све� самоуверено ги �рос�ира �ред младио� чо-
век си�е свои уживања и �редизвици, си�е свои 
знаења и �ајни, си�е удобнос�и и суе�ни убавини 
и се чувс�вува навреден, кога младио� човек се�о 
�оа ќе го �резре, ќе ги ос�ави дури и најблиски�е 
и ќе замине далеку во некој Манас�ир за да живее 
живо� во �о��олно воздржание, самозаборав и оса-
менос�. Зош�о е �о�ребно се�о �оа? За оние ш�о 
размислуваа� �ло�ски и живеа� во егоцен�рични 
уживања, навис�ина е несфа�лив и необјаснив �ој 
�аинс�вен ко�неж на млада�а душа, �аа жед ш�о 
не може да ја угаса� и си�е задоволс�ва кои му ги 
нуди све�о�. И немајќи �одобар одговор, �ие само-
уверено и речиси надмено го изнесуваа� својо� суд 
за монаш�во�о: бегс�во од живо�ни�е обврски, 
саможивос�, себичнос�, недос�а�ок на љубов...
Да, �разна�а логика на бес�лодно�о човечко уму-

вање не може да �родре во суш�ина�а на монаш-
кио� �одвиг, �аа скриена Божја ризница. Не може, 
заш�о �аа длабока духовна �ајна му се о�крива 
само на срце�о, и �оа на она смирено и чис�о срце, 
во кое се разгорела Божес�вена�а искра и �лам�и 
со огно� на Божја�а љубов. На �оа срце му се 
о�вораа� духовни�е вра�и, блеснува све�лина�а 
на благода��а и во сјајо� на �аа све�лина си�е 
све�овни неш�а изгледаа� �оинаку. Сѐ ја губи важ-
нос�а, бледнее и с�анува ниш�ожно с�оредено со 
�реблагио� Гос�од. Заедно со Све�ио� А�ос�ол 
Павле �оа �осведочува: „И сѐ друго е ш�е�а с�ре-
ма �реважно�о �ознавање на Хрис�а Исуса, мојо� 
Гос�од, �оради Кого се одреков од сѐ, и сѐ сме�ам за 
о��ад, само за да Го �ридобијам Хрис�а“ (Фили�. 3, 
8). А душа�а одеднаш се чувс�вува заробена, како 
на „земја �ус�а и безводна“ (Псалм 63, 1), и дури и 
кога би ја имала се�а Вселена на дланка, �ак не би 
била задоволна, заш�о ниш�о не може да ја угаси 
�аа жед за Бога, Кој си�е ги �овикува: „Кој е жеден 
нека дојде �ри Мене да �ие“ ( Јн. 7, 37). 
Тешко е да се �ронајда� зборови за она ш�о се 
случува �огаш. О�иен од Божја�а љубов која ш�е-
дро се излева врз �ебе, го слушаш �ивкио� ше�о� 
на благода��а во �вое�о срце и како Самио� С�а-
си�ел да �и вели: „Врви �о Мене“ ( Јн. 1, 43). Тогаш 
во мисли�е се враќаш назад во ис�орија�а и гле-
даш: веќе две илјади години Бог-Слово�о Кој е веч-
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но жив и Кој некогаш ги �овикал А�ос�оли�е на 
служба, �родолжува да ги �ризива одбрани�е души, 
кои навис�ина Го љуба� и искрено Го бараа�. Тој го 
вдахнува во срца�а овој мис�ичен �ризив и си�е Го 
следа� без двоумење, како ш�о Го следеле и А�ос�о-
ли�е, ос�авајќи ги свои�е роди�ели и ближни. 
И �и с�анува јасно дека �реблагио�, �ремилос�и-
вио� и човекољубив Гос�од �е удос�оил и �ебе ма-
лечкио�, слабио�, грешнио�, �е избрал од све�о� 
и �е �овикал во Своја�а небесна војска овде на 
Земја�а. Те �овикал не за да најдеш мир и сигур-
нос�, �уку за да дадеш свој �ридонес во невидли-
ва�а борба �ро�ив зло�о, борба која �ос�ојано се 
одвива вна�ре во човеково�о срце. Со чувс�во на 
недос�ојнос�, но со силна желба да Му служиш, �и, 
�одобно на А�ос�оли�е, го на�уш�аш роди�ел-
скио� дом, �рија�ели�е, си�е можнос�и ш�о 
све�о� �и ги нуди, си�е неш�а ш�о некогаш мно-
гу �и значеле, �а �резирајќи ја се�а све�ска суе�а, 
се облекуваш во ангелски образ и одиш �о �а�о� на 
С�аси�ело�, �а�о� на сорас�нување и ос�ану-
вање �ред Крс�о� Гос�одов. 
И веќе во срце�о ја насе�уваш важнос�а на �оа 
благословено дело на кое �е �овикал Гос�од, но и 
�ежина�а на �одвиго� ш�о се �ос�авува �ред 
�ебе: заш�о �и се дава како ис�оведник-маченик, 
секојдневно, со својо� �одвижнички живо�, да ја 
сведочиш до крв радосна�а вес� за �обеда�а над 
смр��а. Во својо� не�рес�аен �одвиг на сорас�ну-
вање со рас�на�ио� Бог-Слово, на крс�о� на до-
броволно с�радање, секојдневно го умр�вуваш во 
себе с�арио� човек кој е заробен од окови�е на 
биолошкио� закон на �адна�а�а и огревовена 
�рирода. На секоја с�рас� ѝ с�ро�ивс�авуваш 
доброде�ел: на с�омакоугодие�о – �ос�о�, на 
�елесна�а �охо�а – целомудрие�о, на гордос�а 
– смирение�о, �а си�е свои желби и барања ги 
�огребуваш во Земја�а на блажена�а �ослушнос� и 
самоодрекување. Сѐ додека сама�а благода� Божја 
не ги ис�рави и обнови �вои�е од грево� изобли-
чени �риродни сили и не им ја даде нивна�а �ри-
родна и �рвоби�на цел и смисла. „Дај крв за да �ри-
миш Дух“. 
Оваа борба не е лесна и од монахо� бара голем мо-
ли�вен �руд и крајно смирение, заш�о е насочена 

�ро�ив сили�е на грево�, кој со свое�о осило има 
за цел да ја разболи, да ја инфицира човекова�а 
личнос�, �а �аа на �ој начин, во своја�а �адна�а 
сос�ојба без Хрис�а, е само една маска, �рагична 
изобразба на �овреденио� од грев лик Божји. За�оа 
монахо� мора �ос�ојано да се �ринудува себеси и 
да ја �обедува своја�а �рирода, да ревнува за да ја 
обнови и �ронајде во себе �рвоби�на�а убавина, 
која Новио� Адам - Хрис�ос �ов�орно ја вос�ос�а-
ви, �реобразувајќи го �адна�ио� лик на с�арио� 
Адам. Во војна�а ш�о ја води �ро�ив својо� моќен 
не�рија�ел: грево� и мрачни�е демонски сили, �ој 
�олага сѐ свое на жр�ва, се рас�нува на крс�о� на 
�о��олна�а �редаденос� на Гос�ода, се смирува, 
скрушен во �ознавање�о на свои�е слабос�и. Така 
ја �ривлекува Божја�а благода�, бидејќи единс�ве-
но �аа е во сос�ојба да ја �обеди сила�а на грево�. 
Но се�а �аа болка и �ежина на монашкио� крс�, 
ги ублажува �ивка�а надеж и радос�а на вечна�а 
утеха која е сокриена во длабочина�а на Крс�о�, 
како негова најдлабока �ајна. Заш�о за оној кој со 
љубов и смирение  �ослушно го носи својо� крс�, 
делејќи го во �о��олнос� ис�ио� удел со Гос�о-
да, сѐ до Голго�ска�а смр�, само едно е важно: да 
�ос�ане заедничар на Хрис�ово�о Воскресение. А 
со �оа и сонаследник на вечнио� живо� – нова�а 
�вар, која како жив квасец на бесмр�нос�а го зак-
васува цело�о од грево� умр�вено создание, ш�о 
воздивнува и �агува во окови�е на грево�. Облечен 
во црна риза на �окајание и длабоко скрушен во мо-
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ли�вен �лач, овој духоносен бисер, �реобразен од 
благода��а Божја, с�анува вис�ински земен Ан-
гел и небесен човек, блеснувајќи со све�лина�а на 
свои�е доброде�ели. Тој не се занесува �о лажни�е 
све�ла околу него, �уку цело�о свое внимание го 
насочува кон Бога и ближнио�. Со Божес�вена�а 
љубов која гори во негово�о срце се �ридружува кон 
ангелски�е хорови, кон �врдина�а на Правосла-
вие�о, над која се издига Чеснио� Крс�. И во секоја 
неволја, во секое искушение со кое се среќава, �ој 
се �о�се�ува на љубов�а Хрис�ова и Негово�о 
Царс�во. Неговио� живо�, навидум бес�лоден и 
сув, зрачи со сила�а на живо�нио� о��имизам и 
надеж. Како сла�ка вода среде најдлабока�а �ус�и-
на, �ој с�анува не�ресушен ис�очник на радос�, 
којш�о ги на�ојува жедни�е и обремене�и души со 
нова живо�на надеж и вера. 
И колку и да се чини �арадоксално, се�ак, на си�е 
им е јасно ова: �окму оној кој од љубов кон Бога 
го на�уш�ил све�о� и грево�, рас�нувајќи ги во 

себе, с�анува онаа �реобразувачка сила којаш�о го 
воскреснува �ој све� од зло�о во кое лежи. Со свои�е 
моли�ви, солзи и �одвижнички �руд, �ивко и не-
наме�ливо менувајќи се, монахо� на чудесен начин 
го �реобразува и све�о�, с�анувајќи �ака со�руд-
ник на Хрис�а во дело�о на с�асение�о на све�о�. 
Заш�о за монахо� кој низ секојдневнио� �одвиг 
на монашкио� живо� го очис�ил свое�о срце од 
�огубни�е с�рас�и, се�а богосоздадена �вар до-
бива нова смисла. Тој не го �резира све�о�, �уку го 
гледа во све�лина�а на Воскресение�о Хрис�ово, 
во �ерс�ек�ива на �реобразена�а убавина во веч-
нос�а, давајќи му една не�рулежна и бескрајно дла-
бока вреднос�. О��ука и односо� на монахо� кон 
све�о� не е оној на крајна корис�ољубивос� и себ-
ичнос�, �и�ичен за обезбоженио� современ човек. 
Воден од своја�а само�ожр�вувана и сос�радална 
љубов, �одобно на ово�ло�енио� Бог-Слово Кој од 
бескрајно човекољубие се облече во смр�но �ело и 
�ос�рада за нас, монахо� ги зема на себе си�е болки 

Ли�ија со Чудо�ворна�а икона на Св. Јован Крс�и�ел
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и �аги на све�о�, 
сос�радувајќи со 
се�а Вселена. За�оа не-
случајно во �ро�аро� на 
великио� �ус�иножи�ел 
Св. Ан�ониј се вели: „Моли�ва�а �воја 
ја одржува Вселена�а!“ Моли�ви�е на 
монаси�е не�рес�ајно се издигаа� �ред 
Прес�оло� Божји, како благомирисно духов-
но кадило, измолувајќи за си�е с�радалници 
во све�о� олеснување во живо�ни�е несреќи. 
И многу �овеќе од �оа. Нивно�о моли�вено 
зас�а�ниш�во како бедем ја оградува и зем-
на�а �а�ковина, заш�и�увајќи ја од секаков 
не�рија�ел и злоба демонска. 
А нео�ислива е љубов�а со која монахо� мо-
ли�вено го �регрнува секој човек, гледајќи во 
него одраз од лико� Божји. Без разлика кој 
и да е, каков и да е и од каде и да доаѓа, за 
монахо� �ој е само едно несреќно Божјо 
создание, разболено од грево�, кое 
можеби сѐ уш�е не знае за своја�а 
�ешка болес�. И кој да ос�ане 
рамнодушен �ред оваа неземна 
љубов на монашко�о срце кое со 
љубов�а кон ближнио� ја од-
разува се�а силина на свое�о 
богољубие, заш�о вис�ински 
може да љуби само оној кој во себе 
Го с�екнал единс�венио� Човекољубец 
– Хрис�ос!? Можеби за�оа, скриени�е монашки 
домови �ака брзо с�анаа �рис�ан на утеха и нова 
надеж на се�а Вселена, како мали �арчиња Небо 
ш�о блескаа� во мрако� на све�ска�а долина на 
солзи. 
Манас�ири�е, �ие осве�ени ризници каде ш�о 
не�рикосновено се чуваа� �равославни�е догма�и 
– извори на вис�инско�о благочес�ие, носи�ели 
на единс�вена�а духовна �радиција и с�аси�ел-

на мисија, с�анаа денес вис�ински оази 
на радос� и љубов за духовно за�ус�е-

нио� и од грево� уморен современ човек. 
Тие се средиш�а на живо�о�, украси 

на земја�а, свеш�ени �рибежиш�а, 
све�ила за сле�и�е и далекузори за 
оние ш�о гледаа�, �руби за оние 

ш�о слушаа�, ол�ари со мис�и-
чен сјај и радос�. 
Тука луѓе�о вис�ински се разви-
ваа� како �олезни членови на 
едно �ело Хрис�ово, во љубов и 
служење, со усрднос� и моли�-
ва, со радосно учес�во во бого-
служби�е, заш�о �ука никогаш 
не за�ира славословие�о кон 
љубенио� Хрис�ос. И �ука �ие, 
заедно со монаси�е, не�рес�ај-

но се с�рема� да се искача� �о 
духовна�а лес�вица и да го дос-

�игна� сакано�о Царс�во Божјо. 
За�оа, за оној кој искрено од срце Го 

возљубил единс�венио� Живо�ода-
вец, Манас�иро� с�анува вис�ински 

монашки Ерусалим, осве�ен Град, земја 
на Све�и�е која �о благода� е едно со 
Небо�о. Тој е �осебна ризница о�воре-

на за си�е, каде се чува се�о наше ду-
ховно искус�во и оружје. Тој е мев за 

ново вино, жи�ен амбар за Лебо� на 
живо�о�, ш�и� за да може без с�рав да се гледа 
во Сонце�о и духовни�е ѕвезди. По Хрис�а, Него-
ва�а Мајка и Све�ии�е, в�ора слава на Сонце�о и 
в�ора слава на Месечина�а, ѕвезди�е. Сам Гос�од, 
Сино� Човечки говори: „Ова е мес�о�о на Мојо� 
Прес�ол и мес�о�о на с�а�ки�е од Мои�е нозе, 
каде ш�о ќе живеам вечно меѓу Израилеви�е сино-
ви“ (Езек. 43, 7).  
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Владичице, �рими ги моли�ви�е на Твојо� 
слуга...

Невеш�ес�венио� Оган

Цве�на�а кувуклија од Велики Пе�ок
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Радувај�е се секогаш во Гос�ода, и �ак ќе речам: 
радувај�е се! (Фили�. 4, 4)

Вредни�е монашки раце

Славословија Ти �ринесуваме, Хрис�е Боже...
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Благоухание од Све�и�е Мош�и Монашка�а љубов ги скро�ува и ѕверови�е

Ќе Му �еам на мојо� Бог додека �ос�ојам...
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Ревносно служење во храмо� Послушание�о е извор на радос�

Хрис�ос Воскресе!
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Празнична ли�ија Во хармонија со �рирода�а

Тр�еза на љубов�а
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�ве�илнико� врви �ред Све�лина�а; 

го навес�ува доаѓање�о на зрако� 

на Сонце�о на �равда�а, зара�и 

обновување на си�е и за с�асение на 

души�е наши.
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Мрачни�е комунис�ички 
времиња на манас�иро�
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с�орија�а, �оа не е само 
�рос� збир на фак�и. 
Не, �аа е налик на иску-
сен, сед с�арец, седна� 
крај разгорен камин, 
�о�она� во с�омени 
кој на свои�е �о�омци, 
љубо�и�но собрани око-
лу него, им раскажува 

�риказни од својо� долг и необичен живо�. При-
казни�е се убави, но некои од нив и �ажни. Колку 
би сакал �ој да го заборави �ажно�о, да не мора 
никогаш �овеќе да се навраќа на оние с�ари рани 
кои сѐ уш�е незарасна�и, �ов�орно му ја враќаа� 
онаа ис�а, некогаш �роживеана болка. Да, �ешко е 
да се раскажува за она ш�о боли, да се че�ка и во 
болни�е с�омени од мина�о�о, но како �оинаку би 
можел во �о��олнос� на свои�е млади �о�омци 
да им го �ренесе искус�во�о ш�о �ој го с�екнал, 
искус�во�о од кое �ој би сакал �олку многу да ги 
�ош�еди, �а за�оа мора да ги �оучи, за �ие, знаејќи, 

да не ги �ов�ора� грешки�е од мина�о�о.
И с�арецо�, сви�кан од болка, раскажува за едни 
мрачни, безбожни времиња, времиња на �ривидна 
слобода, а всушнос� нај�ешко ро�с�во на душа�а, 
на лукаво и сис�ема�ско убивање на вера�а, духо�, 
морално�о дос�оинс�во и на Све�о�о Предание 
со векови негувано од нашио� народ и се�о �оа, 
веш�о зави�кано во вечнио� идеал за бра�с�во 
и единс�во, за еднаквос� и рамно�равнос�. Под 
влијание�о на о�ровнио� а�еизам, ш�о �ака 
о�ворено, сла�коречиво го �ро�оведаа нечес�и-
ви�е и самоволни безбожници на ново�о време, 
исчезна народнио� морал и благочес�ие, се угаси 
Божес�вена�а искра... Народна�а душа, оддале-
чувајќи се од Оној Кој ги искупи луѓе�о со Своја�а 
�речис�а Крв, �олека но сигурно �онеше во �ивка 
духовна смр�. Заш�о оној ш�о не Го љуби Бога, �ој 
всушнос� ги љуби смр��а, грево� и ѓаволо�.  
А лажни�е учи�ели на народо� во своја�а бес-
ком�ромисна хајка �ро�ив Црква�а и Хрис�а, не 
бираа средс�ва за ос�варување на свои�е цели. Не 

Празно�о и за�ус�ено Све�илиш�е
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ги �ош�едија ни чис�и�е де�ски души. Со гнасни 
измислици и лаги, �о�смевања, навреди и �резир, 
Го изгонија Хрис�а од нивни�е срца, и во нив го 
�осеаја семе�о на о�ровна�а и �огибелна безбож-
ничка идеологија, �равејќи ги �ака �лод на грево� 
и �ридобивка на смр��а. Колку е безумен оној ш�о 
ги сака зраци�е, а го мрази Сонце�о, ш�о ги сака 
водни�е ка�ки, а го мрази изворо�, го сака ма�е-
ријалнио� све�, а Го мрази неговио� Созда�ел. 
Всушнос�, горди�е ма�еријалис�и и научници, 
�едагози, кои мислеа дека можа� да Го избриша� 
Бога од својо� живо� и све�о�, сами�е се избри-
шаа од Книга�а на живо�о�, �оведувајќи ги во 
�ро�ас� и си�е оние невини млади души кои ги за-
ведоа со свои�е измами. 
Да, наша�а младина, наша�а све�ла иднина, беше 
најголема�а жр�ва на �оа безбожно, мрачно вре-
ме. Без она вековно, хрис�ијанско, семејно вос�и�у-
вање и �о�кре�а�а на возвишенио� Божес�вен 
морал, �ие беа безмилосно �уркани во огно� на ко-
мунис�ичко�о безверие и развра�, каде не�овра�-

но изгореа си�е �раги од нивни�е некогаш благо-
чес�иви души. Безбожни�е водачи се �огрижија да 
ја �ригуша� секоја нивна све�ла мисла и замена� 
со богоборен дух и хулни и блудни мисли, а секој 
с�ремеж за добро дело беше �ре�ворен во �еж-
неење за грев и навреди на Бога. 
И сега, знаејќи го ова, боли �омисла�а дека �окму 
Бигорскио� Манас�ир, све�илнико� на �озна-
ние�о и вис�ински учи�ел за Премудрос�а Божја, 
кој во 1946 година бил �ре�ворен во ин�ерна� за 
младинци и школо1, с�ана нем сведок на �аа ужас-
на, морална деградација и �ус�ош, �оа секојдневно 
�рикриено насилс�во врз кревки�е, млади души. 
Каква �рагедија! Оние млади деца, ш�о Све�и-
лиш�е�о ги �рими во свои�е �регра�ки, о�во-
рајќи им ги вра�и�е на свои�е бога�и духовни 

1 Веднаш �осле В�ора�а све�ска војна и доаѓање�о на комунис�ич-
ка�а влас�, Манас�иро� бил �ре�ворен во цен�ар за �редвојничка обука 
и ин�ерна�. Ис�овремено, негови�е имо�и биле одземени од с�рана на 
Држава�а и �редадени на земјоделска задруга. Манас�иро� за�очнал да 
функционира како ин�ерна� уш�е за време на �оследнио� монах и игумен о. 
С�иродон (†1948), и �ака било до 1950 година, кога Манас�иро� бил целосно 
на�уш�ен и ос�авен на забо� на време�о. Имо�и�е се воделе како со�с�ве-
нос� на задруга�а, сè до денационализација�а во 2001 година.

Манас�ирска�а �р�езарија некогаш
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ризници, од свои�е учи�ели беа учени да гледаа� 
со �резир на Све�ио� Манас�ир и негови�е 
све�ињи кои беа силна �ро�овед за вечнос�а. Така 
задоени, �ие �ребаше �ос�е�ено да бида� �ре�во-
рени во огорчени не�рија�ели на сѐ она ш�о Ма-
нас�иро� со свое�о �рисус�во го сведочеше: неу-
гаслива�а вера во Единио� Бог и бескрајна�а Божја 
љубов. Во лажна�а све�лина на безбожна�а наука, 
Манас�иро� им �ре�с�авуваше само обична с�а-
ра зграда, храмо�, �ак, неупо�реблив �рос�ор, а 
све�и�е икони – безначајни слики. Насекаде низ 
конаци�е икони�е беа о�с�ране�и и зафрлени во 
�емни�е, за�уш�ени �одруми, а на нивно мес�о, 
нова�а комунис�ичка идеологија ја �ос�ави за 
неа �ре�озна�лива�а иконографија – слики�е на 
Маркс, Енгелс, Ленин, С�алин, Ти�о и секако, цр-
вена�а ѕвезда �е�окрака која беше насликана уш�е 
на самио� влез во Манас�иро�. Во �аква�а без-
божничка а�мосфера, верници речиси и не доаѓаа, 
но и оние ре�ки�е, ш�о се�ак ќе се осмелеа, беа 
дрско навредувани и сме�ани за заос�ана�и лица, 
дос�ојни за �резир.
О, кога манас�ирски�е ѕидови би можеле да збору-
ваа�! Какви �о�ресни �риказни би ни раскажале! 
На овие ѕидови засекогаш ќе ос�ане за�ишана една 
�рагична случка, едно �о�ресно сведош�во за �оа 
колку зло може да �рими во себе млада�а душа, кога 
во неа е убиена Божја�а љубов, ос�авајќи мес�о 
само за �елесни�е желби и с�рас�и, од кои не 
никнува ниш�о друго освен каколо� и �рње�о на 
грево�. Имено, во �аа 1946 година во Манас�иро� 
се �ојавил неочекуван �осе�и�ел, кој за млади�е 
безбожници бил олице�ворение на сѐ она �ро�ив 
ш�о нова�а идеологија �олку о�ворено се борела. 
Тоа била благочес�ива�а Хрис�ијанка Иконија Ја-
ковлевска, чесна жена од горнореканскио� крај, која 
со грижа и искрена надеж во Божја�а �омош, дошла 
во Манас�иро�, водена од своја�а силна и не�око-
леблива вера и од желба�а да му �омогне на свое�о 
болно внуче. Нео�ислив е ужасо� со кој се соочила 
�огаш, гнево� на развра�ени�е и дрски младин-
ци, нивни�е �резриви �огледи, навредливи изви-
ци и �о�смевања, додека смирено се движела кон 
црква�а, следена од разгневена�а �ол�а. Се�ак, со 
не�околеблива храброс�, не обрнувајќи внимание 
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на �резиро� и навреди�е, �аа влегла во храмо�, 
зас�анала �ред Чудо�ворна�а икона и од нејзи-
но�о �ожр�вувано срце �о�екла �о�ла моли�ва 
кон Гос�ода и Неговио� славен Крс�и�ел. И долго 
време се молела �ака, излевајќи ја се�а своја бол-
ка �ред Лекаро� на души�е и �ела�а, додека зад 
неа се слушале �ешки�е �огрдни и �онижувачки 
извици. Но се�о �оа, како да се одбивало од неа, а 
нејзинио� не�ома�ен мир уш�е �овеќе ги лутел 
и �редизвикувал безбожници�е. Тивко, без збор, 
�аа излегла од Манас�иро� и се упа�ила кон ис-
�очнико� со све�а вода „Балаклија“, во шумскио� 
�ојас �од манас�ирскио� �а�, во кого ја гледала 
�оследна�а надеж за својо� внук. Во �ој момен�, 
како се�о зло да се нафрлило на неа. На избезуме-
ни�е од гнев младинци веќе не им биле доволни 
си�е оние довикувања и �о�смев. Додека с�ара�а 
жена слегувала надолу �о �есна�а �а�ека, сокрие-
на со зеленило�о на шума�а од нивни�е �огледи, 
�ие за�очнале не�ромислено да фрлаа� камења, 
сакајќи да ја уплаша�. Но еден од �ие камења слу-
чајно ја �огодил во глава�а и ја усмр�ил оваа не-
среќна жена. Мислејќи само да ја исмеа� и �они-
жа� нејзина�а вера, млади�е комунис�и с�анале 
�ричини�ели на големо злодело. Уш�е една за нив 
безначајна бројка во с�исоко� на анонимни жр�ви 
на суровио� комунис�ички режим2. 
Да, оваа мрачна ис�орија навис�ина �реба да се 
знае, за никогаш да не се �ов�ори. Ние сме долж-
ни да не ги заборавиме си�е �ие храбри Хрис�ови 
Маченици кои го �оложија својо� живо�, ис�ове-
дајќи ја своја�а вера, �огаш кога мнозинс�во�о  
народ, веќе �омирен со зло�о, ја �резре Хрис�о-
ва�а вис�ина.
Всушнос� Бигорско�о Све�илиш�е го за�очнало 
својо� Голго�ски �а� уш�е многу �ред �оа, кога 
Османлии�е во неколку навра�и до корен го се-
челе монашко�о с�ебло, �а �оа мако�р�но и со 
многу усилби �ов�орно ги �уш�ало свои�е нови 
фиданки, не дозволувајќи, и �окрај се�а нивна су-
ровос�, да биде задушено до крај од безбожнио� 
гнев. На�ро�ив, мачениш�во�о с�анало семе 
за новио� �роцут, а с�ебло�о ги �уш�ило висо-

2 Божја�а Промисла сакаше судбина�а на оваа жена да му се о�крие на 
ново�о бра�с�во кога во Манас�иро� дојдоа нејзини внуци и им раскажаа 
на монаси�е за оваа случка. Така во манас�ирска�а архива е зачувано нејзи-
но�о име, �о�екло и �очен �риказ на нас�ано�.

Последнио� игумен о. С�иридон († 1948 г.)
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ко свои�е гранки и с�анало духовен �о�слон на 
на�а�енио� народ. Но она ш�о агарјанско�о зло 
не можело да го с�ори, �олека но сигурно, се случу-
ваше низ си�е оние бра�оубис�вени војни меѓу 
хрис�ијански�е балкански држави, омраза�а и 
судиро� на различни�е црковни јурисдикции, кои 
во �рва�а �оловина на XX век доведоа до �ос�е�е-
но намалување на наше�о монаш�во. Нај�осле, со 
�ро�око� на безбожни�е комунис�ички води, се 
разори �лодна�а �очва која �овеќе не можеше да 
роди нови никулци за �родолжување на монашкио� 
род. Кога �оследнио� монах и игумен, се�ре�одоб-
нио� о�ец С�иридон кој беше �ос�ојано исмеван, 
�онижуван, навредуван од млада�а надеж на кому-
нис�ички�е сили, идни�е носи�ели на „�рогре-
сивно�о“ о�ш�ес�во, во 1948 година ги скло�и сво-
и�е очи во блажен сон, �огаш замре и бигорскио� 
монашки живо�. Така Бигорско�о Све�илиш�е, 
овој вековен чувар на нашио� народ и све�о �ре-
бивалиш�е на народна�а совес�, жива све�иња 
на негова�а вера, неос�орна �о�врда на македон-
скио� возвишен дух, ш�о дури и во нај�ешки�е де-
нови од негово�о славно мина�о го водеше нашио� 
народ �о �а�о� на а�солутни�е и вечни вред-
нос�и на хрис�ијанска�а кул�ура и �радиција, 
цен�аро� на народна�а �росве�а и родоначалник 
на славни�е наши �реродбенски великани, во но-
ва�а комунис�ичка држава с�ана мес�о на �оро-
ци и развра�. Заш�о храмо� е мес�о за моли�ва 
и ако ја изгуби �аа �римарна намена, �ој веднаш 
се �ре�вора во разбојничка �еш�ера. И �о�ус�о 
�огаш во �резрено�о Све�илиш�е, како некогаш 
во славнио� Ерусалимски храм, болно одекнуваше 
гласо� на С�аси�ело�: „Домо� Мој, дом за моли�-
ва на си�е народи ќе се нарече, а вие го на�равив�е 
како разбојничко гнездо“ (Мк. 11, 17). Неговио� глас 
немаше кој да го чуе. По манас�ирски�е двориш�а, 
намес�о монаси�е, ше�аа некои други луѓе, луѓе 
без �очи� и с�рав Божји, кои малку се грижеа за 
све�ињи�е во него, заш�о за безбожничка�а рака 
нема ниш�о све�о. 
Разбирлив е ужасо� на благочес�ивио� свеш�еник 
од Охрид, о�ец Георгиј Николоски, �оради крајна�а 
безобѕирнос� и не�очи� на нова�а влас� кон ма-
нас�ирски�е све�ињи и �редме�и со висока ду-

ховна и уме�ничка вреднос�, ш�о имал �рилика 
да ја забележи �ри свои�е �овремени �осе�и на 
Манас�иро�. Долги години �одоцна, кога �осле 
обновување�о, �ој одново го �осе�и Манас�иро�, 
беше �рогна� до солзи на умиление од гле�ка�а на 
за�алени�е кандила во храмо� ш�о му го с�о�ли 
срце�о и го наведе да се �о�се�и на многу �ажни 
с�омени од �оа комунис�ичко време. Со болка во 
срце�о о. Георгиј им раскажа на нови�е монаси за 
с�ара�а и ска�оцена, зографисана Плаш�аница, 
која ја видел зави�кана како �окривало врз буре со 
вар. Бил �олку ужасна� од �оа сквернавење! Не 
можел да �оверува дека неш�о �олку све�о и вред-
но, една �ака убава зографисана Плаш�аница која 
била вис�инска ре�кос� и важен духовен и кул�ур-

Чере� од манас�ирска�а кос�урница
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но-ис�ориски ар�ефак�, немарна�а безбожничка 
рака би ја искорис�ила како најобична �окривка за 
некое валкано буре. Цела�а негова душа се возмути-
ла од �аа гле�ка. Тогаш ревнос�а за Бога и љубов�а 
кон Негови�е све�ињи го навеле на многу храбар 
чекор: �олека се наведнал, ја одви�кал �лаш�ани-
ца�а, ја сокрил �од своја�а ман�ија и незабеле-
жано ја изнел од Манас�иро�. Во друга �рилика, 
не можејќи да гледа како безбожници�е немарно 
ги фрлаа� низ храмо� крс�ови�е и ри�иди�е, се 
�огрижил и нив да ги однесе на �обезбедно мес�о. 
Така �лаш�аница�а и све�и�е �редме�и биле 
с�асени и сега, �аа ја краси резиденција�а на 
Дебарско-кичевска�а Ми�ро�олија, а дел 
од ос�ана�и�е све�и �редме�и се наоѓа 
во ол�аро� на црква�а „Све�а Софија“ 
во Охрид. Ин�ересно е и сведош�во�о за 
�оа, како бил сочуван бигорскио� игумен-
ски граден крс�, кој �о �радиција се �реда-
вал од игумен на игумен. Овој крс� бил 
однесен од Манас�иро� од с�рана 
на некогашнио� благочес�ив чу-
вар Велјо кој сакал да го с�аси 
од комунис�и�е и долго време 
го чувал во својо� дом. Кога во 
Манас�иро� се �ојавил �рвио� 
архи�ас�ир, Архие�иско�о� 
Доси�еј, чуваро� му го �редал 
крс�о� со завеш�ание оваа ска�о-
ценос� да му биде �редадена на иднио� 
бигорски игумен. По�оа крс�о� му бил 
даден на чување на Ми�ро�оли�о� Ти-
мо�еј, сѐ додека, �о Божја Промисла, не си 
го �ронашол свое�о вис�инско мес�о, кога Де-
барско-кичевскио� Ми�ро�оли� му го �редаде на 
сегашнио� игумен, Архимандри�о� Пар�ениј3. 
Но, за жал, никој не можеше да ја с�аси Све�а�а 
Тр�еза од сквернавење. Некои безбожни и крајно 
несовесни среброљупци целосно ја раско�але, ба-
рајќи во неа некакво скриено бога�с�во, �ри ш�о 
Све�и�е Мош�и биле извадени и засекогаш изгу-
бени. Слично сквернавење ги снајде и Мош�и�е во 

3 По�врда за ав�ен�ичнос�а на Бигорскио� игуменски крс� кој �осле 
обнова�а на монашкио� живо� му беше �редаден на о�ец Пар�ениј, е и 
�ронајдена�а с�ара фо�ографија на о�ец А�анасиј (�о� Ташко), некогаш-
нио� нас�оја�ел на Манас�иро� (1925-1941), на која �ој го носи овој крс� 
на свои�е гради.

кос�урница�а. Без никаква �очи� кон �окојни�е, 
�оборници�е на нова�а а�еис�ичка идеологија ги 
корис�еа овие све�и коски како најобичен нас�а-
вен ма�еријал и реквизи�и за �огашни�е с�у-
ден�и �о медицина. Чере�и�е беа на рас�олагање 
на си�е, беа безобѕирно земани од Манас�иро�, 
расфрлувани, носени �о разни медицински ин-
с�и�ути, каде на многу од нив им се губи �рага�а. 
Каква с�рашна болка за �окојни�е! Да нема с�окој 
за нивни�е с�ари коски. Оние малку Мош�и ш�о 
се�ак ос�анале, биле �ов�орно зако�ани во земја, 

�од самио� �од на кос�урница�а и �ака зачува-
ни. А колку само с�ари архиви, ре�ки икони, 

реликвии од не�роценлива вреднос�, важни 
докумен�и и древни резби беа униш�е-
ни, �родадени, разграбани. Неизмерно е 
духовно�о и кул�урно бога�с�во ш�о 

исчезна не�овра�но во ви�ело� на кому-
нис�ичкио� �ус�ош. Можеби не ќе ос�а-

неше ни�у едно �исмо или докумен� 
да не било благочес�иво�о срце 

на еден не�озна� доброчи-
ни�ел, кој значи�елен дел од 
архива�а сокрил во сандак и 

�ака ја �ренел во Државнио� 
архив.
  И како да немаше крај на �оа 
мрачно и �ажно време за Би-

горско�о Све�илиш�е. Поле-
ка, незабележливо, години�е врвеа, 
луѓе�о доаѓаа и си одеа, а во Бигор-
ски сè ис�а�а �ажна слика: с�ари 

�олурас�адна�и ѕидови, искршени вра�и, ис-
�разне�и соби, бледи сенки на некогашна�а 

бога�а македонско-визан�иска архи�ек�ура. 
Но и �окрај се�а беда и �ус�ош, уш�е се �одаваа 
кон него безбожнички раце, не оние грижливи, до-
маќински, �уку грабливи и немарни, раце ш�о не 
градеа, �уку рушеа и ограбуваа сè ш�о можеше да 
се земе, сè додека Манас�иро� не беше доведен до 
рабо� на �ро�ас�. 
Ни �огаш �реблагио� Гос�од, �р�елив до крај, не 
го одвра�и лице�о од Својо� заблуден народ. Не-
уморно Тој бараше барем една Божес�вена искра, 
една нишка на љубов, барем малку �лодна �очва 
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за �ука да го �осади Свое�о благочес�иво семе. И 
Негово�о долго�р�ение роди �лод во срца�а на 
некои благочес�иви галичани од �огашна�а кому-
нис�ичка влас�, вдахновени со желба да ја с�аса� 
Бигорска�а Све�а Оби�ел од ужасна�а судбина 
на �о��олно рас�аѓање4. Значи нај�осле, влас�а 
упа�и �оглед кон ова славно све�ило на нашио� 
многувековен хрис�ијански народ и ја забележа, ако 
не друго, барем негова�а кул�урна важнос�. Де-
лумно обновен, Манас�иро� с�ана кул�урно-ис-
�ориски с�оменик, музеј на с�арини, како надгро-
бен с�оменик во кој беше �огребана вера�а на еден 
народ5. Каква иронија! Народо� кој о�секогаш беше 

4 Во 1964 година од с�рана на Заводо� за заш�и�а на кул�урно-
ис�ориски�е с�оменици било на�равено фо�о-архивирање на сос�ојба�а 
во којаш�о се наоѓал Манас�иро�. На фо�ографии�е се гледа дека Бигорски 
бил �ред рас�аѓање. Две децении �одоцна, во 1981 година, била с�роведена 
и  делумна рес�аврација на конако� „Горни Пала�“. С�омена�ио� 
фо�ографски ма�еријал беше искорис�ен и за ав�ен�ично возобновување 
на Конако� ш�о нас�рада во �ожар во 2009 год.

5 Во 1981 година за �рв �а� била извршена и фумигација во храмо� со цел 
заш�и�а на иконос�асо� и ос�ана�и�е дрвени резби, како и на вредни�е 
икони. Тогаш е воведена и с�ражарска�а служба и Манас�иро� �очнал да 
функционира како музеј. Во владение на МПЦ бил вра�ен дури во 1991 година 
со одлука на Влада�а на РМ. Во �еко� на 1994 година од с�рана на с�ручни 
лица на Заводо� за заш�и�а на кул�урно-ис�ориски с�оменици била извр-
шена конзервација и рес�аврација на ѕиднио� живо�ис во голема�а �р�е-
зарија.

�ример за еден не�оробен, не�окорен дух, дух роден 
од �ламена�а вера и бескрајна љубов кон родна�а 
земја, наследена како завеш�ание од �радедовци�е, 
ш�о со крв ја бранеа од грабливи�е раце на �уѓин-
ци�е, се �огреба себеси во замрени�е Манас�ири, 
�окму на она мес�о од кое ја цр�еше своја�а живо-
носна сила. 
Се�ак и �оа малку ш�о се на�рави �ри обнова�а 
беше сосема доволно за Манас�иро� некако да 
о�с�ане. Таа скромна ма�еријална обнова ш�о �о 
моли�ви�е на Све�ио� Пре�еча се случи во седум-
десе��и�е години на XX век, беше всушнос� ис�ол-
нување на Божја�а Промисла со која милос�ивио� 
Бог го за�ази ова Све�илиш�е за едно друго вре-
ме, време ш�о �ребаше да дојде, кога �ов�орно ќе 
блесна� кандила во храмо� и моли�ва�а како ми-
рисно кадило ќе се издига кон Бога. Додека нозе�е 
на безбожници�е немарно газеа �о осве�ени�е 
од моли�ва камења на Бигорско�о Све�илиш�е, 
Све�ио� Пророк �р�еливо го очекуваше �оа време.

Древна�а агијазма (ис�очник на све�а вода) �од Манас�иро�
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Архиерејскио� �рон - блед о�сјај на некогашнио� храмов раскош
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Пекарница�а на рабо� на рас�аѓање

Она ш�о ос�анало од магерница�а
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Чардако� кај голема�а �р�езарија

Пус�ош во Манас�иро�
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Влезо� во �р�езарија�а

Некогашна�а фурна �ре�ворена во козарник
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Архондарико� во седумдесе��и�е

Искршени манас�ирски �розорци
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Ос�а�оци од камино�
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Монашки�е ќелии – �ро�адна�и и �разни
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Први�е лас�oвици н� 
д�ховна�а ��оле�
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ажано е од с�ари�е 
дека една лас�ови-
ца не ја �рави �ро-
ле��а. Можеби не, 
но секако ја благове-
с�ува. А каква блага 
вес� е �оа за зам-
рена�а �рирода! 
Нежна�а �есна на 
�аа ��ица ѝ најаву-
ва дека наскоро ќе 

заврши нејзино�о заробениш�во и дека ќе биде 
ослободена од ледени�е, зимски окови на смр��а. 
Еве, сега, уш�е малку, сосем малку, благио� здив на 
ве�ро� ќе ја разбуди од соно�, ќе бликна� �о�о-
ци, ќе �о�еча� бујни, живо�ворни с�руи и ќе ги 
рас�о�а� нејзини�е замрзна�и жили, ќе �ркне 
нов живо�.
Таква блага вес� за духовно замрено�о и забора-
вено Бигорско Све�илиш�е, беше доаѓање�о на 
сегашнио� игумен, Архимандри�о� Пар�ениј, од 
све�огорскио� Григорија�ски Манас�ир, во 1995 
година. Тој како �рва лас�овица, со свои�е моќни ду-
ховни крилја го �ресече мрако� и го �осочи �а�о� 
на свои�е идни окрилени следбеници, најавувајќи 
ја долго очекувана�а духовна �роле�. Заш�о до�о-
гаш, Манас�иро� беше како земја во снежен �ре-
дел, с�егна� во ледени�е �регра�ки на бес�лод-
но�о безбожие. Како за�ус�ено лозје кое некогаш 

 „И кој не го носи својо� 
крс�, и не оди �о Мене, не 

може да биде Мој ученик“
(Лука 14, 27).

�уш�ало млади лас�ари и раѓало сла�ки �лодови, 
но влегоа беззакони и злобни луѓе, �а ограда�а беше 
искршена, зелени�е фиданки беа �ресечени од не-
знабожечка�а наука, бунаро� со свежа вода – разо-
рен, а кула�а �ре�ворена во разбојничка �еш�ера. 
И сега �ребаше да блесне �роле�но�о сонце на бла-
года��а Божја, �а мразо� на не�рија�елс�во�о 
да се рас�о�и, земја�а да се разбуди и да �роцве�а 
најубаво�о, благомирисно цвеќе на монаш�во�о. 
Токму �оа го благовес�и оваа �рва лас�овица на 
нова�а �роле�, заедно со неговио� �рв собра�, 
јероѓаконо� Иларион1, а Све�ио� Манас�ир, како 
разбуден од зимски сон, блесна со нов сјај и радосно 
ги �речека свои�е долго �осакувани жи�ели, ну-
дејќи им ги си�е свои скриени духовни убавини. 
Е�е воскресение �осле �ешкио� Голго�ски крс� 
на комунизмо�. Нај�осле Све�ио� Крс�и�ел и 
Пре�еча Гос�одов го дочека свое�о време и сега, 
ликувајќи со неискажлива радос�, �а�ковски ги 
�регрна нови�е духовни �о�омци, нови�е лас�а-
ри, ш�о веднаш се накалемија на с�ари�е духовни 
корења од бога�а�а бигорска монашка �радиција. 
И не само ш�о се накалемија, �уку веднаш расцутеа 
и го раширија својо� благо�рија�ен �роле�ен ми-
рис кој како најблагоухан �емјан ш�о го ис�олнува 
храмо�, се разнесе �о се�а земја, благовес�ејќи му 
ја на современио� човек радос�а на с�асение�о 
во Хрис�а: „Вис�ина�а на �роле��а засве�ли, и 

1 С�анува збор за денешнио� Ми�ро�оли� Брегалнички, Негово�о 
Високо�реосвеш�енс�во, г. Иларион.
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Тебе сио� Ти се �редавам, Хрис�е Боже.
(монашење�о на о. Пар�ениј во навечерие�о на Св. Хрис�ина, 5 авгус� 1995 г.)

�вар�а ја обновува, со благочес�иво�о �ознавање 
на Живо�одавецо� Хрис�а“.  
Блесна сонце�о на нова�а �роле� и го рас�о�и 
ледо� во човечко�о срце, �оа срце ш�о со години се 
мачеше, за�ле�кано во мрежа�а на �огибелни 
�ороци, задоено со духо� на современо�о 
безбожниш�во и �о�о�ено во очајо� на 
све�ска�а бесмисла. Еве, веќе �олку 
години �оа срце �алкаше и ко�не-
еше �о некој ш�о ќе му го �окаже 
�а�о�, заш�о �а�иш�а има мно-
гу, а само еден е вис�инскио� �а� 
кој води во вечен живо�. „Јас сум 
Па�о�, Вис�ина�а и Живо�о�“ 
( Јн. 14, 6) – рече благио� Гос�од. Но, 
во �емнина�а на бедно�о би�исување 
без Бога �ешко може да се види �ој �а�. За�оа, 
човекољубивио� Бог ја ис�ра�и своја�а благода�-
на искра и ги разгоре монашки�е срца во силен 
�ламен. Засве�ли нова све�лина од Бигорско�о 
Све�илиш�е и го осве�ли �а�о�, заш�о мона-
хо� е како за�алена свеќа, како зла�но кандило кое 

гори со елејо� на Божес�вена�а благода� и него-
ва�а све�лина ја гледа сио� све�, �а макар и да се 
сокрил во не�реодни�е �ланини или не�рис�а�ни 
�еш�ери. 

Бигорскио� Манас�ир, до неодамна духов-
но замрен, �ов�орно с�ана вис�ински 

све�илник на вера�а за за�алканио� 
македонски народ, заведен од �ре-

лес�а на свои�е безбожни водачи. 
Тој с�ана живоносен извор на 
не�ресушна благода� која духовно 

ги храни жедни�е за Бога, вис�ин-
ски �емел на вера�а и ав�ен�и-
чен �ример на �равославно�о �ре-

дание. С�ана духовно �рибежиш�е 
за �окајани�е и залог за вечна�а радос� 

во Царс�во�о Небесно. И не само �оа. Нови�е би-
горски монаси заблескаа како ревносни учи�ели за 
љубов�а Хрис�ова, �ожр�вувани моли�веници 
за оваа земја кои секојдневно го �олагаа� својо� 
живо� за ближни�е, одејќи го деноноќно �а�о� 
Хрис�ов и носејќи го крс�о� за си�е.
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Монашки �о�с�риг на о. Пар�ениј

Архиерејски благослов и ново име
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Една од �рви�е крш�евки

Хиро�есија (рако�роизведување) за игумен (Иванден, 7 јули 1996 г.)

Првио� Велики Пе�ок (1996 г.)
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Ис�очен Пе�ок – Балаклија (2000 г.)

Уш�е на самио� �оче�ок со ревнос� кон монашко�о �редание 
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С�расна Седмица (1996 г.)

Моли�ва и ракоделие
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Ми�ро�оли�о� и бра�с�во�о (1999 г.)

Ми�ро�оли� Тимо�еј со монаш�во�о и свеш�енс�во�о
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Младио� игумен
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Г�адење дом



20 години возобновено монаш�во

с�о како ш�о ��ици�е 
со �р�ение и љубов го 
града� свое�о гнездо, 
неуморно носејќи гран-
че �о гранче, в�ле�у-
вајќи ги веш�о во чу-
десен облик, како на 
разбој, сè додека на 
некоја гранка не се из-

гради нивна�а мала куќарка, мес�о�о за идни�е 
рожби, на ис� начин и монаси�е, �ие небесни 
��ици, �редано се вложуваа� себеси во градење�о 
на домо� Божји. Моли�ва �о моли�ва, камен �о ка-
мен, и сè �ака, до крајо� на дено�. А утре – одново. 
И во секој вѕидан камен е вграден дел од нивна�а 
неизмерна љубов кон единс�венио�, �ремудар Пр-
вогради�ел. И секој �одигна� ѕид зборува за �ој 
неугаслив ко�неж на нивни�е души, ко�неж за оној 
другио�, небеснио� Ерусалим, наша�а вис�инска 
�а�ковина. Колку ли е �рекрасен нашио� небесен 
дом, Царс�во�о на вечна радос�! Кога би можеле 
да „украда�“ барем еден дел од неговио� сјај, да го 
засада� овде во овие не�рис�а�ни �ланини, �а се-
кој ш�о ќе дојде да види барем мал о�сјај од �аа 
рајска убавина и да Го �рослави О�ецо� наш не-
бесен! За�оа �ие неуморно се �руда�, не жала� 
сили, а Гос�од, гледајќи ја нивна�а љубов и ревнос�, 
с�уш�а благослов од Небеса�а. За�оа секој, макар и 
најмал дел, �лод на нивни�е раце, зрачи со �осебна 
убавина и благода�. И никнуваа� �рекрасни мана-
с�ири, како скриени оази среде �ус�ош, како духов-

Ревнос�а за Твојо� дом 
ме изеде
( Јн. 2, 17)

ни �ре�с�авниш�ва на Небесно�о Царс�во, како 
најре�ки цве�ови, никна�и на не�лоден камен. 
Доаѓале безбожници, уривале, дишејќи со злоба кон 
единс�венио� Бог, но �о�ус�о �олку се �руделе да 
ги униш�а� �ие цве�ови, да ги искорена�, �а да 
не никна� �овеќе. Смирени�е монаси во немоќ�а 
ја �окажувале своја�а најголема сила и за�оа мана-
с�ири�е одново се раѓале од своја�а �е�ел, уш�е 
�оубави и �ораскошни одош�о биле, одразувајќи ја 
вечна�а слава на Созда�ело� на се�а �вар. 
Бигорско�о Све�илиш�е крие многу �ајни од �оа 
негово �ешко, но славно мина�о. Колку �одвизи ви-
дело �оа, колку солзи и моли�ви се в�иени во не-
гови�е камени двориш�а, колку �руд на слаби�е, 
ис�оснички раце, кои и �ри само�о сеќавање на 
најсве�о�о име Божјо добивале на�човечка сила. 
Поколенија и �околенија монаси ос�авиле �ука 
дел од своја�а душа. Како неизбришлив �еча� на 
своја�а силна, не�околеблива вера. И како би мо-
жело �оа да се заборави? Како нови�е Бигорски 
монаси да го занемара� немио� ше�о� на свои�е 
славни �редци, нивнио� заве� ш�о им зборуваше 
од секој камен, од си�е �ие �раги на некогашна�а 
бигорска слава? 
Најсилно зборуваше молко� на �разнио� Бигор-
ски храм. Тоа некогашно раскошно царс�во на 
�равославно�о благоле�ие, крунисано со својо� 
уника�ен украс – бога�ио� дрворез, како изблик 
на веш�ина�а на мијачки�е раце, сега �онеше во 
нечис�о�ија и �ајажини. А од си�е оние ремек-де-
ла ш�о го красеа храмо�, ос�анаа само Чудо�вор-
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Дрвени�е резби – неми сведоци на слава, за�ус�ение и �ов�орно воскресение

Разубавенио� храм 1996 година
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на�а икона на Св. Јован Крс�и�ел, веќе целосно 
�о�емне�а, два�а киво�и за Мош�и, од кои ед-
нио� сосема �разен и славнио� бигорски ико-
нос�ас, �о�о�ен во �ишина и мрак1. Каква �ажна 
гле�ка за вис�ински богољубиви�е души! За но-
ви�е монаси, разгорени од силна љубов кон �ре-
сла�кио� Исус – гле�ка не�односливо болна. Каде 
е се�о она величие, каде исчезна бога�ио� �лод од 
�рудо� на си�е оние кои цел живо� рабо�еле за 
слава Божја? 
„Ревнос�а за Твојо� дом ме изеде“ ( Јн. 2, 17) –  во-
скликнува срце�о и дава сè од себе, само за да ѝ го 
вра�и изгубено�о дос�оинс�во на оваа бигорска 
ризница. Нај�рво на Чудо�ворна�а икона на Кр-
с�и�ело�. Векови�е ос�авиле �рага на неа. Не-
когаш сјајна�а сребрена кошула сега беше цела во 
црнила и на�аложен �рав. Грижливи�е раце на 
игумено�, со се�а љубов кон Св. Јован Пре�еча, 
рабо�а� вредно да ѝ го вра�а� загубенио� сјај. 
И веќе во храмо� не е ис�о. Блеска одново сре-
брена�а кошула и лико� на славнио� Пророк од 
своја�а Чудо�ворна икона и како да го благослову-
ва �оче�око� на ова благородно дело на возобнова. 
А �о�оа блеснуваа� и нови кандила, монашка�а 
душа се радува и �ее, Му благодари на небеснио� 
Владика. И �ов�орно �ече моли�ва во храмо�, 
монаси�е �ринесуваа� служба за с�асение на си�е. 
А Пре�еча�а ја �олага своја�а све�а рака и како 
мајка ги закрилува нови�е моли�веници, им �ома-
га во секое нивно бого�росве�лено дело. И храмо� 
со секој ден сè �овеќе зрачи. Раскошни свеќници, 
нови кандила, �рекрасни икони и целивални, бле-
скави �олиелеи, дос�ојни украси за ново�о духовно 
царс�во, каде �ов�орно се зацари Царо� над ца-
реви�е. Како украсена небесна скинија, во која сè 
блеска со нова благода� и на си�е намерници им 
сведочи за царско�о дос�оинс�во на Оној за Кого 
е намене�а. А �ие, до�рени од нејзина�а блескава 
убавина, во срце�о веќе ја насе�уваа� совршена�а 

1 Немаме никакви �ода�оци за �оа чии Мош�и се наоѓале во ис�раз-
не�ио� киво� од лева�а с�рана на Храмо�, додека �ак, од другио� киво�, 
од десна�а с�рана, каде ш�о се Мош�и�е на Св. Јован Крс�и�ел и делче�о 
од Чеснио� Крс�, биле украдени Мош�и�е на Св. Харалам�иј, Св. Ники�а и 
мало �арче од Чеснио� Крс�. Подоцна, �о Божја Промисла, благодарение на 
о. Порфириј, �огашен јеромонах Симоно�е�риски, а сегашен игумен на Ве-
ријскио� Ски� „Св. Јован Крс�и�ел“, бра�с�во�о се удос�ои да добие нови 
Мош�и на Св. Харалам�иј. При рес�аврирање�о на киво�о� беше утврдено 
дека дел од Чеснио� Крс� се�ак се сочувал во вна�решнос�а на сребренио� 
филигрански крс�, ш�о с�ои на средина�а од киво�о�. 
И мош�и�е на Св.Ники�а се вра�ени.

убавина на Созда�ело�.  
Со дос�оинс�вено украсенио� храм, веќе беше ред 
да за�очне и целосна�а обнова. Голем крс� на сла-
би�е �леќи. Рабо�а многу, од каде да се �очне? Е�е, 
забо� на време�о гризел, гризел и насекаде беа ви-
дливи негови�е �раги. Но барем малку да се �о�ра-
ви домо�, колку да има каде глава да се �о�слони. 
Да се има едно �ивко мес�о, за во ноќни�е часови, 
додека све�о� с�ие, да може не�речено да се изле-
ва срце�о во моли�ва кон Бога. И рабо�а� вредно 
монашки�е раце, а усни�е Го слава� �реблагио� 
Промисли�ел, заш�о срце�о знае дека Он нема 
да ги ос�ави во мака�а, �уку ќе �ои�а на �омош 
и ќе ги утврди со Своја�а небесна благода�, дару-
вајќи им сила Божес�вена. А со Божја�а благода� 
сè е �олесно. Се закре�нува моли�вено душа�а, 
зајакнува �ело�о и со нова ревнос� неуморно носи 
мал�ер, варосува, �ос�авува нови �одови, менува 
�окриви, �о�рава ѕидови... Манас�иро�, малку �о 
малку, �олека се менува �ред монашки�е очи. Е�е, 
веќе се �ос�игна�и основни�е услови за живо�2. 
И нови�е ќелии за идни�е духовни рожби, заш�о 
веќе и �ре�ио� монах е �ука, �а че�вр�ио�... Па 
нова магерница, обновени �р�езарии, архондарич-
ки �рос�ории и синодикони. Толку многу на�ра-
вено и сè во слава Божја и во служба на ближнио�. 
Манас�иро� како мајка ги о�вора широко свои�е 
раце и на намерници�е им вели: „Дојде�е, чеда, да 
Му се радува�е на Гос�ода! Дојде�е да се одмори�е 
од све�овни�е грижи, да го ос�ави�е овде свое�о 
�ешко бреме и слободни како ��ици да ле�не�е, 
окрилени со нова благода�“. 
И ги �окажува свои�е нови гос�ински одаи, ш�о 
монашка�а љубов ги �риго�вила за си�е оние ш�о 
ко�нежо� за Бога ќе ги донесе овде. А �акви има 
сè �овеќе и �овеќе. Како �чели �ривлечени од благо-
да�нио� мирис на расцутена бигорска градина, до-
аѓаа� духовно да се нахрана� од сла�кио� нек�ар 
на �оуки ш�о �ече од монашки�е ус�и. Божја�а 

2 Доаѓајќи во Бигорско�о Све�илиш�е во 1995 година, ново�о бра�с�во 
се соочи со навис�ина �ешка сос�ојба. Речиси ниедна од �рос�ории�е не 
беше �огодна за живо�. Елек�рична�а енергија и �арно�о греење (во Гор-
ни Пала�) беа воведени уш�е ис�а�а година, на�оредно со �о�равање�о и 
о�ремување�о на монашки�е ќелии. Беше �о�ребна голема ин�ервенција и 
во ре�резен�а�ивни�е �рос�ории. Архондаричка�а и Големио� синодикон 
(Дебарска�а одаја) беа целосно обновени до крајо� на 1998 г. Еден од �ого-
леми�е зафа�и беше и менување�о на �окривна�а конс�рукција на Горни 
Пала�, кое се изврши во �еко� на 1999 година, со ш�о се заш�и�и ѕиднио� 
живо�ис во голема�а �р�езарија и се создадоа услови за нормално функцио-
нирање на �р�езарија�а.
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Манас�ирска�а кос�урница

љубов како мелем се с�уш�а на нивни�е ране�и, 
закоравени срца и веднаш ги �о�и окови�е на его-
измо�, раѓајќи ги одново со огно� на благода��а. 
Така, монашко�о семејс�во расне, �оклоници сè 
�овеќе, си�е обедине�и во љубов�а кон Бога. 
Дојде време да се �реосве�и оскверне�а�а Све�а 
Тр�еза и храмо�. За �аа цел никнаа брзо нови 
фрески на ол�арни�е ѕидови, давајќи му друг сјај на 
Све�илиш�е�о кое со радос� го очекуваше све�ио� 
чин. Со каква љубов ги �речека �оа све�и�е Архие-
реи на 17 ок�омври 1998 година, со каква срдечнос� 
ги о�вори �ор�и�е за благослово� ш�о �ребаше 
да дојде. Заш�о нај�осле дојде �ој очекуван миг. За-
целија рани�е од комунис�ичка�а рака и Божјио� 
благослов, како благоухано миро, ш�едро се излеа 
од раце�е на Негови�е слуги, бришејќи ја с�ара�а 
осуда. Навис�ина дос�ојна чес� за славни�е мо-
нашки �редци. И уш�е �оголема радос�, кога но-
ви�е �о�омци со голема �очи� и љубов ги извадија 
нивни�е Мош�и, ш�о Божја�а Промисла нај�осле 
им ги о�кри, �рва�а �е�очна вечер �осле све�ио� 
чин на �реосве�ување�о, �окму с�ро�и дено� 

кога Све�а�а Црква се моли за �окојни�е3. Колку е 
длабока и нераскинлива �аа врска �омеѓу живо�о� 
и смр��а, �омеѓу мина�о�о и денес! Никој �оа не 
го знае �олку добро како монаси�е. „Ние бевме како 
вас, и вие ќе дојде�е �ри нас. Не нè �резирај�е во 
смр��а. Не заборавај�е на нас!“ Тоа �аинс�вено 
завеш�ание на упокоени�е �одвижници �лее во 
душа�а на секој нов монах и го вдахновува со неиз-
мерна �очи� кон свои�е све�и �ре�ходници, буди 
моли�ва во срце�о. И секоја сабо�а �ече моли�ва 
за �окој во обновена�а кос�урница. Нови�е мона-
си со љубов си с�омнуваа� за �окојни�е. 
Голем благослов е �оа за Манас�иро�! Колку мо-
наси ш�о некогаш живееле �ука и се осве�иле со 

3 По Божјо вдахновение, �о�рага�а �о Мош�и�е на с�ари�е мона-
си ш�о �реос�анале во Манас�иро�, која �раеше �одолго време, нај�осле 
даде �лод �рвио� �е�ок �осле �реосве�ување�о на храмо�, на 23 ок�омври 
1998 г. Промисла�а сакаше �оа да се случи �окму вечер�а с�ро�и сабо�а, 
ден кога се �рави моли�вен с�омен за души�е на �окојни�е. Мош�и�е беа 
�ронајдени на голема длабочина во манас�ирска�а кос�урница, со големо 
внимание извадени и �оложени во возобновенио� објек�, каде и ден денес 
се наоѓаа�. Подоцна, во 2013 година, дел од Мош�и�е беше �ронајден и во 
деснио� за�аден агол на храмо�. С�анува збор за Мош�и�е на игумени�е и 
Мош�и од други гробови ш�о биле �ронајдени во самио� храм и �ри архео-
лошки�е ис�ражувања во 80-�е години на мина�ио� век се извадени о��а-
му и зако�ани на горес�омена�о�о мес�о. Сега и �ие Мош�и се �омес�ени 
во кос�урница�а. Секоја сабо�а �ука се �рави �рисагија за души�е на упо-
коени�е монаси.
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Обновена�а  �р�езарија �ред �ожаро�

својо� богоугоден живо�, сега се зас�а�ници �ред 
Бога за ново�о бра�с�во. Цела војска моли�вени-
ци! Каква благода�! Со нивни�е моли�ви Бигор-
ско�о Све�илиш�е уш�е �овеќе блеска и на�реду-
ва во духовнос�а. А нови�е браќа, рабо�а� вредно 
и секое �арче земја го �ре�вораа� во цве�на гра-
дина. Никнуваа� овош�арници4, се �рава� нови 
�а�иш�а5, се издигнуваа� ѕидови како силни бе-
деми. Секое ка�че се облагородува, сè цве�а во уба-
вина. И секоја манас�ирска одаја е како жива �оука 
за Бога, како о�ворена книга во која �осе�и�ели�е 
ја уча� најважна�а наука на све�о�. Нова�а га-
лерија како �аинс�вена ризница се о�вора �ред 

4 Манас�ирскио� овош�арник, ш�о се наоѓа во не�осредна близина на 
Манас�иро�, во Ски�о� �осве�ен на Св. Серафим Саровски, беше создаден 
во �ериодо� 1999-2000 година. Пожр�вувани�е манас�ирски браќа со сво-
е�о големо залагање се �о�рудија ова �ус�о и не�лодно мес�о да го �ре�во-
ра� во вис�инска градина со најразновидни овошни с�ебла, �рос�ран �че-
ларник, мала живо�инска фарма.

5 За �рв �а� �а�ека�а од долна�а ка�ија на Манас�иро� до гор-
на�а е асфал�ирана 1991 г. Прва�а ин�ервенција на овој �а� од с�рана на 
бра�с�во�о е на�равена во 1998 година, кога �а�о� е �роширен и кога е 
на�равен �о��орнио� ѕид заедно со чешма�а кај долна�а ка�ија. Ин�ер-
венција беше на�равена и на другио� �о��орен ѕид �од Манас�иро�, �ри 
ш�о му е даден сегашнио� изглед. Во 2006 година за �о�реби�е за градба�а 
на конако� Ис�очен Пала� беше о�ворен и нов �а� во шумскио� �ојас од 
�аркинго� кон сегашна�а кула на Манас�иро�.

љубо�и�ни�е очи и ги о�крива свои�е ска�оце-
ни с�ари икони, резби, вредни реликвии, ре�ки 
�раги од бога�о�о мина�о6. И гос�инска�а соба, 
збога�ена со бројни �ор�ре�и, ше�о�и за едни 
времиња древни7. Од �ие мајс�орски израбо�ени 
слики, будно нè следа� с�ари�е игумени, и како 
да сакаа� да ни ја �ренеса� своја�а радос� ш�о 
�ов�орно го гледаа� свое�о дело, обновено со сио� 
сјај. И голема�а �р�езарија го �окажува својо� 
разубавен лик. На сè с�авила �еча� благода�на�а 
сила на монашка�а богољубива душа. 
Се�ак, не с�ивнува ревнос�а во срце�о за�алено 
од Божес�венио� оган.  Имаше уш�е �олку многу 

6 Во 2002 година �.н. Женска �р�езарија беше �ренамене�а во галерија 
во која се смес�ени с�ари�е рес�аврирани икони и свеш�ени �редме�и од 
Манас�иро�. 

7 Во �.н. Селечка одаја која служи како архондарик (гос�инска соба) во 
2005 година беа �ос�авени �ор�ре�и на неколку �означајни игумени од би-
горска�а ис�орија, како и на великодос�ојници �оврзани со овој Манас�ир. 
Тука беа игумени�е Арсениј, Јоаким, Иларион, Теодосиј, Хаџи-Серафим, С�и-
ридон, Пар�ениј, �озна�и�е �реродбенски дејци Архимандри� Ана�олиј и 
Е�иско� Пар�ениј Зографски, како и Ми�ро�оли�и�е Козма Пречис�ански 
и Никодим Тиверио�олски. Овие �ор�ре�и беа дело на големио� уме�ник 
С�авре Дими�ров – С�адим. Нови�е �ор�ре�и ш�о одново ги заличија 
ѕидови�е на Селечка�а (архондаричка�а) одаја се израбо�ени од с�рана на 
уме�нико� Гоце Трајковски.

75

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел



20 години возобновено монаш�во

Дел од живо�исо� во голема�а �р�езарија

76

20 години возобновено монаш�во



77

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

ш�о �ребаше да се на�рави. И вредни�е монаси 
�ов�орно града�. Никна чешма и нова ка�ија на 
обновенио� �а�. Уредена беше и манас�ирска�а 
градина. И �рос�рани�е двориш�а. Живна и ис-
�очнико� со лекови�а вода „Балаклија“, чии ѕидови 
веќе се рас�аѓаа од влага. Е�е, бра�ска�а грижа на 
бигорски�е О�ци и �ука ос�ави �рага. Исчис�ен 

беше �а�о�, вода�а ка��ирана, а древна�а обно-
вена агијазма све�на како мал бисер среде гус�о�о 
зеленило8.
А Бог Промисли�ело� веќе �одго�вуваше ново и 
величес�вено �ослушание за ревносно�о срце на 

8 С�омена�и�е ин�ервенции врз ис�очнико�, агијазма�а �осве�ена 
на Пресве�а Богородица во чес� на Нејзинио� Чудо�ворен ис�очник Ба-
лаклија беа извршени во 2001 година.

Све�а�а агијазма: �ред и �о�оа  
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бигорскио� С�арец. Тоа срце ш�о гореше од желба 
насекаде да ја објави Божја�а слава, сега ја �рими 
на себе све�а�а задача духовно да го воскресне ре-
чиси рас�адна�ио� бигорски Ме�ох, �осве�ен на 
Све�ио� Великомаченик Георгиј Победоносец во 
Рајчица. Дело ис�о �олку �ешко колку ш�о и слав-
но. Заш�о �ребаше среде виоро� на војна�а во 
2001 год., како никогаш во �оново време во наша�а 
земја, да се гради Манас�ир од �емел, да се издиг-
на� �ов�орно велеле�ни конаци, да засве�ли во 
нив нова�а духовна искра, да одекна� одново сла-
вословија кон Бога. Значи, целосно да се вложиш, да 
заборавиш на себе. На мес�о�о каде ш�о некогаш 
бил раскошнио� конак – сега само �ус�ош. Неколку 
осамени �олурас�адна�и ѕидови. Се чинеше дека и 
сами�е урна�ини �агуваа, очекувајќи ја милос�а 
на сеш�едрио� Бог. А кога Божја�а неизмерна ми-
лос� ќе се сре�не со силна и не�околеблива вера, 
�огаш се раѓа чудо. И зарем не е чудо �оа ш�о овој 
бигорски Ме�ох �ака брзо одново се роди од сво-
и�е урна�ини. Чиниш никна �реку ноќ, воскресна 
како �лод на вера�а и надеж�а на едно срце, срце 
кое гореше од љубов кон си�е. Кој вели дека денес 
�овеќе нема чуда? Нема за оние ш�о не веруваа� и 
не Го бараа� Бога. А за оние ш�о со вера цели�е се 
�ринеле на Бога, како ш�о се �ринесува монахо�, 
чуда се случуваа� секојдневно. За�оа, срце�о на 
игумено� се�а своја надеж ја �оложи на милос�и-
вио� Творец, знаејќи дека за Бога е можно сè, а Он 
ја слушна негова�а моли�ва и ја ис�олни негова�а 
голема желба. Го �росве�ли неговио� ум, ги о�вори 
срца�а на благочес�иви �ре�с�авници од �огаш-
на�а влас� и раководи�ели на �оголеми фирми, 
и над с�ари�е урна�ини во 2001 година изникна 
денешна�а снежна убавица, новио� манас�ир-
ски конак, рас�ослан среде рајски�е убавини на 
живо�иснио� �редел крај Дебарско�о Езеро9. Тука 
си �ронајдоа дом нови�е сес�ри, млади�е духов-

9 Возобнова�а на бигорскио� Ме�ох �осве�ен на Све�ио� Великома-
ченик и Победоносец Георгиј во Рајчица за�очна на ден Крс�овден, 27 се��ем-
ври 1999 година, на дено� кога во 1835 година е осве�ена црква�а на Све�и 
Георгиј Победоносец, со осве�ување на камен-�емелник за новио� конак, на 
ис�и�е кон�ури, но со архи�ек�ура целосно вдахновена од неимарскио� 
дух на о. Пар�ениј, на два ка�а, со корисна �овршина од 1200м2. За многу 
кра�ко време, не�олни 2 години, возобновенио� женски Манас�ир, �.н. бе-
лио� дворец на Све�и Георгиј, беше осве�ен и о�ворен на 4 јуни 2001 година 
(В�ор ден Духовден) во виоро� на воени�е ме�ежи, како весник на о�с�ано-
ко� на Православие�о во овие краиш�а. Први�е две сес�ри беа замонаше-
ни на манас�ирска�а слава на Ѓурѓовден, во 2004 година. Ис�а�а година во 
Манас�иро� �рис�игнаа и Мош�и�е на Св. Георгиј, означувајќи го свое�о 
доаѓање со силно благоухание и миро�очење, ш�о �рае до денес.

ни со�одвижнички на Бигорско�о бра�с�во, кои 
како невес�и Хрис�ови, сè свое ос�авија, само за 
да Го �ридобија� Единс�венио�, најсладок Же-
них. Све�ио� Победоносец ги �рими овие девс�ве-
ни души �од своја моли�вена закрила и измоли од 
Гос�ода благослов од Небеса�а, �равејќи ова мес�о 
да зрачи од силна благода�. И монашко�о сес�рин-
с�во, водено од својо� мудар С�арец, за�очна да 
�ринесува �лодови на �окајание, на�редувајќи во 
доброде�ел�а на �ослушание�о. 
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Рајчичкио� храм на Св. Георгиј Победоносец
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Рајчички�е конаци некогаш...
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Се�ак, ни �ука не за�ре огнена�а ревнос�. Онаа не-
искажлива љубов кон ш�едрио� Дародавец и Него-
ва�а �ремилос�ива Мајка, ш�о не�рес�ајно гори 
во срце�о, не даваше мир. И долго� кон с�ари�е 
О�ци �овикуваше. Дело�о мораше да �родолжи, 
заве�о� да се ис�олни. Заш�о соби во Бигорскио� 
Манас�ир беа малку, а со секој ден – �оклоници 
сè �овеќе. Млади и с�ари, бога�и и сиромашни, 
луѓе од си�е �рофесии и слоеви на о�ш�ес�во�о, 
�ри�екнуваа �ука, барајќи утеха, одговор на сво-
и�е недоумици и духовни сове�и од искуснио� 
С�арец. Бараа негово�о мудро слово да ги залечи 
гревовни�е рани, моли�ва�а негова да ги закре�не 
немоќни�е души, љубов�а да ги охрабри и утеши, 
грижа�а да ги с�о�ли. Каде да се најде мес�о за 
си�е нив? Манас�иро� веќе одамна беше �ремногу 
�есен. И срце�о на С�арецо� �ов�орно упа�ува 
моли�ва кон Бога, а �огледо� го о�фаќа гос�ин-
скио� конак. Едно обично, не�рикладно здание, со 
никакви услови за живо�, �а и �окрај моќни�е, де-
бели с�ари ѕидови, ш�о ос�анаа од �ре�ходна�а 
градба, во долни�е нивоа сосема неупо�ребливо10. А 
каков раскошен конак имало �аму! Умо� се обиду-
ва да ја замисли �аа велеле�на градба ш�о исчез-
нала, �рогол�ана од огно� во 1912 година. Секоја 
одаја уника�на �о свои�е с�ецифични резбани еле-
мен�и и бога�о украсени �аваници. Небаре некој 
редок крин среде �олјана, со необични и живи бои. 
И сама�а надворешна архи�ек�ура на �ој конак 
била силен одраз на славјано-македонска�а уме�-
ничка душа11. А сега, намес�о �оа единс�вено �о 
убавина здание – неугледна зграда. Па и �аа �рема-
ла за си�е. Мораше �ов�орно да се гради. 
Така, во 2004 година блесна во �олн сјај бескрајна�а 
�очи� кон дело�о на с�ари�е О�ци. Градеше би-
горскио� игумен со свои�е браќа, внесувајќи ја 

10 На мес�о�о од некогашнио� �рекрасен гос�ински конак, ш�о бил 
�рогол�ан од огнена�а с�ихија во 1912 година, во �ериодо� од 1925 �а сè до 
1939 година е �одигна� друг, многу �оеднос�авен и не�рикладен објек� и 
�оа само на горнио� ка�, кој бил далеку од ав�ен�ичнио� изглед на с�оме-
на�ио� конак.

11 Единс�вена фо�одокумен�ација од конако� која с�игнала до нас е 
фо�ографија�а на Г. Трајчев од Софија, смес�ена во неговио� фо�оалбум за 
Бигорскио� Манас�ир од 1912 година. Од фо�ографија�а се гледа с�ецифич-
на�а мијачка архи�ек�ура на овој конак. Додека, �ак, с�оред сведош�во�о 
на Л. Миле�ич и вна�решно�о уредување на одаи�е во конако� не заос�ану-
вало зад убавина�а на надворешнио� лик. На�ро�ив, вна�решнио� дизајн 
се одликувал со �осебна уме�ничка израбо�ка на �авани�е и вра�и�е кои 
биле различни во секоја одаја (Л. Миле�ичъ, „Ис�орически и художес�вени 
�аме�ници въ манас�ира Св. Иванъ Бигоръ (Дебърско)“, С�исание на БАН, 
кн. XVI, София 1918, 5).

се�а своја љубов кон визан�иско�о благоле�ие и 
оддавајќи �очи� кон с�ари�е гради�ели. Заш�о 
�ој добро знаеше колку благородни души биле �оа 
и со каква љубов и вера го изградиле �ој �рекрасен 
гос�ински конак! Вера дека нивнио� �руд нема 
да биде заборавен, дека и кога нив ќе ги нема, некој 
ќе го �родолжи и збога�и нивно�о дело, �рославу-
вајќи Го �ака Бога. И еве, бигорски�е монаси, нив-
ни�е духовни �о�омци, го зедоа на себе �оа �ешко 
�ослушание. Со �о�ла љубов и монашка грижа �ие 
се вложија во све�о�о дело, �омогна�и од дареж-
ливи к�и�ори, и набрзо �ред нивни�е очи како да 
оживеа онаа с�ара �ожол�ена фо�ографија, един-
с�вена�а �рага од некогашнио� конак12. Сега �аа 
гле�ка беше уш�е �оубава од �орано, �окажувајќи 
дури и �ораскошно здание, збога�ено со игумен-
ски ка� и дос�оинс�вени – владичка, игуменска 
и свеш�енички одаи во духо� на �радиција�а, 
�рекрасни чардаци и со најблагода�но�о духовно 
ка�че – �араклисо� �осве�ен на „Све�о�о Благо-
веш�ение“ во кој монаси�е ја во�ло�ија се�а своја 
нежна љубов кон Пречис�а�а Богомајка. 

12 Најголема благодарнос� за изградба�а на овој конак Бигорско�о 
бра�с�во му должи на гос�одино� Трифун Кос�овски, чие име е и наведе-
но на к�и�орскио� на��ис над влезо� во �араклисо� на Све�о�о Благо-
веш�ение.
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Дел од ен�ериеро� на Долни Пала�
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Владичка�а одаја
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О�воренио� чардак на Долни Пала�
97

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел



20 години возобновено монаш�во

Благовеш�енскио� �араклис
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За кра�ко време, не�олни две години, на 28 мај 
2006 година, Бигорско�о Све�илиш�е �ов�орно 
ги собра кај себе Архиереи�е на Све�ио� Архие-
рејски Синод, за да го благослова� новио� конак. 
Беше �оа невидено �оржес�во! Прекрасни�е ви-
зан�иски на�еви од хоро� на Богословија�а ги 
галеа души�е на многубројни�е гос�и, вознесу-
вајќи ги на небеса�а, а нивни�е мелодии одѕвону-
ваа низ камени�е дворови. Како целио� Манас�ир 
да �ееше и се радуваше со неискажлива радос�. Но, 
најрадосни беа с�ари�е монаси и к�и�ори, кои од 
Небо�о ја гледаа и благословуваа бигорска�а слава, 
воскресна�а во сио� свој сјај.
Така, ден �о ден, година �о година, све�еше сè 
�осилно бигорскио� дворец, огреан од зраци�е на 
�о�ла�а монашка љубов. Над влезна�а вра�а се 

издигна �рекрасна купола - балдахин, во с�омен на 
разрушенио� �аков украс на �реродбенска�а ар-
хи�ек�ура, кој некогаш ја красел манас�ирска�а 
горна чешма, а во духо� на бога�а�а све�огор-
ска �радиција13. На балдахино� на��ис: „Благо-
словен е оној, кој доаѓа во име�о Гос�одово“ – вака 
овој древен све�илник на Православие�о ги �ре-
чекува си�е коиш�о со искрена желба во срце�о и 
чис�а вера �рис�а�уваа� кон него, нудејќи им ја со 
Хрис�ијанско гос�ољубие своја�а бога�а духовна 
�р�еза. 

13 Првично, балдахино� бил на�равен кај горни�е чешми, �од храмо� и 
бил дело на монахо� – неимар Неофи�, а �о нарачка на игумено� Михаил. 
Изградба�а на сегашнио� �аков објек� �ри манас�ирска�а �ор�а беше 
завршена во месец а�рил 2007 л. Г. На него со зла�ни букви (од 22 кара�ни 
ливчиња) е изгравирано: „БЛАГОСЛОВЕН Е ОНОЈ КОЈ ДОАЃА ВО ИМЕТО 
ГОСПОДОВО“. Под балдахино� од две�е с�рани на �ор�а�а �ос�авени се 
и икони на Мајка�а Божја и на Све�и Јован Крс�и�ел. Позла�енио� крс� 
ш�о се наоѓа на балдахино� е �одарок од рускио� благочес�ив бизнисмен 
Ана�олиј Мурашко од Москва.
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Дури и манас�ирскио� овош�арник го доби 
својо� облагороден лик. Тука неуморно�о игуменско 
срце, разгорено од ревнос� за �реблагио� Гос�од, 
ја �окажа се�а своја љубов и �очи� кон Све�ио� 
Саровски С�арец Серафим. Овој незаборавен све� 
С�арец со неземна љубов ги �римал си�е во своја�а 
моли�вена �регра�ка, неуморно утешувајќи ги, 
исцелувајќи ги, раѓајќи ги одново за Хрис�а. Секо-
го го нарекувал своја радос�. А еве, сега бигорскио� 
игумен се �ронајде себеси во �аа љубовна грижа 
за ближнио�, следејќи го све�лио� �ример на 
славнио� Богородичен миленик. Тој моли�вено го 
�обара зас�а�ниш�во�о на благио� С�арец и во 
2008 година над овош�арнико�, во една �рекрасна 
шумска идила, никнаа �емели за иднио� храм во 
руски с�ил, �осве�ен на Све�ио� Серафим Саров-
ски. Тука среде бујно�о зеленило, монашка�а грижа 
�одигна �рекрасно дрвено руско здание, живо�исен 
мал храм кој гордо ја издигна своја�а зла�на купола 

кон небесни�е височини и на неа блесна раскошен 
зла�ен крс�, сведочејќи ја не�обедлива�а сила на 
Православие�о. А околу храмо� �редвиден е и мал 
дрвен конак, во духо� на некогашна�а скромна ис-
�осница на Св. Серафим. Во �ој �ивок рај милос�и-
вио� Бог �одго�вил моли�вено ка�че за оние ш�о 
со надеж ги упа�уваа� свои�е �огледи кон Саров-
скио� Чудо�ворец, молејќи го за зас�а�ниш�во во 
неволји�е. И благослово� на С�арецо� се излеа во 
вид на све�а вода – агијазма, која бликна од земја�а 
�о моли�ви�е кон Пре�одобнио�. Но, Бигорска�а 
Све�а Оби�ел најсилно ја �очувс�вува негова�а 
благода�на �осе�а и моли�вена закрила, кога на 
28 јули 2008 година, на голема радос� на монаш-
ко�о бра�с�во и на верници�е, во Манас�иро� 
�рис�игна чес�ица од негови�е Све�и Мош�и14. 

14 Мош�и�е на Св. Серафим Саровски во Манас�иро� �рис�игнаа 
како дар од Архимандри�о� Јован од Манас�иро� „Хрис�ово Воскресение“ 
на Руска�а задгранична црква во градо� Минеа�олис, Минесо�а, САД, а бла-
годарение на благочес�ива�а верничка Драгица Вељановска од Ско�је.

Ли�ија со Све�и�е Мош�и и икона�а на Св. Серафим Саровски
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Дрвенио� руски храм на Св. Серафим Саровски во ис�оименио� ски�

„Радос�ь моя, Хрис�ос Воскресе“
(Св. Серафим Саровски)
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Сега, кога Манас�иро� воскресна во �олна убави-
на и сјај, дојде време и �рос�рани�е манас�ирски 
двориш�а да го добија� својо� раскошен украс. Се 
�одигна рака�а на дарежливио� Созда�ел и �ред 
возобновенио� гос�ински конак кој целосно го за�а-
зи с�арио� манас�ирски, словено-визан�иски 
дух,  �осади уш�е едно ре�ко убаво здание. Раскош-
на фијала – мермерна крс�илница за осве�ување 
вода, го заки�и манас�ирскио� двор. Во убава�а 
купола блесна �рекрасен живо�ис. И како овој бога� 
елемен� од све�огорска�а архи�ек�ура о�секо-
гаш да бил �ука. Како со векови да ја красел Бигор-
ска�а Све�а Оби�ел.

Во �ој древен, исконски амбиен� кој на си�е намерници им ја сведочи слава�а Божја, срце�о на намерни-
ко� не може, а да не се �риклучи кон ова �ос�ојано славословие, �а одѕвонува радосно, ис�олне�о со �ре�е�-
на љубов кон Творецо�. Тоа радосно биење, чиниш се слева со звуко� на нови�е камбани, кои намес�о не-
колкуте с�ари до�раени ѕвона ја заки�ија с�ара�а камбанарија, и насекаде ја објавуваа� радосна�а вес�. 
Колку ја разубавија �ие со своја�а блескава убавина и хармонична милозвучнос� бигорска�а �врдина, до-
несувајќи �ука уш�е едно делче од �равославна�а Русија, бидејќи �рис�игнаа во 2009 година од далечнио� 
Воронеж, �окму �ред манас�ирска�а слава и го �оздравија Пре�еча�а со свои�е �оржес�вени звуци15. Ка-
ков �разник за душа�а беше �оа! Додека се разлеваа чудесни�е мелодии, умо� �роникнуваше во она славно 
�реродбенско време, кога за �рв �а� во долговековно�о Османлиско ро�с�во на �ери�орија�а на денешна 
Р. Македонија, со дозвола од самио� Сул�ан, �окму во Бигорски се огласи ѕвоно� на камбани�е, како да са-
каше уш�е �огаш да го благовес�и сегашново �оржес�во.

15 Во ле�о�о Гос�одово 2009 раководи�ело� на �ре�с�авниш�во�о на руска�а ком�анија за наф�а и наф�ени дерива�и „Лукойл“ во Ско�је, гос�один 
Андреј Куку, �одари 13 камбани кои беа излеани во рускио� град Воронеж, од кои 11 беа �ос�авени во манас�ирска�а камбанарија, и �о една во два�а �араклиси, 
на Све�о Благовеш�ение и на Св. Николај Мирликиски Чудо�ворец.

Цве�но украсена�а манас�ирска фијала
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Поглед кон Ис�очни Пала�

Поминаа години, бра�с�во�о �орасна, а Све�илиш�е�о се огради со им�озан�ни конаци, ис�акнувајќи 
ја уш�е �овеќе убавина�а на Бигорскио� храм. Ос�ана уш�е само еден дел за мозаико� да се �о�олни, да 
засве�ли со својо� вис�ински лик. Уш�е еден конак на ис�очна�а с�рана! Каков голем и раскошен дворец 
би с�анал Манас�иро� �огаш! И колку луѓе ш�о �ос�ојано ко�неа� да дојда� �ука за духовно да закре�-
на�, би нашле мес�о во негови�е бројни одаи! Гори одново од желба ревносно�о игуменско срце, а Све�ио� 
Дух веќе ги �кае свои�е нишки и набргу, во умо� се раѓа слика на чудесно здание со с�арински чардаци, 
висока кула, фасада, бога�о украсена со дрвена орнамен�ика во духо� на бигорска�а �радиција и �араклис 
�осве�ен на Св. Николај, Мирликискио� Чудо�ворец. 

105

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел



20 години возобновено монаш�во

106

20 години возобновено монаш�во



107

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

Издигнување�о на Ис�очен Пала� (2010 г.)

Нов конак – „Ис�очен Пала�“16. Како �рекрасно 
зла�оковано камче за бигорскио� мозаик, во кој ви-
зан�иска�а архи�ек�ура ја ис�урила се�а своја 
раскош. Е�е нова задача за монашко�о бра�с�во. А 
не е лесно. Висока�а �ланина го �ри�иснала Мана-
с�иро� со свои�е камени �регра�ки и не го �уш�а 
од раце. Треба да се �робива �а�, да се корна� жи-
лави�е камени �регра�ки на Бис�ра и одново да се 
гради. Треба нов бедем за да ги држи �ешки�е �ла-
нински кар�и. Ќе �реба и цврс�и �емели како моќ-
ни, длабоки корења од кои ќе никне новио� конак. И 
�ред сè, силна вера дека и сега семоќнио� Бог ќе �ог-
ледне милос�иво на свои�е слуги. А најмногу �реба 
моли�ва, моли�ва искрена и од срце, моли�ва кон 
све�ио� �окрови�ел и Крс�и�ел Гос�одов. Но 
мудрио� нас�оја�ел не ја крие своја�а надеж. Во 
мисли�е �ој веќе ја гледа оваа величес�вена градба 
и радосно Го слави Бога. Тоа монашко срце знае дека 
сè свое �оложило во Божји�е раце и само на Него се 
надева и само од Него чека �омош. 
И еве, �о милос�а на �реблагио� Бог, благочес�иви 
дари�ели одново излегуваа� во �ресре�. Со нив-
на�а дарежливос�, во 2007 година �о��орнио� 
ѕид е нај�осле го�ов, а во 2009 година веќе за�очну-
ва и градба. Тогаш �ремудрио� Промисли�ел �оса-
ка да ја ис�и�а и утврди вера�а на монашко�о 
срце и на 30 се��ември 2009 година, до�уш�и огне-
но искушение, во кое за само неколку часови исчезна 
во �ламен „Горни Пала�“, древнио� монашки дом 
кој со своја�а уника�на архи�ек�ура му даваше 
�осебен белег на Бигорскио� све�илник. Ова иску-
шение ги обедини си�е, блиски и далечни, �оклони-
ци и �рија�ели, и оние ш�о Бигорски го на�равиле 
свој в�ор дом, и оние ш�о воо�ш�о не дошле да го 
�осе�а�, но најмногу ги засегна �ие ш�о �ука на-
шле утеха во свои�е неволји, си�е оние кои некогаш 
се огреале на љубов�а од монашко�о срце. Заш�о 
кога некому ќе му го дадеш срце�о, кога некого ќе го 
�римиш во свое�о срце, �ој с�анува дел од �војо� 
живо�, во добро и во зло. Ова искушение �окажа 
дека се�а монашка �одарена љубов не е �о�рошена 

16 Визија�а за изградба на Ис�очен Пала� Архимандри� Пар�ениј 
ја „�рочи�а“ од �озадина�а на �ор�ре�о� на игумено� Арсениј во маш-
ка�а �р�езарија. На �оа му �ре�ходеше �робивање на �рис�а�ен �а� до 
мес�о�о, изградба на �о��орен ѕид и, конечно, на Иванден 2009 година се 
с�ави камен �емелнико� на Ис�очен Пала�. Конако� беше конечно завр-
шен во се��ември 2010 година, �о ш�о следеше вселување на браќа�а во но-
ви�е ќелии.
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на�разно, �уку �аднала на добра земја и раѓа сла�ки духовни �лодови во срца�а на други�е. Многу луѓе 
духовно се �реобразија, �роменија, �рогна�и од она ш�о се случи �аа ноќ. Огнено�о искушение некако 
ги �о��икна, �окрај верници�е, и оние неутврдени�е во вера�а да с�ана� несебични, да �осакаа� да 
�омогна�, дури и да се �омола�. Како �лод на �аа соборна љубов, за кра�ко време, веќе во 2010 година, никна 
велеле�нио� нов конак, „Ис�очен Пала�“, заеднички �лод на монаси�е и народо�. Дело со кое овој народ 
може да се гордее, бидејќи Гос�од го удос�ои да гради во слава Божја, на начин како ш�о некогаш граделе и 
наши�е �редци и �ака да го с�екне благослово� Божји. Бигорски ја доби своја�а �ре�а сеница, каде мо-
нашкио� собор, �одобно на А�ос�оли�е на гора�а Тавор, озарен од благода��а Хрис�ова, благодарс�вено 
воскликнува: „Гос�оди, добро ни е да бидеме овде!“ (М�. 17, 4) И како да не биде добро во нови�е �ивки мали 
ќелии, во благоукрасени�е и �о�ли чардаци, во небесновидно�о ка�че, �араклисо� на Св. Николај чијш�о 
живо�ис како да �ренесува во Божес�венио� све� на Ангели�е и Све�ии�е Божји! Тука се с�уш�и и бла-
гослово� на овој голем Мирликиски Чудо�ворец ш�о �рис�игна заедно со негови�е Све�и Мош�и на 1 
авгус� 2012 година како �одарок од игуменија�а Пе�ронија од  Манас�иро� Робаја во Романија.

108

20 години возобновено монаш�во

Фр
ес

ки
 од

 �
ар

ак
ли

со
�

 н
а С

в. 
Ни

ко
ла

ј Ч
уд

о�
во

ре
ц



109

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

109

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел



20 години возобновено монаш�во

Ку�ола�а на �араклисо� на Св. Николај Чудо�ворец
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Подни мозаици во �араклисо�
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Влез во све�о� на �ишано�о слово

 Тре�а�а сеница с�ана смес�илиш�е и на муд-
рос�а и знаење�о, сложени во раскошни�е �оли-
ци на двока�на�а свеш�еноле�на Бигорска кни-
гохрани�елница. А овде, во овој �осебен све� на 
све�оо�ечки�е слова и слова�а на човеково�о 
искус�во, чи�а�ело� ја заборава сегашнос�а, о�и-
ен од благио� здив на векови�е ш�о �ровејуваа�. 
Тука, среде �ешки�е резбани �олици и украсни 
с�олбови, среде си�е оние �о�ли, нос�алгични 
�о�се�ници за едни мина�и и славни времиња 
– несекојдневни�е и чудесни �аваници, разигра-
ни �одни мозаици во дрво – смес�ено е слово�о 

на наши�е богомудри и духоносни �росве�и�ели, 
учи�ели и �реродбеници. Не случајно �ука се изо-
бразени ликови�е на Све�и�е Рамноа�ос�олни 
Кирил, Ме�одиј, Климен� и Наум, че�ири�е с�ол-
ба на о�ш�ославјанско�о Православие и �росве�а, 
наши�е најсве�и �а�ковци и родоначалници, 
�о�ли моли�веници за целио� словенски род. Бла-
гио�, �ак, Хрис�ов лик, живо�исан среде с�ле�о� 
�авански резби, со Својо� с�рог, но и умили�елен 
�оглед ги следи будно вљубеници�е во �ишанио� 
збор и �а�ковски ги благословува и �росве�лува. 
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Бигорска�а книгохрани�елница
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И за да не се загубиме до крај во �ој вонвременски 
вр�лог, �ука е големио�  часовник на манас�ир-
ска�а кула кој со својо� хармоничен ѕвон, нè �о�-
се�ува дека време�о неза�ирливо �ече и со секој 
нов час, сè �овеќе се �риближува миго� кога ќе 
зас�анеме �ред Прес�оло� на нашио� Творец за 
да дадеме одговор за наши�е дела. Тој е бигорскио� 
гласник за �ос�ојано �окајание, �а можеби и за�оа, 
секој ден на�ладне од него �розвучува �окму �ро�а-
ро� на Пре�еча�а, �о�се�увајќи нè на неговио� 
бесмр�ен �ризив: „Покај�е се, заш�о се �риближи 
Царс�во�о Небесно!“ Колку силен �о��ик за не-
уморни�е зографи коиш�о само еден ка� �огоре, 
над часовнико� во кула�а, во �ој величес�вен 
�ирг, издигна� високо како некаква небесна с�ра-
жарница, �ребивајќи во �ос�ојано �окајание, во зо-
графилница�а ги �ренесуваа� на дрво ликови�е на 
С�аси�ело�, Негова�а �речис�а Мајка и на си�е 
оние ш�о дале најсве�ли �лодови на оваа ска�оцена 
евангелска доброде�ел и се �реселиле во населби�е 
на вечно�о блаженс�во. 
И �ака, задоен од �окајание, �ече монашкио� 
живо� во не�рекина� �одвиг, Хрис�а ради. Така 
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било �орано, �ака е и сега. Тој монашки �одвиг како 
да ги сврзал си�е во нераскинлив синџир, искован 
од многу алки. И секој нов монах е како алка од �ој 
синџир. Цр�е од бога�о�о духовно мина�о, се хра-
ни од �лодови�е на свои�е монашки �редци, но во 
ис�о време, собира храна за свои�е идни �о�омци. 
Сврзан засекогаш со мина�о�о и о�ворен за ид-
нина�а. Ги ис�олнува заве�и�е на некогашни�е 
игумени и С�арци, а се�ак со својо� �лод ш�о го 
раѓа, ос�ава заве� за свои�е идни чеда. Бигор-
ско�о бра�с�во со голема ревнос� ја �родолжи 
�аа древна монашка �радиција. Новио� игумен се 
внесе себеси како алка во долгио� монашки синџир, 
ис�олнувајќи го со �очи� заве�о� на славни�е 
бигорски игумени и к�и�ори. И не само �оа. Овој 
бога� духовен �лод ш�о созреа во �регра�ки�е на 
славнио� Пророк, во обновено�о Бигорско Све�и-
лиш�е како да им зборува на идни�е монаси, �реда-
вајќи им ги во заве� љубов�а кон манас�ирско�о 
благоле�ие и грижа�а за загубени�е души.
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Од �ус�ош до рајски убавини
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Облагороден �рос�оро� околу храмо�
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Бигорскио� Манас�ир сѐ �овеќе рас�е

1995 г.

2008 г.

2015 г.
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онахо� нема ниш�о 
свое на Земја�а. Па 
�ој ни самио� не 
си �ри�аѓа на себе. 
Целио� е на Бога. 
Од часо� кога ле-
жејќи крс�ообразно 
се �оложил во Божји 

раце, �ој веќе ниш�о не може да нарече свое, ни 
домо�, ни роднини�е, ни �рија�ели�е, ни�у жи-
во�о�. Сè чека и на сè се надева единс�вено од Бога. 
И со ис�а�а благодарнос� и ис�а љубов ги �рима 
од Него, Возљубенио�, и радос�и�е и болки�е ш�о 
ги носи монашкио� живо�. Како �ослушен војник, 
верен на својо� за�оведник, монахо� својо� �оглед 
го упа�ил кон небеснио� Цар, со силна вера дека сè 
ш�о му се случува во монашкио� �одвиг, било добро 
или лошо, �обеди или �адови, го јакне во духовни�е 
борби и му служи за с�асение на негова�а душа. 
На си�е с�радања �ој гледа како на „�ривремена 
лесна неволја“ којаш�о ќе му донесе вечен живо�. 
А �ремудрио� Творец внимава никаква земна 
�риврзанос� да не го оддалечи вернио� слуга од 
Негова�а вечна љубов. И со �аа љубов �а�ковски 
го вос�и�ува, �рекалувајќи го низ искушенија и 
болки, за негова�а душа, ис�и�ана низ огно� на 
�ривремени�е неволји и с�радања, „да излезе �од-
рагоцена од не�рајно�о зла�о..., за �офалба, чес� 
и слава, кога ќе се �ојави Исус Хрис�ос...“ (1 Пе�ар 
1, 7)

Овие �рекрасни зборови на Све�ио� А�ос�ол 
Пе�ар, упа�ени до верни�е во негово�о А�ос�ол-
ско �ослание, се �окажаа во �олна сила во живо�о� 
на бигорско�о бра�с�во, кога Гос�од �осака да ја 
ис�и�а и со веш�ес�вен оган нивна�а вера, за 
да ги на�рави соучесници во Негова�а све�ос�. 
Заш�о на монахо� не му е �уѓо с�радање�о, ш�о 
го �рави �одража�ел и заедничар на Бога. С�ра-
дајќи, �ој самио� с�анува сведок на о�и�о� на 
Све�и�е О�ци и с�ознава дека „кога срце�о е во 
скрб и мака, од него се излеваа� духовни води“ –  
како ш�о во Добро�ољубие�о се вели - оние с�а-
соносни води, кои �еча� во вечнио� живо� на 
Духо�. Па �ака монахо� с�ознава дека „давајќи 
крв, добива Дух“. Заш�о Царс�во�о Небесно не 
е во оние кои безгрижно и во с�окој го врва� овој 
�ривремен живо�, �уку во �ие ш�о со многу скрб 
и мака �ечала� вечнос�.
А беше �оа еден навидум сосема обичен се��ем-
вриски ден. Тукуш�о со ликување и �обедничка 
радос� на �разнико� Крс�овден се издигна среде 
Бигорски Чеснио� Крс� Гос�одов и веќе, �о�кре�е-
ни од сила�а и надеж�а ш�о извира од него, мо-
нашка�а ревнос� моли�вено го �речека сечес-
нио� с�омен на Све�и�е Маченички – мајка�а 
со име�о на мудрос�а, Св. Софија, и �ри�е ќерки 
ис�оимени со �ри�е најголеми хрис�ијански до-
броде�ели: Вера, Надеж и Љубов. Таа ноќ, чиниш, 
ги �окажа си�е овие доброде�ели во најблескав сјај, 
ово�ло�ени во монашко�о срце. Не беше лесно да се 

Божја�а сила
на�олно се �окажува во слабос�а. 

За�оа со многу �оголема радос� ќе се 
�офалам со свои�е немоќи,

за да се всели во мене сила�а 
Хрис�ова (2 Кор. 12, 9)
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гледа бигорскио� дом во �ламен. Тука, во �ие скри-
ени ка�чиња, во моли�вена�а �аинс�венос� на 
свои�е иночки ќелии, бигорски�е браќа ги изле-
вале свои�е срца, го доживеале и Рајо� и �еколо�. 
Заш�о за монахо� ќелија�а е вис�инска арена за 
борба со с�арио� човек во себе, но и Синајска Гора, 
каде ш�о �ој Го среќава Бога. Таа с�анува �ребива-
лиш�е Божјо, мал храм во кој �одвижнико� се дви-
жи слободно, како де�е во домо� на �а�ко�о свој. 
Разбирлива е �аа �осебна врска ш�о силно го влече 
ревноснио� моли�веник кон своја�а ќелија, овој 
молчалив сведок 
на си�е негови 
болки, �окаен 
�лач и благо-
да�ни �осе�и. 
Какви сè неш�а 
не доживеал 
�ука, какви не-
заборавни ду-
ховни с�омени!
И сега, наеднаш 
�оа �аинс�вено 
ка�че го нема, 
само �ламени 
јазици кои ја ос-
ве�луваа� ноќ�а 
и како да �о�-
се�уваа� дека на 
Земја�а ниш�о не 
е вечно. Ос�анува 
да се с�аси само она 
ш�о во себе содржи 
белег од вечнос�а - 
све�и�е и древни 
икони од манас�ир-
ска�а ризница. Нема време за очајување. Пожр�ву-
вани�е браќа и �рисутни�е �оклоници на �овик 
на игумено� веќе влегуваа� во �емна�а и зачаде-
на галерија, со зачудувачка храброс� ги симнуваа� 
од ѕидо� ска�оцени�е реликвии и движејќи се низ 
разгорени�е искри ш�о �аѓаа� над нивни�е гла-
ви, ги носа� �одалеку од о�аснос�а на огно�. Во 
�ој �одвиг не се сами. Тука се и манас�ирски�е 
ш�и�еници, си�е оние ш�о барајќи лек за своја�а 

болка, �ро�нале на манас�ирска�а вра�а и го 
�ронашле вис�инскио� Избави�ел од неа. Сега, 
делејќи со монаси�е и добро и лошо, не можа�, а 
да не се �о�руда� и дада� сè од себе во �ој �ежок 
с�асувачки �о�фа�. 
Игумено� с�ои моли�вено �ред �о�ресна�а 
гле�ка на конако� во �ламен. Во �оа здание, еве, 
цели �е�наесе� години �ој се вложувал себеси, со 
љубов �о�равајќи, збога�увајќи и надградувајќи го 
овој �рекрасен небесен бисер, изникна� �ука �ред 

многу векови за да ја 
сведочи слава�а 
Божја. По�она� 
во силна моли�ва 
кон својо� сла-
вен закрилник, 
Све�ио� Пре�е-
ча и Крс�и�ел 
Гос�одов, гори од 
ревнос� никако 
да не о�с�а�и 
�ред �ламени�е 
јазици. А �ие 
веќе се креваа� 
високо до не-
бо�о, дури не-
колку десе�и-
ци ме�ри над 
д р е в н и о � 
бесцене� храм, 
з а к а н у в а ј ќ и 
се во свои�е 
огнени �ре-
гра�ки да ја 

зема� и оваа 
вековна Све�иња, каде со ве-

кови �ребива насекаде �озна�а�а Чудо�ворна 
икона, Све�и�е Мош�и, делче од Чеснио� Крс� и 
не�ов�орливио� иконос�ас.
Негови�е мудри сове�и во овој миг на �ешко ис-
�и�ание се вис�ински мелем и утеха за ране�и�е 
срца на негови�е верни со�а�ници кон вечнос�а. 
Тие влеваа� храброс� и сила, буда� надеж и раѓаа� 
силна вера. Знае �ој дека милос�ивио� Бог нема да 
ги на�уш�и Свои�е чеда во ова, за нив �ешко иску-

Тажна гле�ка на конако� во �ламен (30 се��ември 

2009 г.)
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шение. И сега Он е �ука, заедно со Својо� Пре�еча, 
заш�и�нички ја �одига Своја�а рака и веќе огно� 
како да за�ира �ред невидливио� бедем, ш�о с�ои 
ис�равен �ред Бигорскио� храм, чиниш вели: „По-
на�аму немаш �рис�а�“. И огнена�а с�ихија како 
�ослушна слугинка се �овлекува �ред не�околеб-
лива�а и семоќна Божја волја. Некој би рекол дека 
�оа не е чудо, дека на�рос�о е само некаква игра 
на случајнос�, �оа ш�о во �еко� на ноќ�а, додека 
Манас�иро� беше во сон, �родорен звук на аларм 
ги о�омена бигорски�е браќа; ш�о големи�е резер-
воари со наф�а, зафа�ени од огненио� �ламен, не 
доведоа до екс�лозија; ш�о црква�а, во не�осредна 
близина на разгоренио� конак, ос�ана недо�рена 
од вжарени�е �ламени с�рели; а секако, не �ос�ра-
да ни �араклисо� од с�ро�ивна�а с�рана. Но ср-
це�о на С�арецо� знае, знае и �о�ло Му благода-
ри на Бога. Ја гледа и голема�а духовна �олза од овој 
болен ис�и�, скриена во очи�е на оние од све�о� 
кои рано в зори, ужасени од вес�а, веќе �рис�игаа� 
од си�е с�рани, обви�кани во �ага. 
„Каква с�рашна �рагедија! Не�овра�на загуба!“ 
– се чи�а на лица�а на бројни верници, црковни 
�ре�с�авници, новинари, уме�нички конзерва�о-
ри, археолози и владини службеници. Нивни�е 
сос�радални �огледи го о�фаќаа� мало�о монашко 
с�адо, собрано во болка околу својо� С�арец, �ред 
слика�а на �е�лосана�а земја од која с�рча� само 
�оцрне�и ѕидови, како неми сведоци на �рагич-
нио� нас�ан. Сега е миг да заборава� на себе и на 
свои�е грижи и да се слеа� со болка�а на бра�о� 
кој с�рада. А во �акви мигови благода��а е близу. 
Го о�фаќа срце�о и �олека го �о�и мразо� околу 
него, кршејќи ја закоравена�а �врдина на егоиз-
мо� и грево�. С�рашна�а гле�ка буди �окајание 
кај си�е. И неш�о уш�е �овеќе. Желба да се �омог-
не, да се биде �ука, да се даде дел од себе, да се из-
брише некоја солза од монашки�е срца. И како �аа 
желба да ги с�ло�ува си�е во една заедничка мо-
ли�ва кон Бога, заеднички �орив и решенос� оваа 
Све�иња �ов�орно да блесне со сио� свој сјај. 
Среде огно� на искушение�о, народна�а душа 
�ринесува �лодови на �окајание, како ш�о сува�а 
земја, оросена од дождовни ка�ки, дава бога� род. 
Духовно облагородено�о срце на С�арецо� ја гледа 
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и чувс�вува �аа �реобразба на души�е и во овие 
мигови на жалос�, искрено се радува на ваквио� 
многукра�ен �лод. Неговио� �оглед �лови во ми-
на�о�о. Та не е �рв �а� Бигорски да гори. Ова 
Све�илиш�е о�секогаш го с�оделувало крс�о� 
на својо� народ, о�секогаш било срце�о на овој 
народ, и негова гордос� и символ на не�окор �ред 
�оробувачи�е. Сведок на секој негов духовен �ад, 
но и на �обеда и воскресение. О��ука се упа�у-
вале не�рес�ајни моли�ви за смилос�ување на 
Бога, �ука се негувала онаа нишка на словено-ма-
кедонскио� народен дух и јазик, �ука се �ролеани 
многу солзи за судбина�а и иднина�а на нашио� 
�равославен род. За�оа благочес�ивио� народ, ду-
ховно нахране� од �аа неизмерна љубов, не дозво-
лил никогаш Све�илиш�е�о да замре до крај. Кол-
ку �а�и го ос�авале во �е�ел и урна�ини, но �оа 
одново се издигало, зрачејќи со уш�е �о�рекрасен 
лик – чудесна архи�ек�ура, единс�вен иконос�ас, 
велеле�ен храм... Наши�е к�и�ори не се ш�еделе 
себеси само за да му го зголема� сјајо�. И �омагале, 
некои со својо� имо�, некои со свои�е раце, некои, 
�ак, со своја�а мудрос� и искус�во. Секој на свој 
начин се вградувал во бигорни�е ѕидови на оваа 
древна Божја �врдина. И сега ќе биде �ака.
Но, �рво да се надмине и �ре�р�и оваа болка. Да 
не се �о�уш�и во духо�. Е�е, бигорски�е ш�и�е-
ници веќе ги о�фаќа грижа. Како на �ежина�а од 
оваа с�рашна неволја на бра�с�во�о да му го до-
дада� и својо� не малку �ежок крс�? Досега �оа 
добро ги носеше на свои�е раце, ама сега како? И 
со жал �огледнуваа� кон манас�ирски�е �ор�и. 
Но, игумено� ги чувс�вува нивни�е мисли. Дури и 
сега, среде вакво�о неволно �ремрежие, не �рес�а-
нува негова�а будна грижа и љубов. Ги собира како 
ш�о „квачка�а ги собира �илиња�а �од крилја�а 
свои“ (М�. 23, 37) и �а�ковски ги ус�окојува: „Не 
гриже�е се, чеда! Бог е сега најблиску до нас, заш�о 
Негова�а сила во наша�а слабос� на�олно се 
�окажува. Знае�е како ни вели Све�и А�ос�ол 
Павле: „Божја�а сила на�олно се �окажува во сла-
бос�а. За�оа со многу �оголема радос� ќе се �офа-
лам со свои�е немоќи, за да се всели во мене сила�а 
Хрис�ова“ (2 Кор. 12, 9). Бог ве донесе �ука и на�ра-
ви ова искус�во да го с�одели�е со нас. Заедно сме 
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во искушение�о. Немој�е да си оди�е. Бог ќе ни 
�омогне да го надминеме ова с�радање заедно. Се 
ш�о има за нас, има и за вас, ова ни е заеднички 
дом“.
Кој би можел да ос�ане рамнодушен на вакви�е 
�о�ли зборови и неовоземна љубов која со си-
лен блесок ги разгонува облаци�е на сомнежо� и 
ги воскреснува колебливи�е души? У�врдени во 
неа, млади�е срца гора� од ревнос� целосно да 
се дада� за оваа несреќа ш�о �обрзо да мине и не 
ш�еда� сили, креваа� �ешки камења, расчис�у-
ваа� �е�лиш�а, сè за да може домо� ш�о некогаш 
гос�ољубиво им ги о�ворил свои�е �ор�и, �оскоро 
да се крене. Бог ја гледа �аа �ослушнос� и вернос� 

и ја �рима нивна�а жр�ва, �о�кре�увајќи ги нив-
ни�е сили со огромна благода�. Уш�е следнио� 
ден, на �рва�а Све�а Божес�вена Ли�ургија �осле 
�ожаро� им сведочи на браќа�а дека Он е со нив, 
не ги ос�ава, ги обновува и јакне, за да можа� �одо-
бро да го �однеса� ова �ешко ис�и�ание и од него 
да излеза� духовно �осилни. Нахране�и со Тело�о 
и Крв�а Хрис�ови, �ие излегуваа� од храмо� со 
нескриено чувс�во на духовно воскресение. И са-
ма�а �рирода со мали знаци веќе го најавува слав-
но�о воскресение. Среде најголемо�о жариш�е 
на �ожаро�, каде ш�о и �окрај усилби�е на си�е, 
одново и одново ќе вивнеше �ламен, с�ануваме све-
доци на едно чудо: �о само �ри дена нова млада из-

Си�е заедно во обнова на Све�илиш�е�о
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р�ена �ченица се �робива низ �е�лосани�е греди 
и како да сведочи дека �одобно на Јона во ки�о� и 
на �ридневно�о Воскресение на �реблагио� наш 
Гос�од и овој конак, ш�о беше �огребан во огно� 
како �ченично зрно, ќе воскресне во �олн сјај од 
своја�а �е�ел.
И веќе �орака�а ш�о �ргнува од оваа Све�иња, не 
е онаа на болка и �ус�ош, �уку на све�ла надеж за 
еден нов �оче�ок, излеана од срце�о на игумено�, 
уш�е следнио� ден �осле �ожаро�: 
„Ќе се �одигнеме и ние од �е�ело�, �одобно на 
��ица�а феникс. С�арио� конак како феникс за-
мина во свое�о сокровиш�е, за �ов�орно да се из-
дигне, да биде �ораскошен и силен. Така ќе биде и 

со овој ска�оцен бисер на архи�ек�ура�а, наречен 
’Горни Пала�‘. По милос�а Божја и �о моли�ви�е 
на Св. Јован, овде набрзо �ов�орно ќе никне конак. 
Гос�од нè �овикува на едно возвишено и богоугодно 
дело. Он ни дава �аква можнос�, за благослов на 
си�е нас, да се вградиме во оваа голема ис�ориска 
Све�иња и �ака �ов�орно да ја докажеме наша�а 
силна вера во Него. Бара од си�е нас, од сегашни�е 
генерации, да го обновиме Бигорски, да го вра�име 
и да Му го �одариме и да се молиме Он да го �рими 
се�о �оа од наши�е раце. Ова ш�о се случи за нас 
е една голема �рагедија, �ага�а е нео�ислива, но 
за Хрис�ијани�е нема очајание. А ако сега и �ла-
чеме, �лачеме само �оради наши�е �оединечни 
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и о�ш�онародни гревови, никако во очај, бидејќи 
ис�орија�а бележи многу вакви искушенија, но на-
ши�е �а�ковци ни во нај�ешки�е �ериоди нико-
гаш не очајувале. Тие имале силна и не�околеблива 
вера во Крс�о� Гос�одов и во Воскресение�о и од 
�е�лиш�а�а �ов�орно се �одигале и верно на Бога 
Му служеле. Наши�е �а�ковци ни ос�авиле многу 
во завеш�ание, ќе одиме и ние �о нивни�е с�а�ки. 
Ќе ја обновиме Све�иња�а во слава Божја и на ра-
дос� на идни�е наши �о�омци. Ќе �родолжиме да 
градиме со наши�е добри македонски верници, кои 
се жива�а Црква, бидејќи Гос�од ја љуби жива�а 
Црква. На Гос�од, �ред сè,  најмили Му се чис�и�е 
срца, моли�ви�е и наши�е �окајнички солзи, а 
друго�о ќе ни го вра�и во уш�е �оголем сјај. Како 
ш�о Самио� Он ни вели: „Барај�е го најна�ред 
Царс�во�о на Бога и Негова�а �равда, и сè друго 
ќе ви се �ридаде“ (М�. 6, 33). 
Навис�ина чудесна �оука за све�о�, кој в�емелен 
на ма�еријалнио� �оглед и цврс�о врзан за логи-
ка�а на својо� рационален ум, ја виде во овој немил 
нас�ан загуба�а, �ред сè, на видлива�а градба. Но, 
она ш�о �ламено� не можеше да го до�ре и ш�о, 
навидум беше сокриено од очи�е на овој све�, сега 
блесна и со своја�а духовна убавина го засени рас-
кошо� на ма�еријална�а градба, ш�о �олку време 
беше �редме� на восхи�. Како најмирисен �емјан 
ш�о согорува за да го рашири својо� најблагоухан 
мирис, �ака огнено�о искушение ја �окажа �ред 
си�е онаа, вис�инска�а, духовна градба, �оложе-
на на �емело� Хрис�ос, за која �олку години ма-
ко�р�но се �руди и ревнува бигорско�о бра�с�во, 
водено од својо� С�арец. Живи�е души, с�ечалени 
за Бога, низ секојдневна�а борба со зло�о, си�е 
оние ш�о барем еднаш се огреале на зраци�е на 
Божес�вена�а љубов, ш�о се излева од монашки�е 
срца. Си�е ш�о Божја�а Промисла ги донела овде, 
ги у�ешила во �ага�а и залечила нивни�е гревов-
ни рани и кои, заминувајќи, �онеле во свое�о срце 
и дел од Манас�иро�. Тие се она, вис�инско�о 
бога�с�во на бигорска�а духовна ризница, нејзи-
на�а „надеж, радос� и венец за �офалба“ (1 Солун. 
2, 19). И е�е, сега вложенио� �руд обилно го дава 
својо� бога� �лод. Со чувс�во на све�а должнос� 
и огромна љубов, доаѓаа� хрис�ољубиви души од 

си�е с�рани да ја �риложа� своја�а скромна 
ле��а, давајќи го ако �реба и �оследно�о од својо� 
имо�, како некогаш евангелска�а вдовица, само 
некако да зема� удел во �оа о�ш�онародно ми-
лосрдно дело. Многумина �рис�игнаа нудејќи го и 
својо� физички �руд. Колку �рекрасна гле�ка беше 
�оа! С�о�ици млади луѓе, собрани и обедине�и 
со ис�а цел, неуморно расчис�уваа� цели �лани-
ни од урна�ини, �одго�вувајќи �ерен за обнова�а 
ш�о �ребаше да дојде. И секој со својо� �алан� се 
вградува во ова дело. Позна�и�е �ејачи го �рило-
жуваа� својо� глас и низ �есна упа�уваа� �овик 
за �омош; научници�е со свое�о знаење; градеж-
ни�е екс�ер�и со своја�а с�ручнос�; сликари�е 
ги даваа� на дар свои�е уме�нички дела... А �ре-
милос�ивио� и �реблагио� наш Гос�од го гледа 
�рудо� на нивни�е раце и се радува. Се радува дека 
во ова мало �арче земја сè уш�е цве�а љубов�а, 
благочес�ие�о и несебичнос�а. Во момен�и на го-
лем ис�и� нашио� народ навис�ина го �окажува 
најдобро�о во себе. 
Се излажаа оние ш�о мислеа дека �рагедија�а ќе 
го за�ре духовнио� �одем. Манас�иро� како 
�челина кошница с�ана �ре�есен за 
си�е оние ш�о �осакаа да дојда� и 
не�осредно да вкуса� од 
�лодови�е 
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с�рукција веш�о слеана со нив, �олека го нагове-
с�ува с�арио� лик, но обновен во уш�е �ораско-
шен сјај. Е�е, �ре�озна�ливи�е чардаци се веќе 
�ука, �ука е и каменио� �окрив 
со с�арински изглед, чи-
ниш враќа во мина�о�о, 
и одаи�е вна�ре 
�ос�е�ено го до-
биваа� оној неко-
гашен, архаичен 
амбиен�. Како 
�ожаро� никогаш 
и да не бил.

на духовнио� расцут. И оние ш�о никогаш не биле, 
и оние ш�о го имаа за свој дом, �одеднакво се раду-
ваа на духовна�а средба со благио� Бог, �реку бла-
года��а ш�о зрачи од Негово�о �рисус�во �ука. 
А во храмо� на Пре�еча�а, �ак, вис�инскио� 
раскош. Тука, каде ш�о Небо�о и Земја�а се среќа-
ваа� и соборна моли�ва, со сè �оголема сила, како 
огнен с�олб кон небесни�е височини се издига, ве-
рни�е го доживуваа� својо� Рај. И доаѓаа� во секој 
слободен миг, за да го с�одела� со бигорски�е браќа 
�оа моли�вено �оржес�во и �разнично ликување. 
Трагична�а слика која за малку време разбуди �ага 
одамна веќе ја нема. Мачна е рабо�а�а, бара својски 
да се за�не, �реживеани�е и �оцрне�и ѕидови да 
се укре�а� и �о�олна� си�е �укна�ини во нив со 
нови ма�еријали. Но вредни�е монашки раце, 
здружени со рабо�нички�е, забрзано 
града�. И веќе �ие с�ари 
ѕидови не се сами. 
Нова�а кон-
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Обно�а�а �осле 
�ожа�о�

Во најкри�ичнио� дел, каде до �оследно се ин�ервенираше, каде одново и одново 
ќе вивнеше �ламен, сега сме сведоци на едно чудо: �о само �ри дена нова млада 
�ченица се �робива низ �е�лосани�е греди и како да сведочи дека �одобно на 

Јона во ки�о� и на �ридневно�о воскресение на �реблагио� наш Гос�од, и овој 
конак, ш�о беше �огребан во огно� како �ченично зрно, ќе воскресне во �олн сјај од 

своја�а �е�ел.
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Како �ре�еча на сео�ш�о�о воскресение на Бигорско�о Све�илиш�е, нова�а камбана, големио� Благо-
весник, �рис�игна навреме да ја објави со својо� снажен �родорен ѕвон, воскресенска�а радос�: „Хрис�ос 
Воскресна и мр�ви�е ги оживеа, луѓе, веселе�е се!“ Да, �осле с�удена�а зима на искушенија, нас�а�и 
воскресенска �роле�: „Благовес�вуй, земле, радос�ь велию; хвали�е, небеса, Божию славу!“
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Но ревнос�а не за�ира �ука. Благода��а на обнова�а се излева и надвор од манас�ирски�е ѕидини, врз 
Богородичнио� храм во блиско�о село Рос�уше, о�аде Радика, за да го заки�и со �о��олно нов, раскошен 
лик. Како небесна �ала�а, слезена од рајски�е населби и �осадена �ука, на ридска�а рос�ушка височина, се 
издига гордо овој визан�иски благомирисен крин, красејќи ја цела�а радичка долина со своја�а несекојднев-
на убос�. 

Пос�авување крс� на обновенио� Богородичен храм во Рос�уше (15 авгус� 2012)
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Високо горе, �ак, длабоко во �азуви�е на Крчин, на �рекрасна �ланинска висорамнина, мес�о си најде но-
вио� ски�, �одигна� во с�омен на Све�и�е Рамноа�ос�олни О�ци наши и сесловенски �росве�и�ели, 
Божес�вени�е Кирил и Ме�одиј. И денес, како и за време на нивнио� земен живо�, �ие не �рес�ану-
ваа� да бдеа� од небесни�е височини врз свои�е �о�омци и грижливо го собираа� свое�о младо с�адо 
за с�аси�елно вероучение и духовна храна, �олку нео�ходна за де�ски�е души. Со своја�а моли�вена 
благода� го кана� бигорскио� С�арец во ова �ивко �рибежиш�е за �ука да се ус�окои од мако�р�ни�е 
�ас�ирски грижи и да ги обнови свои�е духовни сили.

Осве�ување на �емели�е на храмо� на бигорскио� Ски� „Свв. Кирил и Ме�одиј“ во Би�уше (31 мај 2014)
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Возобновена�а гос�о�риемна одаја - архондарик
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Вра�ен е раскошнио� лик на �р�езарија�а
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Малио� Синодикон 
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Торжес�вено осве�ување на
Ис�очен и Горни Пала�
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ог, Кој е неискажливо 
милос�ив и велик, �о 
Своја�а чудесна и �ре-
убава Промисла уреди 
�окму во Недела�а 
на Мироносици�е, на 
13/26 а�рил 2015 ле�о 
Гос�одово, да се случи 
ова �оржес�вено со-

би�ие кое на си�е им го објави воскресение�о на 
Све�и-Јовановио� дом крај Радика, на бисеро� 
на Охридска�а Архие�иско�ија, на  древно�о Би-
горско Све�илиш�е. И не случајно, заш�о �рви�е 
човечки усни кои ја објавија серадосна�а вес� за 
�обеда�а над смр��а беа усни�е на жени�е Ми-
роносици, �рви�е благовеснички на славно�о 
Воскресение на С�аси�ело� Гос�од Исус Хрис�ос. 
А еве сега, на овој �разник се објавува ново воскресе-
ние, одбележувајќи го ис�овремено и 20-годишнио� 
јубилеј од возобнова�а на монаш�во�о. После �е� 
и �оловина години од огнена�а Голго�а во 2009 
година, �осле �олку многу с�раданија, моли�ви, 
солзи и �руд на нашио� возљубен С�арец, Архи-
мандри� Пар�ениј, на наше�о монашко бра�с�во 
и сес�ринс�во и на бројно�о бигорско духовно 
с�адо, нај�осле беа осве�ени новоизграденио� ко-
нак Ис�очен Пала� и целосно возобновенио� Гор-
ни Пала�. Всушнос�, �ремудрио� Бог си го �ред-
вес�и ова Бигорско воскресение уш�е �огаш кога го 
до�уш�и огнено�о искушение, одбележувајќи го со 

чудо кое на �ој ден се о�кри: среде се�о она ш�о из-
горе, вклучи�елно и ме�ал и с�акло, единс�вено�о 
неш�о кое ја �реживеа огнена�а с�ихија и кое ар-
хи�ек�и�е, Искра и Владо Лековски, го сочуваа за 
да му го �редада� на нашио� С�арец на дено� на 
осве�ување�о беа два обгорени хар�иени лис�о-
ви од книга за Бигорски. На еднио� лис�, јасно се 
гледа дел од живо�исо� во Голема�а �р�езарија 
со Воскресение�о Хрис�ово и жени�е Мироноси-
ци во �озадина, а со �речис�ио� лик на Мајка�а 
Божја од задна�а с�рана. Другио�, �ак, лис� носе-
ше една �оинаква �орака: дека конако� кој изгоре, 
�ре�с�авен на една�а с�раница, ќе се обнови со 
�осредс�во на Све�ио� Јован Пре�еча кој јасно 
беше �ре�с�авен на друга�а с�раница, во лико� 
на своја�а Чудо�ворна икона. Свеченио� нас�ан 
ш�о го објави бигорско�о воскресение за�очна 
нај�рво со Све�а Архиерејска Ли�ургија, со која 
чиноначалс�вуваше Негово�о Блаженс�во, Ар-
хие�иско�о� Охридски и Македонски, г. г. С�ефан, 
во сослужение со Архиереи�е на МПЦ-ОА: нашио� 
надлежен Ми�ро�оли� Дебарско-кичевски, г. Ти-
мо�еј, Ми�ро�оли�о� Повардарски г. Ага�ангел 
и Ми�ро�оли�о� Брегалнички г. Иларион, како 
и �овеќе јеромонаси, свеш�еници и ѓакони. Мо-
ли�вено учес�во на Божес�вена�а Ли�ургија, 
освен многубројнио� верен народ, зедоа и �овеќе 
државни �ре�с�авници, меѓу кои и Пре�седа�е-
ло� на Ре�ублика Македонија, г-дин Ѓорге Иванов, 
Пре�седа�ело� на Собрание�о, г-дин Трајко Веља-

Об�ава за
Биго�ско�о 
воскресени�
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носки, рек�оро� на Универзи�е�о� „Свв. Кирил 
и Ме�одиј“, г-дин Велимир С�ојковски, минис�ер-
ка�а за кул�ура, г-ѓа Елизабе�а Канческа-Милев-
ска, дирек�орка�а на Комисија�а за односи со 
верски�е заедници и религиозни групи во РМ, г-ѓа 
Вален�ина Божиновска, амбасадоро� на Руска�а 
федерација во РМ, Н.Е. Олег Шчербак, како и Ви-
соко�ре�одобнио� Архимандри� г. Евгениј, игу-
мено� на Черногорскио� Манас�ир „Свв. Козма 
и Дамјан“, близу Софија, со јеромонахо� Никанор. 
Бидејќи храмо� беше �ре�есен да ги �рими си�е 
верници и гос�и, во дворо� беше обезбеден и видео 

�ренос од Ли�ургија�а.
 Свеченио� чин на осве�ување�о кој беше 
внима�елно следен од �овеќе илјаднио� народ ш�о 
�рис�игна во Манас�иро�, беше �роследен и со 
церемонија на свечено доделување на црковни одли-
чија и благодарници. Тоа беше �огоден момен� за 
Негово�о Блаженс�во, Архие�иско�о� Охридски и 
Македонски, г. г. С�ефан, со свое�о архи�ас�ирско 
слово за миг нѐ �ренесе во оние �ешки мигови, но 
�о�оа ни го �осочи воскресение�о, ис�акнувајќи го 
Бигорски „како жив сведок и за векови�е мина�и, 
но и за ова и за идно�о наше време“. Нашио� мно-

Хар�ија�а која ја �реживеа огнена�а с�ихија
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гупочи�уван надлежен Ми�ро�оли�, г. Ти-
мо�еј, �ак, во оваа �рилика во свое�о слово 
го ис�акна ненадомес�ливио� �ридонес на 
Архимандри�о� Пар�ениј, кој „како игумен 
на оваа Све�а Оби�ел, заедно со негово�о 
бра�с�во, �одвизувајќи се веќе 
20 години �ука, се вградија како 
живи камења во возобновување�о 
на оваа Свеш�ена Оби�ел“. 

За заслуги�е на си�е оние кои 
�омогнаа Бигорска�а Све�иња 
да се возобнови во �олн сјај, Ма-
нас�иро� �риго�ви с�ецијално 
одличие „Пре�еча“, ш�о со го-
леми �очес�и му беше доделено 
на: Пре�седа�ело� на РМ, г-дин 
Ѓорге Иванов, Пре�седа�ело� на 
Собрание�о, г-дин Трајко Вељаноски, 

минис�ерка�а за кул�ура, г-ѓа Елизабе�а Кан-
ческа-Милевска, и државнио� секре�ар, г-ѓа 
На�аша С�оиманова. Си�е �ие го ис�акнаа 
Бигорско�о бра�с�во како �ози�ивен �ри-

мер на с�ло�енос� и меѓусебна �ожр�ву-
ванос� кој �реба да го следи це-
ло�о наше о�ш�ес�во, особено 
�оли�ичари�е. Ми�ро�оли�о� 

Повардарски, г. Ага�ангел, за-
благодарувајќи се за ордено�, 
особено ја ис�акна заслуга�а 

на Архимандри�о� Пар�ениј и 
негово�о бра�с�во како амбаса-

дори на ав�окефална�а Македон-
ска Православна Црква – Охридска 
Архие�иско�ија. Покрај горес�оме-

на�и�е, со одличие�о „Пре�еча“ се 
удос�оија уш�е и други благо�вори�е-
ли кои дадоа свој �ридонес за ова Све�и-

лиш�е �ов�орно да блесне со сио� свој сјај.

Пречек на Архие�иско�о� Охридски и Македонски г. г. С�ефан
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Мигови од свечена�а богослужба на осве�ување�о
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„Блеска со �олн сјај жива�а 
Божја Црква“

(Слово на Негово�о Високо�ре�одобие, Архи-
мандри�о� Пар�ениј)

„Ваше Блаженс�во, Архие�иско� Охридски и 
Македонски г. г. С�ефан, дос�ојно�очи�уван 
Пре�седа�еле на Ре�ублика Македонија, г-дин 
Ѓорѓе Иванов, дос�ојно�очи�уван Пре�седа�е-
ле на Собрание�о на Ре�ублика Македонија, г-дин 
Трајко Вељаноски, Ваши Високо�реосвеш�енс�ва, 
�очи�увани минис�ри на Влада�а на Ре�убли-
ка Македонија, Ваши Екселенции, сечесни о�ци, 
монаси и монахињи, возљубени браќа и сес�ри во 
Хрис�а воскресна�ио�! 
Наши�е срца се �реис�олне�и со свеш�ена бла-
годарнос� кон �реблагио� Бог, ш�о, еве, денес, нѐ 
удос�ои да с�оиме со неискажлива радос� �ред 
овој ав�ен�ично возобновен конак – украс на ма-
кедонска�а мијачка неимарска �радиција, и да се 
восхи�уваме на негова�а велеле�на с�рои�елска 
складнос�, ш�о �олку веш�о се слева со �рирод-
ни�е убавини на овој живо�исен �редел. 
Но, обземен од духовно созерцание, сега би сакал 
�овеќе да зборувам за �ричина�а, о�колку за са-
ма�а �ворба. Имено, �ред мои�е очи сега блеска со 
�олн сјај едно друго, нес�оредливо �овеличес�вено, 

нема�еријално здание, дело на големио� Неимар, 
�ремудрио� Творец на се�а �вар – а �оа е жива�а 
Божја Црква, духовна�а вечна градба која за �емел 
Го има Самио� наш С�аси�ел Хрис�ос. На неа веќе 
20 години се надоградува наше�о смирено монаш-
ко бра�с�во кое секојдневно ги �олага �ули�е на 
добрио� евангелски �одвиг и �ослушание�о, сврзу-
вајќи ги со мал�еро� на соборно�о единс�во, ш�о, 
�ак, си�е нас меѓусебно нѐ с�ло�ува во една�а за-
едница на љубов�а, �одобно на љубов�а на �роич-
на�а Заедница во Единио� Бог. В�рочем, жива�а 
Црква е �аа која ги гради манас�ири�е и храмо-
ви�е и која од нив �рави духовни садници за раѓање 
на нови Хрис�ијани, која дава смисла и улога и на 
�варни�е зданија, �равејќи ги не неми сведоци за 
нечиј �руд или, �ак, нечија не�рис�а�на со�с�ве-
нос�, �уку гласни �руби на �ро�овед�а, с�авени 
во своја�а вис�инска функција. Секој нов воцрко-
вен член, духовно �оразен од Хрис�ова�а љубов, се 
вградува во �аа духовна �врдина, �равејќи ја уш�е 
�осилна и �оцврс�а во единс�во�о, �одго�вена да 
ги издржи и најголеми�е искушенија, бидејќи евха-
рис�иски е собрана околу Тело�о Хрис�ово.
Едно големо искушение, најна�ред за наше�о 
бра�с�во, а �о�оа и за вернио� народ, беше �ожа-
ро� од 2009 година, ш�о во еден миг го гол�на 
ма�еријално�о, �ривремено�о, �ро�адливо�о. 
Но �окму во �ие момен�и на �варно и не�вар-
но црнило, Гос�од ја �окажа Своја�а милос�, и со 
Својо� секогаш �раведен, добар и љубовен суд, ни ја 
даде и �окажа вис�инска�а и единс�вена�а уте-
ха ш�о вис�ински може да утеши, која ја �оразува 
секоја човечка логика. Тогаш засве�ли во �олно�а 
она невеш�ес�вено�о, вечно�о, не�лено�о, на-
ше�о вис�инско бога�с�во – духовна�а градба. 
Во �ие мигови, вис�инска�а утеха беше да се гледа 
како реки од народ �рис�игнуваа� во Манас�и-
ро�: оние �ука воцрковени�е; и оние кои ране�и 
и о�фрлени од овој све�, во Бигорски Го најдоа 
милос�ивио� Самарјанин; и оние кои се бореа 
�ро�ив Бога, а �ука Го �регрнаа; и оние заблуде-
ни�е кои нај�осле го најдоа �а�о� до а�солутна�а 
Вис�ина; и оние чииш�о живо�и беа духовно �ре-
родени во ова Све�илиш�е; и си�е оние кои со сво-
и�е души Го сре�наа Хрис�а вечно Живио� – се-
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кој со искрена желба некако да возвра�и и �омогне, 
колку ш�о може, за она ш�о нас�рада во �ожаро� 
�ов�орно да се обнови. И, секако, она ш�о ќе ос�а-
не не�оби�ен сведок за време�о и ис�орија�а, за 
�оа дека добро�о срце не �ознава о�ределенос�, 
граници и меѓи –  фак�о� дека на �омош, нам мо-
наси�е и на ова Све�илиш�е на македонска�а 
духовнос� и кул�ура, �рис�а�ија и многумина од 
наши�е браќа �о крв, Македонци со мухамеданско 
верување, како и Албанци од Дебар. 
Во овие мигови, ис�о �ака, особено би сакале да 
ја ис�акнеме и доверба�а и грижа�а на нашио� 
владика, Ми�ро�оли�о� Тимо�еј, милос�а на не-
кои Архиереи на наша�а Све�а Црква, �ожр�ву-
ванос�а на верници�е од земја�а и дијас�ора�а, 
на Влада�а на Ре�ублика Македонија, на �рија�е-
ли�е, кои �огаш сос�радално ни излегоа во 
�ресре�, с�анувајќи со�рудници во Божјо�о дело 
за воскреснување на наше�о вековно Све�илиш�е, 
со ш�о беше докажано дека овде, во Бигорски, ма�е-
ријалнио� сјај е �лод и одраз на духовно�о градење. 
Уш�е еднаш ќе �о�енцираме, дека наши�е срца 
неизмерно гора� и ќе гора� со нај�о�ла благодар-
нос� кон си�е оние кои на секаков можен начин се 
вградија во духовно�о и ма�еријално воскресение 
на Пре�ечевио� дом. Но, �ред сѐ, Му благодариме 
неизмерно на Бога ш�о ги обдари срца�а на си�е 
�ие добронамерници со голем благослов и духовни 
�лодови, овозможувајќи му на секој оној кој ја гради 
све�иња�а, всушнос�, да се гради себеси како храм, 
во кој доаѓа и се вселува живио� Бог. А не �омалку 
се радуваме и на фак�о� ш�о во овие �ешки 
времиња, во оваа доба на глобална а�ос�азија, 
нашио� народ докажа дека се грижи за свои�е 
све�ињи, ги чува и гради, о�и кога народо� 
ги чува и гради свои�е Све�илиш�а, �ие 
го чуваа� и града� него. 
Бигорскио� Манас�ир е �ринос на на-
шио� народ за Бога, сведош�во за него-
ва�а �ламена вера, ламбада која гори �ред 
Прес�оло� Божји за наша�а многус�ра-
дална Та�ковина. Векови�е сведоча� дека 
секогаш кога Бигорско�о Све�илиш�е 
доживувало воскресение, �оа ис�овреме-
но значело и духовно, ин�елек�уално и 

морално издигнување на нашио� народ. Па за�оа, 
со надеж го упа�уваме својо� �оглед кон Бога, ис-
крено �осакувајќи и ова воскресение на Бигорски да 
�ренесе блага �орака до целио� наш народ, �а да 
�рес�ана� раздори�е и меѓусебни�е осудувања, 
наши�е срца да рода� �окајание, а наши�е умови 
духовно �реумување, �а си�е ние да се сообразиме 
со Воскресение�о и воскресна�а радос�. Можеби 
�окму и за�оа Божја�а Промисла го одбра овој �ас-
хален �ериод за серадоснио� чин на осве�ување�о.
Нека милос�ивио� Бог го сочува ова големо Све�и-
лиш�е до крајо� на векови�е, а овој наш скромен 
�руд – �ожр�вуванос�а на вернио� народ и иску-
шенија�а ш�о си�е ние ги �ре�р�евме за време на 
изградба�а, да ги �рими за �рошка на наши�е гре-
вови и за нови духовни сили и благоус�евање. Амин.

Хрис�ос Воскресе!“

Рачна израбо�ка од монашко�о сес�ринс�во
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Чино� на осве�ување�о

Свечено о�кривање на новио� к�и�орски на��ис над влезо� од Великио� Синодикон
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Да воск�есне Бог...
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ако �арче глина 
која во раце�е на 
веш�ио� уме�ник 
�олека се обликува 
во вис�инско ре-
мек-дело, добивајќи 
ги �ос�е�ено си�е 
оние единс�вени 
својс�ва ш�о ја 
о�криваа� него-

ва�а необична, �аинс�вена убавина и замисла�а 
на �ворецо�, Бигорско�о Све�илиш�е излезе од 
своја�а мрачна кожурка и блесна на сонце�о со 
сио� свој сјај, одземајќи го здиво� на си�е намер-
ници. Но ш�о е Манас�иро� без својо� духовен 
живо� и бога�а духовна �радиција? Само �раз-
на школка. Еден �рекрасен цве� кој го �лени �ог-
ледо�, но нема сили да ги �ривлече �чели�е, би-
дејќи го нема оној сладок нек�ар ш�о �ривлекува 
со својо� о�оен мирис. И навис�ина, Бигорско�о 
Све�илиш�е без својо� бога� духовен живо�, би 
бил само една, секако раскошна, но �разна градба. 
Духовни�е �чели, гладни за Бога, кои во �о�рага �о 
сла�кио� нек�ар на Божји�е зборови, ја о�крија 
бигорска�а живо�ворна ризница, можа� добро да 
го �осведоча� �оа. За нив Манас�иро� не е само 
обичен музеј на кул�ура�а и с�оменик на уме�-
нос�а. Тој е воздишка на нивни�е срца, све�илка за 
нивни�е чекори. Мес�о кое им сведочи за �обеда�а 
над смр��а и каде ш�о �ие Го сре�наа воскрес-
на�ио� Бог, каде, среде безживо�на�а �ус�ина 
на современио� све�, никнаа �рекрасни и особено 
ре�ки цве�ови ш�о околу себе го шира� благоми-
рисо� на совршена�а љубов кон Бога и човеко�.
Значи, воскресна од мр�ви�е Оби�ел�а Бигорска, 
како некогаш Че�иридневнио� Лазар, не �огаш 
кога никнаа велеле�ни�е конаци и високи камени 
ѕидови, �уку кога во за�уш�енио� Бигорски храм 
�о �оловина век одекна �рва�а моли�ва; �огаш 
кога огнени�е монашки срца за�очнаа да �рине-
суваа� служба на Избранико� на нивни�е души, 
�ре�очувајќи ја во зборови�е на све�а�а бого-
служба се�а своја горлива љубов кон единс�венио� 
и �ресла�кио� Исус. 
Каков �разник за душа�а и храна за срце�о се 

монашки�е богослужби! Слава Му на Бога за �ој 
чудесен круг на богослужби кој се ово�ло�ува и се 
изразува во манас�ирскио� ли�ургиски �оре-
док на монашкио� �и�ик. Заш�о богослужба�а 
е �римарно дело на оние кои, о�како ги надмина-
ле �о�реби�е на све�скио� живо�, го избрале за 
своја главна и единс�вена цел – �одражавање�о на 
Ангели�е и не�рес�ајно�о славословење на Бога, 
колку ш�о му е �оа дос�а�но на човеко�. Така, 
с�оред зборови�е на Св. Теодор С�уди�, �еење�о 
го заменува �еење�о, чи�ање�о оди �о чи�ање, 
изучување�о �о изучување, а богослужба�а �оследу-
ва друга богослужба. Но �оа е и основнио� с�ремеж 
на монашкио� живо�, како не�рес�ајно славосло-
вие. Токму за�оа должина�а на богослужение�о е 
дел од монашкио� �одвиг и �аа не го заморува мо-
нахо�, бидејќи негово�о учес�во во богослужба�а 
не е обврска, �уку �о�реба на негова�а душа, же-
дна за Бога. Него не го мача� живо�ни�е грижи, 
ни�у го рас�ргнуваа� све�овни�е �роблеми  и за 
монахо� нема ниш�о �оубаво о�колку да о�ш�и 
со С�аси�ело�, Негова�а Пресве�а Мајка и Него-
ви�е �рија�ели. Монашки�е богослужби се служби 
на умиление, радос� и слава, о�ворање на душа�а 
и �редвкус на Рајо�. Тие �еча� не�ри�ворно и 
смерно, како живо�о� на сорас�нување со Хрис�а, 
скромно и свеш�еноугодно, извршувајќи дело на 
�окајание во слава Божја. И си�е учес�вуваа�. 
Еден бра� служи, друг �рислужува, еден чи�а, друг 
�ее, сам или заеднички во хор, еден внимава на 
�и�ико�, другио� му �омага, еден удира на ѕвона 
и кле�ала, друг се грижи за клисарски�е рабо�и и 
украсување на црква�а, еден е одговорен за бого-
службенио� �оредок... Си�е служа�, сослужувајќи.
Бигорски�е духоносни ��ици со се�а жар на сво-
и�е души се �редадоа на овој ангелски живо� на 
�ос�ојано славословие. Преку �рекрасни�е с�ихи-
ри, кои извираа� од длабина�а на бога�о�о све�о-
о�ечко �редание и чудесни�е визан�иски на�еви 
ш�о бигорскио� С�арец, Архимандри� Пар�е-
ниј, ус�еа да ги �ренесе како �лод од свое�о све�о-
горско искус�во, монашки�е души се �о�рудија 
да ја вра�а� онаа древна славјано-ромејска �ра-
диција која ги облагородуваше срца�а на наши�е 
�редци, �одражавајќи ги �ака Ангели�е во свои�е 
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славословења на Бога. И многу �овеќе од �оа. Преку 
овие с�ихословија ш�о Црква�а ги создала за да Го 
слави Бога и Негови�е Све�и�ели, монаси�е ја из-
леваа� своја�а душа, го о�вораа� свое�о срце за 
од него да бликне сио� ко�неж, се�а онаа небесна 
љубов со која Творецо� ги вдахнал нивни�е души. 
За�оа бигорски�е служби �рос�о �лена� со сво-
е�о длабоко �о�ресно и умили�елно ис�очно-цр-
ковно �еење, ш�о како моли�вена воздишка извира 
од длабина�а на монашки�е срца и ги �овикуваа� 
�рисутни�е на �окајание, не ос�авајќи го никого 
рамнодушен на овој �ризив. 
Така, бигорски�е монаси во одредено�о време за 
моли�ва, со секоја богослужба го осве�уваа� �ој 
конкре�ен дел од дено�, с�омнувајќи си �ри�оа за 
некое одредено соби�ие од свеш�ена�а ис�орија 
и Хрис�овио� живо�. Имено, вечернио� скло� 
на богослужби за�очнува со Деве��ио� час, кога 
Гос�од Исус Хрис�ос ја вкусил смр��а и кога раз-
бојнико� со зборови�е: „Се�и се на мене, Гос�о-

ди...“ (Лк. 23, 42) како со клуч ги о�ворил вра�и�е 
на Рајо� за �рв да се всели во  Царс�во�о Небес-
но. И додека се слушаа� зборови�е од �редначи-
на�елнио� �салм за �ос�аноко� на све�о�, со 
кој се означува и �оче�око� на Вечерна�а, но и на 
дневнио� богослужбен круг, монаси�е со �окајание 
упа�уваа� моли�ви кон Седржи�ело�, �р�еливо 
зас�ана�и во дрвени�е с�олици, кои како �ивки 
�рибежиш�а ги �римаа� во себе оние кои го из-
брале живо�о� на рас�е�ие. По�оа низ храмо� 
се разлеваа� �о�ресни�е с�ихови од вечерна�а 
�есна, ш�о ја �ренесува болка�а на �адна�ио� чо-
вечки род, �рогоне� од Рајо�.
  „Гос�оди, �овикав кон Тебе. Услиши ме, Гос�оди!“ 
(Пс. 140, 1) – како и овде да одекнува �окајничкио� 
Адамов �лач �ред загубенио� Рај. Моли�ви�е 
кои извираа� од срца�а на монаси�е и �оклони-
ци�е се �ре�ле�уваа� со �еење�о на �сал�и�е, 
слевајќи се �ака во еден моли�вен восклик и из-
молувајќи �омош од милос�ива�а рака на Бога, 

Така �реба да све�и �ред луѓе�о и ваша�а све�лина, за да ги вида� ваши�е добри дела и да Го �рослава� 
вашио� О�ец, Кој е на небеса�а (М�. 5, 16).
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Мајка�а Божја, Ангели�е и Све�ии�е, кои секогаш 
се зас�а�уваа� за оние ш�о духовно се бора�. А 
Све�ио� Дух обилно ја излева Своја�а благода� и 
ги засладува моли�вени�е души. 
Подоцна, со �оследни�е мигови на дено� ш�о од-
минува, во свечена�а �ишина на храмо�, �еча� 
моли�ви�е на Мало�о �овечерие. Се излеваа� 
моли�вени�е воздишки на монашка�а душа 
која �редавајќи се во раце�е на Бога, 
умилно моли: „Подај ни, Владико, нам 
кои одиме на с�иење, �окој на душа�а 
и �ело�о и сочувај нè од мрачен и гре-
вовен сон и од секакво �емно и ноќно сла-
дос�рас�ие“. Во Бигорскио� храм �оа е и вре-
ме �ов�орно умилно да �розвучи химна�а кон 
Богороди�елка�а наша, Пресве�а�а Дева Ма-
рија. Во �ие чудесни с�ихови на Ака�ис�о�, би-
горски�е браќа како да ја в�кале се�а своја нежна 
љубов, �ле�ејќи од секој збор венец на �офалба кон 
Онаа Која во �емна�а ноќ на многуте бес�а�ни 

с�оле�ија, го о�вори умнио� �а� до исконска�а 
�ајна Божја, до све�а�а не�рулежнос� и бесмр�-
нос�, ос�авајќи им на идни�е монаси да го следа� 
Нејзинио� �ример. Посебна е �аа милос� која го 
�оврзува монашко�о срце со Мајка�а на Све�ли-
на�а, Зас�а�ничка�а за бедни�е, Заш�и�нич-
ка�а на монашкио� род.

И додека све�о� с�ие, оние ш�о избрале рамно-
ангелски живо�, с�анувајќи од сон веднаш 

се �ридружуваа� на ангелско�о славо-
словие. Како мудри�е девојки ш�о будно 

Го чекаа� својо� Жених (с�. М�. 25, 1-13), 
монаси�е и�аа� да Му ги упа�а� свои�е �рви 

мисли на Оној Кој со Својо� Божес�вен оган ги 
рас�алил нивни�е срца: „О�како с�анавме од 

сон, Ти се �оклонуваме, Благи, и ангелска�а �есна 
Ти ја �ееме, Силни: Све�, Све�, Све� си, Боже, �о 
моли�ви�е на Богородица �омилуј нè“. 
А рано в зори, �ак, �аинс�венио� звук на кле�а-
ло�о одбројува друго време, време кога �рви�е 

Богослужби�е се храна за монашка�а душа
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зраци ш�о �робиваа� од богомудро скло�ена�а 
У�рена богослужба го благовес�а� о�кровение�о 
на Све�а�а Троица – вис�инска�а Све�лина. 
„Слава на Све�а�а, Едносуш�на и Неразделна 
Троица!“ Собрани во храмо�, заедно со си�е Ан-
гели и Све�ии, богољубиви�е души со ревнос� се 
�редаваа� на свое�о најважно дело, �рославувајќи 
и �очи�увајќи го дневнио� Све�ија или �разник. 
Од монашки�е усни �еча� мелодични зборови, 
�рекрасни с�ихови, �олни со љубов и �очи� кон 
�рија�ели�е на Јагне�о Божјо, кои нè кана� да зе-
меме удел во Тајна�а гозба на Негова�а Вечера. Се 
нижа� �ро�ари, �салми, седални, канони, кондаци, 
све�илни, с�ихири, славословија... И среде гус�а�а 
шума, гласови�е од У�рена�а служба се мешаа� 
со �рекрасна�а �есна на ��ици�е и шумо� на 
лисја�а, како заедно со монаси�е да �ее и цела�а 
�рирода, создавајќи едно волшебно созвучие. А овој 
хор го надо�олнува и жуборо� на многубројни�е 
манас�ирски чешми. Теко� на служба�а го обзема 
човеко� во еден лесен и благозвучен заборав и дава 
едно длабоко чувс�во дека Бог е �рисутен меѓу нас 
и дека ние, на �аинс�вен начин, �реку Божјо�о 
дејс�во, сме Негови �ричесници.
С�ихири�е на У�рена�а �еча� кон зора�а, кон 
Све�а�а Ли�ургија. Полека одминуваа� Првио�, 
Тре�ио� и Шес�ио� богослужбен час, кога бигор-
ски�е браќа, с�омнувајќи си за Хрис�ово�о до-
аѓање во све�о�, за Негово�о судење �ред Пон�иј 
Пила�, с�рашно�о Рас�е�ие, крс�на�а смр�, 
слегување�о на Све�ио� Дух на А�ос�оли�е, 
скрушено ги упа�уваа� свои�е �розби �ред ми-
лос�ивио� Бог, молејќи за духовно �росве�ление и 
управување на нивни�е �а�иш�а с�оред Божји�е 
За�оведи, �а сè во дено� ш�о доаѓа да биде во слава 
Божја. 
Целио� �ој богослужбен круг, се�а �ага за изгубе-
нио� Рај, �ивка�а радос� ш�о извира од с�оме-
но� за човекољубиво�о Божјо создавање на све�о� 
и живо�о�, сио� оној восхи� на величање на Бога, 
Пресве�а Богородица и Све�ии�е во нивни�е 
�ро�ари и с�ихири – се�о ова го добива својо� 
врв, своја�а смисла, во евхарис�иска служба на  
жр�ва�а и љубов�а. 
Божес�вена�а Евхарис�ија, во која ја доживуваме 

с�варнос�а на Божја�а заедница, врво� на љу-
бов�а на Троичнио� Бог, средба�а и заедница�а 
со воскресна�ио� Гос�од и најне�осредно�о неј-
зино искус�во кое соборо� на верни�е го �рави 
заедница на бесмр�ни, о�фаќајќи ги ис�овремено 
си�е родови и си�е е�охи, е царска Тајна, средиш�е 
и цел на си�е црковни Тајни, Тајна над �ајни�е. Тоа 
е Тајна на �олно�а на Црква�а соедине�а во едно 
Тело, неслеано мешање на �варно�о со Не�вар-
нио�, благода� на издигнување на све�о� и чове-
ко� кон Бога, осве�ување и �реобразување на се�а 
�вар и сио� живо�, �рвина и средс�во за с�асение 
и обожение на човеко� и све�о�. Преку оваа Тај-
на целио� создаден све� се менува во оби�алиш�е 
на Божја�а слава, во икона каде ш�о секое човечко 
создание �ов�орно го наоѓа свое�о ли�ургиско 
значење и с�анува еден смирен, но блескав учесник 
на Богојавление�о. Со Евхарис�ија�а с�ануваме 
браќа, не �рос�о и неодредено, �уку еднодушно и 
со едно срце, луѓе кои знаа� како да живеа� во раз-
будена љубов и на кои сè им е заедничко. Служејќи 
Божес�вена Евхарис�ија, ние учиме да љубиме. 
Но Божес�вена�а Евхарис�ија е �ред сè Тајна на 
радос�а, �овеќе химна о�колку моли�ва, царски 
�разник на Гос�ода Живо�одавецо�, влез на Црк-
ва�а во радос�а на нејзинио� Жених, �р�еза на 
�олно�а�а на живо�о�, учес�во во вечна�а ра-
дос�, во есха�олошка�а небесна Вечера и �редвкус 
на невечерно�о Царс�во Божјо.
На �рерадоснио� евхарис�иски собор учес�ву-
ваа� и Ангели�е. Како ш�о вели Све�ио� Зла�о-
ус�: „славослова� и вишни�е војски ангелски“, а ние 
кои во Божес�вена�а Евхарис�ија учес�вуваме, 
нивно�о славословење го �одражаваме. И додека во 
висини�е Серафими�е Трисве�а�а �есна ја �еа�, 
долу на Земја�а, како �оржес�вен одек, неа ис-
�а�а и монашки�е ус�и ја �роизнесуваа�, во една 
слеана, не�оимлива, ангелска симфонија. Заедничко 
�оржес�во на небесни�е и земни�е, едно благо-
дарење, едно радување, едно радосно богослужење. 
За�оа, за време на Херувимска�а �есна, во облак од 
�емјан, Бигорскио� храм блеснува со нова све�ли-
на. Со звуци�е на Трисве�а�а химна, Црква�а се 
одделува од Земја�а и го за�очнува свое�о небесно 
�а�ување. И �огаш, се�а �олно�а на Хрис�ово�о 
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с�адо на Земја�а �реку Евхарис�ија�а мирно 
�а�ува кон Царс�во�о Небесно, каде ш�о си�е 
се �овикани да се наслада� од Гос�одова�а Тр�еза. 
Каква милос� и бескрајно човекољубие на Јагне�о 
Божјо! Со Него се �омазуваме, во Него се �о�о�ува-
ме и Он е наша�а Тајна Вечера. Причес�увајќи се 
со Него, с�ануваме Хрис�оносци, Духоносци. На-
ша�а душа не �рима некакви зраци или све�лина, 
�уку Го �рима само�о Сонце, се вселуваме во Него 
и Он во нас, Го облекуваме со себеси и ние се обле-
куваме со Него - �ос�ануваме еден дух �о благода�.  
За�оа Божес�вена�а Ли�ургија �ре�с�авува 
цен�рална �очка околу која се одвива монашкио� 
живо�. Ли�ургија�а во Манас�иро� �о завршу-
вање�о на својо� богослужбен чин се �ренесува и 
во �р�езарија�а, во рабо�илници�е, во книго-
храни�елница�а, во градина�а, во секоја ќелија и 
на си�е �оединечни �ослушанија ш�о монаси�е 
ги извршуваа� во богослужбен �оредок и рас�оло-
жение со моли�ва и богомислие. Всушнос�, сио� 

монашки живо� е една не�рес�ајна Божес�вена 
Ли�ургија, во која монаси�е, �ринесувајќи Евха-
рис�иски Дарови, како �рвина од се�а �вар, го 
�ринесуваа� и се�о свое би�ие. Бидејќи, �окму во 
Божес�вена�а Ли�ургија, �ие ја живеа� своја�а 
исконска о�ределба. За�оа секоја дејнос� и �ред-
ме� во Манас�иро� има свое ли�ургиско мес�о и 
улога и сè во него се одвива моли�вено и со благо-
слов. Секоја форма на монашкио� живо� издвоена 
од богослужбенио� и ли�ургиски �оредок, ја губи 
своја�а духовна смисла и белег.
Најраскошен израз Ли�ургија�а добива во �рочу-
ени�е манас�ирски бденија, кои со секоја година 
�ривлекуваа� сè �овеќе заедничари во моли�ве-
нио� живо� на Бигорско�о Све�илиш�е1. Какво 

1 Вљубеници�е на бигорски�е бденија би рекле дека секое од нив носи 
свое с�ецифично обележје и секое �лени на свој начин. Се�ак, незаборавна е 
благода��а и длабоко се врежува во душа�а Божиќно�о сеноќно �оржес�во, 
со својо� амбиен� на Ви�леемска�а �еш�ера; �радиционално�о бдение 
с�ро�и Водокрс�, карак�ерис�ично �о древнио� обичај на Кумс�во�о 
на Крс�о� од околни�е мијачки села; сеноќнио� с�омен на Св. Григориј 
Палама, чес�вуван во Рајчица; �окајни�е бденија од Великио� Пос�; Бла-
говеш�енско�о радосно ликување; �реблагода�но�о сеноќно �оклонение на 
Пресве�а Богородица, во чес� на Нејзина�а Чудо�ворна икона „Дос�ојно 
ес�“; умилно�о чес�вување на Рождес�во�о на Пре�еча�а на манас�ир-

Приме�е, јаде�е: ова е Мое�о Тело... Пиј�е од неа си�е, ова е Моја�а Крв на Новио� Заве� (М�. 26, 26-28).
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Божиќ

�оржес�во за душа�а! Каков моли�вен собор! Кол-
ку благода�! Умо� е буден, срца�а играа� силно, 
соучес�вувајќи во �о�ресна�а силина на вишни�е 
воинс�ва и радосно�о �рисус�во на Све�ио� кој 
се слави или самио� �разник. И биење�о на кам-
бани�е е небесно, како да слушаш ангелска музика. 
Од си�е с�рани �рис�игнуваа� монаси како црни 
�ивки сенки и влегуваа� во храмо�, следени од 
бројни верници – �оклоници. 
„С�оејќи во храмо� на Твоја�а слава, мислиме дека 
сме на небо�о, Богородице, Вра�о небесна. О�вори 
ни ги двери�е на Твое�о милосрдие“. 
Ш�о е �осла�ко од најсакано�о име на Гос�од 
Бог и С�аси�ело� наш, Исус Хрис�ос? Ш�о ни е 
�о�о�ребно од миро� во наши�е мисли и срца? 
Нежнио� мирис на �емјано� се �ре�вора во 
здив на духовно благоухание. Смирени�е �сал�и 
�еа� химни на духовна возвишенос�. Ангели�е и 
Све�ии�е од икони�е нè следа� будно низ �ре�ер-
лива�а све�лина на другио� све�. Нивни�е одеж-
ди се веа� низ виоро� ш�о води кон овој вечен 
живо�. 
И како да не бида� будни монашки�е очи? Немар-
нос� исчезнува, а �ие огледала на монашка�а душа 
с�ануваа� �ричесници на све�лозарна�а слава, 
симболично �ре�с�авена низ �аинс�венио� бле-
сок на кандила�а и �олиелеи�е, ис�олнувајќи се 
со небесна радос� од умилно�о �еење на хоро�, 
ска�а слава на Иванден; чудесна�а �офалба кон Пресве�а Богородица и 
Нејзина�а благода�на �осе�а на верни�е во ноќ�а на Нејзино�о сечесно 
Ус�ение... Бигорскио� Манас�ир ја чувс�вува големина�а на одговорнос�а 
како носи�ел на све�оо�ечко�о �редание и се �руди во �о��олнос� да го 
�одражава и �ренесе насекаде �ој све�о�реданиски дух, ш�о свој особен из-
раз добива на манас�ирски�е бденија.
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�о�ици

Денес Безгрешнио� се 
крш�ева во Јордан од рака�а 
на Све�и Јован Крс�и�ел не 
за да се очис�и од гревови�е, 
бидејќи ги нема, �уку за да го 
очис�и цело�о човеш�во од 

грево� Адамов. И е�е, небо�о 
се о�вора, Духо� Божји во 

�елесен облик на Сино� Божји 
слегува, а од небеса�а гласо� на 

�редвечнио� О�ец се слуша: 
„Овој е Мојо� возљубен Син,

Кој е �о Моја волја!
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в�ивајќи ја свежина�а и сладос�а на благода��а 
и ликувајќи со �рисутни�е верници и Ангели�е. 
Тогаш умо� како на кочија се издигнува до горнио� 
Жр�веник, а духо� се возвишува �ре�одобно и 
�о�ресно за мис�ично да ја најде све�а�а небесна 
ризница и да учес�вува во она „ш�о око�о не виде 
и ш�о уво�о не слушна и ш�о во срце�о човечко 
не дојде“ (1 Кор. 2, 9). О�иени од �аа неискажлива 
радос�, монаси�е со љубов ги шира� раце�е за 
во �аа неизмерна љубов да ги �регрна� си�е чеда 
на Хрис�а, расеани �о си�е с�рани на све�о�, 
бидејќи „иако многумина, еден Леб сме и едно Тело, 
си�е од еден Леб се �ричес�уваме“. 
Важнос�а која бигорско�о бра�с�во му ја дава на 
богослужение�о, особено на Ли�ургија�а, го �о�-
се�ува нашио� народ дека доколку Божес�вена�а 
Ли�ургија и богослужби�е не �ос�ана� цен�ар 
на нашио� живо�, све�о� нема да може ни�у да 
се обедини, ни�у да се �реобрази, да го надмине 
раздоро�, не�раведнос�а, �разнина�а и смр��а, 
и �окрај си�е оние човечки �рограми и сис�еми 
за �о�равање и �одобрување на живо�о� во 
све�о�. Монаш�во�о �о�се�ува дека Божес�ве-
на�а Ли�ургија и богослужби�е не се „неш�о“ во 
нашио� живо�, �уку средиш�е, извор, обнова 
и осве�ување на сио� наш живо�, и духовен и 
веш�ес�вен.
  И сама�а архи�ек�ура на Манас�и-
ро� го �окажува �римарно�о мес�о на 
све�и�е богослужби. Сè �очнува од хра-
мо� и неговио� Све� Прес�ол и сè �аму 
�ов�орно се враќа. Сè е насочено кон собор-
но�о мес�о – храмо�. Е�е, дури и ма�еријал-
ни�е неш�а сведоча� за �реобразба�а на це-
лио� живо� и се�а �вар, �реку благода��а Божја. 
Лебо� и вино�о од Божес�вена�а Евхарис�ија, 
све�о�о масло, �емјано�, камбани�е кои бија� во 
одредено време, кандила�а и свеќи�е кои се �ала� 
и гасна� во одредени момен�и за време на бого-
служби�е, движење�о на свеш�енослужи�ели�е, 
канонарси�е и еклисиарси�е и си�е случувања во 
црква�а, кои се �редвидени со �рас�ари�е монаш-
ки �и�ици и древни монашки �равила... Се�о ова 
не е само една рутина, ни�у �сихолошки реакции 
на одредени чувс�ва, �уку знаци и објава на но-

ва�а �вар.
Но �ос�ои и едно друго, за монаси�е многу бла-
гословено време, кога �ие можа� до бескрај да се 
насладуваа� од долги�е моли�вословија и �окај-
ни изливи на душа�а на�о�ена во солзи. Време на 
Великио� Пос�. Време кога бигорски�е небесни 
��ици буквално живеа� во храмо�. Како, �огаш, 
�реку ноќ се менува сè! Како сè добива друга смисла, 
друга боја! Црква�а се зави�кува во свечена �иши-
на, �рекриена со �емни �окривки, од ол�аро� из-
легуваа� јеромонаси�е во �ешки, �емни одежди, 
на Двери�е се с�ава �емна завеса. Свеш�ена�а 
�ишина на храмо�, во �ој �аинс�вен �олумрак, 
с�анува како гробна. Дури и на �евница�а се �ее 
�оинаку, некако развлечено и �ажно. С�ихири�е 
го �овикуваа� секого да се нурне во мрако� на 
своја�а душа и со смирена скромнос� да се самоис-
�и�а, �осве�увајќи Му се на својо� Созда�ел и на 
ближни�е. Но, �ред сè, да се �окае и �обара  �рош-
ка2. 
„...Гос�оди, дај ми да ги видам мои�е �регрешенија 
и да не го осудувам својо� бра�...“
Велико�осна�а моли�ва на Св. Ефрем Сирин е на-

сушна храна на �окајана�а душа во �ие дни. Со 
неа монаси�е легнуваа�, со неа се буда�, во неа 

се обви�куваа� и неа ја диша�. Во длабока 
скрушенос� �ие целосно се �редаваа� на 

�ој �овик за �окајание, �ихувајќи како 
во гроб. Бигорско�о Све�илиш�е чи-
ниш задремало, а всушнос� блика од 
живо�. Но �ој живо� е вна�решен, 

скриен живо� на срце�о, �о�о�ено во мо-
ли�ва. Надворешни ак�ивнос�и скоро и да 

нема, разговори�е се �ивки и кра�ки, дво-
ро� е �разен.  Секој брза �ој кра�ок одмор меѓу 

служби�е да го залее со моли�ва во своја�а ќелија. 
И кујна�а не рабо�и, сè е �о�она�о во длабока 
�ишина.
А, во црква�а: убавина над убавини�е. Се �ее вели-

2 За духовни�е чеда на Бигорска�а Оби�ел, за кои �окајание�о е неш�о 
ш�о �ие секојдневно го живеа�, веќе с�ана �радиција �ред �оче�око� на 
Пос�о� да се собера� на  чудесна�а и неискажливо длабока �о смисла Вечер-
на богослужба на �рош�евање�о. Сѐ во неа на некој �аинс�вен начин вове-
дува во оној �осебен амбиен�, оној мис�ичен крик на душа�а, �о�о�ена во 
најдлабоко �окајание. О�како бигорскио� С�арец, Архимандри� Пар�ениј, 
со �ивки зборови и смирен �оклон ќе �обара �рошка: „Благослове�е ме, о�ци 
све�и и браќа, и �рос�е�е ми мене, грешнио�, сè ш�о згрешив во овој ден и 
во си�е денови на живо�о� мој, со слово, дело, �омисла и со си�е мои чувс�-
ва“, за�очнува искрено и срдечно �рош�евање меѓу си�е �рисутни, ш�о е 
навис�ина �рекрасна и �рога�елна гле�ка.
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кио� Покаен канон на Св. Андреј Кри�ски, и секој 
од �ие �ро�ари оросува со неискажана сладос� и 
во умиление воведува. Во �ивкио� �олумрак, мона-
си�е скрушено си с�омнуваа� за цела�а огревовена 
ис�орија на човеш�во�о, за болка�а Адамова �ред 
загубенио� Рај и о�фрлена�а возвишена можнос� 
да се �ребива во вечнос�а со Бога, можнос� ш�о 
милос�ивио� Творец великодушно му ја �онуди на 
човечкио� род. Си�е овие с�ихови, создадени да 
нè �оведа� низ �ус�ина�а на наше�о безумс�во 
и кон силно �окајание да го �риведа� нашио� дух, 
неусе�но се вселуваа� во срце�о, го омекнуваа� и 
о�вораа� за с�асоносно очис�ување низ бања�а 
на солзи. 
Еднос�авно, со малку зборови, �олни со сила и не-
одолива дејс�ви�елнос�, �озна�и�е соби�ија и 
личнос�и од библиска�а ис�орија с�ануваа� си-
ноним за барем една е�изода во духовно�о �алкање 
на секој човек. И �осле секоја од �ие јасни слики, 
хоро� од длабочина�а на душа�а �овикува: „Поми-
луј ме, Боже, �омилуј ме!“, како да сака �ие зборови 

да ги за�еча�и силно во умо� на си�е �рисутни. 
Во �ие �рви �ри дена единс�вена храна и �и�ие 
ш�о ја засладува монашка�а душа е само Божјо�о 
слово, �ре�очено во моли�ви, �окајни воздишки, 
длабоки смирени �оклони. Душа�а нема �о�реба од 
ниш�о друго. Како скромна невес�а, украсена само 
со свое�о �окајание и солзи, се внесува со се�а жар 
во �ивкио� моли�вен амбиен� на Ли�ургија�а 
на Предосве�ени�е Дарови. „Нека се ис�рави �ред 
Тебе моли�ва�а моја како �емјан, а воздигање�о 
на раце�е мои – како жр�ва вечерна“. Примајќи ги 
Пре�ходноосве�ени�е Дарови, монаси�е и вер-
ни�е се насладуваа� од средба�а со Оној Кој веќе 
�ои�ал кон нив. А Божес�вена�а храна е �олку 
сла�ка, �олку утешна и �о�кре�увачка за душа�а! 
На крајо� на �аа �рва чудесна недела од Пос�о� 
блеснува со се�а сила онаа небоземна �оврзанос� 
на Богомајка�а со �ие ш�о Хрис�а ради се о�ка-
жале од си�е све�ски задоволс�ва. Оваа нераскин-
лива врска се наѕира во си�е нишки на монашкио� 
живо�, но најмногу доаѓа до израз �окму во дено-

Велико�осно богослужение
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ви�е на све�а�а Че�ириесе�ница, кога низ с�и-
хови�е на велико�оснио� Ака�ис� кон Мајка�а 
Божја, монаси�е ја �ре�очуваа� во зборови се�а 
своја синовска нежнос�, �очи� и вернос�. За Би-
горска�а Све�а Оби�ел �рвио� Ака�ис� е осо-
бено свечен момен�, за кој �аа со �осебна љубов се 
�одго�вува. Тогаш, во чес� на Царица�а, храмо� ги 
ос�ава свои�е с�роги, �емни, �окајнички �окрив-
ки и �ов�орно го наме�нува �разнично�о руво, се 
заки�ува со цвеќиња и ис�олнува со благо�рија�ни 
мириси, нес�р�ливо очекувајќи го миго� кога мо-
наси�е и многубројни�е верници, ќе ги о�вора� 
свои�е срца за од нив да �о�ече најубава химна 
кон �ожр�вувана�а моли�веничка и зас�а�нич-

ка за целио� човечки род, наша�а �ремила Мајка, 
Пресве�а Владичица Богородица. И додека си�е 
со �очи� се �оклонуваа� �ред Онаа, �ред Која со 
�аинс�вено молчење се �оклонуваа� и небесни�е 
жи�ели – Ангели�е, срца�а на верни�е чеда на 
Пречис�а�а се ис�олнуваа� со Нејзина�а �ивка и 
све�лозрачна мајчинска благода�.
После �ивки�е �окајни мигови одекнува со се�а 
сила �оржес�во�о на Недела�а на Правосла-
вие�о! Бигорска�а Оби�ел, �ридружена на се�а 
�олно�а на Црква�а, �риумфално го слави миго� 
кога од Све�и�е О�ци �обедоносно беше �ровоз-
гласен Синодиконо� за �обеда�а на Вис�ина�а. 
Тоа древно �исание, ис�олне�о со бројни благосло-

Радувај се Невес�о неневес�на!
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ски�е браќа и сес�ри секојдневно го за�азуваа� 
неговио� моли�вен заве�.
И кога слаби�е човечки сили �олека, �олека ќе 

�о�уш�а� низ секојдневно�о себерас�ну-
вање и умр�вување на с�рас�и�е, 

Божес�вени�е О�ци на �раво-
славна�а Црква вдахнуваа� нова 
ревнос�, �ремудро �ос�авувајќи 
го �оклонување�о на Чеснио� 
и Живо�ворен Крс� на среди-

на�а од оваа најсве�а Че�ирие-
се�ница, за �ој да нè �о�кре�и и 

утврди и утеши, �о�се�увајќи 
нè на Хрис�ова�а вечна �обе-

да над зло�о. Така укре�ени 
со нова надеж и благода�но 

осене�и од духовна�а сила 
ш�о се излева на нас од 
Крс�о�, во Че�вр�а�а 

недела од све�ио� 
Пос� монаси�е �оле-
ка чекора� низ 

ви за �равоверни�е и ана�еми за зловерни�е, е дос-
�оен крај на �рекрасна�а свечена ли�ија со најбла-
жени�е ликови на нашио� возљубен С�аси�ел, на 
Негова�а Пречис�а Мајка, на све�лоносни�е 
Ангели, Све�ии и �раведници.
В�ора�а недела е уш�е една �ричина 
за славје. Се радува Оби�ел�а Би-
горска и Ме�охо� Рајчички ш�о со 
�разничен блесок и сеноќни моли�-
ви му оддаваа� �очи� на оној Бо-
жес�вен с�олб на вис�ина�а и чу-
вар од �огубни�е ереси – Све�ио� 
Григориј Палама, го вос�еваа� 
својо� �а�ко и учи�ел како 
дос�оен �ример за �аинс�ве-
нио� живо� на моли�ва�а, 
она ш�о му е �олку блиску 
и за ш�о монахо� живее! 
Трудејќи се да го �одра-
жаваа� �ој живо� на 
моли�вено беседење со 
најсла�кио� Бог, бигор-

Рајчичка �рослава на Св. Григориј Палама
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С�арецо� со свои�е чеда

Празнична �р�еза во Рајчица
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скалила�а на Лес�вица�а, како едно моли�вено ис-
качување �реку доброде�ели�е до средба�а со Бога, 
Единио�, Вис�ини�ио�, Вечноживио�, Кој ги 
очекува на крајо� од �осно�о �а�ешес�вие за си�е 
да ги совоскресне со Него. Провејува �огаш �ов�ор-
но низ Бигорскио� храм една вековна воздишка, 
�ивок �овик на Мајка�а Црква �ре�очен во зборо-
ви�е на Све�ио� Пре�еча: „Покај�е се, заш�о се 
�риближи Царс�во�о Небесно“ (М�. 3, 2). Одново 
се леа� чудесни�е с�ихови на Великио� �окаен ка-
нон на Пре�одобнио� Андреј Кри�ски, вра�а ш�о 
го о�вора �а�о� на �окајание�о, но сега овие с�и-
хови монашка�а душа �оинаку ги вос�риема: �ие 
с�ануваа� нејзин �лач, нејзина воздишка, нејзино 
мерило за ус�ехо� на �оснио� �одвиг. До каде с�а-
са, душо, на �војо� �а� до Голго�а? Е�е, Хрис�ос 
�е чека �аму, не �лаши се да се сорас�неш со Него. 
А ако за миг изгубиш надеж �оради бројни�е без-
законија свои, �ука е �римеро� на Пре�одобна�а 
Мајка Марија Еги�е�ска, од Пе��а�а недела на 
Пос�о�. Нејзино�о необично жи�ие нека �и влее 
храброс�, нека �и биде �редизвик и �ризив, макар 
и сега �ри крајо� на Пос�о�, да го земеш на себе 
лесно�о бреме на �окајание�о, с�оред зборови�е 
на Оној Кој рече: „Дојде�е �ри Мене си�е изморе-
ни и обремене�и (од грево�) и Јас ќе ве ус�окојам; 
земе�е го Мојо� јарем (на �окајание�о) на себе и 
�оуче�е се од Мене, бидејќи сум кро�ок и смирен 
�о срце и ќе најде�е с�окој за души�е ваши; заш�о 
јаремо� Мој е благ и бреме�о Мое е лесно“ (М�. 
11, 28-30). И души�е на �рисутни�е во храмо� на 
�аинс�вен начин го слушаа� овој �оследен �ри-
зив за �окајничко очис�ување на с�рас�и�е, �ред 

да бида� �окане�и да зема� учес�во во �ајна�а 
на Рас�е�ие�о и Воскресение�о. Заш�о Хрис�ос 
милос�иво ги �рима и оние ш�о дошле во единае-
се��ио� час и им дава еднаква �ла�а со �рви�е.
Така, една �о една минуваа� �олека недели�е, ис-
�олне�и со �окајни моли�ви и �ос�ојани служби. 
Секоја од нив со свои�е слики и ме�афори го ут-
врдува во скрушенос� вернико� кој се кае и �оле-
ка, го �одго�вува за највелика�а од си�е седмици 
– Седмица�а на Све�и�е С�радања на најми-
лио� Гос�од, �о�ресна�а слика на искупи�елна�а 
Жр�ва која секоја година како одново да се случу-
ва �ред сос�радални�е �огледи на �рисутни�е во 
Бигорскио� храм и ги �рави со�ричесници на �оа 
с�радање. Тоно� на богослуженија�а се менува, мо-
наси�е и �рисутни�е верници забораваа� на себе 
и на свои�е искушенија, внимание�о е цело�о на-
сочено кон Хрис�а. Веќе сме на �а�о� за Ерусалим, 
чекориме молкум заедно со А�ос�оли�е, слушајќи 
Го Него како ни го навес�ува Свое�о �ре�с�ој-
но с�радање: „Е�е, се искачуваме кон Ерусалим и 
Сино� Човечки ќе биде �редаден на �рвосвеш�ени-
ци�е и книжници�е, и ќе Го осуда� на смр�, и ќе 
Го �редада� на незнабошци�е, за да биде исмеан, и 
биен, и рас�на�; и на �ре�ио� ден ќе воскресне“ 
(М�. 20, 18-19). И �реба мисловно да влеземе со Него 
во Ерусалим, да го видиме �оржес�венио� �речек, 
да го слушнеме радоснио� восклик на насобранио� 
народ: „Осана! Благословен е Оној Кој доаѓа во име�о 
Гос�одово“, ис�ио� оној народ, кој само �о неколку 
дена со уш�е �оголема ревнос� ќе рече: „Рас�ни Го, 
рас�ни!“, за да се �о�се�име на не�ос�ојанос�а и 
слабос�а на наша�а човечка �рирода, која во еден 

„Последование Жениха“
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миг на искушение може да Го �редаде Хрис�а. Но 
еве сме на �раго� на С�радална�а седмица и �ред 
нас во �олумрако� на �ие денови, каде �емнина�а 
ја �ронижуваа� �роблесоци на све�лина, каде 
�редавс�во�о е соочено со �лодо� на крајна�а, 
Божес�вена, �ожр�вувана љубов, �ред нас е ожи-
во�ворен Црковнио� Младоженец, Кој венчавајќи 
се за Своја�а Црква, �оаѓа доброволно да ја �ролее 
Своја�а Чесна Крв. За�оа, имајќи ја �ред очи оваа 
с�рашна искупи�елна жр�ва за нас, монаси�е и 
верници�е �реку �окајание се �одго�вуваа� за Не-
говио� �речек: 
„Е�е, Младоженецо� доаѓа на �олноќ и блажен е 
слуга�а ш�о ќе го најде буден...“ Трога�елно одекну-
ваа� во Пре�ечевио� храм овие чудесни с�ихови 
ш�о ќе се �еа� следни�е неколку дена, �овикувајќи 
на духовна бодрос� и �одго�венос� за �речек на 
небеснио� Младоженец! Но Све�и�е и Божес�ве-
ни О�ци знаа� дека на си�е нам ни е нео�ходна 
�омош одозгора во �каење�о на брачна�а облека 
од добри дела, без која нема влез во брачна�а одаја 
на Женихо�. За�оа �ука е �рекрасна�а моли�ва: 
„Твоја�а свадбена одаја, С�аси�еле мој, ја гледам ук-
расена, a облека немам да влезам во неа. Просве�ли 
ја облека�а на душа�а моја, Дари�елу на све�ли-

на, и с�аси ме“. 
Благословени и �реблагословени се О�ци�е Све�и 
и Богоносни, кои, вдахновени од Духо� Све�, овие 
небозрачни служби �ремудро ги со�вориле и нам 
во све�о наследс�во ни ги �редале. Зарем би мо-
жело да се каже неш�о �о�рилежно од она ш�о го 
искажуваа� Дванаесе��е евангелски че�ива и 
�о�ресни�е богослужбени химни, кои одекнувајќи 
со силен ѕвеко�, одново ги �ронижуваа� срца�а 
на верни�е, с�ло�ени со свеш�енослужи�ели�е и 
монаси�е во ис�а�а болка �ред Рас�на�ио�? За-
едно со с�ихири�е �ие ја о�лакуваа� човечка�а 
злоба, и с�а�исани �ред ужасо� на неискажливо�о 
�о�смевање, камшикување, �рновио� венец и 
с�рашно�о Рас�е�ие, со за�алени свеќи во раце�е 
и све�ликави солзи во очи�е, во долга моли�вена 
ли�ија се движа� немо кон балдахино� �ред мана-
с�ирска�а ка�ија, од каде ш�о С�арецо�, �одобно 
на Симона Киринеецо�, го �одига големио� крс� и 
�олага на свои�е рамена:

„Денес виси на дрво! Денес виси на дрво, Оној Кој 
Земја�а ја обеси на води�е; со венец од �рња е кру-
нисан Царо� на Ангели�е“ – одекнува во рас�ре�е-
рена�а душа �лачевнио� глас на С�арецо�.

Велики Пе�ок
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Денес виси на дрво
Оној ш�о земја�а �а обеси на води�е;

со венец од �рња е крунисан
Царо� на ангели�е; во смешна багреница се облекува

Оној ш�о небо�о го облекува со облаци; шлакациници �рима
Оној ш�о во Јор�ан го ослободи Адама;

со клинци се �риковува црковнио� Младоженец;
со ко�је се �рободе Сино� на Дева:

се �оклонуваме на Твои�е с�радања, Хрис�е, 
се �оклонуваме на Твои�е с�радања, Хрис�е,

�окажи ни го и славно�о
Твое Воск�есение

207

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел



20 години возобновено монаш�во

Сл
ав

а н
а Т

во
е�

о д
ол

го
�

р�
ен

ие
 Го

с�
од

и

208

20 години возобновено монаш�во



209

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

209

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел



20 години возобновено монаш�во

210

20 години возобновено монаш�во



211

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

С�расна седмица
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И �ивки�е ноќи во Бигорскио� Манас�ир с�а-
нуваа� неми сведоци на �аа �о�ресна драма, на 
болка�а ш�о го раскинува срце�о, �о�ли�е солзи, 
�рободена�а љубов. Создание�о �лаче �оради до-
броволно�о с�радање на својо� Созда�ел. 
Доаѓа миго� на средина�а од храмо� да биде 
�ос�авена Плаш�аница�а која е икона: и на с�ра-
дања�а, и на осаменос�а, и на о�фрленос�а и, на 
крај, на смр��а Хрис�ова како конечна �обеда над 
зло�о. Заш�о Владика�а на живо�о� и Царо� 
на слава�а е симна� од Крс�о�, обвиен во чис�о 
�ла�но и �оложен зад Царски�е Двери – �ој нов 
гроб на Арима�еецо�. Цве�нио� Е�и�аф блеска во 
средина�а на храмо� со своја�а убавина, дос�ојна 
само за небеснио� Цар, а чудесна�а Плаш�аница 
�оложена во него, ни Го �окажува Хрис�ос, Дари�е-
ло� на живо�о�, �оложен во гроб, како �ридневен 
Мр�овец3. По�ресни�е, умили�елни с�ихови, 
ис�еани во чес� на о�лакување�о Хрис�ово, �ро-
должуваа� да го храна� чувс�во�о на крс�на�а 
�ага и �редвоскресенска�а радос� во хрис�око�-
нежливи�е души:
„Народи�е си�е Погребение�о Ти, Хрис�е, со 
�есни го �еа�“.
Но, во �аа сео�фа�на �ага како веќе да �робиваа� 
�рви�е зраци на радос�. Великио� воскресен �ро-
кимен ш�о �ака силно одекнува во храмо�, �оле-
ка ги воведува си�е во велигденско�о славословие. 
Присутни�е мисловно слегуваа� со Хрис�а во 
адо� и со радос� ликуваа�, заш�о Бог се �омиру-
ва со луѓе�о и ги ослободува осудени�е. Он, Чове-
кољубецо�, слегува со сила и влас� да ги ослободи 
заробени�е ш�о горка�а и ненаси�на смр� ги 
�рогол�ала и ги издигнува со Себе, �рибројувајќи 
ги кон жи�ели�е на Небо�о. Со �оа ни се најавува 
миго� кога се�а �вар ќе воскликне од среќа. Во �аа 
Све�а и Велика Сабо�а нè �ронижува чувс�во�о 
на не�р�еливо очекување, додека со �ре�е�на на-
деж гледаме во живоноснио� Гроб Гос�одов. Пос�а-

3 Раскошно�о украсување на Гробо� Хрис�ов во вид на цве�ен балдахин 
– Кувуклија, е начин на кој верни�е ја искажуваа� своја�а љубов и �очи� кон 
седобрио� Бог и дос�оен одраз на слава�а на Неговио� живо�ворен Гроб, од 
кој на си�е им заблеска вечнио� Живо�. Оваа �рекрасна �радиција, бигор-
скио� С�арец, Архимандри� Пар�ениј, ја возобнови во Македонија веднаш 
�о свое�о доаѓање во Бигорскио� Манас�ир во 1995 г., �ренесувајќи го свое�о 
бога�о све�огорско искус�во. Чудеснио� балдахин со својо� раскошен с�ле� 
на најубави цве�ови и хармонија на бои с�ана вис�ински �еча� на благо-
ле�ие�о на бигорски�е служби. По �римеро� на Бигорски, ваква�а �ради-
ција �очна да се јавува и во други храмови ширум Македонија. 

вен среде храмо� и �рекриен со сла�ови од цвеќиња, 
�ој веќе дава �редвкус на воскресенска�а слава.
Нај�осле долгоочекувана�а и најсве�ла ноќ! О��р-
вин служба�а за�очнува некако �ивко. Во сè уш�е 
�емнио� храм, без све�лина�а на кандила�а и 
свеќи�е, одекнуваа� само одмерени�е и умилни 
с�ихови на Каноно� од Велика Сабо�а, �реис�ол-
не�и со �аговна радос�, ш�о го вос�еваа� из-
бавување�о од духовнио� фараон – смр��а. Тоа 
се �оследни�е мигови на молчење �ред блесоко� на 
воскресна�а радос� и во �оа време душа�а како 
да се �одго�вува за ноќ�а која е �осве�ла од секој 
ден, кога срца�а на си�е ќе се �реис�олна� со �аа 
необјаснива радос� која не е од овој све�, радос� 
која цела�а �аа ноќ и уш�е �олку многу денови 
ќе одекнува во нив, рушејќи ги си�е упориш�а на 
грево� и смр��а.  Храмо� веќе ги фрлил �ем-
ни�е �ревези и целио� се до�ерал во раскошен бел 
фус�ан, на�ежна� од бога�и�е разнобојни цве�-
ни венци ш�о како невес�ински наки� го украсу-
ваа� �оа чис�о белило, давајќи му некаква неземна 
димензија. Сè е �одго�вено за воскресенска�а на-
думна слава. 
И одеднаш, блесок на молња! „Дојде�е, �риме�е 
све�лос� од невечерна�а Све�лина и благосло-
ве�е Го Хрис�а Кој воскресна од мр�ви�е!“ – како 
благоухано миро се разлева низ храмо� овој нај�о-
сакуван за душа�а �овик, �оржес�вено изговорен 
од ус�а�а на бигорскио� С�арец, О�ец Пар�ениј. 
Колку �обедоносно звучи ваквио� восклик, доде-
ка со факли од �о �риесе� и �ри свеќи, за�алени 
со Благода�нио� Ерусалимски оган, С�арецо� 
�олека се движи кон излезо� на храмо�, како но-
сен од некаква небесна сила4. Неговио� глас �ро-
дира длабоко, длабоко во најскришни�е ка�чиња 
на душа�а и буди радосен �ре�е�. Еве сега! Уш�е 

4 Чудо�о на с�уш�ање на Благода�нио� оган е �ојава која секоја годи-
на, на Све�а�а и Велика Сабо�а, го восхи�ува и облагода�ува огромно�о 
мнозинс�во верни, �рисутни во �ој миг во Храмо� на Воскресение�о во 
Ерусалим. По �радиција, невеш�ес�венио� Оган ш�о слегува во храмо�, 
нај�рвин ги �али сно�ови�е од 33 свеќи на Ерусалимскио� Па�ријарх кој 
во �аа �ригода моли�вено бдее во за�еча�енио� Гроб Хрис�ов. Подоцна, со 
благослов од Па�ријархо�, Благода�нио� оган, носен во фенери, се �ренесу-
ва во си�е �равославни земји. Во 2009 година, со заложби�е на бигорскио� 
игумен, о�ец Пар�ениј, Благода�нио� Оган за �рв �а� ги осени и осве�и и 
наши�е �рос�ори на Празнико� на Хрис�ово�о Воскресение. Незаборавна 
е гле�ка�а кога игумено� ќе се �ојави �ред Царски�е Двери, носејќи во ра-
це�е, �одобно на Ерусалимскио� Па�ријарх, два сно�а од 33 свеќи, разгорени 
со Све�ио� Благода�ен Оган. С�оред сведош�ва�а на бројни верници кои 
�рисус�вувале на �ој све� и чудесен нас�ан во Ерусалим, благода��а ш�о 
благодарение на Све�ио� Оган се шири во Бигорски, не е ниш�о �омала од 
онаа во Ерусалим.
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Подигне�е ги, �ор�и, горниш�а�а свои, �одигне�е се, вечни �ор�и, и ќе влезе Царо� на слава�а! (Пс. 23, 7)

Да воскресне Бог и да се рас�рсна� негови�е не�рија�ели... (Пс. 67, 1)
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Поглед на Пасхално�о �оржес�во од с. Рос�уше

Све�ли се, све�ли се, Нов Ерусалиме, заш�о слава�а Гос�одова на �ебе блесна...
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само неколку мига и... Од илјадници грла одекнува: 
„Хрис�ос Воскресна! Навис�ина Воскресна!“ И 
двери�е на бигорскио� храм се о�вораа�, о�кри-
вајќи величес�вена гле�ка на богоукрасена �ала�а, 
облеана со чудесна све�лина која не е од овој све�. 
Како небесна�а благода� да зела видлив облик, �а 
сега сè блеска наоколу. Како некоја невидлива рака 
сè да �окрила со зла�о! Се нишаа� �олиелеи�е, 
блескаа� свеќи�е во раце�е, облаци од цвеќиња во 
воздухо�, од си�е с�рани радосни извици и весело 
�еење. Пеа� и камбани�е со својо� ѕвонлив глас, а 
со нив слави и шума�а, околни�е ри�чиња, цело�о 
небо и се�а Вселена. „С�аро�о �омина; е�е, сè с�а-
на ново (2 Кор. 5, 17)“.
 „Сега сè со све�лос� се ис�олнува, и небо�о, и 
Земја�а, и �одземје�о. Нека го �разнува за�оа 
се�а �вар Воскресение�о на Хрис�а...“ Колку ра-
досни, колку �обеднички зборови! Сè е соедине�о во 
воскресна�а радос�: и небо�о, и Земја�а, и цар-
с�во�о на смр��а. Сио� све� учес�вува во �аа 
Хрис�ова �обеда, сè во Негово�о Воскресение наоѓа 
своја смисла и своја вис�ина. Тоа е радос� за жи-
ви�е, кои заедно со Хрис�а воскреснуваа� од гре-
вовна�а �ус�ина, но и радос� за мр�ви�е, кои за-
едно со Хрис�а воскреснуваа� во вечен живо�. Во 
овој ден засекогаш е �обедена смр��а.
Пасхална�а ноќ е сведош�во дека Хрис�ос е вечно 
жив и дека е со нас, дека и ние сме живи со Него, 
Бесмр�нио�. Таа е �овик кон човеко� за во овој 
све� и во својо� живо� да ја забележи и �ре�ознае 
зора�а на �аинс�венио� осми ден на Царс�во�о 
Божјо. Заш�о Све�а�а Пасха е вис�ини�а, сера-
досна и нај�осакувана средба со Оној, во Кого на-
ше�о срце веќе одамна го сре�нало и �ре�ознало 
својо� вис�ински Живо�. Бигорски�е монаси и 
илјаднио� верен народ кој го слеал својо� живо� со 
Све�а�а Оби�ел, живеа� за �оа. 
Се�ак, може да се каже дека за облагода�ена�а 
монашка душа Пасха�а е сос�ојба која никогаш 
не �рес�анува, бидејќи �аа �родолжува �реку ум-
но-срдечна�а моли�ва, нераскинливо �оврзана со 
Божес�вена�а Ли�ургија. Неслучајно моли�ва�а 
е најважно�о занимање на монахо�. С�оред Св. 
Јован Зла�оус� �о�ребно е да се молиме �реку це-
лио� ден, а ако е можно и во �еко� на ноќ�а. Па 

Благоухани водоскоци на �асхална�а радос�



221

Илјадници насмеани лица за Хрис�ово�о Воскресение

Благоухани водоскоци на �асхална�а радос� Пасхално небо во храмо�
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�ака, моли�вено�о дело ш�о ревносно�о монаш-
ко срце го за�очнува секое утро во храмо� и ш�о 
низ целио� ден го држи во умилно сеќавање на �ре-
сла�кио� Исус, �родолжува навечер во монашки�е 
ќелии, како не�рес�ајна сла�ко�ојна �есна, која го 
�овикува и буди љубенио� Жених и ја �ривлекува 
благода��а на Све�ио� и Живо�ворен Дух Кој 
исходи од О�ца. Моли�ва�а е кра�ка, но во себе го 
содржи се�о наше с�асение: „Гос�оди, Исусе Хрис�е, 
�омилуј ме, грешнио�“. 
Со восклико� „Гос�оди“ Го славословиме Бога, Не-
гово�о �реславно величие, Царо� Израилев, Тво-
рецо� на се�а видлива и невидлива �вар, �ред 
Кого �ре�ера� Херувими�е и Серафими�е. Со 
сла�кио� �ризив „Исусе“ сведочиме дека е �рису-
тен С�аси�ело� наш и скрушено Му благодариме 
заш�о ни �одго�вил живо� вечен. Преку зборо� 
„Хрис�е“, �ак, ис�оведаме дека Хрис�ос е самио� 
Син Божји и Бог. Не дошол да не с�аси ни човек, 
ни�у Ангел Божји, �уку Самио� Исус Хрис�ос, 
вис�инскио� Бог. По�оа со воздишка од дно�о на 
срце�о „�омилуј ме“, се �оклонуваме и молиме да ни 
се смилува Бог и да ги ис�олни си�е наши скрушени 
молби, давајќи ни го �о�ребно�о за наше с�асение. 
И не само нам. Во �оа „ме“ се собрани си�е члено-
ви на Тело�о Хрис�ово, си�е знајни и незнајни, 
далечни и блиски. И на крај, ја ис�оведаме своја�а 
грешнос�, заш�о си�е сме грешни и секојдневно 
Гос�ода �реблагио� Го рас�нуваме. 
Со оваа моли�ва бигорски�е духовни ��ици жи-
веа�, рабо�а�, одмараа�, се храна�. Заш�о �аа 
е вис�инска храна и �и�ие. Творејќи ја во свое�о 
срце, монаси�е се храна� со Јагне�о Божјо, со онаа 
небесна „манна“ на �аинс�вено �ричес�ување со 
Хрис�а, и го �ија� „о�ојно�о вино“ на благода��а 
ш�о кон небо�о возведува. А моли�ва�а нивна ја 
о�фаќа се�а �вар и �осредува за обновување на 
све�о�. Вела� дека живо�о� на Земјава ќе завр-
ши кога луѓе�о ќе �рес�ана� да се мола�. Но, е�е, 
милос�ивио� Бог си избира девс�вени души и во 
нивни�е раце ја �олага �аа све�а мисија: моли�-
ва�а за сио� све�. Сè додека �ие земни Ангели 
�ос�оја�, све�о� нема да �ро�адне.
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Дојде�е, да се зарадуваме на Хрис�ово�о Воскресение!

Чис�а�а вера сјае од де�ски�е срца
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В�оро Воскресение
Вечерна на љубов�а
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Ис�очен
Пе�ок
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Педесе�ница
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�ако �лодни маслини 
во Гос�о�ови�� 

�ворови
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енес, �овеќе од кога 
и да е, цело�о наше 
современо �ос�о-
ење се �ре�очило 
во еден нем крик на 
немирна�а душа, 
ране�а од ко�-
нежо� за слобода. 
Слобода! Ах, �оа 
човечко дос�оин-
с�во ш�о се о�и-

шува со еден збор. Најбарано�о, најважно�о, нај-
чес�о с�омнувано�о. Нема човек ш�о не го знае овој 
збор. Но дали �овеќе�о од нас го сфаќаа� негово�о 
вис�инско значење? Додека размислуваме за ова, од 
скришни�е ка�чиња на умо� извираа� с�омени 
за едно безгрижно време, за чис�и�е сфаќања на 
де�ска�а душа, кога �о�ла�а насмевка на учи�ел-
ка�а додека го објаснува зборо�, создава некакви 
возвишени �ре�с�ави во невини�е де�ски умови. 
Колку само �еснички сме �осве�иле, ковајќи го во 
ѕвезди �ој �оим, �олку ска�оцен за нас? Колку �ре-
красни слики во наши�е глави! А дали навис�ина 
научивме каков е овој Божји дар за човеко�? 
Еве и денес, �осле �олку време, ниш�о не е смене�о. 
Луѓе�о се �одго�вени да с�ора� сè во име�о на не-
каква си слобода. Но додека насекаде се зборува за �аа 
�олку �осакувана слобода, за миро�, �равда�а, љу-
бов�а, нашио� современ све� и нашио� живо� се 
сè �овеќе заробени, немирни, �ре�олни со не�равда 
и нееднаквос�, злонамернос� и одмаздољубивос�. 

Си�е сакаа� удобен живо� без �ре�ерани на�о-
ри и денес, во овој дваесе� и �рви век, човеко� се 
�ре�вори во едно разгалено де�енце, �олку уморно 
од со�с�вена�а кревка удобнос� и �рагикомич-
но измачено од здодевнос�, крајно неодговорно и 
со загрижувачки силна доверба во своја�а самодо-
волнос�. Се �руди да смисли како да не се �руди, 
се мачи да смисли како да не се мачи, се нервира 
да смисли како да не се нервира, се рас�нува, оби-
дувајќи се да о�крие како да не се рас�не, умира, 
�лашејќи се да не умре. Не�рес�ајна�а свр�е-
нос� само кон надворешно�о, �ренагласена�а 
желба за удобнос�и и ма�еријални �ридобивки, 
како и себељубиви�е с�ремежи за обезбедување на 
с�окојс�во, уживање и ма�еријален �рос�ери�е�, 
се �ре�ворија во вис�ински кафези за душа�а која 
се гуши и ис�раќа сигнали, барајќи некој вис�ински 
да ја ослободи. А современио� човек не ги гледа �ие 
знаци на уморна�а, осамена и несреќна душа, жи-
вее, се движи, �а дури оди и на �ро�ес�ни маршо-
ви во име на слобода�а, сè �ака заробен во својо� 
кафез на гордос�а и егоизмо�, врзан во окови�е 
на свои�е с�рас�и. И �окрај �оа, заблуда�а е сè 
�оголема и �ој мисли дека �окму �ака е слободен. 
Така и зависнико� од нарко�ици, и злос�орнико� 
и самоубиецо� се сме�аа� за слободни, а во овој 
наш современ све� можеме да изброиме милиони 
мр�ви во име на �аква�а слобода.
Да, навис�ина е �рагично �оа ш�о не знаеме како 
да бидеме слободни. Бараме слобода на ш�е�а на 
си�е ос�ана�и и не ни �аѓа на ум да се одречеме 

�ако
�лодни маслини во 

Гос�о�ови��  �ворови
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и од најмало�о неш�о заради некој друг: �оа го 
сме�аме за кршење на �рава�а и слобода�а на на-
ша�а личнос�. Наша�а болес� е егоизмо�, а �оа 
не е слобода. Слобода е кога ќе научиш да бараш од 
себе, а не од живо�о� или од други�е, и кога знаеш 
да даваш. Како ш�о вели големио� руски режисер 
од мина�ио� век, Андреј Тарковски: „Слобода�а 
значи жр�вување во име на љубов�а“.  
Со други зборови, слободен може да биде 
само оној кој вис�ински љуби. А одраз 
на вис�инска љубов е да �лачеш заради 
грешници�е, да сос�радуваш со  бол-
ка�а на ближнио�, да ја �реземеш 
на себе, �аа болка да с�ане �воја, да 
бидеш несебичен. Таква е хрис�ијан-
ска�а љубов. Само вис�инскио� 
Хрис�ијанин може да зборува со 
�о�ол глас, да се радува ш�о не е 
�рв, да му биде �рија�ел и на �уѓине-
цо�, да се задоволи со малку, да се 
�руди многу, да ги о�лакува алчни�е 
и блудни�е. Тој љуби и �рос�ува без 
никакво ро��ање, дури и �огаш кога 
ќе го на�уш�а� и оние од кои �оа ни-
когаш не би го очекувал: роднини�е, 
�рија�ели�е, ис�омисленици�е. Така, 
хрис�ијанска�а љубов с�анува онаа 
�реобразувачка сила која може да го 
�обеди злобнио� све� и само �реку 
хрис�ијанска�а љубов огревове-
нос�а на све�о� може да с�ане онаа 
�очка, ш�о ќе го означи �оче�око� 
на неговио� �ре�ород и движење кон 
Вис�ина�а.
Значи, слобода без Бога, без ослободу-
вање од с�рас�и�е и гревови�е 
– не �ос�ои. Нашио� Гос�од 
Исус Хрис�ос, зборувајќи за �оа 
во Евангелие�о, �осведочил: „Ќе 
ја �ознае�е Вис�ина�а и Вис�и-
на�а ќе ве ослободи“ ( Јн. 8, 32). 
Вис�ина�а е слобода и �аа ги дава 
вис�ински�е �лодови на Духо� 
кои се љубов, радос�, мир. Прос�и-
рање�о на оваа слобода ги надминува 

време�о и мес�о�о, заш�о �аа е вечна. Преобра-
зенио� човек с�анува бесмр�ен, бидејќи �ој добро-
волно сорабо�ува со Вис�ина�а во создавање�о 
на своја�а бесмр�на личнос�. Во неодредена�а 
и безоблична маса на луѓе�о во све�о�, секој �ое-
динец во својо� сосед гледа само еден обичен ми-
нувач и секој со свои�е сониш�а, својо� живо�, и 
намери е �о�она� во со�с�вено�о себељубие и ко-

рис�ољубие и не �ос�ои за другио�. 
С�ро�ивно на �оа, хрис�ијанско�о 

ли�ургиско собирање и живеење 
�ре�с�авува небоземна �олна и 

совршена заедница на меѓусеб-
но �озна�и, �рисни, слободни 
и сакани личнос�и, кои заедно 

го �рава� мис�ично�о �ело на 
нашио� Гос�од Исус Хрис�ос. Тоа 

мис�ично �ело е заедница�а 
на �равославна�а Црква, која 
со својо� возвишен �ример на 
несебична �осве�енос� на ближ-
нио� го �окажува вис�инскио� 

�а� кон слобода�а, �омагајќи 
им на за�ворени�е и �лашливи 
души да се о�вора� кон Бога и 

бра�о�, да не се �лаша� да иска-
жа� љубов, дури и ако никогаш не 
ја добиле или ја искажуваа� само 
�огаш кога им се возвраќа. 

Можеби за�оа �огледо� на мла-
дио� современ човек, уморен од суе�а�а на 

својо� живо�, сè �овеќе се свр�ува кон 
возобновено�о монаш�во, сред кое Би-
горскио� Манас�ир, како вис�инска 

оаза на слобода�а, миро� и љубов�а, 
блеска во бесмисла�а на човечко�о 

�ос�оење, внесувајќи све�лина во мрако� 
на овој век и �реобразувајќи го чо-

веко�. Манас�иро� ја о�сликува 
онаа вис�инска заедница за која 
бил создаден човеко� – заедни-

ца во љубов со Бога и ближнио� и 
целокупно�о Божјо создание. Како 
некое сосема друго царс�во, во кое 

владеа� други закони. Како среде 
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�ус�ошо� на човечко�о безумие, ш�о раѓа само 
коров и �рње, да никнала некоја �аинс�вена цве�-
на градина, �а секој цве� во неа е единс�вен и �осе-
бен украс кој со својо� с�ецифичен благомирис го 
надо�олнува сео�ш�о�о благоухание ш�о се шири 
наоколу. Овие мирисни цве�ови се �реис�олне�и 
со возвишена љубов кон ближнио�, гора� од желба 
за �о�ешки духовни борби, лица�а им се оросени 
од солзи заради с�радања�а на други�е. Чудесно е 
колку монаси�е, оддалечени од све�о�, се о�воре-
ни кон секој човек. Како секого го �рифаќаа� како 
образ, икона Божја и собра�. Монаси�е обдарени со 
благода� можа� да му дада� мир на секој човек, да 
го ус�окоја�, �а колку и да е измачен или вознеми-
рен. Си го ус�окоил ли бра�о� свој, си Го ус�окоил 
Бога.
Душа�а го чувс�вува �ој духовен мир и се ус�окоју-
ва, во кое било време и да го �осе�и�е Бигорско�о 
Све�илиш�е. Во миго� кога ќе го �омине�е мана-
с�ирскио� �раг, ќе �очувс�вува�е како да с�е се 

о��ргнале од надворешнио� све� и влегува�е во 
друг све�, каде ш�о врска�а со мина�о�о е мно-
гу блиска и може да се �очувс�вува и каде човеко� 
вис�ински ја живее своја�а исконска о�ределба.
А ш�о е �оа ш�о �рави �ака да се чувс�вува се-
кој ш�о �оживеал, дури и само неколку дена, во овој 
Све� Манас�ир? Каква е �аа �рекрасна заедница 
на взаемна љубов меѓу браќа�а која �олку ги одмо-
ра души�е, ш�о човек има чувс�во дека живее со 
Ангели? Тоа е монашко�о о�ш�ежи�ие, ус�роено 
�о углед на �рва�а хрис�ијанска заедница во Еру-
салим. Како ш�о �оа �рекрасно го објаснува еден 
све�огорски С�арец: „Све�о�о о�ш�ежи�ие ги 
�ре�с�авува расеани�е чеда Божји собрани во 
едно“, кои се одмараа� �од закрила�а на о�ш�е-
жи�ие�о во слога и едномислие. Тоа е земно небо 
кое �овикува во богоначална заедница и на радосно 
учес�во во добра�а на Царс�во�о Божјо. О�ш�е-
жи�ие�о е блискос� на души�е, заедничко �а�у-
вање на личнос�и, соедине�и во љубов�а во едно 

Клисарска служба во храмо�
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�ело, во Божес�вена веселба, радувајќи се меѓусеб-
но, кои со една ус�а и едно срце се �оклонуваа� на 
Гос�ода. За ова зборува и Богоо�ецо� и Пророк 
Давид кога вели: „Колку е убаво и колку е мило кога 
браќа�а живеа� заедно...“ (Пс. 133, 1)
Како ш�о Гос�од со Дванаесе��е делеше сè, �ака 
и бигорски�е монаси во о�ш�ежи�ие�о имаа� 
заедничка со�с�венос� и заеднички живо� во 
Хрис�а. „Заедничко е сè“, о�ишува Св. Василиј Ве-
лики, „заеднички се на�ори�е, заеднички венци�е, 
многумина се еден и еден не е сам. Телесно болнио� 
има многу кои с�радаа� заедно со него, душевно 
болнио� и немоќнио� има многу да го исцела� и 
�одигна�. На ис� начин се робови еден на друг и 
еден на друг гос�одари и со неос�орна слобода се 
на��реваруваа� еден на друг да си укажа� ш�о 
�оусрдно служење... Бидејќи во љубов�а �о слобод-
на волја се �о�чинуваме едни на други и со �оа 
даваме слобода на избор на секој �оодделно. Такви 
од �оче�ок нè сака Бог и за �оа нè создал... Мона-

си�е се угледуваа� на живо�о� на Ангели�е, верно 
�оследувајќи ги во �ос�ојано�о славословие и љубов 
кон Бога. Кај Ангели�е не �ос�ои ни гнев, ни сла-
вољубие, ни�у раздор..., бидејќи сè �ри�аѓа на си�е 
и �ака си�е се �одеднакво бога�и...“.
Заедничкио� имо�, еднаквос�а, �раведнос�а, вза-
емно�о �очи�ување и жр�вување на еднио� за 
си�е и си�е за еднио�, го возвишува манас�ир-
скио� живо� до вис�инска љубов и слобода. Овие 
елемен�и, с�оред мислење�о на Све�и�е О�ци, го 
�рава� о�ш�ежи�елнио� живо� совршен, а �ак-
вио� живо� �ре�с�авува �лод на ово�ло�ување�о 
на С�аси�ело�. Бигорски�е монаси, значи, се угле-
дуваа� на С�аси�ело� и Неговио� живо� во �ело. 
Како ш�о Он, собирајќи група ученици, создал заед-
ница на А�ос�оли�е со Себе, �ака и овие монаси, 
�окорувајќи се на својо� С�арец, доследно се угледу-
ваа� на живо�о� на А�ос�оли�е и Гос�ода.
Во �регра�ки�е на о�ш�ежи�елнио� манас�ир 
монаси�е можа� да живеа� навис�ина а�ос�ол-

Бра�ољубие�о и моли�ва�а го засладуваа� јадење�о
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ски, во �аинс�во�о на Црква�а, како во �аинс�во 
на заедница и единс�во на Бога со луѓе�о, да живеа� 
во единс�во на вера�а и во заедница со Све�ио� 
Дух, ш�о е с�ремеж на си�е Хрис�ијани. Мона-
хо� знае од искус�во дека Црква�а не е една ре-
лигиозна инс�и�уција, �уку заедница во Хрис�а, 
Тело Хрис�ово, собор на �ре�ходно расеани�е деца 
Божји, негово�о во Хрис�а семејс�во. Ова екли-
сиолошко искус�во му дава на монахо� можнос� 
да ги види свои�е браќа како членови од негово�о 
со�с�вено �ело и да ги �очи�ува како Хрис�а. Така 
се објаснува �ожр�вувано�о бра�ољубие и монаш-
ка�а не�рес�ајна, солзна моли�ва за живи�е и 
упокоени браќа, за знајни и незнајни.
Во ос�варување на �аа богочовечка заедница, на 
бигорски�е браќа најмногу им �омага моли�ва�а 
и учес�во�о во богослужби�е и Божес�вена�а 
Ли�ургија. Без моли�ва монахо� не може да Го 
засака Бога и својо� собра�. Секој �ризив „Гос�о-
ди, Исусе Хрис�е, �омилуј ме“ �ре�с�авува уш�е 

еден чекор кон надминување�о на егоцен�ризмо� 
и о�ворање�о на срце�о кон Бога и луѓе�о. Кол-
ку монахо� е �облиску до Бога, �облиску им е на 
луѓе�о. 
Но, оваа љубовна заедница на монашко�о о�ш�е-
жи�ие не би можела да �ос�ои, доколку не �ос�ои 
�одвиго� на �ослушание�о, како �емелна доб-
лес� на монахо� и �редуслов за негово�о духовно 
на�редување. Тоа е �одвиг со кој монахо� ја смирува 
своја�а волја �ред Божја�а, ш�о се изразува �реку 
С�арецо�. Преку �ослушание�о �ој го �ринесу-
ва на жр�ва она ш�о �ре�с�авува бога�с�во за 
�адна�ио� човек – свое�о слободно расудување 
– ис�оведувајќи ја целосно своја�а вернос� и до-
верба во Гос�ода. Најсовршен �ример на �ослуш-
нос�, ш�о монаси�е се должни секогаш да го сле-
да�, е самио� наш Гос�од Исус Хрис�ос. Бидејќи 
вис�ински Бог и совршен Човек, Он во сè ја следеше 
волја�а на Својо� Небесен О�ец. Послушен беше 
во сè, до сама�а смр� на Крс�о�. Секоја моли�ва 

Во манас�ирска�а камбанарија
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кон О�ецо� Он ја завршуваше со зборови�е: „Да 
биде волја�а Твоја“. Првио� Адам, �оради не�о-
слушнос�, го изгуби совршенс�во�о на рајскио� 
живо�. Новио� Адам, Хрис�ос, со совршена�а 
�ослушнос� кон Бога О�ецо� го �ридоби рајско�о 
совршенс�во. Тој с�ана образ на совршенс�во�о и 
со �оа Дари�ел на рајскио� живо� на оние кои ја 
ис�олнуваа� Негова�а све�а волја. 
За�оа бигорски�е монаси, �рудејќи се во себе совр-
шено да ја оживеа� волја�а Божја, доброволно се 
�редаваа� на бес�оговорно �ослушание кон својо� 
духовен о�ец, кон својо� С�арец, кого Го раково-
ди Самио� Хрис�ос. Послушнос�а кон С�арецо� 
е најдобар начин во себе да го �обеда� егоизмо�, 
�ој горчлив �лод на �рароди�елскио� грев. Секако, 
�ослушание�о не ја �омрачува волја�а на �ослуш-
нико� и на никаков начин не го �оробува, �уку само 
ја �окажува негова�а �одго�венос� да го �рими 
свеш�ено�о искус�во на оние кои веќе го �оми-
нале �ој �а� и ова Божес�вено делување го �риме-

ниле во секојдневнио� живо�. О�секување�о на 
со�с�вена�а волја, значи, не �ре�с�авува нејзино 
укинување, �уку лекување на заболена�а волја, неј-
зино �реобразување с�оред Божја�а волја. Добрио� 
�ослушник сака во сè да биде Божја�а волја. Учејќи 
да го сака она ш�о го сака неговио� С�арец, �ој, 
всушнос�, учи да го сака она ш�о Бог го сака. Оној 
монах кој се �одвизува во �ослушание, ослободен е 
од секаков немир и сомнеж, бидејќи смирено си ја 
�редал душа�а на својо� С�арец, а сè од љубов кон 
Хрис�а. 
Така �ослушнико�, ослободувајќи се од с�рас�и�е 
ш�о владеа� со него, и му оневозможуваа� да �ро-
најде љубов, �реку �ослушание�о се смирува, доаѓа 
до вис�инско �ознание на самио� себе, го �роши-
рува свое�о срце, с�анува милос�ив, го �регрнува 
целио� све�. Ваква�а �олно�а ја �ре�с�авува 
слобода�а. Заш�о вис�инска слобода не е �оа чо-
веко� да �рави ш�о сака, да зборува ш�о сака, да 
јаде ш�о сака. Вис�инска�а слобода е слобода�а од 

Во монашка�а зографилница
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с�рас�и�е и гревови�е и монахо� кој �ребива во 
�ослушание, на еден �осебен, на��рироден начин 
се чувс�вува слободен, за�оа ш�о се ослободува 
од нив. Во манас�ири�е сè е �одредено на 
слобода�а. Секој монах �о��олно до-
броволно го одбира ваквио� начин 
на живо�. Тој слободно чекори �о 
�а�о� на �ослушание�о и 
кон С�арецо� и кон сво-
и�е собраќа. Монаси�е 
се �ослушни еден на друг 
од љубов кон Хрис�а, 
Кој �рв ни даде �ри-
мер за оваа богоми-
ла доброде�ел. Така 
монахо� кој го држи 
блажено�о �ослу-
шание, всушнос�, 
Го следи Хрис�а. Тоа 
с�анува негова �врди-
на, го води кон смирение 
и соединува со Бога. Во 
�ослушание�о се содржа� 
и си�е ос�ана�и доброде�е-
ли: љубов, �ожр�вуванос�, вера и 
смиреноумие. Тоа е еден силен магне� 
ш�о ја �ривлекува благода��а Божја. Во 
монашкио� живо� �ослушание�о и слобода�а ги 
�ре�с�авуваа� две�е с�рани од зла�на�а �ари-
чка на љубов�а. 
Кога ревноснио� �ослушник навис�ина ќе ја 
�очувс�вува радос�а на �ослушание�о, �ој за�оч-
нува да го �рави од срце и �ос�ојано го бара, би-
дејќи добро му е �озна�а �олза�а ш�о ја с�екну-
ва на овој начин. Како неис�ишано �арче хар�ија 
�ој се �ре�уш�а на Бога, за на него Бог, со рака�а 
на неговио� С�арец, да на�ише �рекрасна химна 
на вечнос�а. Бидејќи �реку �ослушнос�а вечнио� 
живо� с�анува реалнос� веќе овде. Мудрио� �од-
вижник �оа добро го чувс�вува, �ој како да жи-
вее на Небеса�а и се радува во Духо� Све�и, Кој 
душа�а ја дарува не само со сладок мир, �уку и со 
�врда уверенос� дека ќе се �реселиме од смр� во 
живо�. За�оа, оној кој извршува �ослушание е ра-
досен, еднос�авен и на�редува во доброде�ели�е. 

Во негово�о срце �огаш рас�е благослово� Божји, 
ш�о се с�уш�а на него �реку скалила�а на �ослу-
шание�о.

О, колку е �рекрасно �риблажено�о �ослуша-
ние! Каква чудесна гле�ка се вредни�е 

монаси, секојдневно рас�рчани низ 
Манас�иро�, секој �рудољуби-

во внесен во свои�е обврски. 
Рабо�а� и се мола�, се 

мола� и рабо�а�. Овие 
вредни духоносни 

�чели не знаа� за 
одмор. Тие го�ва�, 
ја обрабо�уваа� 
градина�а, града�, 
иконо�исуваа�, се 
грижа� за живо�-
ни�е и врша� уш�е 

�олку многу други ра-
бо�и. Поради нив Ма-

нас�иро� наликува на 
�челина кошница, каде 

ш�о секој си го знае сво-
е�о мес�о и секој �ридонесу-

ва за на�редоко� на монашка�а 
заедница, с�екнувајќи �ака мир во 

душа�а и �ривлекувајќи ја благода��а 
Божја. 

Игумено� бдее со �а�ковска љубов над свои�е 
чеда, се моли за нив, се грижи никој од браќа�а да 
не за�алка од �а�о�, го чува миро� и согласие�о 
во Све�а�а Оби�ел, сове�ува, �оучува, управува. 
Гос�о�риемници�е, секогаш рас�оложени, љубез-
но ги дочекуваа� �осе�и�ели�е, некое време и 
живеа� со нив, ги дела� нивни�е желби и дожи-
вувања, �о�ли, благочес�иви, �р�еливи и секогаш 
�одго�вени да го ислушаа� гос�ино�. Во секој 
�осе�и�ел �ие Го гледаа� Самио� Гос�од Кој бара 
од нас да бидеме гос�ољубиви. Клисари�е, �и�и-
кари�е и �сал�и�е во црква�а со ревнос� ја с�е-
чалуваа� своја�а духовна �ла�а, �рудејќи се секо-
гаш дос�ојно и �равилно да Му се служи на Гос�ода, 
а храмо� со своја�а бес�рекорна чис�о�а и уба-
вина верно да ја одразува Божја�а слава. Магери�е 
и �ослушници�е во кујна�а неуморно рабо�а�, 
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�р�ези�е се �олни, храна�а �риго�вена со моли�-
ва ги �о�кре�ува и храни со благода� браќа�а. Ико-
номо� носи на себе голема одговорнос�, грижејќи се 
за админис�ра�ивни�е и надворешни�е рабо�и 
на Манас�иро�. Просфораро� се�а своја љубов и 
ревнос� за Гос�ода ја внесува во свои�е �росфори, 
�р�езарис�о� смирено и со љубов им служи на 
браќа�а, �ос�авувајќи ги �р�ези�е, а дохијаро� се 
грижи за магацини�е и �одруми�е. Оние на �ешки 
�ослушанија рабо�а� вредно, совесно, знаејќи дека 
за �оа имаа� награда горе на Небеса�а. Рачна�а 
рабо�а, �ак, носи �осебна благода� ш�о часови�е 
�омина�и во мако�р�ен �руд ги �ре�вора во с�а-
соносно движење кон вечнос�а, �одвиг ш�о раѓа 
�лод. О�ци�е вела� дека ако �ослушнико� најде 
радос� во свое�о служење, неговио� живо� ќе биде 
сладок. Негово�о �ослушание се �ре�вора во Бо-
гојавление и блескав изблик на радос�, дури и кога 
рабо�а�а е �ешка. И сега, зарем би �ребало да нè 
чуди онаа секојдневна, неземна радос� која зрачи од 

лица�а на бигорски�е монаси? Па �ие уш�е овде, 
на Земја�а, ја чувс�вуваа� рајска�а сладос� на 
иднио� живо�. 
Радос�а од �ослушание�о е надо�олне�а со ед-
нос�авнос�, де�ска безгрижнос� и ангелска 
чис�о�а ш�о монахо� ги �ридобива како �лод 
од ос�ана�и�е два заве�и �ред Бога: заве� за 
девс�венос� и доброволно сиромаш�во. На овие 
заве�и �ој им се �редава со се�о срце, о�фрлајќи 
го среброљубие�о и �елесни�е уживања и с�игну-
вајќи �ака до мера на �олно�а на рас�о� во 
Хрис�а. Со својо� монашки �одвиг на воздржување 
монахо� ги �обедува демонски�е искушенија кои 
ја доведуваа� до �орочнос� човечка�а �рирода, 
го деградираа� човеко� до с�е�ен на живо�ински 
нагон, го фрлаа� во лага и суе�а. За�оа браќа�а 
на Бигорска�а Све�а Оби�ел се с�рема� во сè да 
го �одражаваа� ангелскио� живо�. Нивни�е ќе-
лии, иако скромни, се�ак духовно се бога�и. Овде 
има икони на С�аси�ело� и на Мајка�а Божја, 

Моли�ва�а го �о�и монашко�о срце како восок и го �ринесува како свеќа �ред Бога
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на небеснио� заш�и�ник, монашка бројаница и 
за�алено кандило, �ука е Све�о�о Писмо, а и не-
која духовна книга. Ова е бога�с�во�о на ќелија�а, 
каде се раѓаа� небесни мисли, кои даваа� ангелска 
радос�. А девс�венос�а, �ак, е најубав украс за нив-
ни�е души, кои со бес�рекорна чис�о�а и љубов се 
�риле�иле кон вис�инскио� Жених, с�анувајќи 
храм и возљубен дом Божји.
Гледајќи ги си�е овие монашки доблес�и, не мо-
жеме, а да не се согласиме со Св. Јован Зла�оус�, 
дека монахо� �овеќе го заслужува име�о цар, би-
дејќи �ој владее над себеси �одобро од царо� и не 
дозволува да биде вовлечен во никакви гревовни 
с�рас�и. Се бори со искушенија�а како војник, ја 
краси душа�а со доброде�ели, �оска�оцени од ка-
мења�а на царска�а круна. Се �окрива со смире-
ние намес�о со царска наме�ка, владее со мудрос�, 
намес�о со жезол. А, се�ак, �ој е свесен за своја�а 
недос�ојнос� и огревовенос�. Колку �овеќе духов-
но рас�е, на �а�о� ш�о го одбрал, �олку �овеќе 
има сознание за лично�о недос�оинс�во и за�оа 
се смирува, а смирение�о го издига �ред Бога, �ака 
ш�о, со �раво, може да се нарече земен Ангел и не-
бесен човек. 
Ова ги �рави бигорски�е ангели радос� и све�лина 
на све�о�, заш�о во �ро�ив�риродна�а сос�ојба 
на грево� во кој живее нашио� народ, луѓе�о го за-
боравиле и загубиле образецо� на вис�инскио� чо-
век. Но, е�е, �ука е смиренио� монах кој со својо� 
�ример укажува каков бил �адна�ио� човек и каков 
е обоженио�. Така �ој с�анува вис�инска надеж, 
барем за оние ш�о можа� да ја с�ознаа� длабо-
ка�а и вис�инска човечка �рирода, без �редрасу-
ди�е на минливи�е идеологии. Заш�о, ако луѓе�о 
во све�о� никогаш не за�ознале облагода�ен, обо-
жен човек �огаш, како би се надевале дека човеко�  
може да ја надмине своја�а �адна�а сос�ојба и да 
го �ос�игне она, за ш�о Гос�од го наменил – обожу-
вање с�оред благода��а Божја. Како ш�о вели Св. 
Јован Лес�вичник: „Све�лос� за монаси�е се Ан-
гели�е, а �ак, све�лос� за си�е луѓе се монаси�е“.

Монашка грижа за живо�ни�е
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Божиќни �аке�чиња за најмлади�е

Монашко секојдневие низ разни ракоделија
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Послушание�о го �рави монахо� мајс�ор

Заедничка�а рабо�а носи радос�
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Рачна�а рабо�а е благослов
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Цвеќе за Гробо� Хрис�ов
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�нгелски об�аз
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аква радос� за 
мајка�а е �рвио� 
чекор на нејзи-
но�о де�енце! 
Таа с�ои, грижли-
во наведна�а над 
него, а во срце�о 
ѝ блика неискаж-
лива среќа додека 
ги гледа негови�е 

�рви несигурни движења. Ис�а �аква радос� 
�ре�с�авува и �рвио� чекор на монашкио� �а� 
– монашкио� �о�с�риг. Навис�ина, колку е мил 
чино� на монашкио� �о�с�риг! Тоа е радос� не 
само за оној кој се одрекол од све�о�, �уку и уш�е 
�оголема радос� за неговио� духовен С�арец, це-
ло�о монашко семејс�во, и секако, радос� за Анге-
ли�е на Небо�о. А како да не се радува Небо�о, кога 
се родил уш�е еден небоземен жи�ел, уш�е едно 
име е за�ишано во Книга�а на живо�о�, се �ојавил 
уш�е еден воин �ро�ив зло�о. 
Трогнува гле�ка�а во скромна�а монашка ќелија. 
Сам на моли�ва, со собран ум, богољубивио� млад 

човек ги �одига очи�е, �осакувајќи уш�е еднаш да 
го долови оној искрен �ре�е� на срце�о кое Му се 
обраќа на Бога: „О, Гос�оди, �рими ме ако Тебе Ти е 
угодно“. Голем е неговио� с�ремеж кон духовнио� 
живо� и сака да се �риврзе кон ангелска�а радос�, 
сака да живее само за својо� Созда�ел, сио� да Му 
се �редаде, само за Него да рабо�и, дење и ноќе 
кон Него да с�реми, одејќи смирено �о �а�о� на 
совршенс�во�о. Но �ред �оа, �ребаше добро да 
се �реис�и�а. Требаше да ожедни, да огладни, да 
се наси�и, да се на�ие. Сега неговио� �а� е јасен 
и осве�лен од блесоко� на Божес�вена�а љубов. 
Та�ковски�е раце веќе го чекаа� раширени на Кр-
с�о�. Во срце�о радос� и неискажлив ко�неж. Со 
нескриен �ре�е� го очекува миго�. 
И е�е, нај�осле, �ишина�а о�с�а�ува �ред �аин-
с�венио� звук на дрвено�о кле�ало ш�о со својо� 
одмерен ри�ам свечено го најавува големо�о Та-
инс�во ш�о следи. Сонце�о е во својо� зени� и 
ги ис�раќа свои�е �оследни лачи врз купола�а на 
све�ио� храм на Пре�еча�а. За кра�ко време и 
камбани�е �очнуваа� да бија�. Нивнио� звук 
�олека замира низ шуми�е и далечнио� �рос�ор 

За радос� на ангели�е,
    а за �ораз на демони�е
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бога�с�во на 
Твоја�а ми-

лос�, �рими го 
мое�о осиромаше-

но срце. Кон Тебе викам 
Гос�оди: Згрешив �ро�ив 

Небо�о и �ред Тебе, О�че“.
Свеш�еници�е и ѓакони�е, наредени во све-

чена �оворка, со за�алени свеќи,  го заземаа� сво-
е�о мес�о од две�е с�рани на ол�аро�. Наеднаш, 
�огледи�е се вр�а� кон влезо�, каде со моли�ве-
на собранос� и насолзен �оглед чекори игумено�, 
кој со своја�а мандија го закрилува искушенико�. 
Правејќи земни �оклони –  ме�ании, искушени-
ко� �олека се �риближува кон ол�аро� и нај�осле, 
ос�анува легна� на земја�а, со раце крс�ообразно 
раширени, како да вели: „Еве, Хрис�е, се рас�ну-
вам за све�о�“. Трога�елна гле�ка! Присутни�е 
без здив го следа� секој негов чекор. Нивни�е срца 
гора� од љубов кон новио� бра�. Во очи�е солзи 
радосници. На усни�е моли�ва. Со наведна�а гла-
ва бра�о� с�ои �ред Крс�о� и Све�о�о Еван-
гелие. С�аси�ело� е �рисутен. Тука е и Негова�а 
�реславна Мајка, �ука се Све�и�е Ангели и си�е 
Све�и�ели, како неми сведоци на овој свечен чин. 
Во него се в�ерени �огледи�е на целио� видлив и 
невидлив све�. Нас�а�ува �ишина, додека си�е го 
очекуваа� неговио� заве� за нов живо�.
Ах, �оржес�вено ве�ување! Се радуваа� Ангели�е 
заради �окајанио� грешник. Се радуваа� кога го 
гледаа� како смирено, со наведна�а глава, �ролева 
солзи на умиление. Се радуваа� и �раведници�е 
на Небеса�а, се радуваа� и си�е �рисутни на ова 
духовно �оржес�во и од радос� �росолзуваа�. 
Блажена е �воја�а намера, бра�е, и �рекрасен е 
�војо� �одвиг. Најубав дар Му е �ринесен на Бога. 
А Тој, Премилио�, Преблагио� го �рима, �регрнува, 
ш�и�и и укре�ува �аквио� дар. За�очнува верид-
ба на душа�а со надвременио� ангелски живо�, а 
ножици�е, заедно со негова�а коса, го о�секуваа� 
�ревезо� на не�ознавање на Бога и мрежи�е на 
с�рас�и�е од лице�о на умо�. Младио� монах 
сега зрачи од благода�. Нов дух го о�фаќа негово�о 
срце и го облева со свои�е зраци. Заш�о Божес�ве-
нио� Дух е љубов�а ш�о раѓа Све�ии. 

на Бис�ра. Це-
ла�а �рирода 
го очекува �оса-
кувано�о духовно 
�оржес�во во Све�а�а 
Оби�ел. Нов бра�, нова 
радос� – уш�е едно с�асение! Уш�е 
една душа с�ечалена за Бога! Ангели�е �ор-
жес�вуваа� на Небеса�а за �окајанио� грешник, 
монаси�е се радуваа� заради новио� собра�. А ис-
кушенико� �олека �рис�а�ува со �ре�е� и чувс�во 
на с�рав и радос� ш�о го обземаа� целио�. Во 
скромна кошула влегува во бигорскио� храм, за да 
�окаже дека од себе ги соблекол си�е суе�ни жел-
би од овој све�. Каква небесна и �рерадосна гле�ка 
за очи�е на �рисутни�е верници и гос�и! Млад 
човек, навикна� на секакви угоднос�и, ја одвраќа 
глава�а своја од суе�а�а све�ска, се одрекува од 
секаков �елесен �окој и овој све� го �резира како 
ниш�ожна �рашина, само за да Го �ридобие �ребла-
гио� Хрис�ос. Го на�уш�а земно�о, размислува за 
небесно�о. Ниш�о �овеќе не сака, нема �овеќе своја 
волја, ни себељубие, нема влас� над со�с�вено�о 
�ело, од сè се одрекува, решен до �оследен здив да се 
држи цврс�о за зборови�е на својо� С�арец.
Овој миг е вис�ински �разник за негова�а душа. 
Ги гледа браќа�а облечени во радос� и смирено се 
�оклонува �ред нив, барајќи �рошка. Храмо� е �од-
го�вен и украсен со цвеќиња, си�е кандила и свеќи 
се за�алени. Пред да го �речекори �раго�, �ој се 
�рекрс�ува и брзо �огледнува кон све�ио� ол�ар. 
Таму, во �ре�е�на�а све�лина на свеќи�е, Го оче-
кува Хрис�ос за да му го �редаде новио� живо� –  
ангелскио�.
Со чувс�во на недос�ојнос�, младио� човек �олека 
ја наведнува глава�а, ше�о�ејќи ја моли�ва�а на 
Ми�аро�: „Боже, биди милос�ив кон мене греш-
нио�“ (Лк. 18, 13). 
Во бела кошула, босоног, како вис�ински сиромав, 
како блуднио� син, смирено очекува, додека С�аре-
цо� со рака заш�и�нички обви�кана околу него,  
�рогна� до солзи, ги �ее �озна�и�е с�ихови: „По-
брзај да ми ги о�вориш �а�ковски�е �регра�ки, 
С�аси�еле, блудно го �о�рошив својо� живо� и 
сега го упа�увам својо� �оглед кон неизречено�о 
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Погледај�е го, само! Тој ја �о�с�рижува глава�а 
своја во име на својо� Бог и Гос�од, за да �ока-
же дека од љубов кон Него ги искоренил си�е свои 
душе�огубни с�рас�и. Се наоружува со смр�о-
носно оружје �ро�ив не�рија�ело�, ш�о сака да 
ја �о�речи негова�а добра намера; со облека го 
�окрива �ело�о свое, за како гулаб да ги избегне 
не�рија�елски�е с�рели; со шлем на с�асение ја 
�рекрива глава�а своја, за да биде мудар како змија, 
с�ражарејќи секојдневно заради негови�е на�ади; 
ги о�ашува бедра�а свои за да не биде �ривлечен 
кон �елесни желби; на нозе�е облекува сандали за 
да не зас�рани од �а�о� на доброде�ели�е, се 
облекува во расо за да �окаже дека целио� себе се 
умр�вил, за да живее со Исуса Хрис�а; го зема мно-
гумоќно�о оружје на Крс�о� за да ги скрши си�е 
сили демонски и си�е негови искушенија. Тој сега 
држи за�алена свеќа во свои�е раце, со ш�о ја јаву-
ва све�лина�а на свои�е добри дела, за луѓе�о да 
ги вида� и Го �рослава� Бога. Заш�о С�аси�ело� 
рекол: „Така да засве�ли и ваша�а све�лина за да 

ги вида� ваши�е добри дела и да Го �рослава� ва-
шио� О�ец Небесен“ (М�. 5, 16).
И веќе се раѓа нов човек. Ново име се за�ишува 
на Небеса�а. Се облекува брачна�а одежда. Се 
�рос�уваа� гревови�е. По�с�рижанио� среде 
радосни�е браќа, моли�вени�е желби и �ораки�е 
на служба�а и громогласнио� на�ев „Гос�оди �оми-
луј“, с�анува рамноангелен, за да оди и размислува 
како Ангел. Сè е ново. Веќе Му �ри�аѓа на Бога и 
на воинс�вена�а Црква. Одејќи и зборувајќи, ја 
�окажува икона�а Хрис�ова која се сокрива во не-
гова�а утроба. Тој самио� с�анува о�равдување, 
�роширување и �рос�ирање Негово, с�анува одраз 
на Оној Благио�, Долгоочекуванио�.
О, каква огромна чес� крие во себе све�а�а и 
свеш�ена монашка схима! О, со какво духовно бла-
гоухание е намирисана! О, �ризив кој се до�ира до 
Небо�о! О, �ризив кој со Бога соединува! О, �ризив, 
со кој се с�асува све�о�. Заш�о монашка�а схима е 
крс� намес�о Крс�о� кој Хрис�ос го носел заради 
наше�о с�асение, Таинс�во како ш�о е добивање�о 

Побрзај да ми ги о�вориш �а�ковски�е �регра�ки...
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на венци во брако�. Монахо� намес�о со венци се 
облекува со Хрис�а и се заве�ува на девс�венос� до 
крајо� на живо�о�. Таа е венчавање со благода��а 
на Таворска�а све�лина која �она�аму сè �овеќе ќе 
се умножува, сè додека Божес�венио� �ламен не ги 
зафа�и, не само душа�а �уку и �ело�о. Таа е него-
ва�а облека на све�лос�а за дено� на свадба�а на 
Сино� Божји.
И додека служба�а �рае, новио� бра� с�ои со мо-
ли�вен занес �ред својо� Владика, држејќи ги во 
раце�е свои�е нови духовни оружја. Низ лице�о 
�еча� солзи, а рас�ре�ерено�о срце му зборува 
на Творецо�: „Дај ми, Гос�оди, со душа�а и �ело�о 
да Ти служам, да се осве�ам, да се �росве�ам, да 
се с�асам, да с�анам Твој дом, �реку �одвиго� на 
�ослушание�о и �ричес�ување�о со Све�и�е 
Тајни, имајќи Те во мене жив со О�ецо� и Духо�, 
многумилос�ив Добро�вору. Да ми биде како оган 
и како све�лина Твое�о Тело и Твоја�а Крв �речес-
на, С�аси�елу мој. Изгори ги �раги�е на грево� и 
согори го �рње�о на с�рас�и�е, �росве�лувајќи 
ме целио�, за да можам секогаш да се �оклонувам на 
Твое�о Божес�во“.
И веќе срце�о Го слуша гласо� на неговио� Возљу-
бен: „Јас ги знам мои�е и мои�е Ме знаа� Мене...“ 
( Јн. 10, 14) Тој Божес�вен глас со неискажлива уба-
вина која ѝ се до�аѓа на душа�а, ги раздвижува 
с�руни�е на срце�о, го насочува �огледо� нагоре, 
го �о��икнува разумо� кон богомислие и созер-
цание, го �росве�ува и озарува духо�. Новоизбра-
нио� со за�алена свеќа и со озарена душа излегува 
од црква�а и се упа�ува кон С�арецо� за од него 
да �рими �олезни �оуки. А �ој со �а�ковска љубов, 
�олека го �риведува кон суш�ина�а на монашкио� 
�одвиг: „Сега го �рими на себе благио� Хрис�ов 
јарем, чедо. Гос�од �е зеде во Свои�е �регра�ки и 
со благода��а Своја �е �росве�и да се оддалечиш 
од све�о�, да го на�уш�иш роди�елскио� дом, 
�а �резирајќи ја суе�а�а и �разна�а слава, да за-
чекориш во ова свеш�ено оби�алиш�е и �ивко 
�рис�аниш�е, �а облекувајќи се во ангелски образ, 
да с�а�иш на �а�о� на монашко�о живеење. Се 
зарадуваа наши�е души заради одговоро� �вој, за-
ради ве�ување�о ш�о му Го даде на Бога. Твоја�а 
душа Го бара Хрис�а, сака Он да биде нејзинио� 

Свршеник. Заради �оа си се оддалечил од родни-
ни�е и си се заклучил во оваа Свеш�ена Оби�ел. 
За�оа Нему �реба да Му веруваш со се�а своја душа 
и срце. И цела�а своја надеж да ја �олагаш на Него. 
Тогаш ќе Го засакаш, бидејќи ќе видиш колку е благ 
Гос�од. А кога од се�о срце ќе Го возљубиш Бога како 
свој Созда�ел, �огаш и ближнио� ќе го засакаш 
како самио� себеси, знаејќи дека си�е сме браќа �о 
�рирода, а во Хрис�а �о благода�. 
Гос�од �е �овикува, чедо, да го �оминеш, во овој 
живо�, целио� оној аске�ски �а� о�ишан на ико-
на�а на рас�на�ио� монах, усмерен кон своја�а 
вна�решнос�, све�лејќи со све�лина�а на свои�е 
доброде�ели, и до крај да се рас�неш, иако однад-
вор си�е с�рас�и довикуваа�: ’Слези од крс�о�‘. 
Но �и ос�ани �аму, заш�о Крс�о� е наше�о с�а-
сение. И како ш�о благоразумнио� разбојник со 
Крс�о� влезе во Рајо�, �ака и ние �реку �ослуша-
ние�о, како со крс�, ќе влеземе во Царс�во�о Не-
бесно. Ние кои се облековме во схима, се облековме 
во �ослушание. Ти се заве�и да живееш во �ос�, 
�р�ение, смирение, �ослушнос�, сиромаш�ија, 
девс�венос�, бидејќи уш�е на самио� �оче�ок 
од чино� на монашење �ред Бога изјави: ’Сакам 
ис�оснички живо�‘. Се заве�и на целомудренос�, 
�ослушание кон игумено� и кон си�е во Хрис�а 
браќа, сè до своја�а смр�. Ве�и дека ќе живееш во 
доброволна сиромаш�ија за Хрис�а и дека нема да 
имаш ниш�о свое, освен она нео�ходно�о и �оа 
само од �ослушание, а не �о своја волја. Пос�ојано 
�о�се�увај се на с�аси�елни�е с�радања и жи-
во�ворна�а смр� на нашио� Гос�од Исус Хрис�ос 
Кој доброволно �ре�р�ел сè, заради наше�о с�асе-
ние. Поднесувај ги и �и, �одобно на Хрис�а, свои�е 
маки и с�радања како добар Хрис�ов војник. Да се 
земе крс�о�, чедо, �оа значи да се биде �одго�вен 
до смр� да се ис�олнуваа� Гос�одови�е за�оведи, 
бидејќи кога монахо� ќе �ре�р�и сè: глад и жед, уко-
ри и маки, хулење и гоненија и секакви �ешко�ии, 
�огаш ќе се зарадува во Гос�ода, заш�о голема е на-
града�а ш�о го очекува на небеса�а.

Оди сега, чедо, и цве�ај �аму каде ш�о Бог �е �ови-
ка и �ресади. Нека си�е денови во монаш�во�о �и 
бида� �акви, како овој �рв ден. Амин!“
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Монашење на о. Макариј (10 се��ември 1997 г.)

С�арецо� со �рви�е две монахињи, с. Варвара и с. Ека�ерина (5 мај 2004)
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Монашење на о. Доси�еј (10 се��ември 1996 г.)

Монашење во Рајчица (5 мај 2006 г.)
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Нови членови на монашко�о сес�ринс�во
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Тројно монашење
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Благослов од пре�еча�а за нови�е монаси
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Д�ховна�а миси�а на 
Биго�скио� Манас�и�
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онаш�во�о е 
не�роценливо бо-
га�с�во на Црк-
ва�а. Нере�ко 
во свеш�ена�а 
ис�орија на Пра-
вославие�о, мона-
си�е и манас�и-
ри�е одигрувале 
значајна улога. 

За�оа и не е случајна конс�а�ација�а на Све�и�е 
О�ци дека „монаш�во�о е крво�око� на Црк-
ва�а“, „друго�о јас на Црква�а“.
Еден современ све�огорски монах, размислувајќи за 
монаш�во�о низ �ризма�а на ис�орија�а, вели: 
„Всушнос�, речиси си�е обнови�елски движења 
кои ја оживувале Црква�а во �ешки�е �ериоди на 
нејзино�о �ос�оење, �роизлегле од манас�ирски�е 
редови. Од самио� �оче�ок, големи�е �еолошки 
син�ези се сос�авени врз �емели�е на монаш-

кио� о�и�. Заш�о, од редо� на монаси�е �роиз-
легле големи�е Све�и О�ци кои �рибегнувале во 
најблиско�о манас�ирско о�кружување до нив, 
за да се вооружа� духовно во �еко� на големи�е 
�еолошки �ревирања и борби за �равославна�а 
вера“1. Монаш�во�о не е заедница или, �ак, �оре-
док надвор од црковно�о единс�во, �уку е суш�ин-
ски дел од �ело�о на Црква�а. Негова�а �ојава се 
�оврзува со �о�реба�а Црква�а да го заш�и�и од 
влијанија�а на секојдневнио� живо� �оа ш�о во 
неа е најсуш�ес�вено и �оа, во момен�и�е кога 
�рес�анале гонења�а, кога Хрис�ијани�е се на-
шле во благословенио� момен� слободно да ја ис�о-
ведаа� и живеа� вера�а, ш�о само �о себе довело 
до сос�ојба�а на �ре�ерано о�уш�ање. За�оа мо-
наш�во�о се �ојавува како одговор на Црква�а на 
�аа неминовна реалнос�, с�анува �врдина во која 
се чува е�осо� на Црква�а. Е�е, само накра�ко да 
си с�омнеме за дело�о на Све�и Никодим Све�о-

1 Архимандри� Хрис�одул Кутлумушки, Монаш�во и кул�ура, „Све�о-
горци обезбоженом све�у“, Београд 2006, с�р. 301.

С�арецо� �ака �ос�а�ува, бидејќи 
ме љуби,  заш�о негова�а цел е да ме 
с�аси. Негова�а �а�ковска љубов ме 
вос�и�уваше �ака, ш�о ако некому 

раскажам, нема да ми верува.

С�арец Ефрем Фило�ејски

Презви�ер Бобан Ми�евски, магис�ер �о �еолошки науки

Бигорскио Манасир возобновиел на духовничкоо 
предание во поноваа исорија на Македонскаа 

Православна Црква
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горец и Коливари�е, за �ие боговдахновени и сме-
ли духовни а�ле�и, кои безрезервно се заземаа за 
чис�о�а�а на �равославна�а вера, а нивно�о 
�редание и нам денес ни е ос�авено во заве�2.
Всушнос�, свеш�ена�а ис�орија на Црква�а е 
�реис�олне�а со све�ли �римери, како на �оеди-
ни личнос�и, �ака и на духовни цен�ри, кои со 
својо� живо� и дејнос�, ос�авиле особен белег на 
еден временски �ериод, �а дури и на една цела е�о-
ха. А �оа нивно делување е �ред сè и над сè ис�ол-
не�о со благода��а на Све�ио� Дух и за�оа бива 

2 Називо� Коливари, со нега�ивна коно�ација, измислен од �ро�и-
вници�е на Коливарс�во�о за�оа ш�о овие се зас�а�увале за канонски 
до�уш�ено�о благословување на �ченица�а (коливо�о) во сабо�а, ги о�фаќа 
си�е оние монаси, главно Све�огорци, иако �одоцна �ермино� се �роши-
рува и ги о�фаќа си�е ш�о ја  воделе „борба�а“ на Коливари�е, кои се за-
лагале за враќање на �равославно�о Предание во духовнио� живо�. Имено, 
на Све�а Гора, во 1754/1755 година нас�анува с�ор којш�о го �окренуваа� 
монаси�е од Ски�о� „Све�а Ана“, изменувајќи ја древна�а црковна �ракса 
за извршување на �омени�е за упокоени�е, кога намес�о �оа да го �рава� 
�о Вечерна�а богослужба во �е�око� и �о Божес�вена�а Ли�ургија во са-
бо�а�а, �очнале да го извршуваа� во недела. Но на оваа неканонска и �ео-
лошки нео�равдана �ос�а�ка одговориле �равоверни�е монаси, �редводени 
од о�ец Неофи� Кавсокаливиски, �рофесор на Све�огорско�о богословско 
училиш�е, �о�озна�о како А�онијада, Све�и Макариј Но�ара, �о�оа 
Пре�одобнио� Никодим Све�огорец и јеромонахо� А�анасиј од Парос. 
В�орио� с�ор нас�анува околу 1783 година, со објавување�о на книга�а За 
чес�о�о �ричес�ување со све�и�е Хрис�ови �ајни, во која о�ци�е Коли-
вари се залагаа� за �ос�ојано �ричес�ување, секако, �о �ре�ходна�а долж-
на �одго�овка. Книга�а ја забранува и осудува Па�ријархо� Гаврил IV, но 
�одоцна Па�ријархо� Неофи� VI ја �ргнува ана�ема�а. Подоцна, на По-
меснио� собор во Цариград, одржан 1819 година, учење�о за редовно�о �ри-
чес�ување на Све�и Никодим Агиори� и други�е о�ци било �о�врдено, а 
со �оа и само�о Коливарс�во било официјално �ре�ознаено и �рифа�ено од 
Црква�а. Во овој кон�екс�, неодминливо е да ги с�оменеме и о�ци�е Кирил 
Пејчиновиќ, Јоаким Крчовски и Теодосиј Синаи�ски кои како современици на 
Коливари�е, ги �ренесоа �реданиски�е �ринци�и на ова движење и во маке-
донскио� духовен �рос�ор од �оа време. 

За �облиско доближување и ис�акнување на важнос�а од �ојава�а на Ко-
ливарско�о движење, ќе ис�акнеме и неколку �римери, �реку кои ќе се увиди 
и с�е�ено� на образование и духовнос� на Коливари�е, но и �ежина�а на 
богословски�е с�орови ш�о ги воделе. Во кон�екс� на �роблемо� со �оме-
ни�е за �очина�и�е, јеромонахо� А�анасиј Пароски, ис�акнувајќи го зна-
чење�о и важнос�а на А�ос�олски�е �равила, забележува: Виновник е оној 
коиш�о го �резира дено� за славење на Гос�ода (недела)... кога нема �о�реба 
да се �ажи. Пре�одобнио� Никодим Агиори�, �ак, го наведува изворно�о 
црковно �равило дека кога �ос�оја� �омени во недела, �реба да се �рефр-
ла� во сабо�а. Во однос, �ак, на с�аво� за чес�о�о �ричес�ување, С�а-
рецо� А�анасиј Пароски вели: Се �окажа дека не е о�ределено време�о за 
Божес�вена�а Причес� с�оред денови, но само с�оред совес�...; ... Прис�а�у-
ваме редовно кон све�о�о �ричес�ување, верувајќи не�околебливо дека низ 
дадена�а благода� и сила се зацврс�уваме �ро�ив демони�е и с�рас�и�е. 
Еве неколку �римери и од наши�е локални о�ци: ... Ама забораа�е: ние сме 
хрис�иани, веруеме Бога. Добро, веруе�е, ама и дјавол веруе и се �ресе од 
с�рах Божји. Ама никое добро не чини, ами сè зло чини. Така и вие ако веру-
е�е, а никое добро не чини�е, вие с�е �одобни на дјавола. Заш�о како снага 
без душа е умрена, �ака и вера без добро живење е умрена... А ако умира� 
бирден, а душа со грешни �омисли? Ох, �ешко и горко ш�о умира� бирден 
неис�оведани! Това умирање с�рашно!... И да се чува�е од си�е грехови и 
да се ис�оведа�е сички�е грехове... А духовник извадуе и и о�купуе грешни 
човеци о� руки дјаволски и ги доведуе у царс�во Божие. Оние ќе да се си�и 
�ред свја�аја �ричес�на ( Јоаким Крчовски); Слушај�е сега, благословени 
хрис�иани, да разбере�е како јес� �ричес�на. Хрис�ос вели�: Блажен кои 
зема� Тело Мое да јаде и да �ие Крв Моја... да се го�вимо за Великиј ден, да се 
го�виме духовно, а не �елесно, �око го�веќи се да се ис�оведамо на духовни-
ка, зере духовник има влас�, изин од Хрис�а Бога, мали�е неш�о грехове... 
да ги кажемо на духовника, и �ија може да се �рос�а� со моли�ва ш�о ќе 
�и гу чи�а� ис�оведнико�, и на Велиј ден можеш дос�ојно да се �ричес�иш, 
дос�ојно да �разнуеш... (јеромонах Кирил Пејчиновиќ)            

       

за�ишано со све�лозарни букви и во срца�а и умо� 
на луѓе�о, но и на с�раници�е на ис�орија�а. 
Заш�о, в�рочем, само живо�о� и дело�о ш�о се 
�осве�ени, односно с�авени во кон�екс� на ес-
ха�оно�, на Царс�во�о Небесно, ш�о се �роизвод 
на �ос�ојана�а вера и на сеоддајна�а љубов кон 
Хрис�а Воскресна�ио� и Негова�а Црква, ш�о 
се �вора� во име�о на нашио� Гос�од Бог, ос�а-
ваа� белег, менуваа� од корен, создаваа� амбиен� 
за духовнос�, се �ре�ознаваа� како вис�инскио� 
сис�ем на вреднос�и ш�о �реба да се �оследува и 
живее.
Ако ги �релис�аме с�раници�е од �онова�а ис-
�орија на Македонска�а �равославна Црква ќе 
наидеме на многу значајни �римери, кои можеме да 
ги �ре�ознаеме во �ре�ходно кажано�о. 
Но, на врво� од �оа наше ис�ражување се наоѓа 
еден манас�ирски цен�ар – Бигорскио� Мана-
с�ир „Све�и Јован Крс�и�ел“, смес�ен во за�ад-
нио� дел на Ре�ублика Македонија, во �редел кој и 
во �оглед на �рирода�а, но и во �оли�ички, еко-
номски, с�ра�ешки и ис�ориски кон�екс�, секо-
гаш бил значаен и играл голема улога. И ако само 
за момен� на�равиме анализа на ис�ориски�е 
случувања од 11. век до денес, нема ни�у едно раз-
добје каде ш�о овој духовен цен�ар, во �омала и 
�оголема мера, не е �рису�ен, ш�о го о�равдува за-
клучоко� дека уш�е од свое�о основање Манас�и-
ро� како да бил благословен да биде неш�о големо 
и значајно. А �оа се �ровејува и �окажува на дело до 
ден денес. Ис�ориски е �осведочено дека Манас�и-
ро� �ре�р�ел многу �ремрежија, дос�игнувал и 
слава, но и големи �адови. Неколкупа�и бил уриван 
и о�ус�ошуван, било од �риродна сила било од чо-
вечка рака, ос�анувал на рабо� на егзис�енција�а 
и во ма�еријален �оглед, но и во однос на бројо� на 
монаси�е. Се�ак, и во �ие момен�и, овој монашки 
цен�ар бил искра�а на надеж�а за македонскио� 
народ во многу �огледи – и кул�урно, и �оли�ички, 
и економски и, �ред сè, духовно.
Изворно�о монаш�во на �ери�орија�а на денеш-
на Македонија, �о Божјо�о благоволение �очна да 
се возобновува во рани�е деведесе��и години на 
мина�ио� век, и �оа со враќање�о во родна�а 
земја на �.н. група македонски све�огорски мона-
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си, кои ко�неејќи �о овој ангело�одобен �одвиг, во 
о�сус�во на живи манас�ирски бра�с�ва, мораа 
својо� монашки живо� да го за�очна� во древни�е 
ќелии на све�огорски�е манас�ири, �ред сè, во Ма-
нас�иро� Григорија�, каде ш�о цр�еа не�роцен-
ливи духовни �лодови од својо� С�арец, блаженоу-
покоенио� Архимандри� Георгиј Ка�санис (+2014), 
чиј �одвиг и дело, всушнос�, �ре�с�авува кон�и-
нуи�е� на речиси двомилениумскио� све�огорски 
е�ос3. 
Примарнио� двига�ел на овие духовни ен�у-

3 Позна�о е дека Архимандри�о� Георгиј Ка�санис е еден од, би ги на-
рекле, современи�е Рамноа�ос�оли кои �онесени од своја�а не�околеблива 
вера, но и љубов�а кон �реданиско�о наследс�во на Све�и�е О�ци,
во седумдесе��и�е години на 20. век, решија да ги ос�ава� свои�е кариери и 
да го воскресна� монаш�во на А�он кое беше во изумирање. 

зијас�и беше идеја�а за воскресување�о на о�ш�е-
жи�елно�о монаш�во во Ре�ублика Македонија, 
како и �реданискио� дух на �равославна�а Црква 
воо�ш�о. Така, манас�ирски�е цен�ри кои беа 
формирани, �ред сè во Водоча и Велјуса, С�румич-
ко и Бигорска�а Оби�ел4, с�анаа двига�ело� на 
духовнио� и монашкио� �ре�ород на Македон-
ска�а �равославна Црква. И �оа се случуваше во 
еден о�ш�ес�вен кон�екс� кој иако се залагаше 
за о�ворен �оглед кон све�о� и човеко�, сè уш�е 
беше обремене� со карак�еро� на а�еис�ичко�о 

4 Зборуваме за �рви�е о�ш�ежи�елни манас�ири и нивна�а улога, 
не сакајќи да го �о�цениме и �рудо� на други�е монаси, кои самос�ојно 
живееја во одредени манас�ири, и особено на некои свеш�енослужи�ели кои 
дело�ворно го �ро�оведаа Евангелие�о Хрис�ово.

Благословување на �р�еза�а
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уредување и размислување. Монаш�во�о не беше 
широкоградо �рифа�ено и монаси�е беа сме�ани 
за луѓе кои �аинс�вено се собираа� и за�вораа� 
зад манас�ирски�е ѕидини и �ор�и, кои „бадија-
ла го јада� народнио� леб, не �ридонесувајќи за 
�рос�ери�е�о� на народо�5“. За ова размислу-
вање, С�арец Георгиј Ка�санис расудува: „Бидејќи 
монахо� е мудар во Бога и луд �ред све�о�, с�ану-
ва �уѓинец во све�о�, �одобно на Сино� Божји. Кај 
свои�е доаѓа и свои�е не го �римаа� ( Јован 1, 11), 
не го разбираа�. Понекогаш ни сами�е луѓе на Црк-
ва�а... Све�о� се одвраќа од него, го �о�ценува, 
мрази и го сме�а за луд. Но со се�о �оа ш�о е лудо, 
болно и �онижено �ред све�о�, Бог ги �осрамува 
мудри�е (1. Кор. 1, 27)6. Но, се�ак, овој с�ав �овеќе 
беше �роизвод на незнаење�о и не�росве�ленос�а 
кои �роизлегуваа од о�сус�во�о на конкре�но ми-
сионерс�во и вис�инска �ро�овед од с�рана на 
�арохиско�о свеш�енс�во. За�оа, заживување�о 
на монаш�во�о, кое се должеше на длабока�а љу-
бовна Промисла Божја, иако �оради динамичнос�а 
и човечка�а несовршенос� донесуваше и слабос�и, 
се�ак, беше насушна �о�реба за духовно жеднио� 
�равославен народ на оваа �ери�орија. Слава Му 
на Бога ш�о �ој �роцес се �ос�ави на дело�о и 
�одвиго� на Све�и�е О�ци, на �реданиско�о 
искус�во на Црква�а, но и фала Му Нему, ш�о дел 
од �ие ш�о овој све�оо�ечки �одвиг го за�очнаа, 
ос�анаа целосно �редадени и верни на �ој �а�.
Веќе с�оменавме, голема улога за воцрковување�о на 
�равославнио� народ на оваа �ери�орија одигра 
Бигорскио� Манас�ир и негово�о бра�с�во, се-
како, �од ис�рајно�о духовно водс�во на неговио� 
игумен. Со доаѓање�о на Архимандри�о� Пар�е-
ниј во Бигорскио� Манас�ир во 1995 година, за�оч-
на ера�а на духовен и ма�еријален �ре�ород на 
ова македонско Све�илиш�е. Иако на �оа љубовно 
дело во име�о на Бога �ре�ходеа разни искушенија, 
заш�о на нечес�ивио� не му е мило све�илнико� 
Божји да засве�ли на високо мес�о (с�. Ма�еј 5, 
14-16) и со �оа да осве�ли многумина ш�о �реби-
ваа� во духовна �емнина, се�ак, �росве�ление�о 

5 Ова е �озна�а реченица, односно размислување од време�о на кому-
нис�ичко�о уредување. 

6 Архимандри� Георгиј Ка�санис, Евангелско монаш�во, „Време 
�окајања и време о��адије, разговори са савременим све�огорским с�арци-
ма“, Београд 2003,  с�р. 7.

од Све�ио� Дух никој не може да го с�речи. Бог го 
наоѓа мес�о�о до секое срце и наоѓа начин како да 
ја ос�вари Своја�а Промисла.
С�арецо� Мојсеј Све�огорец кој неодамна се �ре-
сели од овој све�, во едно свое расудување вели: „Мо-
наси�е со своја�а слободна волја ода� �о Агнецо�, 
каде и да оди (О�кр. 14, 4). Се �редаваа� целосно на 
Бога, ги ос�варуваа� евангелски�е доблес�и �реку 
�ослушание�о, сиромаш�во�о и девс�венос�а, се 
разделуваа� сами�е себе заради Црковнио� Мла-
доженец и Младоженецо� на своја�а душа...7 Мо-
нашкио� живо� е без утеха, �одвижнички во секоја 
смисла, о�сечен од задоволс�ва�а на овој све�. 
Монаси�е, секогаш носејќи ја во �ело�о смр��а 
на Гос�од Исус (2. Кор. 4, 10)... своеволно и со задо-
волс�во се лишуваа� од �оа ш�о све�о� го сме�а 
за добро, убаво и корисно8“. И се�о �оа во име на 
�римарна�а цел на монашкио� живо� – љубов�а, 
која, с�оред зборови�е на Све�и Исак Сирин, зна-
чи „горење на срце�о за се�о создание9“. Монахо�, 
всушнос�, својо� �одвижнички живо� го �омину-
ва во моли�ва за си�е луѓе, носејќи го на свои�е 
�леќи �окрај својо� и крс�о� (с�радања�а) на 
цело�о човеш�во. Вис�инскио� монах никогаш не 
може да биде лишен од љубов�а. Иако оддалечен, во 
�ишина�а на своја�а ќелија, се�ак, с�анува �олку 
близок, ш�о дури и само�о негово �рисус�во ги 
�росве�лува живо�и�е на многумина. 
 Секој добронамерник и богобара�ел ја �очувс�ву-
вал љубов�а и грижа�а на бигорскио� монах, из-
разена нај�рво �реку гос�о�римс�во�о, а �о�оа 
и �реку моли�ва�а и �оука�а. О�ворање�о на 
манас�ирски�е вра�и за �оклоници, ш�о беше 
�ос�авено на �римарно мес�о од с�рана на би-
горскио� С�арец во мисионерска�а дејнос� на 
Манас�иро�, с�ро�ивно на духовно�о нездраво 
�редание ш�о во мина�о�о го �рименуваа некои 
манас�ирски бра�с�ва и сес�ринс�ва во Ма-

7 Очигледно е дека еден од основни�е �екс�ови ш�о се корис�еле во 
аске�ска�а ли�ера�ура �осве�ена на монаш�во�о, била библиска�а книга, 
Соломонова�а „Песна над Песни�е“, која говорејќи за љубов�а меѓу мажо� и 
жена�а, до�ира до �акви�е длабочини на човечка�а �рирода, �оради ш�о 
�одеднакво е �рименлива и на онаа љубов ш�о �ос�ои меѓу човечка�а душа 
и Бога. Душа�а на Хрис�ијанино� е невес�а Хрис�ова и �окму на �ој �лан 
монаш�во�о го реализира оној „брачен �о�енцијал“ ш�о �ос�ои во секој 
човек – Е�иско� Иларион (Алфејев), „Ви с�е све�лос� све�у“, Краљево 2010, 
с�р. 96.    

8 Монах Мојсеј Све�огорец, Брак и монаш�во, „Све�огорци о безбоже-
ном све�у“, Београд 2006, с�р. 144.

9 Архимандри� Хрис�одул Кутлумушки, Монаш�во и …, с�р. 296.
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кедонија кои сега не �ос�оја� и �ребиваа� како 
екс�ози�ура на соседна црковна �ро�аганда, и �оа 
во значи�елно намален број, значеше и благосло-
вена можнос� да се �ро�оведа, да се мисионери. 
Ваквио� �одвиг �роизлегува како „неминовнос� 
од еден �роцес, односно дека ако монахо� ус�ее да 
го сочува и осве�ли својо� со�с�вен све� – мана-
с�иро�, �огаш ќе биде во сос�ојба да дејс�вува на 
�оширока�а о�ш�ес�вена заедница и да ја на�ра-
ви �одобра10“. 
Всушнос�, возобновување�о на �реданиска�а ду-
ховна врска со вернио� народ, лежеше во возобно-
вување�о на С�арчес�во�о, во возобновување�о 
на Тајна�а на духовниш�во�о. Токму за�оа, 
имајќи ја �ерце�ција на древно�о �редание, но и 
искус�во�о на духовнио� живо�, современи�е 
о�ци на Црква�а �одучуваа�: „Духовно�о вод-
с�во е голема рабо�а. Човеко� без него не може да 
на�редува и воо�ш�о да се надева на с�асение�о11“. 

10 Ibid., с�р. 301-302. 
11 Е�иско� Варнава (Бјељаев), За �равилнио� однос кон духовнико�, „Тро-

ичник“, бр. 38, с�р. 28.

Преку влас�а дадена на Е�иско�о�, а од него и на 
свеш�енослужи�ели�е, се �ренесува �аа све�о�а-
инска духовна врска. Духовнико� е жива икона 
Божја. Тој е реци�иен� на наша�а сос�ојба, содр-
жана во �омисла�а, �ос�а�ка�а, �ред него го ис-
кажуваме �оа ш�о нè засега, ш�о е �роблем, со него 
�роверуваме како живееме духовно. И �ој, согласно 
кажано�о, ни дава �овра�на информација, односно 
„изразување на Божја�а волја“12. В�рочем, „духовни-
ко� (без разлика дали е Е�иско� или свеш�еник) 
�ре�с�авува Све�а Тајна на вис�инско�о Хрис�о-
во �рисус�во... духовно�о чедо, �реку љубов�а кон 
својо� духовен о�ец се издигнува кон Прволико� 
– Живио� Бог. И како ш�о икона�а е јавување на 
слава�а Божја, �ака и духовнико�, ако го краса� 
ав�ен�ични�е квали�е�и на �равославнио� ду-
ховник –  е икона и јавување на слава�а Божја13“.  

12 А�анасиј, Ми�ро�оли� Лемесолски, Улога�а на духовнико�, http://
www.spe.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=471:ulogata-na 
duhovnikot&catid=45:duhovnost&Itemid=80, да�ум на �рис�а�: 30. 01. 2015 
година.  

13 Ми�ро�оли� Јеро�еј Влахос, Идола�ризација на духовнико�, „Троич-
ник“, бр. 38, с�р. 27. 

Живо�о� на монахо� е живо� на рас�е�ие (сцена од живо�исо� на егзонар�ексо� на храмо�)
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Духовни�е разговори за многуте ас�ек�и од чо-
веково�о живеење, ш�о �роизлегуваа од средба�а 
на верници�е и бигорски�е монаси, ги воведуваа 
луѓе�о во вера�а, во значење�о на Црква�а, По-
кајание�о, Ис�овед�а, Пос�о�, Причес�а... Со 
�оа и реално �очна да се ос�варува замисла�а за 
враќање�о на ав�охтонио� живо� на вернико� 
во Црква�а, �реку возобновување�о на Све�а�а 
Тајна Ис�овед и �о�реба�а од вос�ановување�о 
на односо� меѓу духовнико� и духовно�о чедо и, 
секако, враќање�о на Евхарис�ија�а на вис�ин-
ско�о мес�о. До�огаш, во ли�ургиска�а �рак�и-
ка се с�роведуваше на дело не�реданиско�о учење 
дека вернико� �реба да се �ричес�ува че�ири 
�а�и годишно или само на �оче�око� и крајо� на 
Големи�е Пос�и, а за Све�а�а Тајна Ис�овед и за 
духовно�о раководс�во, многу малку се �ро�оведа-
ше. Но, црковно�о Предание, смисла�а на Ли�ур-
гија�а која извира од самио� нејзин редослед и 
значење�о, но и цел�а на човеково�о �ос�оење, го-

вореа за с�ро�ивно�о. Така, се возобнови �рак�и-
ка�а за чес�о�о �ричес�ување, �ермин кој беше 
измислен само да му се со�ос�ави на конце��о� 
за ре�ко �ричес�ување, а кој во црковнио� лекси-
кон не �ос�ои како израз. Всушнос�, ак�ивнио� 
живо� во Црква�а, �ос�ојанио� �одвиг с�оред си-
ли�е, се крунисува �реку соединување�о со Тело�о 
и Крв�а Гос�одови на Све�а�а Ли�ургија. По овој 
духовен �а� не �реба да одиме сами, заш�о �оа е 
живеење во о�релес�ена сос�ојба, �уку �оведени 
од својо� духовен о�ец, неговио� благослов и мо-
ли�вено�о зас�а�ниш�во.
Неминовно, односо� духовен о�ец – духовно чедо е 
икона на секогаш �ос�ојана�а врска меѓу човеко� 
и Бог, дефинирана како врска на чедо�о со својо� 
О�ец Небесен, која �очива на љубов�а и грижа�а 
ш�о кон нас ги има нашио� Бог, но и на �очи��а 
ш�о создание�о ја искажува кон Него на многу начи-
ни. Значи овој однос, како ш�о и самио� кон�екс� 
укажува „о�ец – чедо“, е в�емелен на љубов�а, 

Све�а Тајна Ис�овед (сцена од живо�исо� на егзонар�ексо� на храмо�)
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доблес� која с�ои највисоко на духовно�о 
усовршување, на грижа�а, �очи��а, 
ис�рајнос�а и �одго�венос�а да се 
�рифа�и волја�а на духовнико�, да се 
има доверба во неговио� сове� 
и негови�е моли�ви за нас. 
И �окму манас�ирскио� 
сис�ем, односно „односо� меѓу 
нас�оја�ело� и браќа�а, каде 
ш�о �ас�иро� �о име ги �ови-
кува свои�е разумни овци и �ие 
го �ре�ознаваа� неговио� глас“, 
�ре�с�авува �ример за све�ов-
но�о �ас�ирс�во...14 Тој сис�ем 
не е создаден од ниш�о друго, 
�уку од искус�во�о на Црква�а, 
односно од о�и�о� на Све�ио� 
Дух ш�о се �ренесува од генера-
ција на генерација.  
Овој духовен �роцес �очива на 
неколку основни фундамен�и, 
�а за�оа бигорскио� конце�� се 
сос�ои во �оа, народо� да биде 
научен на �реданиски�е сред-
с�ва за борба со не�рија�ело� 
на наше�о с�асение. Првична�а 
цел беше да се укаже на значење�о на 
Све�а�а Тајна Ис�овед, која како да 
беше замрена и недоволно �озна�а меѓу 
невоцрковенио� народ. Токму и совреме-
ни�е �равославни С�арци ја ис�акнуваа� 
важнос�а на оваа Све�а Тајна: „Прво средс�во 
во духовнио� живо� е искрена�а ис�овед на 
си�е свои гревови15“. Ис�овед�а е, всушнос�, 
финале�о на �окајничкио� �роцес, на 
�одго�венос�а да ја видиме своја�а 
грешнос� и да се �о�равиме. Таа 
своја реши�елнос� ја искажуваме 
�ред својо� духовен о�ец, кој забе-
лежувајќи ги �ричини�е за наша�а 
сос�ојба, во која сме биле или се на-
оѓаме, ги �ро�ишува соодве�ни�е ле-
карс�ва. За�оа е важно, ис�овед�а да 

14 Архимандри� Хрис�одул Кутлумушки, Монаш�во и …, с�р.  299.
15 Архимандри� Рафаил Карелин, Како да живееме во Хрис�а, Ш�и� 

2013 г., с�р. 42.

биде искрена, заш�о би �ребало да �роиз-
легува од наша�а цврс�а желба и волја 
да с�анеме �одобри, но уш�е �овеќе, 
�оради фак�о� ш�о извршувајќи ја, 

го �равиме �оа �ред Бога Кој 
невидливо �рес�ојува на �ој 
свеш�ен чин. 

Еден од �емели�е врз кои 
�очива односо� меѓу духовнио� 
о�ец и духовно�о чедо е и �ослу-
шание�о, целосно�о �ослуша-
ние кон својо� духовен роди�ел.  

Послушание�о е не�оговорно 
о�секување на со�с�вена�а 
волја и �ред Бога и �ред луѓе�о. 
Тоа �ре�с�авува �рифаќање и 

извршување на Божја�а волја, 
на Негова�а Промисла, односно 
е изблик на �окорнос� и безгра-
нична доверба. Духовно�о чедо 
�реба со благодарнос� да �ри-
фаќа сè ш�о доаѓа како �ослуша-
ние од неговио� духовен о�ец, 
заш�о �оа е израз на Божја�а 
Промисла. Волја�а на духов-

нио� о�ец е лично�о „јас“ на 
духовно�о чедо. Еден од начини�е 

на кој �оа се ос�варува е секојднев-
но�о �равило, сос�авено од моли�ви 
и чи�ање на душекорисни �екс�ови, 

ш�о како благословена обврска, но наме-
не�а за здрав духовен кон�инуи�е�, ја 

задава духовнико�. Духовно�о чедо, �реку 
�ослушание�о, ш�о го има како свој �одвиг, 

„се уподобува на Хрис�а Кој се рас�на 
на Крс� од �ослушание кон Небес-

нио� О�ец16“.
Една од најважни�е особенос�и 
на бигорскио� е�ос е цвр-
с�а�а врска со духовнико� на 

Манас�иро�, како особено ва-
жна одлика на кинови�ско�о мо-

наш�во, која �одоцна, со ширење�о на 
�росве�и�елскио� мисионерски карак�ер 

16 Ibid., с�р. 42-43.
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на овој Манас�ир, ќе с�ане главнио� �оврзувач-
ки елемен� со многубројни�е духовни чеда низ 
земја�а, но и низ све�о�. Но оваа врска не е цел 
сама�а �о себе, заш�о вис�инска�а содржина и 
смисла ја с�екнува кога во целосна слобода се раз-
вива длабокио� однос со Бог О�ец. Всушнос�, бла-
года��а Божја ја одржува секоја заедница заедно 
�олку „колку ш�о во неа се негува силна�а врска 
на љубов�а, врска�а на совршенс�во�о. В�рочем, 
само во �аква а�мосфера луѓе�о ќе на�редуваа� 
духовно, ќе се исцелуваа� и ќе даваа� духовни �ло-
дови17“. Денес, дваесе� години �о возобновување�о 
на монаш�во�о во Бигорска�а Све�иња, речиси и 
да нема мес�о во Македонија, но и �о дијас�ора�а, 
каде ш�о има духовни чеда, �очи�увачи и �омага-
чи на Манас�иро�. А �оа се должи на ис�рајна�а 
и неуморна борба на монаси�е за секоја душа со која 
се сре�нуваа� во овој све�, а која Го бара Бога и, се-
како, на доследнос�а во �одвиго� и живеење�о на 

17 Архимандри� Хрис�одул Кутлумушки, Прис�упање младих савреме-
ном монаш�ву, „Све�огорци обезбоженом све�у“, Београд 2006, с�р. 308.

евангелско�о слово. Се должи на �равилно �ос�а-
венио� однос меѓу духовнико� и духовно�о чедо, 
кој „функционира кога духовнико� се однесува кон 
свое�о чедо како кон Божји дар и кога духовно�о 
де�е се однесува кон духовнико� како кон оној кој е 
�ра�ен од Бога18“. 
Со доаѓање�о на �рви�е искушеници во Манас�и-
ро�, а �о�оа и со �рви�е замонашувања и јеромо-
нашки хиро�онии, беше �редаван и даро� на �од-
вижниш�во�о, односно на монашко�о живеење, 
како и даро� на духовниш�во�о, како особено 
важен сегмен� за мисионерска�а насоченос� на 
Манас�иро�. „Сила�а на монаш�во�о се сос�ои 
�окму во �реемс�во�о на духовно�о раководс�во, 
кое, како и а�ос�олско�о �реемс�во, �о�екну-
ва од �рви�е хрис�ијански времиња: духовно�о 
искус�во се �редава од учи�ело� на ученико�, а 
�одоцна и самио� ученик с�анува учи�ел и го �ре-
дава искус�во�о на свои�е ученици19“. 

18 Ми�ро�оли� Јеро�еј Влахос, op. cit., с�р. 27.
19 Е�иско� Иларион (Алфејев), op. cit., с�р. 103.

Духовни �оуки од с�арецо�



278

20 години возобновено монаш�во

Мора да се конс�а�ира, ш�о секако �роизлегува од 
дирек�нио� о�и� ш�о многумина го имале, дека 
заживување�о на монаш�во�о и манас�ири�е во 
Македонија го �о�олни оној �рос�ор и ја ис�олни 
онаа духовна �о�реба на вернио� народ, ш�о за 
жал, не го �равеше свеш�енс�во�о �о �арохии�е и 
храмови�е. Илјадници�е воцрковени верници �ро-
излегоа од манас�ири�е, особено од Бигорскио� 
Манас�ир, а �ој �роцес сè уш�е �рае. Ис�о �ака, 
овој „духовен лов“ е уш�е �оин�ензивен, бидејќи 
многу �еолози, кои сега се членови на клиро� на 
наша�а Све�а Црква, а кои духовно се вос�и�у-
ваа во манас�ири�е и �ри манас�ирски�е о�ци, 
Предание�о на кое беа научени го �ренесоа во хра-
мови�е и меѓу верници�е каде ш�о денес служа� 
во све�о�. О��ука е и конс�а�ација�а дека само 
манас�ирски вос�и�анио� богослов, кој ак�ивно 
учес�вувал во богослужбенио� и воо�ш�о, севкуп-
нио� живо� на некој манас�ир, има �о�енцијал да 
биде добар и �римерен �ас�ир.
Реалнос�а, �.е. искус�во�о на многумина кои во 
овие две децении возобновен монашки живо� во 
Бигорскио� Манас�ир духовно се родија и �очнаа 
да рас�а�, говори за важнос�а и све�ос�а на вр-
ска�а меѓу свеш�енс�во�о и вернио� народ. Без-
бројни се �римери�е на оние кои беа и ос�анаа 
„�оразени“ од духовна�а љубов и грижа�а за с�а-
сение�о ш�о со �ос�ојанос� ја �окажуваа� бигор-
скио� игумен и, воо�ш�о, бигорскио� монах. И де-
нес, �овеќе од кога било, недогледни се редици�е на 
луѓе�о ш�о чекаа� за ис�овед и безбројни се часо-
ви�е �омина�и во �оучување, насочување, �о�ра-
вање и објаснување. Очи�е на духовни�е чеда зра-
ча� со една с�ецифична и �осебна убеденос� дека 
имаа� роди�ел кој цврс�о држејќи ги за рака�а, ги 
води кон Бога �о �еснио� и с�рмен �а� ис�олне� 
со искушенија. Го носи нивнио� крс�, ги �реживува 
нивни�е с�радања, сочувс�вува со нивна�а бол-
ка, укорува и о�оменува, духовно милува, се радува 
со нивна�а радос�, �ос�ојано �овикува и моли: 
„Сине, сине, дај ми го срце�о свое“ (Изреки 23, 26). 
И сè само �оради и заради Хрис�а, само со една и 
единс�вена цел – да ги �риведе како духовна жр�ва 
на Бога, да ги воведе во вечна�а заедница со Бога.
Еден мудар С�арец еднаш забележал дека „монахо� 

е надеж�а на човеко�, заш�о е знак и сведок на Цар-
с�во�о Божјо20“, или како ш�о вели Све�ио� Јован 
Лес�вичник: „Све�лос� на монаси�е се Ангели�е, 
а све�лос� на си�е луѓе е монашкио� живо�21“. Ова 
расудување на еден од о�ци�е на монаш�во�о се 
о�сликува во �одвиго� на монаси�е од Бигорскио� 
Манас�ир, �ие современи македонски Коливари, 
кои вос�и�ани во духо� на ав�ен�ично�о црков-
но Предание, неуморно го живеа� и �ро�оведаа� 
ис�о�о во наше�о совремие, �родолжувајќи го на 
�ој начин „мисионерско�о дело ш�о монаш�во�о 
во секоја е�оха ав�ен�ично го �ро�оведа и чии 
�редуслови се а�ос�олско�о одрекување од сè и 
живо�о� крс�оносно одбележан со а�ос�олскио� 
�руд22“. Даро� на вера�а и на смирение�о, но и на 
љубов�а и вис�инско�о духовно искус�во, се гле-
даа� �окму во �оа – дека не може и не �реба да 
се бега од својо� народ и своја�а Црква, рас�на�и 
меѓу не�равди�е, како ш�о за жал на�равија некои, 
�реку ш�о се �окажа нивна�а недоволна духовна 
зрелос�, но и ос�рас�енос�а од разни�е земни 
амбиции, �уку гнило�о мора да се лекува одна�ре, 
да се �ос�а�ува �о �римеро� на Хрис�ос (Лука 5, 
31–32). И, е�е зош�о е силна и вис�ини�а изјава�а 
на Архимандри�о� Пар�ениј, во која се �окажува 
Божја�а Промисла за него: „Без вас, возљубени мои 
чеда, не би сакал да одам во Рајо�!“  

20 Архимандри� Георгиј Ка�санис, op. cit., с�р. 11.
21 Све�и Јован Лес�вичник, „Лес�вица“, Поука I, Манас�ир Хиландар, 

2000, с�р. 152.
22 Архимандри� Георгиј Ка�санис, op. cit., с�р. 12.
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Тело и Крв Хрис�ови...

„Па�о� на Црешово�о �о�че“
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Прак�ична веронаука 
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Храмо� училиш�е за Бога



Пас�ирска грижа за најмлади�е
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Манас�иро� - Дом за си�е
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Низ улици�е на С�руга со мош�и�е на Св. Георгиј Победоносец

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел
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Свечено �рославени �ројца�а

20 години возобновено монаш�во

Пречис�ански �ре�одомномаченици
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Торжес�вена �рослава
на све�и�е Чи�ириесе� би�олски �ре�одобномаченици
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Соци�ална�а мисија на 
манас�и�о�
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енешно�о современо 
о�ш�ес�во во ко-
еш�о живееме дише 
низ духо� на ин�ен-
зивна �ромена. Бр-
за�а о�ш�ес�вена 
� р а н с ф о р м а ц и ј а , 
ин�ензивно�о ру-
шење на с�арио� 
вредносен сис�ем и 
градење�о на нови 

морални норми, јачина�а на �роцеси�е на секула-
ризација се едни од главни�е �ричини за �ос�ој-

нио� начин на функционирање на човечки�е лич-
нос�и како �оединци, но и како групи. Силнио� 
�роцес на индивидуализација на живеење�о во 
си�е ас�ек�и, веќе �одолг �ериод има влијание врз 
квали�е�о� на меѓучовечки�е односи во рамки�е 
на групи�е во кои човеко� членува: семејс�во�о, 
рабо�на�а група, група�а на �рија�ели и �озна-
ници и сл., а �оа, �ак, од своја с�рана, влијае врз 
квали�е�о� на си�е односи во о�ш�ес�во�о, каде 
луѓе�о заеднички ја ос�варуваа� и ја организи-
раа� своја�а ак�ивнос�. Црква�а, како колек�ив 
на луѓе, ис�о �ака �ре�с�авува о�ш�ес�вена 
група чие влијание врз �ризми�е на гледање и 

Ружица Денковска, ди�ломиран социолог

Социјалнаа мисија на манасиро Свеи Јован 
Крсиел - Бигорски и неговио меох, манасиро 

Свеи Георгиј Победоносец во Рајчица
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разбирање на све�о� и живо�о� во различни�е 
ис�ориски �ериоди било различно. Современо�о 
модерно (�ос�модерно) о�ш�ес�во во свое�о де-
мокра�ско дејс�вување ѝ дало на Црква�а навидум 
о�ворено �оле за рабо�а (не забранувајќи ја со ни-
какви �равни ограничувања нејзина�а мисија), а од 
друга с�рана, го одзело �оимо� за Бог од умови�е и 
срца�а на луѓе�о, �ос�ојано �ромовирајќи го секу-
ларнио� начин на функционирање.
Неос�орен е фак�о� дека современио� човек е сè 
�овеќе асоцијален и о�уѓен. Алиенација�а е �оја-
ва во конс�ан�ен �орас�, а односи�е меѓу луѓе�о 
с�ануваа� сѐ �омалку личносни, а многу �очес�о 
секундарни. Иако Хрис�ијанс�во�о во своја�а 
суш�ина �ре�с�авува личен (личносен) однос 
со Бога, се�ак �ој се ос�варува �реку Црква�а. 
Сос�авни делови на црковна�а с�рук�ура се и �ое-
динци и групи. Во неа с�аѓа и секоја личнос� �оеди-
нечно, но и семејс�ва�а, �арохии�е, е�архии�е; во 
неа с�аѓаа� и монаси�е и брачници�е, и клиро� и 
народо�. Личносно�о и заедничко�о ос�ануваа� 
засебни, но �ос�ојано, нераскинливо �оврзани.
Монаш�во�о како �ојава во Црковна�а инс�и�у-
ција е најневообичаенио� с�ој на �осебнос�а и 
соборнос�а во рамки�е на Црква�а. Од една с�ра-
на, е�имолошко�о �о�екло на зборо� монах ш�о 
има грчкο �о�екло (μοναχός - сам, осамен), ни укажу-
ва на доброволно�о и свесно осамување на човеко� 
– монах од све�о� и од си�е о�ш�ес�вени случу-
вања во него. Од друга с�рана, ис�орија�а ни дава 
�ода�оци дека �окму монаш�во�о чес�о�а�и 
било извор на сериозна �ромена во живо�о� на 
луѓе�о, во менување�о на о�ш�ес�вени�е сис�еми 
и воо�ш�о, во �реобразување�о на начино� на 
функционирање на целокупно�о о�ш�ес�во.
Ис�орија�а ни сведочи дека Бигорскио� Мана-
с�ир „Све�и Јован Крс�и�ел“ низ долговеков-
но�о свое �ос�оење бил извор на духовна�а и 
кул�урна�а мисла на македонскио� народ, како 
и цен�ар на духовно�о и кул�урно�о �реобра-
зување. Доследен на свои�е �радедовски корени, 
овој Манас�ир, �осле неколку децениски духовен 
мрак, на �оче�око� на дваесе� и �рво�о с�о-
ле�ие воскреснува во �олн сјај, однадвор и од-
на�ре. Воскреснувајќи �ов�орно во слава, со себе 

ги �одига унижени�е, �ажни�е, бедни�е, оние 
чие живеалиш�е се маргини�е на о�ш�ес�во�о. 
Воскреснувајќи �ов�орно во слава, кон неискаж-
лива радос� ги �риведува и силни�е, угледни�е, 
�очи�увани�е, оние кои се�а о�ш�ес�вена моќ 
ја држа� во своја�а десница. Заживување�о на ова 
вековно Све�илиш�е ја заживува и замрена�а ана-
ли�ичка лична, но и јавна, о�ш�ес�вена мисла и 
има сериозни им�ликации врз цела�а о�ш�ес�ве-
на нас�роенос�, �омес�увајќи ја од �очка�а на 
„рационална себецен�ричнос�“ кон �очка�а на 
„соборна Хрис�оцен�ричнос�“. Во �аа смисла, 
нудејќи ал�ерна�ива на ин�ензивнио� на�лив на 
�роза�адни глобалис�ички �енденции за суп�ил-
на ав�одес�рукција на морало�, мисија�а на 
овој �равославен Манас�ир, или �о�очно, на мо-
наш�во�о кое во него живее, за враќање кон коре-
ни�е, на дело се �окажува како суш�ински коре-
к�ор на о�ш�ес�вена�а девијација и �а�ологија. 
Оваа о�ш�ес�вено-социјална дејнос� ш�о Мана-
с�иро� сосема с�он�ано и нена�адно, без �рекин 
ја врши си�е овие години од свое�о возобновување, 
зазема размери кои се во �ос�ојан �орас�, а чии ре-
зул�а�и се на очиглед на си�е.
Со голема радос� од една, но и со голема с�раво�о-
чи� од друга с�рана, се најдов �очес�ена да �ишу-
вам за мисија�а на Бигорска�а Свеш�ена Оби�ел. 
Мои�е очи видоа, мои�е раце о�и�аа, а мое�о 
срце �очувс�вува како е да се биде сведок на едни 
�олку големи дела, нео�исливи со човечки збор. По 
најсве�а�а Божја Промисла бев удос�оена година 
и �ол да �рес�ојувам во Бигорскио� Манас�ир 
како и во Манас�иро� во Рајчица. Мисла�а му 
бега на човечкио� ум кога е ис�равен �ред �редиз-
вико� да го �ре�очи во реченици она, ш�о е �о 
своја�а суш�ина неискажливо. Се�ак, надевајќи се 
на Божја�а �о�кре�а, со надеж во моли�ви�е од 
игумено�, бра�с�во�о и сес�ринс�во�о, се осме-
лувам, с�оред сили�е, да о�ишам некои од Божји�е 
дела, со�ворени во меѓупрос�оро� од храмо� со 
Мош�и�е на Све�ии�е, до монашки�е ќелии и 
моли�ви�е на црнорисци�е. 
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Мисија за лекување на 
зависници

Забрзанио� ин�ензи�е� на живо�о� кој �огоре 
го с�омнавме, својо� зародиш го имаше некаде во 
�оче�око� на мина�ио� век. Овој век, �ак, чијш�о 
�оче�ок го живееме, го нагласи ова забрзување, ја 
зголеми �ромена�а, го ин�ензивираше движење�о 
кон �ос�ојано нови и �оинакви о�ш�ес�вени 
случувања. За жал на�редоко� на о�ш�ес�во�о, 
за ш�о некои од големи�е мисли�ели низ ис�о-
рија�а �редвидуваа дека ќе доведе до усовршување 
на човечка�а личнос� и ќе донесе с�окој и бла-
госос�ојба, не се случи. На�ро�ив, на�редоко� 
на �ехнологија�а, усовршување�о на �равнио� 
сис�ем, �ромена�а на �оли�ички�е и економ-
ски �рак�ики во држави�е и се�о ос�ана�о ш�о 
човеко�, воден од со�с�вена�а рационалнос�, го 
на�рави со цел олеснување и уна�редување на жи-
во�о�, донесоа резул�а�и кои не беа �осакува-
ни. Како �оследица на чес�и�е и брзи �ромени се 
�ојавија економски кризи, �оли�ички �ревирања, 
�рисилни миграции, неврабо�енос�, несигурнос� 
и с�рав, �омес�ување и рушење на моралнио� 
сис�ем на вреднос�и од една с�рана, но и мно-
губроен народ без дефинирана смисла на живеење 
од друга. Се зголеми с�а�ка�а на де�ресии и на�-
на�ос�. Семејс�во�о, како основна кле�ка на 
о�ш�ес�во�о, дојде до сос�ојба на егзис�енцијал-
на криза. Бес�ерс�ек�ивно�о о�ш�ес�во, кое �ри-
чински-�оследично се �оврза со дисфункционал-
но�о семејс�во, создаде еден вакуум �рос�ор, ш�о 
со голема лесно�ија ги вшмукува си�е индивидуи 
кои немаа� сигурна �о��ора во својо� личен, се-
меен и социјален живо�. Во надеж да се ослобода� 
од на�на�ос�а на бесмисленио� живо� и да ги 
„реша�“ �роблеми�е „на друго ниво“,  многумина, 
а особено млади�е луѓе, се за�ле�каа во мрежа�а 
на зависнос�и�е. Лесна�а дос�а�нос� на алко-
холо� и голема�а �олеранција на о�ш�ес�во�о 
кон негова�а консумација и злоупо�реба, лесна�а 
дос�а�нос� на о�ојни�е средс�ва, легалнос�а и сѐ 
�оголемио� број на обложувалници и казина, уш�е 
�овеќе го олеснија сигурнио� �а� кон зависнос�и. 

Млади�е луѓе, �ре�уш�ени сами на себе, со длабо-
ко чувс�во на занемаренос� и на�уш�енос�, оби-
дувајќи се да се вкло�а� во средина�а и сакајќи да 
�окажа� дека се доволно возрасни да се с�рава� со 
�роблеми�е кои се �ред нив, с�анаа лесен �лен на 
ев�ини�е замки на човечкио� не�рија�ел – наре-
чен зависнос�.
Мисија�а на Бигорскио� и Рајчичкио� Мана-
с�ир за ресоцијализација на зависници ги о�фаќа 
во своја�а дејнос� различни�е видови зависнос�: 
�ушење, алкохолизам, наркоманија, коцкање и слич-
но. Дваесе�годишно�о искус�во �окажува најголе-
мо учес�во на манас�ири�е во одвикнување�о од 
дрога, но мора да се �о�енцира фак�о� дека многу 
ре�ко зависнос�а е еднородна, односно најчес�о е 
комбинирана со друга зависнос�. Обидувајќи се да 
го објасниме �роцесо� и начини�е на лекување на 
зависници�е во манас�ирски услови, чес�о�а�и 
доаѓаме до си�уација на необјасниви сос�ојби, до 
си�уации за кои наука�а нема одговор и сѐ ш�о ѝ 
�реос�анува, е само да молчи.
Зависници�е во Манас�иро� доаѓаа� со изобли-
чена личнос�, и вна�решно и надворешно, �ака 
ш�о нивно�о враќање кон здрав �елесен и духовен 
живо� е многу долг и �ежок �роцес. Оваа задача 
монаси�е со големо сочувс�во и љубов ја земаа� на 
себе и усрдно се �руда� кај �ие луѓе на �овршина да 
ја извада� здрава�а личнос�, онаа создадена�а од 
Бога, ш�о �оради �орочнио� живо� била урна�а 
и �о�исна�а во длабочини�е на човечко�о би�ие.
Манас�ирски�е ме�оди за лекување имаа� една 
основа – �равославно�о хрис�ијанско учење. 
Тоа, �ак, за свој �емел ги има Све�о�о Писмо и 
све�о�о �равославно Предание, од каде ш�о ги 
цр�и упа�с�ва�а и насоки�е во нудење�о �омош 
на оние кои ја �обарале.
Појдовна�а �очка во целио� �роцес е заснована 
на библиско�о начело: На секој ш�о чука ќе му се 
о�вори (с�. М�. 7, 8). Игумено� на Манас�иро�, 
со свое�о бога�о духовно искус�во, му ја о�вора 
вра�а�а на секој зависник ш�о чука на бигор-
ска�а �ор�а и чие срце е �ре�очено во длабок крик 
за �омош. Игумено�, следејќи ги Божји�е зборови, 
о�вора секому. О�и дваесе�годишно�о искус�во 
му �окажало дека дури и оној кој о��рвин неволно 
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�ро�нал на �ор�а�а, о�како му било о�ворено и 
о�како видел �оинаков живо� и извор на радување, 
ја с�асил своја�а душа од �ро�аѓање.
Процесо� на �елесна, духовна и социјална обнова 
на униш�ена�а индивидуа  за�очнува со �раво-
славни�е ме�оди на лекување: љубов и грижа, мо-
ли�ва, �ослушание. Несебична�а љубов на игуме-
но�, на бра�с�во�о и сес�ринс�во�о �очнува да 
ги �олни бездни�е, создадени од немир и чувс�во 
на безизлез во човечко�о срце. Пре�ходно с�иг-
ма�изиранио�, �резренио� и маргинализиран 
наркоман од кој си�е се �лаша�, кого си�е го од-
бегнуваа�, кому никој не сака да му биде �рија�ел, 
наидува на �о�ол утеши�елен збор, на внимание и 
�осве�енос�, на �рија�елска �регра�ка. И невоз-
можно е да не се размрдаа� замрени�е ќелии на чо-
вечка�а свес� и совес� ш�о дрога�а ус�еала сосе-
ма да ги зас�ие. Ова е љубов која �рогнува. Не само 
на �оче�око�, ами �ос�ојано и �она�аму. Ин�ен-
зи�е�о� на оваа љубов и внимание, дури и �осле 
излегување�о на зависнико� од Манас�иро�, не 
се намалува. Но на сами�е �оче�оци ова е особе-
но важно,  бидејќи зависнико� живеел во друг све�, 
дијаме�рално с�ро�ивен, �ре�олн со лаги, изма-
ми, маскирани намери и секакво зло. Личнос�а 
која се изгубила низ лавирин�и�е на зависнос�а 
и која се �рекрила со ле�ра�а на грево� и �емни-
на�а, бивајќи осве�лена со зраци�е на љубовнио� 
�рис�а�, наеднаш �очнува да се буди. Окови�е на 
душа�а на човеко� кој морал да �лаќа и �ре�лаќа 
за си�е неш�а во све�о�, а особено за своја�а 
гревовна наслада, �аѓаа� �ред бес�ла�нос�а на 
хрис�ијанска�а љубов и моли�ва.  
Манас�иро� за зависнико� с�анува дом. Овде �ој 
живее. Зас�ива и се буди, се храни и се об-
лекува, ги �рима роднини�е и �рија�е-
ли�е на гос�инска �осе�а. Овде �лаче 
во закрила�а на о�ецо� и се радува 
со браќа�а и сес�ри�е. Овде, 
�реку учес�во�о во бо-
гослужби�е и �ослуша-
ние�о (своја�а рабо�на 
обврска и задолжение), 
с�анува ак�ивен за-
едничар во сѐ ш�о е 

манас�ирско: моли�ва�а, �рудо�, �р�ези�е. На 
ваков начин Манас�иро� за зависнико� с�анува 
дом, с�анува семејс�во кое ги има си�е функции 
како и ма�ично�о здраво биолошко семејс�во: 

БИОЛОШКА ФУНКЦИЈА

духовно го �рераѓа човеко�, како ш�о се-
мејс�во�о во све�о� ги раѓа свои�е членови, 

деца�а
СТОПАНСКО-ЕКОНОМСКА ФУНКЦИЈА

го �рави човеко� ак�ивен чини�ел на своја�а 
егзис�енција, рабо�ејќи на одредени �ослуша-

нија и ис�олнувајќи одредени обврски
 ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ФУНКЦИЈА

го гради човеко� како нова личнос�,  учејќи го 
на здрави гледиш�а и �ос�а�ки, идеи и дела

ЗАШТИТНА ФУНКЦИЈА

го заш�и�ува човеко� од самоуниш�ување 
�реку зависнос�, но и од евен�уални�е о�ас-

нос�и однадвор
СОЦИЈАЛИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА

го �рави човеко� рамно�равен член на ма-
нас�ирска�а заедница, но и го �одго�вува 

за живо� надвор од неа, во �оширокио� 
о�ш�ес�вен кон�екс�

ЕМОЦИОНАЛНА ФУНКЦИЈА

му нуди на човеко� дом, �рибежиш�е, утеха, 
надеж, љубов, �ос�ојана �о�кре�а во секакви 

живо�ни радос�и и �аги

Еве како зависнико� кој ни�у заслужил, ни�у 
�ла�ил, добил како �одарок од небо�о дом, се-

мејс�во, духовен роди�ел и духов-
ни браќа и сес�ри. 

А секое семејс�во, ис�олну-
вајќи ја своја�а заш�и�-

на функција кон чле-
нови�е, води особена 
грижа за нивно�о 
здравје. Иако ова ду-
ховно семејс�во ис-
клучи�елно многу се 

грижи за духовно�о 
здравје на членови�е, 

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел
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се�ак не ја за�ос�авува ни грижа�а за �ело�о, кое 
�реба да биде здраво, заш�о Све�о�о Писмо го на-
рекува храм на Све�ио� Дух. Телесно�о здравје на 
зависници�е е дос�а нарушено, заради конс�ан�-
на�а (�онекогаш и �овеќедецениска) упо�реба на 
дроги, алкохол и други о�ојни средс�ва. Од оваа 
�ричина �ие, освен ш�о имаа� �о�реба од духо-
вен лекар, заради �овреди�е ш�о ѝ ги нанеле на 
душа�а, имаа� �о�реба и од лекар на нивно�о 
�ело. Во најголем број од случаи�е, зависнико� ос-
вен самио� себе си и цело�о свое семејс�во го дове-
дува на рабо� на егзис�енција и го ос�ава со цел 
�овар не�одмирени долгови. Вакви�е околнос�и 
го доведуваа� зависнико�, чие �елесно здравје е 
нарушено, во неможнос� да �осе�и лекар, ни�у 
да си ги дозволи услови�е за лекување на �оследи-
ци�е ш�о ги ос�авила упо�реба�а на дрога�а и 
други�е зависнос�и. Бигорско�о семејс�во, �ри-
мајќи го зависнико� како свој член и земајќи го �од 
своја�а закрила, ги зема како своја обврска си�е 
ис�и�увања, анализи, �ера�ии кои се �о�ребни 
за лекување на зависници�е. Чес�о�а�и се случува 
суми�е �о�ребни за одржување на нивно�о здравје 

да бида� големи инвес�иции. Дрога�а е најголем 
не�рија�ел на заби�е, ги доведува до сос�ојби ш�о 
не дозволуваа� �о�равки, �уку бараа� целосна за-
мена. Зависници�е кои ин�равенозно упо�ребува-
ле дрога најчес�о ги ош�е�иле вени�е на раце�е 
и нозе�е, �оради ш�о имаа� недоволна циркула-
ција, или �о�уш�ени вени или други �роблеми со 
кардио-васкуларнио� сис�ем и имаа� �о�реба 
од ис�и�увања, конс�ан�на �абле�арна �окри-
енос�, упо�реба на �омошни ор�о�едски и други 
средс�ва (с�егачи, рас�егливи чора�и и завои и 
сл.), како и редовни кон�роли. Дрога�а е смр�ен 
не�рија�ел и на црнио� дроб. Ис�и�увања�а на 
заразни�е болес�и, �реносливи �о крвен �а� (на 
�ример вируси�е на хе�а�и�о� Б и Ц), и �ре�-
мани�е (конвенционални како и ал�ерна�ивни), 
се редовно �о�ребни.
Си�е овие, но и многу други �елесно-здравс�вени 
�рошоци, Манас�иро� ги �окрива со големо раз-
бирање за финансиска�а си�уација на свои�е чеда.
Игумено� на Манас�иро�, �о�лио� у�еши�ел на 
ране�и�е души, о�како ќе ги �одзакре�и рани�е 
на �елесно�о и духовно�о здравје, �ос�ојано гри-

Духовно лекување на с�рас�и�е



295

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

жејќи се за зависници�е и бдеејќи над нивни�е души 
и �ела, �редавајќи ги на Гос�ода во управување�о 
на нивнио� живо�ен �а�, �ос�ојано моли�вено 
се зас�а�ува за нив.  Повремено �ој им благосло-
вува и �осе�и на семејс�во�о и на �рија�ели�е 
во својо� роден град, или �а�ување надвор од Ма-
нас�иро� заради некоја лична �о�реба (�осе�а 
на болен роднина, именден на �рија�ел, купување 
на облека и средс�ва за лична упо�реба и сл.). И 
�ов�орно, �окрај моли�вена�а заш�и�а која ни-
когаш не ги ос�ава,  ма�еријална�а �о�кре�а за 
�а�ување�о и �о�реби�е за време на �рес�ојо� 
надвор од Манас�иро�, ис�о �ака е на �овар на 
манас�ирски�е можнос�и.
Покрај чувс�во�о на дом, �одмирување�о на �ро-
шоци�е за нужни�е �о�реби, неисцр�на�а љубов 
и внимание, човекољубивио� �рис�а� и не�ре-
кина�о�о моли�вено зас�а�ниш�во додека се 
�ос�ојани жи�ели на Манас�иро�, зависници�е 
добиваа� и силен �о�слон за нивна�а иднина, 
о�како ќе за�очна� самос�оен живо� во широка�а 
социјална средина. Ос�авајќи го Манас�иро� како 
свое живеалиш�е, но не ос�авајќи го во себе како 
свој дом, �оранешни�е зависници, небаре �о некоја 
уредба или �равило, редовно доаѓаа� да го �осе�а� 
духовнико�, браќа�а и сес�ри�е. Продолжувајќи 
го духовнио� живо� и надвор од манас�ирска�а 
ка�ија, во све�овно�о урбано о�кружување и во-
дени од благодарнос�а �оради нови�е �емели на 
својо� живо�, како и од нос�алгични�е с�омени 
на срце�о ш�о ја знае благода��а Гос�одова ш�о 
извира од чудо�ворна�а сила на манас�ирскио� 
�одвиг и моли�ва, сега веќе у�врдени�е духовни 
чеда редовно се враќаа� на мес�о�о на свое�о из-
бавување. И иако не�рија�ело� Божји не �рес�а-
нува да ги бранува води�е на живо�но�о море, 
како би �о�о�ил некого од нив, се�ак, доаѓајќи во 
Тивко�о Прис�аниш�е од бури�е, �ие одново и 
одново наоѓаа� избавување од секакви искушенија. 
Будно�о око на �а�ковска�а грижа, внима�елно 
следејќи ги живо�ни�е случувања на свои�е духов-
ни чеда, �ов�орно ги ис�равува скршнувања�а од 
�а�о�. Рани�е не�рија�елски, било од болес�и, 
било од егзис�енцијална�а беда, било од семејни 
несреќи или какви било други неволји, секогаш на-

Господи, кон Тебе 
повикав: услиши 

ме, чуј го гласот на 
молењето мое, кога 

повикувам кон Тебе!

Нека се исправи 
пред Тебе молитвата 
моја како темјан, а 

воздигањето на рацете 
мои – како жртва 

вечерна.
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оѓаа� исцеление во о�ечкио� у�ешен збор на ис�овед�а, во рака�а на манас�ирскио� економ �одадена за 
ма�еријална �о�кре�а, а �ред сѐ друго, во монашка�а моли�ва. 
На овој начин овие два Манас�ири не�осредно се �окажуваа� како силна социјално-о�ш�ес�вена инс�и�у-
ција која водена од не�рофи�ни ин�ереси, а само �оради човекољубивос� и заради сос�радување�о со дру-
гио�, врши ин�ензивна улога во одвикнување�о, рехабили�ација�а и демаргинализација�а на зависни-
ци�е, или со други зборови, ис�олнува една целокупна ресоцијализа�орска функција којаш�о до најдлабока 
суш�ина ги задоволува човечки�е биолошки (�елесни), �сихолошки (душевни) и духовни (длабоко би�ијни) 
�о�реби на една индивидуа.
Така манас�ири�е и �осредно се �окажуваа� и како корек�ори на �а�олошки�е �ромени кај о�ш�ес�во�о. 
Благодарение на монашко�о несебично себедавање се намалува бројо� на ак�ивни корисници на дрога и 
о�ојни средс�ва. Бројо� на �родавачи и �осредувачи во дис�рибуција�а на дрога ис�о �ака се намалува. 
Посредно се влијае на намалување на с�а�ка�а на инфек�ивни заболувања на црнио� дроб меѓу корисни-
ци�е на дроги. На индирек�ен начин манас�ири�е го �омагаа� и намалување�о на кражби�е, разбој-
ниш�ва�а, учес�ва�а во физички �ресме�ки. Влијание�о се чувс�вува и врз намалување�о на можнос�а 
од сообраќајни несреќи �ричине�и од возачи во измене�а �сихолошка сос�ојба, заради упо�реба на нар-
ко�ици. Се намалува бројо� на лица кои �овремено или редовно �осе�уваа� казина, обложувалници и други 
коцкарски собири. Се намалува с�а�ка�а на �рос�и�уција условена од а�с�иненцијални кризи. Бројо� на 
извршени абор�уси заради не�ланирана бременос�, како дирек�на �оследица на зачнување во алкохолизи-
рана сос�ојба, ис�о �ака бележи намалување.
Иако овие и многу други намалувања не се евиден�ираа� во регис�ри�е на инс�и�уции�е на о�ш�ес�во�о, 
се�ак �ие се длабоко врежани во камења�а на Бигорска�а Оби�ел, врз кои денешно�о време ја за�ишува 
своја�а ис�орија, а �лодови�е со голема радос� ќе се бера� во бескрајо� на вечнос�а.

Заеднички�е �ослушанија со монаси�е – голема �олза за душа�а
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Преку �ослушание до вис�инска слобода на духо�
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Мисија за помош 
на социјално ранливи 
категории на граѓани

„Дојде�е �ри Мене си�е изморени и обремене�и
и Јас ќе ве ус�окојам“ (М�. 11, 28)

Ре�ублика Македонија �омина еден долг и мачен 
�роцес на �ранзиција, �роследен со социјално 
�рес�рук�уирање, во �еко� на кој население�о 
�ре�р�е еден �ро�ивречен �роцес на социјално 
раслојување. Како �лод на некоординирани�е �ран-
зициски �равци се изродија мнош�во на социјални 
�роблеми, како ш�о се: неврабо�енос�а, несигур-
нос�а на рабо�ни�е мес�а и �риходи�е, сиро-
маш�ија�а, неможнос�а за школување на деца�а, 
одлив на млади�е образовани кадри во с�ранс�во, 
економска и социјална ексклузија и слично. Како 
домино ефек�, овие �ромени �редизвикаа �осле-
дова�елна реакција којаш�о резул�ираше со од-
лагање�о на с�а�ување�о на млади�е во брак и 
нарушување�о на ре�родук�ивна�а функција на 
семејс�ва�а, односно одлагање�о на раѓање деца. 
Се�о ова заедно, �оведе кон слаба економска �ро-
дук�ивнос� и ниско ниво на �ос�игнувања во одр-

жливио� развој. 
Голема�а сиромаш�ија на многумина им го огра-
ничи �рис�а�о� до некој од извори�е на �риходи, 
�рис�а�о� до образование, здравс�вена заш�и�а 
и�н. Не одејќи �одалеку, ќе го с�омнеме само 
фак�о� дека се на�рави голем зас�ој во облас�а на 
лична�а �о�рошувачка, односно �орасна бројо� 
на семејс�ва�а кои не можеа да ги задовола� ос-
новни�е месечни �о�реби.
Пос�авен во една ваква �оложба, современио� чо-
век се најде на раскрсници и мораше да �рави мно-
гу ком�ромиси и избори. Некои од �а�иш�а�а на 
„решенија“ многумина одведоа во �ро�ас�, завле-
кувајќи ги во замка�а на зависнос�и�е или раз-
ни облици на деликвенција. Други�е избави�елни 
�а�иш�а ги одведоа млади�е луѓе во �уѓи земји �о 
�арче леб. Некои �ак, во својо� безизлез, �а�о� за 
исцеление го �обараа кај Гос�ода.
А Добрио� Бог никогаш никого не ос�авил не-
заш�и�ен, �ажен, беден и гладен. Оние коиш�о во 
моли�ва, со вера ги о�ворија срца�а за Негова�а 
�омош, во свое�о �р�ение слушнаа за еден од домо-
ви�е Гос�одови каде си�е јада� и се наси�уваа� и 
собираа� кошници со ос�ана�и �арчиња (С�. М�. 
15, 37).
Трудејќи се да ги ис�олнуваа� Гос�одови�е �овелби 
во сѐ, монаси�е од Бигорскио� Манас�ир и Ма-
нас�иро� во Рајчица не ја изос�авиле ни�у оваа 
– �одобно на својо� С�аси�ел, да ги утешуваа� 
и ус�окојуваа� оние кои живо�о� �рекумерно ги 
обременил. Преку нивни�е  залагања, оние, дојде-
ни�е, ш�о се�а своја надеж ја �оложиле на Бога, 
ни�у еднаш не се разочарале. Бог никогаш не ја �ре-
зрел ис�ружена�а рака за �омош, ами го нахранил 
сино� кој барал леб (М�. 7, 9).
Од обновување�о на Манас�иро�, а особено во 
�оследни�е години, луѓе�о со ниска социјална 
�оложба  �ро�аа� на бигорска�а �ор�а за да ја 
�одобра� своја�а незавидна �оложба. Со надеж за 
�омош на неа �ро�аа� сиромашни, неврабо�ени, 
си�е оние ш�о не можа� да ја ос�вара� основ-
на�а егзис�енција (�рошоци за храна, домување, 
огрев, здравс�вени услуги и сл.)
Сочувс�вувајќи со гладнио�, монаси�е сѐ ш�о 
имаа� дела� со с�радалнико�, одделувајќи од 
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своја�а ус�а и чес�о�а�и зголемувајќи го и со�с�венио� недос�иг.  
бигорска�а и рајчичка�а �р�еза никогаш не била само монашка, 
ами заедничка �р�еза на љубов�а. Тр�еза со народо� и за народо�. 
Не само за големи�е �разнични слави на Манас�ири�е, �уку и се-
којдневно, заедно со монаси�е, бес�ла�но се храна� ш�и�еници�е 
кои се на одвикнување од зависнос�и, �осе�и�ели�е и гос�и�е во 
Манас�иро�, рабо�ници�е на манас�ирски�е доградби, �о некој 
случаен минувач, бездомник.
Манас�иро� е храни�ел, но и дом. Не само монашки дом и дом на за-
висници�е, �уку и дом на си�е луѓе кои од различни �ричини ос�а-
нале без �ос�ојано живеалиш�е (�о�лави, �ожари, семејни недораз-
бирања и сл.). Си�е �ие овде живеа� во услови кои им обезбедуваа� 
храна, облека, средс�ва за лична хигиена, учебници и �рибор за на 
училиш�е (доколку се деца кои сѐ уш�е се во образовен �роцес). Мона-
си�е се �руда� да им ја задовола� и секоја друга �о�реба, зависно од 
индивидуални�е нужди. 
Нере�ко во Манас�иро� бездомници добиваа� и еднокра�на или 
неколкукра�на �омош, �ојавувајќи се случајно, �о Божја Промисла, 

или, �ак, одвреме-навреме, со молба за �о�кре�а во некоја нивна жи-
во�на мака. Монаси�е излегуваа� во �ресре� со си�е свои мож-
нос�и, �олнејќи ја душа�а на бездомници�е со �о�лина�а ш�о 

излегува од манас�ирскио� дом, а нивни�е �орби со лебо� 
наш насушен (лебо� наш насушен дај ни го денес).

 Сѐ уш�е во мене е жива слика�а, како да беше вчера, иако 
се случи �ред две-�ри години во Рајчица, кога за време на 
мојо� �рес�ој �аму се �ојави сле� и крајно беден човек. 

Побара �о име некоја од монахињи�е и додека о�идов да ја 
викнам, на враќање видов неколку сес�ри кои веќе беа околу 
него, канејќи го на �р�еза да се �о�кре�и од долгио� �а� ш�о 
го �оминал �еш. Подоцна ми објаснија дека �ој човек го �озна-
ваа� со години и дека е од друга�а с�рана на граница�а, од 
Албанија, а дека чес�о доаѓа во Манас�иро� да бара �омош, 
заш�о живее во голема беда со своја�а болна жена и че�и-
ри�е малоле�ни деца. Сѐ уш�е �о �ело�о ми врва� с�уде-
ни бранови морници, кога ќе се се�ам како сес�ри�е �ова-
раа и рас�овараа, с�аваа и вадеа �родук�и: нај�рво храна 
(леб, зимница, ком�о�и, зеленчук, овошје, грав, ориз), а и 
средс�ва за хигиена, за кои човеко� рече дека им се мно-

гу �о�ребни, о�и куќа�а �ро�екува и сѐ им ска�ува заради 
влага�а, а немаа� со ш�о да го ис�ера�, измија�. Товараа  

средс�ва за садови, �рашок, шам�они. Кога ќе сфа�еа дека 
�ремногу с�авиле, а човеко� оди �еш и не може да ги доноси 
�орби�е, �огаш ќе извадеа дел од неш�а�а и �ак одново �ре-
меруваа како да с�ава� �овеќе, а да �ежи �омалку. О�како 
го нахранија и му овозможија да се одмори, со нај�о�ли �ре-
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гра�ки го ис�ра�ија со �акси возило, објаснувајќи 
му на возачо� да го однесе до граница. Како само 
�лачеше возраснио� маж. Огромна�а љубов на се-
с�ри�е го �о�еше и онака меко�о срце на овој чо-
век, чиј живо� �оминал во големи с�радања уш�е 
од најрано�о де�с�во.
Различни научници различно ја дефинираа� си-
ромаш�ија�а, гледајќи од различни �ерс�ек�иви. 
Монаси�е �ак, неа, сиромаш�ија�а, сфа�ена како 
нес�екнување на лични блага, ја избираа� добро-
волно, заради голема�а љубов кон Хрис�а. Наука�а 
вели дека сиромашен не е само оној кој умира од глад 
или нема �окрив над глава�а, �уку и оној кој е во 
сос�ојба ш�о го �ринудува да ги �роши си�е свои 
ресурси на основна�а егзис�енција, не можејќи да 
учес�вува во давање�о – најблаго�вори�елна�а 
ак�ивнос� на човековио� род. Гледано од овој 
ас�ек�, не сме сиромашни за�оа ш�о немаме, �уку 
за�оа ш�о не сме во сос�ојба да даваме. Монаси�е 
�ак, избирајќи сиромаш�во, во свое�о давање на 
себе си и на сѐ свое на другио�, се најбога�и�е луѓе 
на све�о�.
А денешница�а не се ш�еди во редење�о бремиња 
врз �леќи�е на уморнио� човек. Немаш�ија�а не-
ре�ко е �роследена и со �ешка здравс�вена сос�ој-
ба, како �оследица на лоши�е услови за живо�, не-
квали�е�на�а и недоволна исхрана, с�реснио� 

живо�ен ри�ам и�н. Болес�и�е, како сос�ојби 
кои човеко� дирек�но го соочуваа� со смр��а и 
го �о�се�уваа� дека е смр�ен, конечен, создавајќи 
чувс�во на немоќ, многу дирек�но ја разоруваа� 
човекова�а функционалнос�. На мес�о�о на не-
когашно�о надевање на себе си, �о��ирање на 
со�с�вени�е сили и чувс�во�о на моќ, болес�и�е 
ја �ос�авуваа� �о�реба�а од �о��ирање на 
неш�о ш�о е �осилно од човекови�е можнос�и, на 
неш�о длабоко и �рајно, на неш�о вечно и не�ро-
менливо, на неш�о ш�о ги надвишува �рирод-
ни�е закони�ос�и и управува со нив. Во �аква�а 
�о�рага �о надеж, човеко� незаобиколно Го наоѓа 
Седржи�ело�, Оној Кој дава живо� и дишење на сѐ 
ш�о �ос�ои. Безброј �а�и болнио� кој ја �оложил 
надеж�а во исцели�елна�а моќ, ш�о изобилно се 
излева од Све�и-Јованова�а Чудо�ворна икона и 
од Све�и�е Мош�и на Победоноснио� Георгиј, го 
добил ве�ено�о за своја�а вера. Ис�о �олку �а�и, 
�ак, Бог благоволил да им ја �окаже Своја�а утеха 
на болни�е, �реку оние кои ги �ос�ави да бида� 
сол�а на све�о� – монаси�е. Монашки�е раце се 
�одигаа�, �риложувајќи огнени моли�ви за исце-
ление на болни�е души и �ела. Ис�и�е �ие раце 
несебично �одаваа� финансиски средс�ва, �одми-
рувајќи ги �о�реби�е за о�ера�ивни зафа�и, ис-
�и�увања, лекови и други медицински �ре�мани. 

Тр�еза на љубов�а за си�е
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Не �рашувајќи за ниш�о освен за маки�е коиш�о 
човеко� ги �однесува во болес�а, �ие сесрдно ја 
о�вораа� своја�а духовна и ма�еријална доброср-
дечнос�, како би се сочувале очи�е на де�е�о чија 
мајка, иако друговерка, дошла да моли за финансиска 
�омош за о�ерација�а на нејзино�о девојче. Не 
гледајќи го човеко� низ �ризми�е на о�ш�ес�ве-
ни�е �оделби (вера, нација, �ол, возрас�, е�нич-
ка �ри�аднос�, �оли�ичка ориен�ација и�н.), 
ами како создание Божјо, монаси�е излегуваа� во 
�ресре� секогаш кога можнос�и�е дозволуваа�. 
Ма�еријална�а �омош ш�о овие два Манас�ира 
им ја даваа� на луѓе�о кога им е нај�о�ребна е 
силна у�еха и с�абилен �о�слон во нивни�е жи-
во�и. Покрај дирек�на�а �арична �омош, �ие и 
индирек�но  влијаа� на �одобрување на социо-еко-
номскио� с�а�ус на �оединци�е и семејс�ва�а, 
вршејќи на некој начин �осредничка улога �ри вра-
бо�ување�о. Имено, Манас�иро� е мес�о кое го 
�осе�уваа� луѓе од цела�а држава кои �о свои�е 
социо-економски особенос�и  се �рибројуваа� кон 
различен о�ш�ес�вен слој и чија со�с�веничка 
с�рук�ура, ги �рави да бида� рабо�одавачи или 
рабо�обара�ели. За�ознавајќи се меѓусебно за вре-
ме на �осе�и�е на Манас�иро�, меѓу нив с�он�а-
но се изродуваа� нови �ознанс�ва, �рија�елс�ва, 
нови договори за сорабо�ка, за врабо�увања и�н. 
Ко�ирајќи го монашкио� образец на однесување кој 
�одразбира �равење добро на другио�, �ие ш�о 
живо�о� ги �ос�авил да бида� рабо�одавачи ја 
с�асуваа� своја�а душа, �равејќи им добро дело на 
оние во нужда од врабо�ување и средс�ва за одржу-
вање на свое�о семејс�во. Оние, �ак, ш�о се на-
оѓаа� во си�уација чесно да го �родада� својо� 
�руд, �ов�орно �оучени од монашко�о �ослу-
шание, усрдно извршувајќи ги рабо�ни�е об-
врски, низ �ие дела ја с�асуваа� своја�а 
душа.
Чес�о�а�и може да се сре�не ми-
слење�о дека наука�а и вера�а меѓусебно 
се исклучуваа�, односно дека образование�о и 
ин�елек�уална�а надградба се неш�о не�рио-
ри�е�но во живо�о� на верници�е. Се�ак, секој 
ш�о одблиску го за�ознал Православие�о имал 
�рилика да се увери во с�ро�ивно�о. Ако се разгле-

да хумани�арна�а дејнос� на Бигорска�а Све�а 
Оби�ел, ќе се забележи дека еден голем дел од неа 
о��аѓа на �онудена�а �омош во �роцесо� на об-
разование. Монашко�о бра�с�во и сес�ринс�во 
кое живее во овие два Манас�ири, од обновување�о 
на монашкио� живо� �а сѐ досега, неуморно �ро-
должува да делува во духо� на свои�е �редци – 
�оранешни�е монаси, жи�ели на овие Манас�ири, 
рабо�ејќи на �одигање�о на с�е�ено� на образо-
вание на свои�е чеда. Игумено� на Манас�ири�е 
со голема радос� благословува манас�ирска финан-
сиска �омош за �окривање на �рошоци�е за до�ол-
ни�елно образование, на си�е �оединци кои Бог ги 
дарувал со волја и желба за с�екнување знаења, а 
кои �о�оа ќе ѝ бида� од голема �олза на своја�а 
Мајка Црква и на �а�ковина�а. Така Бигорскио� 
Манас�ир изродил лекари, богослови, свеш�еници, 
ди�ломци, магис�ри и док�ори на науки од раз-
лични с�руки и облас�и, кои без манас�ирска�а 
финансиска �о�кре�а немало да имаа� �рис�а� 
до �овисоки с�е�ени на образование.
Не завршуваа� овде дела�а монашки меѓу луѓе�о 
од све�о�. Не завршуваа�, ами �очнуваа�. Не на-
оѓам збор да го о�ишам се�о она ш�о го видов во 
Манас�ири�е и се�о она ш�о сѐ уш�е го гледам: 
колку деца се изродија, заш�о мајки�е �о сове�о� 
на игумено� и монаси�е одбегнаа абор�ус; колку 
бракови се склучија; колку семејс�ва се �роширија 
со �одмладок; колку деца се израснаа, хранејќи ја ду-
ша�а со Хрис�ови�е Дарови, а �ело�о со храна�а 
која Манас�иро� им ја обезбедува; колку болес�и 
ос�анаа само с�омен од мина�о�о; колку закани за 

бракоразводи �редизвикани од егзис�енцијални 
�роблеми се обессилија; колку живеалиш�а и 
домови се �одигнаа благодарение на манас�ир-

ски�е градежни ма�еријали; колку ученици ја 
за�очнаа учебна�а година со ком�ле�ен 
ученички �рибор; колку с�уден�и си ги 
�ла�ија семес�ри�е...

Ова се само скромни �римери за �оа како 
монаси�е кои го ос�авија све�о�, не ги ос�а-

вија луѓе�о. Ова се си�ни слова за оние кои го 
на�уш�ија градо�, но не и о�ш�ес�во�о. Ова се 
�рошка зборови за оние кои осамувајќи се во мо-
наш�во, ги здружија луѓе�о во Бога.
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ДРУЖБАТА СО ДУХОВНИКОТ...
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...НАЈГОЛЕМА РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА 
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Наместо заклучок

Ш�о да заклучи ограниченио� човечки ум, кога 
доаѓа во до�ир со дела небесни, неограничени, а 
земни? Каква ли �офалба, или благодарнос�, ќе е 
кадарна да искаже човечка конечнос� кон оние низ 
чии дела се чувс�вува дишење�о на Бесконечнио�? 
Никакви величес�вени зборови не можа� да ја до-
сегна� великос�а на монашко�о на�човечко, вон-
временско залагање.
Ис�овремено �ак, оваа �ешко�ија на зборо� да ја 
�рикаже величина�а на неш�а�а, ја �оразува обич-
нио� човечки �оглед. Каков ѝ е �огледо� на мајка�а 
чие де�е монаси�е го ослободија од ро�с�во�о на 
дрога�а? Каква му е солза�а на средовечнио� маж 
кој ос�анува без живеалиш�е, а монаси�е му го 
нуда� својо� дом, хранејќи му ги деца�а? Каква е 
�регра�ка�а на баба�а за новороденио� внук, кој 
за малку ќе го убиеше нејзино�о инсис�ирање ќерка 
ѝ зависница да абор�ира? И уш�е, каква е насмев-
ка�а на оној ш�о се буди од о�ерација, на која мо-
наси�е го ис�ра�ија, �ред болес�а целосно да му 
го ис�ие �ело�о? Каква е благода��а на ш�о�уку 
венчани�е, �осле колебливос�а за влегување�о во 
брак? Таква е...Хрис�ова... радосна, мирна, с�окојна, 
�р�елива, благодарна и над сѐ ЉУБОВНА с�анува 
душа�а, до�рена од �рога�елнос�а на монашки�е 
дела. Пред нив молчи секоја �сихологија, социоло-
гија, економија, �оли�ика. Пред нив о�с�а�ува се-
која биологија, хемија и медицина. И сѐ ш�о ос�а-
нува е само да се конс�а�ира, без с�особнос� да се 
објаснува ни како, ни зош�о.   
Конс�а�ирајќи ги �сихолошки�е и социо-еко-
номски�е ефек�и од �ос�оење�о на една ваква 
инс�и�уција, иако �аа �о своја�а суш�ина не 
е �оа, слободно можеме да кажеме дека Манас�и-
ро� е многу �овеќе од хумани�арна заедница. Во 
�оширок о�ш�ес�вен кон�екс� �ој �ре�с�авува 
силен корек�ор на девијации�е и �а�ологии�е 
на едно �одлабоко ниво. Во современо�о демо-
кра�ско-ка�и�алис�ичко о�ш�ес�во кое во многу 
�оголем с�е�ен е девијан�но с�оредено со негови�е 
�ре�ходници, и кое е ис�равено �ред �редизви-
ци�е да ги коригира �ореме�увања�а во однесу-

вање�о и функционирање�о на �оединци�е и гру-
пи�е, Бигорскио� Манас�ир и неговио� Ме�ох  се 
јавуваа� како инс�румен�и за о�ш�ес�вена само-
корекција кои, низ неформални облици на дејс�ву-
вање, �ос�игнуваа� сериозни резул�а�и. Она ш�о 
е особено важно да се забележи е дека, слабеење�о 
на �а�олошки�е однесувања е само резул�а� на 
еден �одлабок �роцес ш�о �од влијание на делу-
вање�о на овие Манас�ири е во голем �одем. С�а-
нува збор за ин�ензивно влијание врз �о�равање�о 
на о�ш�ес�вена�а свес�, како збирен ен�и�е� 
којш�о �она�аму �ри�иска врз индивидуа�а, 
коригирајќи го нејзинио� �а� од о�ш�ес�вено 
не�рифа�лив и девијан�ен во о�ш�ес�вено ко-
о�ера�ивен и �олезен. Си�е овие �ридобивки за 
о�ш�ес�во�о ш�о имаа� извор во големо�о зала-
гање на игумено�, о�ец Пар�ениј, а се одрабо�ени 
со раце�е и срца�а на монаси�е и монахињи�е од 
негово�о бра�с�во и сес�ринс�во, �о своја�а зна-
чајнос� се бесцене�и за сегашни�е, но и за идни�е 
�околенија. Пос�авување�о на духовнио� живо� 
како ан�и�од  на разуздана�а неморалнос� во 
денешниве дни и нудење�о на Хрис�а, како един-
с�вено неш�о ново �од сонце�о (како ш�о игуме-
но� чес�о милува да каже), досега на кра�ок рок, 
се ефек�уираше врз горес�омена�и�е �одобру-
вања (�о�равање на социо-економскио� с�а�ус 
на граѓани�е, с�речување на одлагање�о за с�а�у-
вање во брак, зголемување на на�али�е�о� низ 
�ромовирање на вреднос�а за раѓање деца, олесну-
вање на �рис�а�о� до здравс�вена заш�и�а и 
образование, намалување на с�а�ки�е на секаков 
облик на криминални ак�ивнос�и, одвраќање од 
ав�одес�рук�ивни идеи за самоубис�во како и 
с�речување на рецидиви, сериозно �о�равање на 
сос�ојба�а со зависнос�и�е, зближување на луѓе�о 
меѓусебе и ублажување на с�е�ено� на алиенација, 
�оучување за верска, национална, е�ничка, �олова, 
кул�урна, с�а�усна и секаков друг вид на недис-
криминација и�н.). Со Божја �омош, �одолгороч-
ни�е фак�и ос�анува до�рва да ги видиме.
Со љубовнио� �рис�а� овие Манас�ири му ја 
�окажуваа� на вернио� народ  вреднос�а на мир-
нио�, с�окоен живо� и  ѝ го враќаа� најгорно�о 
мес�о на доблес�а да се биде „обичен човек“.



Слава Му на Единио� Бог, заш�о во овие немирни времиња ни ис�ра�и град ш�о све�и на врв �ланина 
(М�. 5, 14). Слава Му ш�о ни ги дарува игумено� и монаси�е и нè одведе �ри нив. Слава Му, ш�о ни дава 

зборови с�оред човечки�е сили, да ги о�ишеме дела�а ш�о Самио� Он ги �рави низ монашки�е заложби. 
Слава Му за оние кои со очи гледаа� и ги забележуваа�, со уши слушаа� и ги разбираа� Негови�е дејанија, 

�а Го �рославуваа� Негово�о Све�о име. 
Вечна благодарнос� на Све�ио� Гос�одов Пророк, Пре�еча и Крс�и�ел Јован. Чес� и �оклонување на 

Све�ио� и �обедоносен Георгиј! Особен радосен восклик кон Мајка�а Божја, Пресве�а�а наша Владичица, 
Богородица и Секогаш Дева Марија.

Надевајќи се на моли�вено�о зас�а�ниш�во на нашио� духовен о�ец, игумен, добро�вор, �омошник, 
утеши�ел, лекар и чувар и на �она�амошна�а �о�кре�а на монашки�е �о�ли моли�вени срца, со свес� 
за нецелоснос�а на на�ишано�о, завршува едно слово за голема�а љубов Божја, низ дела�а на оние кои му 

ги �осве�ија свои�е живо�и. 

Слава на О�ецо�, и Сино�, и Све�ио� Д�х.
Амин!
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Журналис�ичка�а син�агма од медиумски�е обја-
ви за македонскио� манас�ирски ком�лекс „Све�и 
Јован Крс�и�ел – Бигорски“ во �оследниве две 
децении е одушевувачка: нема ни�у еден �екс� со 
нега�ивис�ички комен�ар. Си�е ре�ор�ерски 
на�иси ги о�ишуваа� �реродбенски�е години и 
лични�е им�ресии на �ишувачо�, наслови во кои 
све�ољубие�о се раскрилило со дос�иг до сечија бо-
гонаклона душа и восклик. Дури и кај чеда�а Гос�о-
дови кои �рв�а� доаѓаа� во оваа Све�а Оби�ел. 
Нема Све�илиш�е во Македонија и �ошироко, во 
с�оредба со Бигорски кое било �о�рисутно на на-
словни�е с�раници и кое  ги о�ворало најударни�е 
рубрики на �еча�ени�е и елек�ронски�е медиуми 
во �еко� на измина�и�е дваесе� ле�а Гос�одови.
Ис�ориски гледано, дваесе��е години с�оредени со 
995 години кои се зад Бигорски, (основан е во 1020 
година од с�рана на монахо� Јован), се мали, �а 
се�ак �реродба�а од измина�иве две децении која 
ус�еа да ги обедини си�е мина�и многуле�ија, е ог-
ромна. Се�о �оа, красно�исно е �ренесено од нови-

нарски�е �ера, осведочени од нивно�о �рисус�во 
на само�о мес�о. Најударна�а оценка на седма�а 
сила е дека с�анува збор за години во кои овој Божји 
дом ја доживува своја�а најголема �реродба во секој 
�оглед: духовно-црковен, мисионерски, закрилнич-
ки, национално-кул�уролошки, гради�елски... 
Ле�о�о 1999-�о, Поглаваро� на Македонска�а 
Православна Црква – Охридска Архие�иско�ија, 
Негово�о Блаженс�во, Архие�иско�о� г. г. С�е-
фан, �огашен Ми�ро�оли� Брегалнички, �о раз-
гледување�о на манас�ирскио� ком�лекс, ќе рече: 
„Ме обзема чувс�во на восхи�, заш�о ре�ко каде, 
а можеби и никаде на друго мес�о, не се надгради-
ло �ака Божјо�о и човечко�о, она ш�о Бог Творе-
цо� му го �одарил на ова мес�о и она ш�о чове-
ко�-мајс�ор го �одигнал на овој �рос�ор. „Тука 
царува убаво�о и совршено�о“ („Нова Македонија“, 
24.07.1999).
При �осе�а�а на овој Манас�ир, она ш�о нај-
многу ја дразни новинарска�а љубо�и�нос�, се не-
избежни�е ис�ориски извори, фак�и и �реданија. 

Мирослав С�ироски, Марга С�олеска, Елизабе�а Арсоска

Две преродбенски децении
полни со светољубие
и восклик
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А нив ги има многу и колку и �а�и да се �ов�ору-
ваа�, секогаш се ин�ересни за �ишување. Речиси 
и да нема медиум кој барем еднаш не информирал 
за Чудо�ворна�а икона, за монахо� Јован, за �оа 
дека со доаѓање�о на Османлии�е кон крајо� на 
XIV век Манас�иро� бил разурна� и од целио� 
ком�лекс не ос�анало речиси ниш�о... Новина-
ри�е го ци�ираа� Бигорскио� голем �оменик, 
од кој дознаваа� дека Манас�иро� бил �ов�орно 
обновен во 1743 година од с�рана на јеромонахо� 
Иларион, кој бил и �рвио� игумен на Бигорскио� 
Манас�ир во �оново време.
Во журналис�ички�е но�еси ос�анува забележан 
секој збор, секој ис�ориски фак�, секоја легенда 
којаш�о монаси�е со особена внима�елнос� им 
ја раскажуваа� на намерници�е. Чиниш и сами�е 
се восхи�уваа� на секој збор, на секоја реченица со 
која ја оживуваа� �риказна�а. Како за �рв �а�, за-
едно со вас да с�оја� �ред иконо�исо� и ол�аро�, 
�ред икони�е во манас�ирска�а црква �осве�е-
на на Све�и Јован Крс�и�ел, иако �олку добро го 
знаа� секој агол, ш�о само �о звуко� на камено� 
�од нивни�е с�а�ала можа� да се ориен�ираа� 
каде се наоѓаа�. А новинари�е го в�иваа� секој 
збор, секој говор на црноризецо�, но и за�ишуваа�, 
од с�рав да не заборава� дека оваа бескрајна убави-
на не е само овде и сега. 
Новинарски�е сведош�ва се неизбришливи...
Манас�иро� во измина�и�е 20 години е симбол 
на обнова�а на духовнио� живо�. „Благо-
словен е оној кој доаѓа во име�о Гос�одово“, 
�ишува на влезо� на овој дом за моли�ва. 
Човеко�, о�како �ос�ои за�ишувал, 
ос�авал знаци, сведочел... Од него 
�омоќен е само Бог. Бигорскио� 
Манас�ир сведочи за Негово�о 
дело. 
Верници�е на ова све�о 
мес�о на�равиле заед-
ница која низ години�е 
ќе с�ане синоним за не-
гување на вис�инска�а 
вера, со неизмерна �очи� 
кон вредно�о од мина�о�о и 
�о��ик за �вореш�во�о во сегаш-

нина�а и во иднина. Посе�и�ели�е во огромен 
број доаѓаа� на делник и на �разник, за моли�ва, 
за с�окој, за лек, за радос�, за секое добро... Доаѓаа� 
и се насладуваа� на благода��а која �ребива во се-
кој миг, од зора�а до залезо�. 

Паметник
Многумина од новинари�е овде за �рв�а� го вдах-
наа квасецо� на вис�инско�о све�олебие. Некои 
раскажуваа� дека �рес�ојувале во многу манас�и-
ри на балкански�е �рос�ори, �а дури и �одалеку. 
Но, никаде како овде во Бигорски, не с�ознале дека 
години�е се �аме�ник со �еча� на вечнос�а кој 
вруточки се с�ојува со денешнина�а и води кон 
иднина�а, со уш�е �осилни духовни с�ерни. Но-
винари�е о�криваа� дека во Бигорски го научи-
ле исконско�о �равило: „ако знаеме да го кре�име 
с�аро�о, ќе умееме да го возвишиме и ново�о“, 
или дека „овој дом за моли�ва ќе биде огниш�е за 
си�е души жедни и гладни за духовна нахрана и 
све�о на�и�ие“. Меѓутоа, се�о �оа велеле�ие не 
се создава �оинаку, освен со небесно-ерусалимски 
ред на земјава, со многумоли�вено би�исување, со 
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�ослушание и ис�олнение, со радос�ие кое води кон 
нови и уш�е �осилни �ориви. 
„Таинс�вена�а енергија на Бигорскио� Мана-
с�ир“ („Ре�ублика“, 11.01.2014) е новинарска им�ре-
сија која го о�ишува чудеснио� звук на �рирода�а 
во дворо� на Све�и Јован Крс�и�ел за кој збору-
ваа� многумина ш�о го �осе�иле Манас�иро�. 
„Вероја�но ни�у научници�е не ќе можа� да 
о�крија� дали Крчин �раќа �ајни �ораки или Ра-
дика �реку жуборо� на свои�е диви води раскажува 
за векови�е �ред нас или, �ак, �рирода�а на свој 
начин ја раскажува �риказна�а за Бигорскио� Ма-
нас�ир. Духовна�а енергија се чувс�вува со си�е 
човечки се�ила кога ќе се загледа�е во хоризон�о� 
кон Рос�уше, Требиш�е и кон Би�уше и �о�аму кон 
Деша�. Со �омал или �оголем ин�ензи�е� неа ја 
чувс�вуваа� си�е, и Хрис�ијани и муслимани, и 
�а�ници намерници, и аван�урис�и ш�о �а�у-
ваа� од За�ад кон Ис�ок, и редовни верници кои не 
можа� да замисла� да го �омина� �а�о� од Дебар 
кон Маврово, а да не зас�ана� и да за�ала� свеќа 
за здравје на најблиски�е“. Дека во Бигорски верни-
ци�е не се дела� на �равославни и муслимани ќе 
�осведочи и Архимандри�о� Пар�ениј кој во едно 
од свои�е ин�ервјуа („Вечер“, 06.01.2015) ќе изјави: 
„За жал, големи�е �равославни македонски села 
денес се �разни, освен во ле�нио� �ериод, но Ма-

нас�иро� во свое�о о�кружување ги има свои�е 
браќа �о крв, Македонци�е со исламска вероис�о-
вед, изложени денес на слична асимилација, на која 
бевме �одложени и ние во ΧΙΧ век“.
Од средина�а на 90-�е, во мина�ио� век, со до-
аѓање�о на �рви�е монаси,  редо� беше моли�ва, 
рабо�а и обнова. Така ос�ана и до денешни�е дни. 
Паралелно со духовнио� живо� ш�о догма�ски се 
�очи�уваше дури и во време�о на големи�е иску-
шенија, верници�е кои доаѓаа, но и дарежливи�е 
луѓе и ком�ании кои �омагаа, знаеја дека града� дел 
од ис�орија�а на Македонија, нејзино�о кул�урно 
и духовно наследс�во. Тоа ш�о го создале и исчувале 
наши�е �редци е основа за надградување на уба-
вина�а и ав�ен�ичнос�а на велеле�на�а мијач-
ко-реканска орнамен�ика. 
Бигорски е симбол на обновено�о монаш�во и 
�аме�ник за хрис�ијанско�о чес�вување. Вера�а 
овде се �о�врдува со дела. За�ишано е: „Млади�е 
монаси се �руда� да ги ис�олна� заве�и�е на 
воздржание од секаков грев и �орок, девс�венос�, 
безусловна �ослушнос� кон својо� духовник и 
Црква�а и �о��олно�о сиромаш�во до смр��а, 
само заради единс�вено�о и вечно Царс�во Небес-
но“(„Све�иклимен�ово Слово“, 1998 година, �екс�: 
„Нови монашки заве�увања во Бигорскио� Мана-
с�ир“). 

Во години�е на залезо� на 20. век ре�ки беа новинари�е кои навраќаа во оваа Све�а 
Оби�ел. Уредувачки�е �оли�ики на редакции�е немаа доволно храброс� да се с�ава� 
над �оследици�е од а�еизмо�, заш�о и сами�е беа носи�ели на �акви�е �оли�ики, 
беа �олку духовно обезличени, ш�о не чувс�вуваа �о�реба да одвоја� �рос�ор во ме-
диуми�е за цркви�е и манас�ири�е. Еден од ре�ки�е македонски новинари кој во 
„Нова Македонија“ �ишуваше на �еми од Православие�о и негови�е све�и храмови 
беше Мирослав С�ироски кој, за жал, од 12 декември 2014 година не е меѓу нас. Се упокои, 
но зад него ос�анаа зборови�е со кои ќе ја о�ише своја�а желба и храброс� во скуд-
ни�е времиња да �ишува за црковнио� живо�: „Ш�ом Бог ќе го в�ери својо� �рс� во 
одбрано�о земно чедо, �оа ќе го најде и �а�о� до Све�илиш�е�о, за кое ќе го на�ише 

најдобрио� �екс� и ќе се заложи �ред уредници�е �ој да биде објавен“. 

310

20 години возобновено монаш�во



311

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

Тој �ишуваше и за свеченио� чин за замонашување на момче�о од Би�о-
ла  кое го доби име�о Пар�ениј. „Чувс�вував и верував дека �ој све� чин 
ќе биде еко� на ново�о кле�ало за обнова на заборавено�о крајрадичко 
монаш�во. Бев �рија�но изненаден со одлука�а на колегиумо�. Бев ис-
�ра�ен на �а�. Не може да се о�ише �огашна�а радос� во мене која како 
на невидливи крилја да ме носеше кон Све�илиш�е�о“, ќе за�ише самио�.

По монашко�о удос�ојување на о�ец Пар�ениј, Бог сакаше �рва�а мо-
нашка заедница да ја за�очне обнова�а на све�оо�ечка�а мисија на овој 
македонски Сион и благоволи, во хрис�ољубива �регра�ка да му се најда� 
и други негови со�а�ници кон с�асение�о. Одекнаа кле�ала�а и камба-
ни�е многувековни на бигорско�о све�о огниш�е во слава на Бога и на 
Све�и Јован Крс�и�ел. Тоа му замиле на Бога и Он благослови да се раскри-
ли радос�а Све�ијованова како јас�ие и �и�ие за гладни�е и жедни души, 
кои �ои�аа �ругоре кон извориш�е�о на голема�а радос�. Почна како 
�о�ок народо� да кро�кооди и богомоли во Бигорски, но за кра�ко време 
�ро�очение�о с�ана сенародно и река разбрани кон Све�илиш�е�о за 
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све�оводје жедна. 
Во срца�а на �ре�одобни�е о�ци набликна�ио� 
народ радос� донесе, слевајќи се во моли�ви�е кон 
Бога за Хрис�оугодие и с�асение на души�е чо-
вечки. И виде народо� дека Небо�о �ов�орно го за-
крилило Бигорски, �а замолија луѓе�о да �омогна� 
во обнова�а на рас�адна�о�о, на в�емелување 
и �одигнување на �о�ребни�е новоградби. Беше 
�о�врдено дека монаш�во�о во Македонија може-
би беше замрено, но не и заборавено. 
Полека, во Манас�иро� �очнаа да доаѓаа� и дру-
ги новинари кои ги о�ишуваа �ешко�ии�е, со 
кои се соочуваше ново�о бра�с�во на �а�о� кон 
воскреснување на ова Све�илиш�е. Но, дека ус�е-
аја. „Не�озна�о�о е вис�инско Мачениш�во“, вели 
еден радио ре�ор�ерски за�ис од �ред �е�наесе�и-
на години за Бигорски, објавувајќи дека �окму Ма-
чениш�во�о е радос� за одбрани�е да го изода� 
�а�о� до новосоздание�о.
Први�е монаси со ангелска љубов и огромна �ос-
ве�енос� ја за�очнаа монашка�а мисија, го ожи-
веаја и орадос�ија црковнио� живо� како на Ма-
нас�иро� �ака и на реканскио� и мијачкио� крај. 
С�ароседелци�е во Река милуваа� секоја радос� 
да биде со бигорски благослов. Така било о�секогаш, 

�ака и ќе ос�ане.
Мисла�а новинарска гласно обзнани дека мо-
наш�во�о е душа�а на Манас�иро�. Бигорски и 
на �оче�око�, ис�о како и денес одигра ис�ориска 
улога во доближување�о на вера�а до народо�, осо-
бено до млади�е. 
Журналис�и�е денеска се рела�ивно млади луѓе, 
но упорни во �рагање�о �о с�ории. Само кра�ко 
кон�ак�ирање со Бигорско�о бра�с�во и �ие 
веќе со нова вера ода� во Све�илиш�е�о. Вела�, 
дека �аму се вдахновуваа� со нови духовни сили за 
ус�ешно завршување на обврски�е. Во �ие години 
на обнова во Манас�иро� дојде до �реродба во ду-
ховно�о би�исување на македонскио� народ, на 
верници�е, но и на други�е. Особено е �очувс�ву-
вано �рисус�во�о и �осве�енос�а на младина�а. 
До�огаш, беше не�оимливо млади�е да се вида� на 
�разник, а особено не во обичен ден во манас�ир, на 
Ли�ургија, на Причесна... Беше мис�ерија да се с�о-
мене зборо� духовник, ис�овед�а беше несвојс�ве-
на за луѓе�о излезени од канџи�е на а�еизмо�, а 
�рес�ојо� во манас�ир беше не�ознаница. 
И новинари�е беа жр�ви на вакво�о мнение. 
Меѓутоа, бра�с�во�о во Бигорски �окму во �ак-
ва�а сос�ојба виде необрабо�ена, а �лодородна 
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нива, на која �рудољубиво ѝ се �осве�и. Со �еко� на време�о луѓе�о �оч-
наа да сфаќаа� дека Бигорски е духовен �ро�о�и� на �есна�а вра�а кон 
с�асение�о и за�оа оваа Све�а Оби�ел се сака од срце. Таа �росве�лува, 
облагородува, �росве�ува, освојува... 
Новинари�е не крија� дека во ова Све�илиш�е научиле о�и наша�а 
вера е исконска и �радедовска, која ус�еала да �реживее многу искушенија. 
Македонска�а Православна Црква – Охридска Архие�иско�ија, објавија 
�ие �реку свои�е медиуми, со значи�елна �оддршка од верници�е и Би-
горско�о бра�с�во, ус�еа да го доближи монаш�во�о и манас�ирскио� 
живо� до народо�. 

Во Бигорски �ред 20 години чудесно �очна �оврзување�о на све�овно�о 
со духовно�о. Денес �оа е издигна�о на највисок верујуш�и �иедес�ал, 
кој восхи�ува. Беше �оа �лод на монашка�а веронаука, со �оука �реку дела. 
Луѓе�о �очнаа да доаѓаа� од разни краиш�а на Македонија, Балкано� и 
�ошироко. Најмногу радуваше и радува враќање�о во Манас�иро� на ре-
кански�е и мијачки�е домаќини, еснафи, �ечалбари и нивни�е семејс�ва. 
За нив, Бигорски бил и ќе биде све� македонски Сион, неисцр�на ризница 
за уме�нос�а. 

Ре�ор�ерка�а конс�а�ирала дека о�секогаш во Манас�иро� Божја�а 
служба се служела на црковнословенски јазик и дека монаси�е биле главно 
Мијаци. При�оа бил упо�ребуван главно мијачкио� дијалек�. 
И денес население�о од Река, �а дури и оние кои одамна се иселиле и о�ишле 
�о белио� све�, не го заборавиле Манас�иро�, кого го чувс�вуваа� како  
свој дом. Колеги�е, коиш�о разговарале со нив, објавија дека ним Мана-

Меѓу �исанија�а на оваа �ема со особена убавина се ис�акнува �екс�о� 
насловен како „Оска на небески и земски случувања“ („Македонско Сонце“, 
28.05.1999), во кој се нагласува дека �оа е мес�о�о каде �радиционално 
се собираа� ко�аничари�е кои цр�а� вдахновение од неисцр�ливио� и 

раскошен, речиси, како од имагинација �ојавен иконос�ас. 
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с�иро� им е во душа�а. И не само ним. Луѓе од раз-
ни краиш�а невидени никогаш, овде, уш�е во мана-
с�ирско�о �редворје, разговараа� како да се знаа� 
со години. С�ануваа� �рија�ели. 
И новинари�е �очнаа да се �реобразуваа�, дел дури 
и да бараа� благослов од о�ци�е. Пишуваа дека 
нема �очис�о гнездо од монашко�о срце. „Тие цр-
норисци храбри, секој со своја�а духовна силина во 
моли�ва�а, �ука, �окрај бисерна�а Радика, на бе-
лио� бигор, со вера �осилна дури и од све�лина�а 
ја с�о�ија с�удена�а на�лас�ија меѓу боговерие�о 
и искушенија�а на човекоби�ие�о. Го оживеаја 
Манас�иро�. Ги вра�ија богослужби�е, Ли�ур-
гија�а, Причесна�а, бденија�а, ли�ии�е, слави�е 
и �рослави�е на големи�е �разници...“(„Дневник“ 
11.09.2011).
С�аса време�о кога во најударни�е рубрики во 
весници�е и с�исанија�а се �ојавија �екс�ови за 
живо�о� во Манас�иро�, �екс�ови кои �очнаа 
да им ги о�вораа� очи�е и срца�а на луѓе�о, �а 
и на новинари�е, кои ги на�ераа да ја с�ознаа� 
вис�ина�а над вис�ини�е – дека Бог ги милува 
дело�ворци�е, ги сака искрени�е и чис�и�е �о 
душа. Требаше да се верува и да се рабо�и. 
Новинари�е �очнаа да ги �ренесуваа� �оуки�е од 
свеш�еници�е. „Вера�а �равославна – �оа е жи-
во�о� човечки и како ш�о човеко� се сака себе си, 
�ака не може и без вера�а“, објави еден �ор�ал на 
ин�ерне�. Друг, �ак, на�иша дека одење�о во црк-
ва, односно манас�ир �реба да е �одвиг, ослободен 
од секакви модернис�ички на�ливи и �о�улизам, а 
моли�ва�а мора да е љубов кон Бога. „Суш�ина�а 
на вера�а е �аа да се чувс�вува, да го ис�олнува чо-
веко� и да го води низ вреднос�и�е на живо�о�“, 
одекна во радио-за�ис гласо� на ре�ор�еро�, 
кој �родолжи: „За�оа, обновенио� манас�ирски 
живо� во Бигорски беше со цел враќање на луѓе�о 
во Све�илиш�е�о и нивно воведение во вис�ин-
ски�е вреднос�и на вера�а �равославна, односно 
расве�лување на морални�е с�ојнос�и на жи-
во�о�“. 
Во �еко� на измина�и�е две децении новинари�е 
објавуваа дека Бигорски�е монаси, особено Архи-
мандри�о� Пар�ениј, имаа� свои духовни чеда, 
речиси, низ цела Македонија, како и во с�ранс�во. 

Речено е дека �ие, верници�е, доаѓаа� �ри својо� 
духовник во Манас�иро�. Меѓутоа, бигорски�е 
ангели �ос�ојано се во мисионерски движења �о 
градови�е и села�а, �осе�увајќи ги свои�е духовни 
чеда и с�екнувајќи нови. 
Во �оа �редводи Архимандри�о� Пар�ениј, кого 
верници�е веќе го вос�риемаа� како о�ец-С�а-
рец, заради мудрос�а во заедничарење�о, зара-
ди знаења�а, заради ис�олнение�о со Све�и-
климен�ие, со ш�о ги води верници�е �о �а�о� 
на с�асение�о. Новинари�е со �раво најчес�о 
бараа� да се сре�на� со него. Иако �реголемо е 
множес�во�о на верници чијш�о духовник е �ој, 
се�ак, о�ецо� секогаш наоѓа време да ги ислуша и да 
ги �оучи си�е нив. Тој знае, еднос�авно умее, да ја 
скро�и бура�а во срце�о на секое чедо, �онекогаш 
само со �оглед, �онекогаш со насмевка, а �онекогаш 
со часови и многу �р�ение. Благослово� од о�ецо� 
е дар во слава на Бога. Тоа чеда�а негови го знаа�, 
го �очи�уваа� и му се радуваа�. Во едно ин�ервју 
(„Вечер“, 06.01.2015) на �рашање�о како �ос�игнува 
да им �осве�и внимание на си�е свои духовни чеда, 
о�ец Пар�ениј одговара : „Односо� духовен о�ец – 
духовно чедо не се брои во кван�и�е�, �уку во ква-
ли�е�. Има денови кога навис�ина се чувс�вувам 
�реизморен и �резаси�ен од многуте кон�ак�и со 
луѓе и многуте ис�оведи. Но, свесен сум дека никако 
не смеам да се жалам и да �агувам, �уку да бидам 
бескрајно благодарен на Бога ш�о ги ис�олни мо-
и�е моли�ви и желби – Бигорскио� Манас�ир 
�ов�орно да с�ане Све�илиш�е кое ќе �ривлеку-
ва верници од си�е краиш�а на наша�а земја, да 
с�ане �ричина за �о�равање�о и с�асение�о на 
многумина, да с�ане �ивко �рис�аниш�е на обре-
мене�и�е од овој све�, да с�ане утеха и надеж... Во 
мое�о срце, како духовник, има мес�о за си�е оние 
кои ќе го �обараа� Бога, �а колку и да се на број“.
Новинарски�е �ера за о�ец Пар�ениј ќе �осведо-
ча� дека е �озна� �о својо� нес�окој додека за сѐ 
и во сѐ, не го најде најдобро�о, најкреа�ивно�о – 
во градби�е, визан�иско�о �еење, служби�е, но 
и во доброде�елна�а дејнос� – да им �омага на 
млади�е, особено на оние кои скршнале од вис�ин-
скио� �а�. 
Голем број новинари, во �еко� на години�е сво-
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е�о ре�ор�ерско крш�евање на духовно-црковни 
�еми го за�очнуваа �окму од Бигорскио� Мана-
с�ир. Овде бра�с�во�о, �резен�ирајќи им ја се�а 
Вис�ина, ги �оучуваше да не зас�рана� во �ишу-
вање�о. Некои журналис�и веднаш сфа�ија дека 
Црква�а е многу одговорен ресор за рабо�а, но дека 
ис�овремено, �ре�с�авува духовна храна која умее 
и да исцелува. За�оа, некои имале среќа да бида� 
сведоци како монаси�е со моли�ва ги с�ојуваа� 
мугра�а со раздение�о; �ладне�о со квечерина�а; 
ноќ�а со зора�а. Има новинари кои �рисус�вувале 
и на сеноќно бдеење, кога душа�а човечка се ис�ол-
нува со Бога, а �о�оа �ело�о не чувс�вува никаков 
замор, ни�у �ос�анос�. 
Расцу�о� на монашкио� живо� и заедниш�во�о 
со верници�е во Бигорски веќе две децении е ре-
довно �рисутно во македонски�е медиуми. Се �ол-
неа насловни�е с�раници со наслови кои сведочеа 
за љубов�а на македонскио� народ кон вера�а и 
Пре�ечево�о Све�илиш�е �окрај Радика. Со ми-
сија�а за �очи�ување на вера�а и �радиција�а, 
Бигорски �окажа и докажа дека македонскио� 
народ знае и сака да го �очи�ува �радедовско�о 
наследс�во и да ја негува �равоверно исконска�а 
вера Хрис�ова. Иако беше �ешко, �ишуваа� коле-
ги�е, монаси�е во ниеден момен� не о�с�а�ија 
од цел�а да им �окажа� на верници�е како се сака 
и како се �очи�ува Бог и Неговио� све� дом на 

Земјава.

Парче спомен 
Освен главна�а манас�ирска црква на Све�и Јо-
ван Крс�и�ел, во сос�ав на самио� ком�лекс на 
Бигорскио� Манас�ир се наоѓаа� уш�е и: �арак-
лисо� �осве�ен на Све�о�о Благовеш�ение, 
�араклисо� на Све�и Ѓорѓи Кра�овски и �аракли-
со� на Све�и Николај Чудо�ворец. Покрај ова, Би-
горски како свои ме�оси ги има: Манас�иро� на 
Све�и Георгиј Победоносец во с. Рајчица, црква�а 
„Св. Ахилиј Лариски“ во село�о Требиш�е –  �рва 
и единс�вена во Македонија која го носи име�о на 
овој Све�ец; црква�а на Све�и Јован во �риле�ско 
Небрегово, како и Ме�охо� �осве�ен на Све�ио� 
Архангел Гаврил и други�е небесни Сили, смес�ен 
�омеѓу села�а Џе�иш�а и Дренок. Во не�осредна 
близина, �ак, на манас�ирскио� ком�лекс се наоѓа 
бигорскио� Ски� кој го носи име�о на големио� 
руски Све�и�ел, Све�и Серафим Саровски, а во 
с. Би�уше, с�ро�и Манас�иро� – Ски�о� на 
Све�и�е Солунски браќа, рамноа�ос�олни�е сло-
венски учи�ели и �росве�и�ели, Кирил и Ме�одиј.
Со �осебен �ие�е� во новинарски�е на�иси се 
�рес�авува Манас�иро� „Све�и Георгиј Победоно-
сец“ во село�о Рајчица – Ме�ох на Бигорскио� Ма-
нас�ир, обновен од �ред неколку години од с�рана 
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на о�ец Пар�ениј.
Новинари�е, (несвојс�вено за нив) многу внима�елно избираа� со кои зборови ќе ја о�иша� несе-
којдневна�а  убавина на ком�лексо� и редо� кој се чувс�вува, уш�е �ред манас�ирски�е �ор�и. „Рај на 

Земја�а - Све�и Ѓорѓија Победоносец“ („Инфомак“, 
10.02.2013), „Рајчица, село�о ш�о освен че�ири црк-
ви го има најубавио� женски манас�ир во земјава“ 
(„МКД“,20 јануари 2014), „Малио� Рај на Манас�и-
ро� во Рајчица“ („У�рински весник“, 10.06.2011), или 
„Ми�ри�е од дебарска Рајчица“ („ВВС на македон-
ски јазик“, 04.03.2011) – на�ис кој о�крива дека една 
од ми�ри�е на Вселенскио� Па�ријарх Вар�оло-
меј е дело на вредни�е монахињи..., се само еден 
мал дел од ре�ор�ажи�е кои ги �олнеа наслов-
ни�е с�раници на медиуми�е. Ре�ор�ери�е 
�ишуваа� дека ова духовно царс�во извишено 

над Дебарско�о Езеро, на само два киломе�ри од 
Дебар �ре�с�авува  вис�ински духовен све�ил-
ник и чувар на Православие�о. Таму, �одалеку од 
цивилизација�а, дванаесе� сес�ри го �осве�иле 
живо�о� на Бога. Тие се извонредни ин�елек�у-
алки кои зборуваа� �о неколку јазици. Повеќе�о со 
универзи�е�ско образование и со голема веш�ина 
за ракоделија. Уме�нос�а ја негуваа� заедно со �ос-
ве�енос�а кон Бога, а монаш�во�о не само ш�о 
не ги одвои од нивни�е уме�нички с�рас�и, �уку 
духовно им ги надградува.
Како �лод на �ослушание�о, од нивни�е раце изле-
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гуваа� навис�ина �рекрасни дела во кои се в�ка-
ени нивна�а вера и нивна�а љубов. Било да зогра-
фисуваа� икони, или да израбо�уваа� ми�ри, да 
�рава� свеќи, бројаници, �емјан, да �роизведуваа� 
мед или ре�ки �ијалоци �о с�ари манас�ирски 
реце��и, монахињи�е �оа го �рава� со целосна 
�осве�енос�, �ринесувајќи го �ожр�вувано сио� 
свој �руд како дар на Хрис�а, и внесувајќи во се-
кој израбо�ен �редме� еден мал дел од себе. За�оа 
си�е �редме�и зрача� со �осебна убавина, облаго-
да�ени од моли�ва�а, одразувајќи ја смирена�а 
убавина на Творецо�, Кој, како најголем Уме�ник, 
�реку раце�е на монахо� ги создава си�е �ие 
убавини. Годинава, 2015, за Божиќни�е �разни-
ци беа �о�уларни со израбо�ка�а на �еш�ери 
со Рождес�во�о Хрис�ово, декорирани со слама, 
мов, �ревки, гранчиња и шишарки, кои ги соби-
рале од околина�а на Рајчица („Нова Македонија“, 
05.01.2015).
Тука е и новио� Ски� во манас�ирскио� ово-
ш�арник. „Монашко�о бра�с�во со голема љубов 
го изгради Ски�о� Св. Серафим Саровски во руски 
с�ил“ („У�рински весник“,26.11.2012). Тој е симбол на 
благодарнос� на двовековно�о �рија�елс�во на 
Бигорскио� Манас�ир со Руска�а Црква и 
рускио� верен народ. 
Ле�о�о 2014, �ак, Све�и Јован им донесе 
радос� на жи�ели�е на село�о Би�уше. На 
31 мај ова на�олу зас�ано село �од Крчин го 
разбудија мис�рии�е и ко�ачи�е на вред-
ни�е велешки мајс�ори. Почна изградба�а 
на црква�а –  Ски� на Бигорскио� Ма-
нас�ир �осве�ена на „Све�и�е Кирил и 
Ме�одиј“, која се наоѓа во меснос�а „Драга“, 
до некогашна�а војничка караула „Би�у-
ше“. Ис�овремено со изградба на црква�а 
се реконс�руира и с�ара�а на�уш�ена 
војничка зграда која ќе се �рансформира во 
манас�ирски конак. Една од намени�е на 
ком�лексо� ќе биде ле�ен кам� за �раво-
славна веронаука за деца. Во ре�ор�ажа�а 
„Бигорски го разбуди Би�уше“ („Вечер“ 
20.07.2014) е објавено дека с�ара�а руинира-
на караула која некогаш била �олна со војни-
ци, с�анува духовно Све�илиш�е. „Ре�ки се 

мес�а�а како ш�о е Би�уше, каде ш�о ш�едра�а 
рака на Творецо� излеала �осебна убавина и несе-
којдневна енергија. Со Божја �омош �ука наскоро 
ќе се слуша де�ски џагор и цело�о мес�о ќе зажи-
вее. Домо� ќе биде о�ворен �реку цела�а година, 
�а �оради клима�а и ос�ри�е зими, овде �лани-
раме да ангажираме домаќини – брачен �ар кој ќе 
се грижи за објек�о�. Би�уше е �рекрасно село, а 
меш�ани�е многу срдечни. За�оа, наша намера за 
�она�аму е да инвес�ираме и во реконс�рукција 
на с�аро�о училиш�е, кое би можело да биде одли-
чен музеј на мијачка�а и реканска�а �радиција“. 
Архи�ек�онски, ком�лексо� ќе �ре�с�авува ми-
нија�ура, своевиден �андан на Бигорскио� Мана-
с�ир. („Вес�“, 27.02.2014).
На крајо� на �рвио� месец од 2015 година се-
мејс�во�о на бигорски�е ме�оси и ски�ови се 
збога�и за уш�е едно духовно Све�илиш�е. Ан-
гелска�а вес� до верници�е беше: монашки�е мо-
ли�ви се услишени, Манас�иро� ус�еа да го добие 
Ме�охо� од 14 век („Вечер“ 26.01.2015). Врз основа 
на Законо� за денационализација Манас�иро� 
�осве�ен на Соборо� на Све�ио� Архангел Га-
врил, кој се наоѓа во близина на дебарско�о село 

Џе�иш�е, му е доделен во владение на Би-
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�овеќе се видливи �лодови�е на мисија�а во Би-
горски и Рајчица за �омош и закрила на зависни-
ци�е од �ороци. Како духовен цен�ар за одвикну-
вање од зависнос�и�е, �ие ги лекуваа� грешни�е 
души, враќајќи ги на �раво�а�о� од живо�о�. 
О�ец Пар�ениј несебично, секојдневно, со часови, 
�реку силни�е моли�ви и долги�е разговори, им 
�омага на млади�е луѓе, (без за�ирка) кои скршна-
ле од �а�о� на Вис�ина�а. Тој никого не осудува. 
На�ро�ив, се радува ш�о �ие, браќа�а во Бигор-
ски и сес�ри�е во Рајчица, можа� да им �омог-
на� и да ги с�аса� млади�е живо�и. Вела� дека, 
со �омош�а Божја, ус�еваа� во сѐ. Силна�а вера и 
моли�ви�е се с�асение�о и �реродба�а на сечија 
душа. Млади�е не забораваа�. Голем број од нив �о 
лекување�о во овие Све�илиш�а, како �реродени 
чеда Божји се враќаа� во нормала, создаваа� свои 
семејс�ва, �очнуваа� да рабо�а�... Воскресну-
ва радос�а во нивни�е домови, кај нивни�е ро-

горскио� Манас�ир. Правда�а �обеди.
Бра�с�во�о не�рес�ајно вложува сили за обно-
ва�а и на ма�еријален �лан, но и за духовно�о 
возобновување на Манас�иро� и за ширење на 
Евангелска�а �ро�овед меѓу луѓе�о. Ова е суш�и-
на�а на �екс�о� насловен „Млади�е гледаа� с�ас 
во Хрис�ова�а револуција” („Нова Македонија“, 
19.12.2012), каде ш�о во новинарскио� нас�а�, 
о�ец Пар�ениј изјави дека е радосен ш�о извесен 
�роцен� од младина�а, незадоволна од а�сурдо� 
ш�о го нуди модернио� све� �реку �.н. модерна 
револуција, ги наоѓа �а�о� и одговоро� во един-
с�венио� вис�ински револуционер – с�аси�ело� 
Хрис�ос. Негова�а револуција го �рави човеко� 
борец, нај�рвин �ро�ив с�рас�и�е во себеси, а 
�о�оа и �ро�ив зло�о во све�о�. Тоа е револуција 
на добро�о над зло�о, револуција ш�о ја �обеди 
смр��а. Хрис�ова�а револуција ги надмина си�е 
досегашни револуции и �аа би �ребало секогаш да 
е ак�уелна во нас, бидејќи секогаш е совреме-
на, во вис�инска смисла на зборо�“. 
Новинарски�е редакции денеска се многу 
заин�ересирани за духовно-црковнио� 
живо�, особено за мисионерс�во�о на Би-
горско�о бра�с�во. Последниве години сѐ 
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ди�ели, кои со солзи радосници му благодара� 
на Бога, доаѓајќи �овремено во рекански�е све�и 
гори Синајски. „Млади луѓе бараа� с�ас од дрога�а 
во Бигорскио� Манас�ир“ („У�рински весник“, 
05.02.2008), „Со моли�ви во Бигорски зависници�е 
го бркаа� зло�о“ („Нова Македонија“, 21.05.2011), 
„И Црква�а во борба �ро�ив дрога�а“(„Дневник“, 
14.02.2010) се мал дел од на�иси�е во кои е регис-
�рирана оваа хумана мисија, водена од од евенгел-
скио� за�ис:  Блажени се милос�иви�е, заш�о �ие 
ќе бида� �омилувани (М�. 5,7). 
Ново�о во Бигорски низ дводецениско�о Бого-
зрачение, се �оврзува со све�огорски�е с�ознаи и 
умешнос�а на бигорскио� С�арец, кој од дено� 
кога го даде својо� заве�, заедно со свои�е духов-
ни браќа, а �одоцна и со сес�ри�е од Ме�охо� 
во Рајчица, не�рес�ано гради, �вори, рако�во-
ри... Ре�ор�ажа�а „Све�и Јован Бигорски како на 

Све�а Гора“ („Фокус“, 28.02.2003), ќе �осведочи дека 
сѐ ш�о �аму се случува е само �риродна �оследица 
на она ш�о некогаш се случувало на �ие �рос�ори. 
Новинари�е во свои�е �рилози конс�а�ираа� 
дека денес возобновенио� Бигорски Манас�ир го 
носи �рима�о� на духовен цен�ар, кој изобилува 
со мнош�во  црковни реликвии, Мош�и, крс�о-
ви, икони, фрески, камбани, �ос�авени до совр-
шенс�во, кое ги издигнува си�е све�и градби до 
бесцене�о �вореш�во. Особено в�еча�лива за 
нив е све�огорска�а ес�е�ика, чија инс�ирација е 
�окму Све�а�а Гора А�онска.
Донесување�о на Благода�нио� оган од Ерусалим, 
ш�о од 2009 година се вос�ос�ави како своевидна 
�радиција за Велигден во Бигорски, за новина-
ри�е беше нас�ан од особено значење. Информа-
ција�а за �оа беше објавена на насловни�е с�ра-
ници на весници�е и ги о�вори ударни�е вес�и 
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на елек�ронски�е медиуми, со додавка дека во 
Македонија овој оган за �рв�а� на Велигден 
дојде �реку Бигорскио� Манас�ир. Нас�а-
но� беше возвеличан, налик на чудо. Чудо�о 
се обнароди, одекнуваше во медиуми�е. „Колку 
величес�вено е дело�о на Бигорски�е браќа 
во Хрис�а да им овозможа� на верници�е да 
ја �очувс�вуваа� благода��а на Све�ио� 
Оган и да ја �ренеса� од Све�ио� Град во 
свои�е домови и души“, ќе биде објавено 
во еден од �ор�али�е. А новинаро� Киро 
Ки�роски, кој е еден од ре�ки�е хроничари 
ш�о ја бележи секоја новина во Манас�иро�, 
�ак, во с�а�ија�а насловена „Благода�нио� 
оган ќе го осве�ли Бигорскио� Манас�ир“ 
(„У�рински весник“, 20.04.2011) меѓу друго�о, ќе 
објави: „Бигорскио� Манас�ир с�ана мес�о 
каде ш�о Велигден се �разнува �оржес�вено 
и најдос�оинс�вено, како и во најголеми�е 
�равославни све�илиш�а во све�о�“. 
Ис�овед�а, ќе забележа� новинари�е, е 
задолжи�елна �ред Причесна�а и �оа во 
Бигорскио� Манас�ир е закон. Плени дос-
�ојно�о �очи�ување на Великио� Ден. 
Хрис�ос, со секоја Причесна воскреснува во 
сечие срце. Верници�е Го �римаа� Хрис�а, 
ѕвона� камбани�е, блескаа� икони�е, се радуваа� 
монаси�е и гос�и�е, се дарува црвено�о јајце. 
Особено в�еча�ливо е визан�иско�о �еење кое се 
издигнува до с�е�ен на ангелско славје. Посве�у-
вајќи во својо� �екс� на незаборавни�е служби во 
�екс�о� насловен „Доаѓаа� со мака, заминуваа� 
со солзи радосници“ („Вес�“, 25.05.2003), ќе биде 
објавено дека визан�иско�о �еење �олку милоз-
вучно може да се слушне само во овој Манас�ир. 
Новинари�е-анали�ичари добро забележале дека 
убавина�а, духовнос�а и значење�о на Манас�и-
ро� во години�е �о заживување�о на монашкио� 
живо� �ривлекува и многу верници кои �осакуваа� 
�ука да се крс�а� или да ги крш�еваа� свои�е 
деца, да дојда� за голема и мала моли�ва, да ос-
ве�а� колач за слава, именден или да се заколна� 
на вечна љубов. Особено ин�ересен е чино� кој од 
медиуми�е беше дочекан со �офалби, а �оа е груп-
на�а венчавка. 

Не е новина, но се�ак меди-
уми�е не �рес�ануваа� да објавуваа� дека Ма-
нас�иро� е �ре�олн со верници на си�е значајни 
да�уми. Доаѓаа� оддалеку да се �омола� �ред Чу-
до�ворна�а икона на Све�и Јован, за која силно 
се верува дека ги слуша моли�ви�е кажани од срце 
и ја измолува милос�а Божја за нивно ис�олну-
вање. „За�оа и �рвио� �оглед на �осе�и�ело� во 
црква�а зас�анува врз лико� на Све�и Јован, на 
Чудо�ворна�а икона, која милно ја ис�олнува мо-
ли�вена�а �ишина. Во моли�ва�а на вернико� 
кон Све�и�ело� е надеж�а за небесно услишание 
на негови�е моли�ви...“ („Национал“, 15.04.2002). 
Најмногу доаѓаа� за здравје, за благослов за рожба, 
но и за радос� и благодарнос� за секој Божји ден. 
Вела�, �ака било од дамнина. Секој �разник се до-
чекува и слави со радос�. Особено Божик и Велигден. 
Но, не �омалку радосно е и на Богородични�е, 
све�и�елски�е и а�ос�олски�е денови, за �раз-
ници�е �осве�ени на �а�роно�, Пророко� Јован. 
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„Како и со векови наназад, �радиција�а и 
годинава �родолжи во ова македонско�о 
древно духовно Све�илиш�е, кое беше 
�ре�олно со верници од си�е делови на 
Македонија. Без оглед од каде се, за си�е 
нив ова е мес�о ис�олне�о со с�окој, мир 
и љубов“(„Дневник“, 11.09.2011).
Празнико� на Ус�ение�о на Мајка�а 
Божја е уш�е еден бележи� ден. Од еден 
�аков �овод, воскресна и наслово� 
„Исконски на�еви и с�о�ина рози за 
Мајка�а Божја“ („Вечер“, 07.09.2004), 
во кој новинарка�а меѓу друго�о, ќе 
на�ише: „Мирисо� на рози�е ш�о се 
ширеше од цве�нио� е�и�аф – сим-
бол на Гробо� на Богородица, како 
да беше ис�ио� оној мирис за кој е 
за�ишано дека се ширел од Нејзино�о 
упокоено �ело. Над 200 верници кои 
�рисус�вуваа на бдение�о во чес� 
на Ус�ение�о на Пресве�а Богоро-
дица, ја имаа ре�ка�а можнос� да 
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бида� �рви�е кои ги слушнаа с�а�ии�е, �осебни�е на�еви ис�еани за �рв�а� �ред Е�и�афо� на Мајка�а 
Божја, не само во Македонија, �уку и �ошироко – на Балкано�“. 
Љубо�и�ни�е новинари �ри �осе�а�а на Бигорски и средби�е со Архимандри�о� Пар�ениј, не ос�анале 
рамнодушни и кога се во �рашање корени�е на Хрис�ијанс�во�о. Во мина�о�о Манас�иро� одиграл ог-
ромна улога во духовно�о издигнување на македонскио� народ како значаен книжевен и кул�урен цен�ар. 
Новинари�е не забораваа� �окму �оа да го но�ираа�. Ис�орија�а сведочи дека голем дел од наши�е 
најзначајни �росве�и�ели и �реродбеници, меѓу кои и Јоаким Крчовски и Пар�ениј Зографски, го добивале 
и ширеле образование�о �окму од Бигорскио� Манас�ир. Најголемо�о бога�с�во е сокриено во �рекрасно 
обновена�а библио�ека во која има рако�иси и книги с�ари �о неколку века. („Ре�ублика“, 01.01.2014)
Новина за јавнос�а беше и големо�о чес�вување на име�о и дело�о на обнови�ело� на Бигорскио� Ма-
нас�ир од 19 век, Архимандри�о� Арсениј. „Одбележани 175 години од упокојување�о на игумено� и �ре-
родбеник“ („Вечер“, 28.06.2014) е �екс�о� во кој, меѓу друго�о е наведено дека Архимандри�о� Арсениј е 
личнос� најзаслужна за денешнио� изглед на Црква�а. „Повикал искусни ко�аничари и зографи за изра-
бо�ка на далеку �озна�ио� иконос�ас, ги обновил с�ари�е конаци и изградил нови. Ис�о �ака, ус�еал да го 
�одигне образовно�о ниво на Бигорско�о ќелијно богословско училиш�е, а особено се �огрижил да ја збога�и 
манас�ирска�а книгохрани�елница.  Ова е �рв�а� со ваква свечена манифес�ација да се оддаде �очи� на 
големио� бигорски игумен и �реродбенски деец“. 
Извес�увајќи за овој нас�ан, новинари�е ќе објава� дека �окрај религиозно-ли�ургискио� живо� на мо-
наси�е, чиј дел се и верници�е, Све�илиш�е�о имало и �ошироко влијание. Голема била улога�а ш�о ја 
одиграл значајнио� и многузаслужен игумен, Архимандри�о� Арсениј родум од Галичник, кој ќе зас�ане на 
с�арешинско�о мес�о во оваа Све�а Оби�ел во 1807 година. Тој ќе игуменс�вува 32 години, �о�очно до 1839 
година. За овој временски �ериод Манас�иро� Бигорски ќе доживее највисок �роцут во своја�а долговековна 
ис�орија. Негова�а мисија, 160 години �одоцна ја �родолжува Архимандри�о� Пар�ениј.

Свечена академија во чес� на Архимандри� Арсениј Бигорски
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Нови Времиња
Нови�е времиња создадоа мул�имедијални �овр-
зувања и �ре�с�авувања.  Со нови�е медиуми 
целокупно�о кул�урно-ис�ориско и духовно на-
следс�во, но и манас�ирска�а дејнос�, с�ану-
ваа� дос�а�ни за секого. Доволно е да се о�вори 
веб-с�раница�а на Бигорски. Таму има речиси сѐ. 
За�оа и е една од нај�осе�увани�е и најак�ив-
ни�е од црковни�е с�раници на ин�ерне�. 

Убаво�о во Бигорскио� Манас�ир е не�ресушна 
инс�ирација за �ишувачи�е, кои кон�инуирано го 
величаа� Све�илиш�е�о. Се�ак, ноќ�а на �ламе-
ни�е јазици за момен� ќе ја наруши �аква�а реал-
нос�, бидејќи беше најболна во �онова�а ис�орија 
на Манас�иро�. Имено, на  30 се��ември 2009 го-
дина во манас�ирскио� ком�лекс избувна �ожар, 
�ри ш�о целосно изгоре с�арио� конак „Горни 
Пала�“, со две�е �р�езарии, гос�инска�а �рос�о-
рија, кујна�а, библио�ека�а и монашки�е живеа-
лиш�а. 
После �аа кобна ноќ, игумено� Пар�ениј, иако скр-
шен од болка, со огромна вера, се ис�рави и ги охрабри 
свои�е чеда да не очајуваа� �уку да �родолжа� да 
ја држа� благословена�а вер�икала меѓу Небо�о и 
Земја�а. Медиуми�е како ехо ја �ренесоа негова�а 

изјава: „Бигорски низ ис�орија�а бил све-
дош�во за наши�е �аѓања, 

но и за наши�е 

воскресенија. Се надевам дека о�сега �а на�аму ќе 
има воскресение. Дека ќе се �окаеме... си�е ќе се обе-
диниме. Ќе ја обновиме Све�иња�а и цела�а наша 
Та�ковина. Гос�од ни дава �аква можнос�, за бла-
гослов на си�е нас, да се вградиме во една голема ис-
�ориска Све�иња и �ака �ов�орно да ја докажеме 
наша�а силна вера во Бога“. 

Ис�ио� миг народо� од си�е краиш�а на Маке-
донија �ои�а во с�асување на Све�а�а Оби�ел. 
Огно� с�ивна и доискри, а црногламје�о ос�ана 
како сведош�во за едно ново искушение за цела�а 
македонска нација која ги �о�врди свои�е �раро-
ди�елски хумани вреднос�и. Овој нас�ан уш�е 
�овеќе ги обедини новинари�е, �а си�е, без исклу-
чок �овикуваа на заедничка акција за воскресение на 
Манас�иро� од �е�ел�а. Низ медиуми�е осамнаа 
�овици до си�е верници кој како може да се �риклу-
чи во обнова�а, а како молња �омина вес�а „Бигор-
ски ќе се обновува со �есна“ („Дневник“, 27.10.2009), 
бидејќи беше обзнане�о дека во обновување�о се 
�риклучија и �ејачи�е од македонска�а музичка 
сцена, кои ја снимија �есна�а „Исцеление“. Пора-
ка�а беше величес�вена: „Све�и Јоване, �еча� ра-
ни�е, но ѕвона� со љубов и камбани�е“. 
„Помош�а �очна да доаѓа о�секаде“, �ишуваа но-
винари�е. Повико� се раскрили како своевидна 
лозинка: �ак си�е заедно! Да, како ш�о било се-

когаш во Бигорски. Верници�е с�ло�ени како 
еден, со љубов�а која ја негуваа� кон оми-
ленио� Манас�ир, ќе ус�еа� да го обно-
ва� Све�ијовановио� дом. Целио� маке-
донски народ, држава�а, инс�и�уции�е, 
�а дури и некои с�ранци, �а уме�ници�е, 
еснафи�е, медиуми�е, си�е еднодушно 
ја �очнаа обнова�а на духовно�о све�о 
мес�о. 
Во медиуми�е осамна и мисла�а дека си�е 
како еден зас�анаа зад болка�а и рана�а 
која �ребаше да се залечи. Обнова�а и из-
градба�а с�анаа �о�врда на нова�а ми-
сија со која уш�е еднаш се �окажа дека Би-
горски се сака со срце�о. „Бигорски �лени 
со грандиознос�а“ („У�рински весник“, 

15.05.2011), е наслово� на с�а�ија�а во 
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која се за�ишани зборови�е на Архимандри�о� 
Пар�ениј: „Цело�о знаење ш�о сум го с�екнал во 
облас�а на архи�ек�ура�а во мое�о дваесе�го-
дишно манас�ирско искус�во, грижливо го �риме-
нив на ‘Ис�очни Пала�’, сакајќи наша�а Црква да 
добие �рекрасно манас�ирско здание од �онова�а 
ис�орија. ‘Ис�очни Пала�’ �лени со своја�а ар-
хи�ек�ура. Неговио� изглед и негова�а изградба 
се во целос� вдахновени од моли�ви�е на наши�е 
с�ари �редци – �ре�одобни�е бигорски о�ци, игу-
мени�е Иларион, Ми�рофан, Арсениј и други�е 
кои ги �ос�авија �емели�е, идеали�е и с�реме-
жи�е, а денес �ие им се ос�варија“. 
Овој немил нас�ан не беше единс�вено, но сигур-
но е најголемо�о искушение кое ова наше духовно 
Све�илиш�е го доживеало во своја�а �онова ис�о-
рија. Но, денес, изгоренио� конак, благодарение на 
бога�а�а докумен�ација ш�о �ос�оеше, �ов�ор-
но го има својо� �ре�озна�лив лик. Се�о �оа е 
�лод на големио� ен�узијазам и заложба�а на 
бра�с�во�о, како и на �оддршка�а од Влада�а, од 
значи�елен број верници, како и некои ком�ании. 
Сега, монаси�е с�оја� �ред нов �редизвик. 
О�ец Пар�ениј вели: „Со оглед на зголемено�о 
бра�с�во и сè �оин�ензивна�а �осе�а на Ма-
нас�иро� од с�рана на верници, се наме�нува 
�о�реба�а од нов гос�ински конак, кој ќе биде од 
голема �олза, како за само�о бра�с�во, �ака и за 
верници�е, за цела�а Црква и воо�ш�о за вер-

скио� �уризам кај нас. Плано� е ис�ио� да се из-
гради на сегашнио� манас�ирски �аркинг, за ш�о 
веќе имаме изго�вено �роек�“ („Вечер“, 06.01.2015).
Јавнос�а беше информирана и за концер�и�е, 
кои �одоцна, �оради �рекрасно�о моли�вено сла-
вење, с�анаа дел од ак�ивнос�и�е кои ги орга-
низира манас�ирско�о бра�с�во. Првио� голем 
Велигденски концер�, �о иниција�ива на бигор-
ски�е браќа, со �ејачо� Ламбе Алабаковски и Ма-
кедонска�а филхармонија, Манас�иро� ќе ѝ го 
�осве�и на своја�а Мајка Црква – Охридска�а 
Архие�иско�ија, �о �овод 45-годишнио� јубилеј од 
нејзино�о возобновување во лице�о на МПЦ. На-
слово� „Голем Велигденски концер� на 5 а�рил“ 
(„У�рински весник“, 12.03.2012) �ребаше да о�крие 
дека с�ецифично за овој нас�ан е �оа, ш�о �рв�а� 
во ис�орија�а на македонска�а музика е на�раве-
на оркес�рација на древни ис�очно�равославни 
на�еви од еминен�нио� ком�ози�ор и �рофесор 
Живојин Глишиќ, кој на ова дело рабо�еше �овеќе од 
една година. Значи, манас�ирско�о бра�с�во го 
надрасна вообичаено�о ниво на кул�урно дејс�ву-
вање со нови �воречки иниција�иви и вреднос�и. 
Тоа, можеби, најдобро ќе го изрази Е�иско�о� Хе-
раклејски г. Климен� во својо� комен�ар, именуван 
„За Велигденскио� концер�“ („У�рински весник“, 
13.04.2012): „За мене Велигденскио� духовен кон-
цер� беше вис�ински исчекор и смел ус�ешен обид 
за вдахновување од чис�и�е извори и ис�очници 
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ш�о ги формираа и обликуваа хрис�ијански�е 
е�ос и кул�ура во Македонија. Тоа креа�ивно го 
на�равија монаси�е од Бигорскио� Манас�ир и 
монахињи�е од Манас�иро� Рајчица, со благо-
слов на нивнио� и наш о�ец Пар�ениј. Нивна�а 
духовна зрелос� и влог ги гледам во излегување�о 
накра�ко од Манас�иро� на нивно�о �окајание, 
само за да се сре�на� со нашио� современик и 
�реку ис�очнио� милозвучен духовен на�ев, да 
с�а�а� во �рија�елски дијалог со него за да се 
�ројави милос�а на Рас�на�ио� и Воскресна�ио� 
Хрис�ос“.
На концер�о� ш�о следеше �о�оа, бележи� беше 
нас�а�о� на гос�инка�а Нек�арија Каранѕи, која 
во ин�ервју за Грчко�о национално радио, во врска 
со концер�о� во Ско�је, изјави: „Мое�о �а�ување и 
�рес�ојо� во Ско�је, во а�рил 2013 година, ми овоз-
можи да доживеам едно навис�ина не�ов�орливо 

искус�во. Организирајќи го овој концер�, о�ец 
Пар�ениј ус�еа да �окаже дека ние, Православни�е, 
каде и да се наоѓаме, �реба да бидеме како браќа и 
сес�ри и �ака да дејс�вуваме“. 
Своевидни�е чуда Све�ијованови и �ре�одобноо-
�ечки на Архимандри�о� Пар�ениј, чии моли�-
ви, вела� избавени�е, вис�ински се услишуваа� 
во Царс�во�о Небесно, резул�ираа со �овеќе јавни 
�офалби и награди. Градо� Би�ола од каде ш�о и 
самио� �о�екнува, на Дено� на ослободување�о 
на 04.11.2011 година со голема чес� и задоволс�во му 
ја додели �рес�ижна�а награда за живо�но дело 
(„Дневник“02.11.2011). На неколкупа�и беше �рог-
ласуван за личнос� на која граѓани�е најмногу ѝ 
веруваа�, а во 2012 година два медиуми го �рогла-
сија за личнос� на година�а: �ор�ало� zase.mk, 
(31.12.2012) и веснико� „Нова Македонија“ (26.12.2012). 
Бигорскио� Манас�ир, во измина�и�е две деце-

„Бигорски низ ис�орија�а бил сведош�во за наши�е �аѓања, но и за наши�е воскре-
сенија. Се надевам дека о�сега �а на�аму ќе има воскресение. Дека ќе се �окаеме... 
си�е ќе се обединиме. Ќе ја обновиме Све�иња�а и цела�а наша Та�ковина. Гос�од 
ни дава �аква можнос�, за благослов на си�е нас, да се вградиме во една голема ис-
�ориска Све�иња и �ака �ов�орно да ја докажеме наша�а силна вера во Бога“
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нии на�рави мисионерски �робив во о�ш�ес�вени�е соби�ија во Ре�ублика Македонија, надградувајќи 
ги со големи духовно-о�ш�ес�вени и кул�уролошки вреднос�и, за кои и на�аму нашироко ќе се зборува. 
Вера�а Хрис�ова, Црква�а �равославна и нејзини�е све�и храмови се вис�инско�о благородие за рабо�а 
на еден новинар. Доаѓаме �разни, а си одиме ис�олне�и со не�ов�орливи сознанија за смисла�а на жи-
во�о�, на вера�а, надеж�а и љубов�а.
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Концер�о� на визан�иска музика „С�радања�а Гос�одови“, Универзална сала – Ско�је (24 а�рил 2013)
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