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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

убовта влегува во срцата и дарува мир - беше последната порака упатена од еден голем чо-
век, од кого токму денес засекогаш се збогуваме. Поглаварот на Римокатоличката црква, Јо-
ван Павле Втори, замина засекогаш. Зад себе остави порака со силна содржина. Порака за 
љубов, несебичност, чистина, богатство и големина на духот. Тој беше човек кој знаеше да са-
ка, исто како што знаеше да простува. 

Владееше 26 години, а за тоа време работеше на приближување на католичката црква со 
останатите верски заедници. Со својата големина й се извини на Православната црква поради униш-
тувањето на Константинопол пред 800 години. Кога зборуваме за него, ми се пресликува целата негова 
животна мисија со јасно зацртана визија. Големиот човек беше и голем визионер!

Всушност, се вели дека три работи прават чудо од човекот и тие претставуваат  најголема Божествена 
благодет. Плоден дух, длабок разум и во исто време возвишен и соодветен вкус. Правилното сфаќање 
е голема предност, но уште поголемо е правилното мислење и моќта за разбирање на она што е добро. 
Мудрите луѓе велат дека разумот не смее да лежи во 'рбетот, бидејќи тука би бил повеќе тегобен от -
колку остар. Правилното мислење е плод на разумната природа. Во дваесеттата година од животот пре-
овладува волјата, во триесеттата - духот, а во четириесеттата - судот.

Но, гледајќи ги делата на Папата, обичниот смртник сфаќа дека доблеста е заедничката врска на си-
те совршенства и е центар на секое блаженство. Таа го прави човекот поразумен, повнимателен, 
помудар, поразбран, попосреден, похрабар, понадмоќен, почестит, подобар, посреќен во вистинска 
смисла. 

Цела Европа му се поклони на Папата Јован Павле Втори, чиј придонес за обединувањето на Ис-
точна и Западна Европа беше неизмерен.

Ќе остане забележана неговата непрекината работа во полза на мирот и еднаквоста, солидарноста 
и правдата, дијалогот меѓу цивилизациите и религиите. Братството и помирувањето, исто така, беа 
клучните пораки кои 25 години Папата им ги испраќаше на луѓето во светот.

Него го нарекуваа и единствен верски лидер, посветен на мирот и слободата за сите.
Светот претрпе голема загуба и остана без големиот морален авторитет, духовен татко, борец про-

тив злото и мрачните сили, кои му се закануваат на човештвото.
А во каков свет живееме?
Време, поточно невреме кога човекот на човека си е волк. Кога моралноста се губи, полека ис-

чезнува како нешто, за кое треба време за да се потсетиме и да кажеме "е тоа беше...".
Војните, омразите, злобата меѓу луѓето како да царуваат со светот. Денес сите човечки особини до-

бија други димензии. 
Да се биде граѓанин на светот претставува ретка, осамена вокација. Според зборовите на Диоген, 

тоа е некој вид прогонство од удобноста на бедната реалност, од топлото гнездо на патриотските 
чувства, од привлечната драма на самиот себе и она што е лично, наше. Космополитизмот не нуди 
прифатилиште, тој нуди само причина за човечност и љубов кон целото човештво.

Јован Павле Втори беше пријател на сиромашните, болните, гладните и жедните. Имаше љубов и за 
болните од сида, кои знаеше да ги помилува и благослови.

Беше првиот Папа кој проговори на македонски јазик.
Папата Јован Павле Втори во своите посети на земјите мина 1.164.665 километри. Издаде 14 папски 

писма, 11 апостолски устави и 45 апостолски писма и одржа 2.416 планирани говори во текот на па-
тувањата. Беатифицирал и канонизирал повеќе лица отколку сите негови претходници во минатите 
500 години. Беше неуморен во реализирањето на својата визија.

Да, тој беше и првиот папа кој прими македонски државници.
Често некои големини не знаат за граници. А животот е толку краток за да може во целост да ја 

отслика големината.  
Доблеста е толку убава што наидува на милост и пред Бога и пред луѓето. Ништо не заслужува толку 

љубов како неа, а ништо не одбива толку многу како порокот.
Уште едно збогум на Папата Јован Павле Втори со мислата дека само добродетелта си е доволна 

самата себеси:
"Таа го прави човекот достоен за љубов во животот и достоен  за спомен по смртта".


