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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЦРКВА
ЦРКВА

ХИРОТОНИСУВАЊЕ НА ВЕЛИЧ    

ЕПИСКОПОТ      СЛИКА ХРИСТОВАЕПИСКОПОТ   

На 20 и 21 јуни, во Со-
борниот храм на Ма-
кедонската право слав-

на црква "Свети Климент Ох-
ридски" во Скопје, беше хи-
ро тонисан (ракоположен) 
Епископот Велички г. Мето-
диј. Хиротонијата беше из-
вршена во текот на Божес-
твената литургија со која чи-
ноначалствуваше Архие пи-
скопот Охридски и Маке-
донски Неговото Блаженство 
Г.Г. Стефан, во сослужение со 
другите владици, членови на 
Светиот архијерејски синод, 
бројното свештенство и вер-
ниот народ. Според бого-
служ бениот ред, претход-
ниот ден, на 20 јуни, во ис-
тиот храм беше извршен чи-
нот наречение, кој може да 
се преведе со наименување, 
и претставува назначување 
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тото на Бога', па како што е тото на Бога', па како што е 
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или одредување на ново из-
браниот епископ за рако во-
дител и глава на црковната 
заедница во одредена об ласт, 
односно епархија.

"Хиротонијата како чин е 
иста во целата Православна 
црква, па и во Македонската 
православна црква. Се извр-
шува во текот на Божес тве-
ната литургија и, кратко ка-
жано, се состои од неколку 
молитви и положување на 
рацете на присутните епи с-
копи врз главата на ново-
избраниот епископ. Во мо-
литвите се измолува Божјата 
благодат да слезе врз лицето, 
коешто се хиротонисува и да 
го оспособи да ја извршува 
епископската служба, а сле-
гувањето на благодатта се 
манифестира преку тоа што 
епископите ги ставаат рацете 

врз главата на новоизбраниот 
епископ т.е. му ја предаваат 
благодатта на епископството 
која самите ја имаат. Треба да 
се повеќе епископи, а нај-
малку двајца, зашто само со-
борот на епископи, или епи-
скопатот како феномен е по-
висока власт од поеди неч ни-

от епископ", објаснува отец 
Игор Калпаковски во врска 
со хиротонисувањето на Епи-
скопот Велички г. Методиј. 

Потоа, новоизбраниот 
епи с коп ги добива епи скоп-
ските обележја и одежди, а 
ги симнува оние кои ја од-
бележувале неговата прет-

ПРИ ЧИНОТ НАРАЧЕНИЕ ЕПИСКОПОТ МЕТОДИЈ ГО БАКНУВА 
СВЕТИОТ КРСТ КОЈ ГО СИМБОЛИЗИРА СВЕТОТО ТРОЈСТВО
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   КИОТ ЕПИСКОП Г. МЕТОДИЈ

ЕПИСКОПОТ      СЛИКА ХРИСТОВА  СЛИКА ХРИСТОВА

ходна служба. Значи, со хи-
ротонијата му е предадена 
целата благодат на епи скоп-
ската служба и од тој момент 
тој почнува да й  служи на 
Црк вата како епископ. Ис-
тото ќе се случи и при хиро-
тонијата на другите двајца но-
воизбрани епископи - Хе-
раклејскиот г. Климент и 
Полјанскиот г. Пимен.

"Чинот наречение е од по-
практична природа и се из-
вршува надвор од Ли тур ги-
јата. При овој чин но во из-
браниот епископ се на ре-
кува, или наименува, за кон-
кретна епархија, зашто ге не-
рално гледано, во Црквата 
не може да постои епископ 
без епархија. Воопшто, зна-
чењето на секое дејство или 
чин во Црквата се гледа од 
неговиот однос кон Божес-
твената литургија. Колку е тој 
поважен, толку е поблизок 
до Литургијата. Поинаку ка-
жано, најважните дејства и 
чинови се извршуваат во 
рамките на Литургијата, како 

Велички Методиј. Тие, исто 
така, се добро подготвени 
како теолози, како интелек-
туалци и луѓе кои го позна-
ваат духот на светот. Како 
такви, претставуваат потен-
цијал за нашата Црква да ги 
преброди многуте проб ле ми 
со кои се среќава", вели оте-
цот.

Дали на почетокот од хрис-
тијанството изборот на епис-
копите во Црквата бил спо-
ред овие критериуми? 

"Изворно, овој облик на 
монаштвото, кој го имаме 
денес, не постоел, туку тој се 
појавува подоцна. Во првите 
векови христијаните жи ве-
еле претежно во градовите. 
Некои од нив живееле дев-
ствен живот, биле безбрачни, 
а некои не. Безбрачноста во 
тоа време не била критериум 
за избор на епископ и за не-
гово поставување. За Црк-
вата, основните критериуми 
за избор на епископ, биле и 
се поврзани со верата која ја 
има дадената личност, него-
вата христијанска нарав и 
морал, височината на духов-
ниот живот. Во прво време 
дури искуството на некој 
христијанин во доброто уре-
дување на домашните ра-
боти било еден вид све дош-
тво дека тој би ги управувал 
добро и црковните работи, 

централна служба на Црк-
вата и нејзина природна ат-
мосфера", истакнува отец 
Кал паковски.

КРИТЕРИУМИ

"Изборот и хирото ни су-
вањето на епископ има суш-
тествено значење затоа што 
епископството е централна 
служба во Црквата. Во некои 
рани списи на Црквата се 
вели дека епископот е 'на 
местото на Бога' или дека е 
'слика Христова'. А таа 'слика 
Христова', пред сè, се гледа 
во богослужбата, во Литур-
гијата. Како 'слика Христова', 
епископот со своето при-
суство треба да ни сведочи и 
постојано да нè потсетува 
дека Синот Божји навистина 
се воплотил, влегол во тело, 
односно зел тело и слегол 
меѓу луѓето, бидејќи немало 
друг начин да се обезбеди 
спасувањето на луѓето, да се 
отвори вратата која води кон 
небото, да се отвори вратата 
на вечниот живот",  укажува 
отец Калпаковски на зна че-

њето на епископската сл уж-
ба во Црквата.

Значи, епископот како 
"слика Христова", како оној 
кој е "на местото на Бога" е 
во самиот центар, во самата 
срцевина на Црквата и затоа 
хиротонијата на еден епи-
скоп има толку големо зна-

чење - не само локално, туку 
во извесна смисла, и кос мич-
ко, севселенско зна чење. 

"Во случајов се работи за 
избор на епископи од редот 
на монаштвото, значи епис-
копи, кои се со долгогодишно 
монашко искуство, вклучу-
вајќи го тука и епископот 

ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНОДОТ НА МПЦ, СВЕШТЕНИЦИТЕ И ВЕРНИЦИТЕ ЈА ОТСЛИКУВААТ ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНОДОТ НА МПЦ, СВЕШТЕНИЦИТЕ И ВЕРНИЦИТЕ ЈА ОТСЛИКУВААТ 
НАШАТА ЦРКВАНАШАТА ЦРКВА

НЕГОВОТО БЛАЖЕНСТВО Г.Г. СТЕФАН И АРХИЈЕРЕИТЕ НА МПЦ ЈА 
ПРЕНЕСОА БЛАГОДАТТА БОЖЈА
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за што зборува апостол Па-
вле, на пример. Безбрачноста 
како еден од критериумите 
се диференцира подоцна, не-
каде во VII век, а тоа од 
причина што основните ст-
андарди на живот кои треба 
да ги има еден христијанин 
биле и се препознати осо-
бено кај монаштвото. От то-
гаш, од VII век, станува пра-
вило епископите да се из-
бираат од редот на монаш-
твото, односно да бидат без-
брачни", истакнува отецот.

Освен овие работи, нема 
специфична подготовка за 
избор на епископ, вели отец 
Калпаковски. Тоа се случува 
по природен пат. Добро се 
знае дека Светиот синод на 
МПЦ имаше листа на кан-
дидати за епископи, што е 
практика секаде во право-
славните цркви. Новоиз бра-
ните епископи беа на тој 
список. Кога едно лице ќе се 
најде на списокот за избор, 
тоа значи дека е под засилен 
надзор. Се гледа како чо ве-
кот живее, а и самото тоа што 
тој дошол на овој список 
значи одредена потврда за 
неговиот начин на живеење, 
за неговата вера, за сите 
оние битни критериуми, кои 
ги спомнавме.

ЕДИНСТВО

Со ракоположувањето епи-
с копите добиваат одре дени 
додавки, кои за вер ниците 
претставуваат мала енигма, 
но таа со себе носи одредено 
религиско и цр ковно зна-
чење.

"Православната црква ни-
когаш не поставувала, та ка 

да кажеме, виртуелни епи-
скопи на виртуелни епархии, 
на непостоечки епархии. Во 
МПЦ таа практика не постои. 
Епископот мора да биде вр-
зан за некоја конкретна епар-
хија, чиешто име станува до-
давка на името на епис копот, 
на пример, во случајов - Ме-
тодиј Епископ Велички. Тоа 
што тие на почеток добиваат 
почесни титули, а не 'ст вар-
ни', само го потвр дува тоа 
дека дури и во прво време, 
кога епископите прак тично 
се подготвуваат за службата 
или навлегуваат во самата 
работа, тие не можат да би-
дат епископи без пас тва. 
Зашто ниту Црквата ја бива 
без епископ, ниту епи скопот 
го бива без Црква, и тоа 
конкретна Црква, епар хија. 
Затоа на почеток ка жавме де-
ка епископот е 'сли ка Хрис-
това', дека тој е 'на местото 
на Бога', па како што е Хрис-
тос Младоженец на Црквата, 
која е Негова не веста, така и 
епископот фак тички влегува 
во една љу бовна заедница, 
во едно љу бовно општење 
со својата црковна заедница. 
Оттаму и името кое го носи 
натаму, всушност е име на 
Црквата со која раководи и 
чија глава е, на пример, 
епископ Прес панско-пелаго-
ниски, епи скоп Струмички 
итн.", објас нува отец Игор 
Кал паковски.

Која е должноста на епис-
копот?

"Главната задача на епи-
скопот е службата на един-
ството или градењето на 
един ство во конкретната 
црковна заедница, која на 
мистичен начин е целосната 

Црква, бидејќи има епископ, 
кој е на местото на Христа, 
'на местото на Бога', има 
свештеници, а има и верен 
народ. Кога ги имате сите тие 
три нешта - свештеници, ѓа-
кони и верен народ - Црквата 
ги има сите елементи во 
себе, таа е потполна црква. 
Епископот би можеле да го 
споредиме со врзивно ткиво, 
'рскавица, зашто самото 
един ство на црковната епар-
хија во многу нешта зависи 
од неговата личност. Ако се 
погледне животот во една 
епархија, црковниот живот 
во епархијата, треба да се 
види единство меѓу луѓето, 
љубов меѓу луѓето. Ако нема 
единство во епархијата, тоа е 
показател дека епископот 

кон лошите, така и епископот 
насекаде треба да оди со 
огромна љубов и кон доб-
рите и лошите. Ако Христос 
пострада за нас луѓето и 
беше подготвен да пострада 
за својата невеста, за Црк-
вата, така и епископот треба 
да биде подготвен на таа 
жртва, бранејќи го досто-
инството на својата невеста - 
конкретната Црква која му е 
дадена и за којашто е на-
речен. Значи, треба да биде 
подготвен и својот живот да 
го даде за неа. Единството во 
животот на Црквата е едно 
специфично единство, кое 
не му е познато на овој свет, 
зашто не ни е од овој свет. За 
тоа е повикан епископот, за ед -
но со своите свештеници и 

има уште многу да се потруди 
на тој план, без разлика дали 
наследил некоја тешка или 
лоша ситуација или имал мал-
ку време да постигне по-
видливи резултати. Кога раз-
мислуваме за епископот, то-
гаш всушност размис лу ваме 
за Бога и каква улога има Бог 
во животот на светот, во жи-
вотот на црквата и на секоја 
поединечна личност. А тоа 
не е случајно, зашто пов то-
рувам, епископот е 'на мес-
тото на Бога' и 'слика Хрис-
това' и во сите елементи на 
својата служба треба да се 
споредува со Христовата лич-
ност. Ако Христос беше 
смирен, и епископот треба 
да биде смирен. Ако Христос 
дошол поради оргомна љу-
бов кон сите, и кон добрите и 

со црковната заедница - на-
родот, да сведочи во овој 
свет за единството кое ни е 
неопходно и многу потребно. 
Она што во еден брак би го 
нарекле здрава и убава љу-
бовна заедница, која раѓа го-
леми плодови, создава голем 
имот, во која се раѓаат многу 
деца, чие изобилство ќе поч-
не подоцна да се прелева и 
да им користи и на комшиите 
и на пријателите - такво неш-
то треба пред себе да има 
епископот, кој е повикан и да 
ја оствари оваа заедница за 
тој и неговата црковна заед-
ница да бидат чудо за светот", 
потенцира отец Игор Кал па-
ковски во врска со љубовта 
која треба да ја шири епи-
скопот во црковната заед-
ница и во МПЦ.  
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