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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

РЕЛИГИЈА
РЕЛИГИЈА

ЗА БЛАЖЕНО УПОКОЕНИОТ АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ И    

"ИНТИМНА КЛЕТВА Е ДА МУ 
СЛУЖИШ НА НАРОДОТ И НА 

СВЕТИКЛИМЕНТОВАТА ЦРКВА"

Од возобновувањето на 
Охридската архие пис-
копија во лицето на 

Македонската право сла вна 
црква, на Светикли мен то ви-
от престол седеле пет ар хи-
епископи, од кои четири се 
блажено упокоени и се на-
оѓаат во Небескиот Ерусалим, 
каде што од десната страна 
на Господ Бог, на Исус Хрис-
тос му ја пренесуваат овозем-
ската мака на битисувањето 
на нашата Црква, која со ве-
кови опстојувала и се бра-
нела од грчките фанариоти, 

да им одолее на грчите, бу-
гарските и на српските цр-
ковни напади.

 МОНАШТВОТО И 
ТИТУЛИТЕ

Судбината на возобнови-
телот на Охридската архи-
епископија Г.Г. Доситеј поч-
нува на планината Бистра, ка-
де на 7 декември 1906 го ди-
на во село Маврово се родил 
Димитар Стојковски (цивил-
но име). Тој е четврто дете од 
осумтте деца на Лазар и на 
Софија, кои загубиле две де-
ца. Во 1922 година се школу-
вал во Богословијата на СПЦ 
во Сремски Карловци, но са-
мо од нему познати причини 
(Божји сновиденија), зимата 

од бугарските егзархисти, ка-
ко и од националистичката 
политика на Пеќската пат ри-
јаршија, односно од Српската 
црква. Во таа приказна нај-
значајно место зазема пате-
ката на првиот Архиепископ 
Г.Г. Доситеј, возобновител на 
Охридската архиепископија. 
Тронот на Светиклимен то ва-
та црква одамна беше згас-
нат, во 1767 година со турско 
ираде беше укината нашата 
Црква, но по барање на грч-
ките фанариоти, кои долго 
време се бореле за престо-
лот и за епархиите на Охрид-
ската архиепископија. От то-
гаш до денес се случуваа мно-
гу погубни нешта за маке-
донскиот православен на род, 
кој сплотен со Црквата се 
обидувал да ја преживее и 
да ја надживее Отоманската 
империја, но истовремено и 

1924 година тргнал на пат 
кон манастирот на "Св. Бого-
родица Пречиста", Кичевско. 
Негов духовен татко бил игу-
менот Григориј, кој го под-
готвувал својот штитеник за 
Света Гора. Улогата на игу ме-
нот Григориј ја презел игу-
менот Митрофан од "Хилен-
дар", под чија закрила Доси-
теј ја насочил својата духовна 
енергија. Таму Доситеј оста-
нал до 1932 година. Неговото 
заминување било поврзано 
со потребата за дошколување 
во Битолската богословија, 
што всушност не било ини-
цирано од него туку од епи-
скопот Николај Велимировиќ 
и од  митрополитот Јосиф, 
кои мислеле дека ќе го од-
родат и преобразат Доситеј, 
а преку него ќе ја шират го-
лемосрпската пропаганда. 
Но, во тоа не успеале. На 12 

Востоличувањето на поглаварот на МПЦ Г.Г. До-
ситеј било набрзина организирано: ги повикале 
занаетчиите за да го направат архиепископското 
жезло и митрата, како и архипастирската облека.  
Мајсторите успеале за една ноќ да ги направат гл-
авните симболи на архиепископскиот тр он: жезлото, 
митрата и белата камилавка. Но, на патот кон црквата 
"Св. Климент", каде требало да се одржи цере мо ни-
јата, констатирале дека на камилавката недо стасува 
кр ст со брилијант. Немало време за пропустот. Г.Г. 
Доситеј се сетил дека во џебот има железно крвче, 
кое можело да се пришие, ја спореле колата и за-
молиле една жена да го за шие. Тогаш таа рекла: "Пр-
ости ми Света Недело и ти Свети Клименте што во 
недела фаќам игла и конец". Но, додала: "Сполајти 
Господе и Св. Богородице што на мојата грешна душа 
й  се падна да сошие крст на владичката камилавка". 
Жената го сошила крвчето, паднала на колена, ја 
бакнала десната рака на Г.Г. Доситеј, по што по бег на-
ла во сво ите порти. 

СОСЛУЖУВАЊЕ НА ПАТРИЈАРХОТ РУСКИ АЛЕКСИЈ I И СОСЛУЖУВАЊЕ НА ПАТРИЈАРХОТ РУСКИ АЛЕКСИЈ I И 
ПАТРИЈАРХОТ СРПСКИ ГЕРМАН СО АРХИЕПИСКОПОТ ПАТРИЈАРХОТ СРПСКИ ГЕРМАН СО АРХИЕПИСКОПОТ 
МАКЕДОНСКИ ДОСИТЕЈМАКЕДОНСКИ ДОСИТЕЈ
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февруари 1934 година, од ст-
рана на владиката Николај 
во црквата "Св. Богородица" 
во Битола, Доситеј бил про-
изведен на ераѓакон, додека 
на Цветници го примил еро-
монашкиот чин. Во 1937 го-
дина Доситеј се обидел да се 
запише на Теолошкиот фа-
култет, но не успеал, бидејќи 
СПЦ не му доделила стипен-
дија. Меѓутоа, бил прифатен 
од епископот нишки Доситеј, 
кој го примил во служба, а 
паралелно студирал на Тео-
лошкиот факултет. Неговото 
Блаженство дипломирал во 
1942 година. Како последица 
на превирањата во СПЦ, До-
ситеј бил отстранет од црк-
вата и испратен да управува 
со патријаршискиот двор во 
Сремски Карловци, каде ос-
танал до 1949 година, кога на 
предлог на патријархот Гав-
рило добил титула архиман-
дрит. За архимандрит го по-
ставил тогаш ни от епи ско п 
Викентиј. Во 1951 годи-
на, без да знае па три-
јархот Ви-

но, пат ријаршискиот двор се 
оби дувал преку него да ја сп-
ро ведува старата црковна 
по  литика, односно настоју-
вала да го врати во Маке-
донија поранешниот ом ра-
зен ми тро полит скопски Јо-
сиф. До ситеј от ворено се 
спро тив ставувал на ваквите 
намери на СПЦ, бидејќи бил 
свесен за 

ската православна црква, а 
повеќето членови во Од бо-
рот биле ма ке донски свеш-
теници, кои по војната ос та-
нале со народот и ја спо де-
лувале неговата судбина. На 
иницијатива на Одборот во 
декември 1951 година До-
ситеј ја посетил родната гр-
утка, со благослов на срп ски-
от патријарх Викентиј, со ко-
го бил во добри односи. Тоа 

бил значаен датум за Ма ке-
дон ците, бидејќи по осло-

бо ду вањето во 1945 го-
ди на, прв пат земјата ја 
по сетил не кој владика, 
Ма кедонец. Не го вото 
Бла женство Г.Г. До  си теј 
ги по сетил Ско пје, При-

леп, Би тола, Ох рид и др. 
На ср ед бите се раз-
говарало за ре шеноста 
да се ис трае во пра вед-

ните ба рања за раз ре-
шу ва ње на ма-

кедонското 
цр ковно 

ПРАВАТА И ОДНОСИТЕ

Во преговорите меѓу Ини-
цијативниот одбор и Срп ска-
та патријаршија, имало  от-
стапки поради централниот 
проблем - изборот на епар-
хиски архијереји за испраз-
не тите ма ке дон ски епархии. 
Решително се барало Ма ке-

донци епи ско-
пи, а СПЦ ин си с-

тирала на вра-
ќање на неј зи-
ните стари епи-
скопи, пред сè, 
на ми тропо-
литот ск оп ски 
Јосиф, кој ина ку 
на овој про-

стор бил по-
знат ка ко по-
ра нешен чет-
нички вој во да, 
кој ја спрове-
дувал го лемо-
срп ска та аси-
м и л а  то р  с к а 

политика. По 
посетата До си-
теј и Од бо рот 
ги интензи-
вирале кон -
тактите при 
што се догова-
рале за секој 
че кор по вр-
зан за црков-
ното оса мосто-

јување и во-
зобно ву ва ње на 

Охридската ар хи епи-
ско пија. Во 1957 год., во 
до слух со До ситеј, Од-
борот и СПЦ се со гласиле 
за: Иници јативниот одбор 
за органи зирање на МПЦ 
да ја усо гласи органи за ци-
ја та во македон ски те епарх-
ии, со гласно Уста вот на 
СПЦ, а на пат ри јархот срп-
ски Ви кентиј да му се при-
знае ста тус админис тра тор 
на три те епархии. На спроти 
ова, Си нодот на СПЦ се об вр-
зал на на ред ното Со бра ние 
на Све тиот ар хи је рејски со-
бир (во мај 1958) да се из вр-
ши избор на Ма кедонци ар-
хи  јереји за си те три еп архии. 
Од бо рот сметал де ка на ва-
ков начин ќе се оствари иде-
јата на Пр виот ма кедонски 
црковен народен со бир од 
1945 го ди на и на Св еш те нич-
кото собра ние на македон-
ските све штеници од 1946 го-

кентиј, го назначил за епи-
скоп, а хи ротонијата во ви-
карен епи скоп се одржала 
на 22 јули 1951 година. По хи-
ротони су вањето во епископ 
Доситеј веднаш сфатил која 
била по ентата на СПЦ. Име-

не говата национална при-
пад ност и за значењето на 
Ох ридската архи епи ско пија. 
Во тоа време интензивно ко-
муницирал со Иницијатив-
ниот одбор за организирање 
и формирање на Маке дон-

пра ша ње. Набрзо по тоа До-
ситеј во Белград го дочекале 
на нож, при што нај екс тре-
мен бил митрополитот скоп-
ски Јо сиф.

 "Да, за мене не постои друга алтернатива освен да постапам по Божја волја и мојата 
интимна клетва дека до крајот на мојот живот ќе му служам на Бога и на својот народ, а 
сега ми се укажува и таква можност да служам и на Светата Климентова црква, која се-
когаш во душата, мислите и моите молитви пред Севишниот била присутна".
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дина. По договор меѓу Од-
борот и До ситеј во април 
1958 година, во посета на Ма-
кедонија би ла висока цр-
ковна де лега ција на СПЦ, ко-
ја ја прет ста вувале патри-
јархот Викен тиј, епископот 
Јо ван, епископот Хри зостон 
и викарниот еп ископ Доситеј 
(Не говото Бла женство). За 
време на оваа канонска визи-
та ција било покре нато маке-
донското цр ковно прашање. 
Но, во мај 1958 год. Светиот 
архи јереј ски синод на СПЦ 
донел сп ротивни од луки, 
кои не биле во согласност со 
изјавите на па тријархот Ви-
кентиј при по сетата на Маке-
донија. По вак виот чин на 
СПЦ, Одборот од лучил да 
свика Црковно-на роден со-
бир на кој ќе под не се из-
вештај за својата работа, но и 
да ја возобнови Охрид ската 
архиепископија. За тоа се 
правеле сериозни подго тов-
ки и во јули 1958 година бил 
свикан Собирот. Тоа би ло 
едно од најсложените пра-
шања, кои требало да бидат 
во согласност со канонските 
правила, но и водени според 
желбите на народот, идниот 
поглавар морал да биде Ма-
кедонец. Тогаш Доситеј бил 
најсоодветна личност, совр-
шено минато, монашко ис-
куство и безброј искушенија.

Вториот македонски цр-
ковно-народен собир поч-
нал на 4.10.1958 година во 
Охрид. На него присус твува-
ле 291 соборјанин (свеш те-
ници и мирјани), а поздравна 
реч одржал тогашниот прет-
седател на Иницијативниот 
одбор протојереј-ставрофор 
Нестор Поповски. За тоа вре-
ме Доситеј се посветил на 
Бога. Собирот донел од лука 
за возобновување на Охрид-
ската архиепископија во ли-
цето на МПЦ, заедно со онаа 
за избор на поглавар на епар-
хиските архијереји итн. Нај-
важни биле точките 7 и 8. Во 
првата се вели: "Заради одр-
жување на црковно-канон-
ско единство со право слав-
ната црква на територијата 
на ФНРЈ, Македонската црква 
го признава патријархот на 
СПЦ како врховен поглавар 
на православната црква. Ед-
ин ството на православната 
црква го репрезентира пат-

ријархот". Во точката 8: "Пра-
вата и односите меѓу пат ри-
јархот на СПЦ и МПЦ ќе би-
дат утврдени со посебна спо-
годба". Потоа почнал проце-
сот за востоличување на Не-
говото Блаженство Г.Г. До си-
теј за прв поглавар на МПЦ, 
при што бил титулиран како 
Архиепископ Охридски и 
Скопски и Прв Митрополит 
Македонски. Титулата ја до-
бил поради севкупната ситу-
ација, но и затоа што сè уште 
не бил формиран Светиот 
архијерејски синод на МПЦ. 
Ова прашање подоцна било 
решено со пронаоѓање иде-
ални личности (свештеници 
или митрополити), кои ќе ја 
вршат оваа функција. По за-
вршувањето на Црковно-на-
родниот собир кога била до-
несена Одлука за возобнову-
вање на Охридската архие-
пископија Неговото Бла жен-
ство почнал со подготовките 
за избирање митрополити, 
кои ќе ги пополнат испраз-

нетите епархиски места: Ск-
оп ската, Охридско-битол ска-
та и Злетовско-струмичката. 
Во јули 1959 година забе ле-
жан е значаен настан, кој се 
однесувал на доаѓањето на 
патријархот на СПЦ, Герман, 
кој го наследил упокоениот 
Викентиј. Тоа било сфатено 
како потврда на одлуките на 
Вториот македонски црко-
вен собир, а истовремено се 
создале канонски услови за 
хиротонија на новоиз бра-
ните епархиски архијереји 
на МПЦ. Ова било значајно и 
за Архиепископот Доситеј, 
бидејќи по сè што се случило 
во 1958 година можело да се 
врши архијерејска канонска 
литургија, што од канонско 
црковен аспект значи про-
стување и помирување меѓу 
МПЦ и СПЦ. На 19.7.1959 го-
дина во присуство на пат-
ријархот Герман и Архие пи-
скопот Доситеј бил хирото-
нисан епископот преспан-
ско-битолски Климент. Хи ро-

тонијата на вториот маке дон-
ски, односно струмички епи-
скоп г. Наум била на 26.7.1959 
година, со што се создале 
сите услови за формирање 
на Светиот архијерејски си-
нод на МПЦ. Но, и покрај 
овие позитивни сигнали ме-
ѓу МПЦ и СПЦ, сепак одно-
сите меѓу двете цркви про-
должиле да се заладуваат. 
Едноставно, Српскиот архи-
јерејскиот синод постојано 
ја блокирал МПЦ во односите 
со другите православни црк-
ви. Ваквите негирања се пре-
познаваат во одлуките на 
црковно-народните собири 
на СПЦ, донесени во 1965 и 
во 1966 година, поради што 
се создале основни услови 
за прогласување автоке фал-
ност на МПЦ.  По одлуките на 
Архијерејскиот собир на СПЦ,  
донесени во мај 1966 година, 
немало друга алтернатива, 
освен осамостојување на 
МПЦ. Светиот синод на МПЦ 
на чело со Неговото бла жен-
ство Г.Г. Доситеј решил ко-
нечно да го консултира Цр-
ков но-народниот собир на 
МПЦ, на кој ќе се изразела 
волјата на православниот 
народ и на македонското све-
штенство. Претходно на 12.7. 
1967 год. бил хиротонисан 
митрополитот Кирил, а на 17 
јули бил свикан Третиот ма-
кедонски црковен собир во 
Охрид, каде била донесена 
одлука за автокефален статус 
на МПЦ. На 31.10.1967 го ди-
на, во скромни услови, во 
манастирот "Горни Св. Илија" 
во с. Бањани било форми-
рано Богословско училиште. 
Десет години подоцна, на 
8.12.1977 година, бил фор ми-
ран  Теолошкиот факултет. Од 
1958 година до 1981 година, 
кога блажено се упокојува 
Ахриепископот Доситеј, би-
ле реновирани или изгра де-
ни околу 200 манастири или 
цркви. Во Скопската епар хи-
ја 39, Преспанско-битолската 
39, Злетовско-струмичката 
36, Дебарско-кичевската 22, 
Полошко-кумановската 21, 
По вардарската 7, Американ-
ско-канадската 19, Австралис-
ката 20 и во Западна Европа 
2. На 20 мај 1981 година, на 
75-годишна возраст починал 
Архиепископот Охридски и 
Македонски Г.Г. Доситеј.


