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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

РЕЛИГИЈА
РЕЛИГИЈА

НАЈГОЛЕМИОТ ПРОСВЕТИТЕЛ МЕЃУ ПОГЛА    

"ТАИНСТВЕНИО  

Секој од четворицата бла  -
жено упокоени ар хи-
епископи на возоб но-

вената Охридска архиепи-
скопија, односно Македон-
ската православна црква, во 
наследство оставил некој 
аманет кој вечно ги задол жу-
ва свештениците и архи јере-

јите на Црквата уште по дла-
боко и поживотворно да ра-
ботат и да се борат против 
одродниците и непријате ли-
те на македонскиот народ и 
на македонската историја. 
Неговото Блаженство Г.Г. Га в-
рил го завештил своето дело 
- преводот на Светото писмо 
Библијата, потоа формира-
њето на Богословскиот фа-
кул тет, доизградбата на Ар-
хиепископскиот соборен хр ам 

"Св. Климент Охридски" во 
Скопје, возобновувањето на 
црквите и манастирите итн. 
Во оваа рамка се на со чени 
животот и делото на де дото 
Гаврил, третиот Архие пископ 
Охридски и Маке донски, кој 
бил еден од нај големите ви-
соки црковни ве ликодос тој-
ници.

Пред да биде замонашен 
Архиепископот Гаврил го но-
сел световното име Ѓорѓи 
Ми  лошев. Тој бил роден на 
17.4.1912 година во Скопје, а 
неговите родители, Никола и 
Евдокија, од Западна Маке-

брат и сестра. Поради ова, 
тој им се оддал на прак тич ни-
те студии, односно на линг-
вистиката, бидејќи сметал де-
ка тоа било општополезна 
ра бота. 

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Во 1936 година дипло ми-
рал на Филозофскиот фа кул-
тет во Скопје, отсек Гер ма-
нистика и славистика. Истата 
година станал професор на 
Државната трговска ака де-
мија во Скопје, а подоцна и 
во Битола, каде што во 1940 

Наречението на новоизбраниот архијереј, со мо-
нашко име Гаврил, се извршило на 24.12. 
1977 година во црквата "Св. Ѓорѓи" во Чаир 
во Скопје. Со сослужението чинона чал ству-
вало Неговото Блаженство Архиепископ Ох-
ридски и Македонски Г.Г. Доситеј, како и ми-
трополитите Кирил, Ангелариј и епископот 
Горазд.

Тој бил седмиот по ред хиротонисан епископ по 
обновувањето на Охридската архиепи ско пи-
ја - МПЦ (Доситеј, Наум, Климент, Методи, 
Ки  рил, Горазд и Гаврил). 

По тој повод, тогаш Архиепископот Доситеј го на-
јавил како "Таинствен" архијереј, според бро -
јот седум што ја симболизира таин стве носта 
на Црквата. Според тоа, Црквата нема да го 
изгуби значењето, таа ќе постои и на та му, 
би ле зборовите на поглаварот Доситеј.

донија се доселиле во глав-
ниот град во 1905 година. Тоа 
било сиромашно, работнич-
ко, благочестиво и право-
слав но македонско семеј-
ство. Основно образование 
и реална гимназија завршил 
во Скопје.

"Дедото Гаврил многу рет-
ко зборуваше за своето дет-
ство - велат неговите нај-
блиски соработници - а во 
неговите спомени често свое 
место наоѓаа скопските хра-
мови 'Св. Петка', 'Св. Бого ро-
дица' и 'Св. Мина', каде ги ми-
нувал младешките години, 
посветен на молитви и на 
бож ји богослуженија". 

Како одличен студент тој 
бил поткрепен со едного-
дишна стипендија, која му ја 
доделила скопската општи-
на, а наставници по веро-
наука му биле Руси. За време 
на последните класови бил 
препорачан да учи теолошки 
студии. Но, поради смртта на 
татко му, Гаврил не можел да 
ја оствари својата желба, за-
тоа што мајка му била невра-
ботена, а имал и малолетни 

година се оженил. Во 1941 го-
дина предавал во Ваљево, 
но се префрлил во Белград 
каде останал сè до 8 ноември 
1941 година. На празникот 
Св. Антониј го добил ѓакон-
скиот чин. Тоа се случило на 
почетокот на 1942 година во 
црквата "Св. Спас" во Скопје. 
Еден ден подоцна, на праз-
никот Св. Атанасиј, бил име-
нуван и во свештеник, но овој 
пат во црквата "Св. Кон стан-
тин и Елена". По три месеци 
свештеничка практика во 
Ско пје, Г.Г. Гаврил бил по ста-
вен за парохиски свештеник 
во Велес. Во овој град добил 
сиромашна парохија, всуш-
ност во неа ретко се служело, 
бидејќи верниците немале 
пари за егзистенција. Црк ва-
та "Св. Богородица" веле ша-
ни ја нарекувале влашка црк-
ва, затоа што повеќето Власи 
црквувале во неа, а некои од 
побогатите ја помагале паро-
хијата. Како свештеник слу-
жел од 1.2.1942 до 1.2.1945 
го дина, кога на овој датум 
отецот Ѓорѓи Милошев (Г.Г. 
Гав рил), во мантија ја отво-

ПРЕТОЧИ ВО СВО  
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 Т MАКЕДОНСКИ 

рил гимназијата во Велес. Тој 
бил наставник, кој со голема 
љубов пристапувал во орга-
низирањето на наставата. 
Истата година учествувал и 
во Првиот црковно-народен 
собир во Скопје, на кој е до-
несена одлуката за обнова 
на Охридската архиеписко-
пија и создавање самостојна 
МПЦ. Бидејќи во тоа време 
црквата сè уште не била ор-
ганизирана, во 1946 година 
од свештенството на Велес и 
велешката околија бил из-
бран за претседател на Ду-
ховниот одбор, чиј секретар 

боти и да помага во из да-
вачката дејност. Во период 
од 30 години отецот му се по-
светил на учебникарството и 
на просветителството, а пре-
раснал во еден од најго ле ми-
те покровители на уба виот и 
негуван македонски збор. Во 

1946 година ја издал збир-
ката народни песни "Га лички 
свадбарски народни песни". 
Во 1959 година, во шест книш-
ки, се издадени на родните 
песни и приказни: "Јунак над 
јунаците", "Деца ју наци", "Куз-
ман Капидан" итн. Истовре-
мено тој и преве ду вал: "Ато-
ми" од Петар Џон Ле велин 
(1953), "Тајната на мо рското 
дно" од Петар Џунио (1960), 
"Патувањето во Зун девид" 
од Бено Плудра. Не говото 
Бла женство сора бо ту вало со 
многу списанија ка  ко, на при-
мер, "Нов ден", "Ид нина", "Те-
атар", каде што обја вил на-
писи и есеи за поетите Кочо 
Рацин и Војдан Черно дрин-
ски. Архиепи ско пот Гав рил е 
еден од првите кој се ос вр-
нал на делото на Кочо Ра цин. 
Професорот Ѓор ѓи Ма лишев 
(Г.Г. Гаврил) пи шувал белеш-

ки и статии за модер ната ма-
кедонска лите ратура на Кочо 
Рацин.

Во соработка со други ав-
тори тој објавил учебници и 
составил пет читанки за прво 
и за второ одделение, кои не-
колку пати биле преиз даде-
ни, како во 1953, 1954, 1955, 
1956, 1957 и 1959 година. Овие 
учебници биле преиз дадени 
на турски јазик во 1953 и во 
1954 година, а на ал бански ја-
зик во 1953, 1954, 1955, 1956 
и 1958 година. Во 1954 го ди-
на ја објавил книгата "Немска 
граматика". Ова го направил 
затоа што бил голем позна-
вач на германскиот јазик и 
литература, за што се заинте-
ресирал дури и Гетеовиот 
институт од Минхен. Речиси 
30 години тој работел во 
"Просветно дело", каде што 
се занимавал со пишување, 
со критички осврти итн. Но, 
осврнувајќи се на животот и 
делото на Г.Г. Гаврил, пов тор-
но ќе се вратиме на неговата 
животна желба преводот на 
Библијата, процес кој почнал 
да се одвива веднаш по ос-
лободувањето со печатењето 
на Апостолот (неделни и пра-
знични апостоли, како и апо-
столи за разни црковни по-
треби на македонски јазик). 
Издавач на ова дело бил Ини-
цијативниот одбор за орга ни-
зирање на МПЦ. Во 1967 го-
дина излегол од печат Но ви-
от завет. Истата година тој за-
минал за Лајпциг, Германија, 
каде три месеци работел на 
Институтот за јазик. Во 1970 
година, од тогашниот претсе-
дател на Југословенската фе-
дерација добил Орден на тр-
уд со златен венец. 

ХИРОТОНИЈА

Кон крајот на 1977 година 
му починала сопругата, а оте-
цот Ѓорѓи бил повикан од Не-
говото Блаженство Г.Г. До си-
теј, возобновителот на Ох-
ридската архиепископија, од   -
носно на МПЦ, да прими 
епископски чин. Но, канди-
датот отец Ѓорѓи Милошев го 
условил стапувањето во ар-
хијерејскиот ред со отво ра-
ње Богословски факултет, кој 
бил една од неговите задачи 
или идеи. Тоа го направил за-
тоа што факултетот има по се-
бна важност за Црквата. За 
таа цел кон крајот на де кем-

Неговиот биограф, отец Ацо Гиревски, меѓу другото, ни 
откри дека по повлекувањето од архиепископскиот трон, 
кое мина во неразјаснети околности за јавноста, ин фор-
мација за која ќе зборуваме во друга пригода,  дедото Гаврил 
од март 1993 година сè до смртта во 1996 година жи веел во 
пост и молитви. Затворен во својот дом, далеку од очите на 
јавноста.   

бил професорот теолог Сто-
јан Христов. Подоцна отецот 
Ѓорѓи се поврзал со ново из-
браниот Иницијативен од бор 
за организирање на МПЦ, 
чиј претседател бил прото-
јерејот Нестор Поповски, со 
кого дејствувале на црковно-
просветен план. Во тоа вре-
ме ги издале Евангелијата и 
Апостолот, а продолжил да ја 
преведува Библијата, која пр-
етставува негово животно 
де ло, особено откако бил пр е-
местен во Скопје, каде ја из-
вршувал функцијата гла вен и 
одговорен уредник на Др-
жав ното книгоиздател ство 
на Македонија. Пред да дојде 
во Скопје во учебната 1948/
49 година Г.Г. Гаврил бил ан га-
жиран како на ставник во 
Учи телската школа во Би то-
ла. Од 30 септември 1949 го-
дина бил на служба во Ско-
пје, во Државното книго из да-
телство на Македонија, кое 
подоцна е преименувано во 
"Просветно дело". Иако Не-
говото Блаженство, било од-
дадено на Црквата, тогаш ни-
те услови му налагале да ра-

Е ЖИВОТНО ДЕЛО
ИБЛИЈАТА ЈА 
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ври 1977 година бил форми-
ран Богословскиот факултет, 
чиј долгогодишен декан бил 
Г.Г. Гаврил. За седиште на Фа-
култетот бил определен ма-
настирот "Св. Јован Крсти-
тел" во Капиштец, во Скопје. 
Од тогаш до денес од овој Фа-
култет излегле повеќе дипло-
мирани теолози. Инаку, мона-
шењето било извршено во 
архиепископскиот резиден-
цијален манастир "Св. Ѓорѓи" 
во  Скопје, а го привеле ми-
трополитот Кирил и јеро ѓа-
конот Дамаскин. Нарече ние-
то на новоизбраниот архи-
јереј, со монашко име Гаврил 
се извршило на 24 декември 
во црквата "Св. Ѓорѓи" во Ча ир, 
во Скопје. Со сослу же ни е то 
чиноначалствувало Него во-
то Блаженство Архиепи скоп 
Охридски и Македонски Г.Г. 
Доситеј, како и митро по-
литите Кирил, Ангелариј и 
епископот Горазд. Тој бил сед-
миот по ред хиротонисан 
епископ по обновувањето на 
Охридската архиепископија 
- МПЦ (Доситеј, Наум, Кли-
мент, Методи, Кирил, Горазд 
и Гаврил). По тој повод, тогаш 
Архиепископот Доситеј го 
најавил како "Таинствен" ар-
хијереј, според бројот седум 
кој ја симболизира таин стве-
носта на Црквата. Според тоа, 
Црквата нема да го изгуби 
значењето, таа ќе постои и 
натаму, биле зборовите на 
по главарот Доситеј. На 25 де-
кември била извршена хи-
ротонијата кога му бил вра-
чен архипастирскиот жезол.

На 29.1.1978 година Гав-
рил бил интронизиран во  
По вардарски митрополит. 
Претставувањето на новиот 
архијереј се случило во Со-
борниот храм "Свети Панте-
лејмон" во Велес. Доаѓајќи на 
служба во оваа епархија се 
соочил со извесни тешкотии 
како, на пример, недостиг на 
свештеници, разурнати хра-
мови, како и потребата за 
возобновување на право-
слав ната религија во некои 
црковни општини каде што 
навлегувале други верски 
заедници. Тој најнапред ја ос-
ветил новоизградената црк-
ва "Свети Кирил и Методиј" 
во селото Еднокуќево, Стру-
мичко (10.5.1981), потоа ја ос-
ветил управната зграда со 
крс тилница при црквата "Св е -
та Богородица" во Велес (21. 

9.1981), црквата "Свети Ки-
рил и Методиј" во селото Бо-
рисово, Струмичко (4.10.1981), 
а следната година на 9 мај 
1982 година ја осветил црк-
вата "Св. 15 Тивериополски 
ма ченици" во Струмица. На 
12.7.1986 година во Собор-
ниот храм "Свети Николај" во 
Штип, Неговото Блаженство 
Г.Г. Гаврил го востоличил се-
гашниот Архиепископ Сте-
фан во Брегалнички епископ. 
Оваа судбина го следела и на 

никот требало да биде уреден 
и чист во секој поглед. За вре-
ме на проповедите Г.Г. Гаврил 
бил краток, едноставен, по-
учлив, но и секогаш разбир-
лив, бидејќи барал да не се 
соблазнуваат верниците. За 
нив требало сè да биде од-
мерено, а не здодевно. Де до-
то често потенцирал дека мо-
рало да има единство меѓу 
свештениците и верниците, а 
тоа го гледал во светата еф-
харистија. Тој не дозволувал 

ар хијереј кој ја обновил древ-
ната традиција - фрлање крст 
во реката Вардар за вре ме 
на празникот Богојав ле ние. 
Следната година, на 12 ав густ 
1990 година, Архиепи скопот 
Гаврил во сослужение на си-
те членови на Светиот синод 
на МПЦ и бројно свеш тен-
ство го осветил архиепи скоп-
скиот Соборен храм "Св. Кли-
мент Охридски" во Ско пје. 
Овој храм почнал да се гради 
во 1972 година, а ди мензиите 
му се 36x36 метри и рас по-
лага со корисна по вршина 
од околу 1.000 метри квад-
ратни, и во него можат да се 
соберат 6.000 верници. Во 
придружната камбана ри ја, 
висока 45 метри, поста ве ни 
се три камбани со тежина од 
1.000, 500 и 300 кило гра ми. 
Крстовите поставени на ку-
полата од Светиот храм и на 
камбанаријата се високи 8 
метри, а архиепископскиот 
трон е висок 3,5 метри. Вед-
наш потоа, на 15.8.1990 годи-
на, поглаварот на МПЦ, Г.Г. 
Гаврил заминал за Љубљана 
каде што во печатницата 
"Љуб љанско дело" во Сло ве-
нија ставил потпис на по след-
ната супер ревизија, него-
вото животно дело, кое цели 
50 години го преокупирало, 
станува збор за Библијата ко-
ја била отпечатена во 10.000 
примероци. На 18 ок томври 
истата година бил про мо ви-
ран македонскиот превод од 
Библијата. Во фе вруари 1991 
година, по по вод опходот на 
светите мош ти на Св. Кли-
мент Охридски низ Маке до-
нија, дедото Гав рил испратил 
послание до верниците. Во 
однос на пра шањето за од-
носот на МПЦ кон другите 
православни се стрински 
цркви Архиепи ско пот Гаврил 
не бил инди фе рентен, туку 
на против се за лагал за ре-
шавање на про блемот, но по 
пат на бра то љу бив дијалог. 
Во негово вре ме почнале во-
зобновените пре говори со 
СПЦ за зближу ва ње на ста-
вовите, меѓутоа по ради веќе 
познатите ставови на СПЦ, 
тие не оделе во ви стинска 
насока. Набрзо по тоа дедото 
Гаврил поднел ос тавка, ба-
рем таква е офи ци јал ната за-
белешка, но од 1993 година 
до неговата смрт во 1996 го-
дина се повлекол во оса му-
вање.

4.10.1986 година кога во ка-
тедралниот храм "Св. Софија" 
во Охрид, со тајно гласање, 
претставниците на Избор ни-
от црковно-народен со бир го 
избрале Гаврил за трет по-
главар на МПЦ. Дедото Гав-
рил често служел во црквите, 
но им забележувал на мла-
дите свештеници, кои не се 
придржувале до про пиша-
ните богослужби. Архиепи-
скопот не бил строг човек, но 
во однос на носењето ман-
тија често нагласувал дека 
свештеничката облека треба 
да биде скромна и секогаш 
чиста. Според него, свеште-

во текот на службата да се 
зборува во олтарот, а исто 
така, на ова свето место не 
требало да се "врткаат" други 
лица освен свештениците. 
Зошто? Дедото сметал дека 
Господ не ја примал лошата 
молитва, а со мислите, со ср-
цето и со душата требало да 
се биде посветен кон живата 
светлина - Бог. Во 1989 годи-
на, по четири децении, Ар хи-
епископот Гаврил бил пр ви-
от црковен великодостојник, 
кој преку медиумите јавно им 
ги честитал Божикните праз-
ници на верниците. Исто та-
ка, тој е првиот македонски 


