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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

РЕЛИГИЈА
РЕЛИГИЈА

одека беше жив, тој 
беше столбот на Ма-
кедонската пра во-
славна црква, нео-

своива тврдина, чие бесе де-
ње го возвишуваше и го ус-
толичуваше неговото име, 
Архиепископ Охридски и 
Македонски Г.Г. Михаил, да 
биде рамо до рамо со Бож-
јите ангели и нивната Ису со-
ва песна. Затоа, беше мош не 
ценет и разбирлив, но и се ко-
гаш Македонец, патриот во 
душата, поради што ја вкуси 
затворската храна и онака 
земски кажано ги из држа 
сите човечки иску ше нија за 
да посведочи дека му остана 
верен на Бога и на својата 
мајка - Црквата. Ма кедон ски-
от народ и вер ни ците, Него-
вото Блаженство Г.Г. Михаил, 
четвриот бла же но упокоен 
Архиепископ на МПЦ, го па-
метат по неговото оратор-
ство, кое секогаш го издиг-
нуваше над сите архи јереји. 
Беше начитан и об ра зован 
човек, иако не сакаше да ги 
чита своите бого служ бени 
слова (пораки), но за тоа уме-
еше да влезе под ко жа, да се 
втренчи во душата на маке-
донскиот народ, кој кроце по 
кроце доживеа за едно со не-
го да ужива во пло довите на 
независноста на Ре пуб лика 
Македонија.

"Тој не престана да говори дека МПЦ како возобновена Охридска 
архиепископија е мајка на СПЦ, и нема што да бараме од ќерката да 
ја признае мајката, па да ни даде признание итн. Тоа не пре ста-
нуваше да го говори пред сите, дури и при доаѓањето на разни де-
легации или амбасадори, конзули. Дедото не читаше беседи, тој за 
себе велеше дека е најлошиот читател или читач на слова, дури и 
ко га мораше нешто да направи со читање тоа го одбегнуваше. Тој 
ду ри и своето слово при интронизацијата не го прочита, туку го 
изго во ри, иако можеше да го чита", вели секретарот на Синодот на 
МПЦ, Ратомир Грозданоски.

СВЕТОЛИКИОТ ОРАТОР АРХИЕПИСКОПОТ ОХРИДСКИ И 
МАКЕДОНСКИ Г.Г.МИХАИЛ БЕШЕ ИКОНА НА АРХИЈЕРЕЈ

ДЕДОТО МИХ 
ЗАТВОР ПОР 
ДУХОВНА И   

ОБИЧНА НУЛА

"Има моменти кога човек 
не може да зборува. Моето 
срце е полно со чувство на 
одговорност. Но, само едно 
ќе кажам, сам не значам ни-
што без моите браќа архи-
јереји - митрополити на Ма-
кедонската православна црк-
ва. Јас без нив сум обична 
нула. Само со бројката шест 

Д
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јас значам нешто. Верувам де-
ка во најскоро време бројот 
на архијерејите во нашата 
Црква ќе се умножи зашто 
ста дото ни е големо, а пак ов-
чарите сме малкумина. Гос-
под нека ни помага". 

Оваа негова максима сите 
ја сфатија, бидејќи го во зоб-
нови работењето на Светиот 
архијерејски синод на МПЦ, 
но истовремено ги слушаше 
своите браќа за да придонесе 
во нивниот растеж, а уште по-
веќе за сплотеноста во Црк-
вата. Затоа, по чин беше нај-
висок во јатото, но и помал 
од маково зрно, бидејќи со-
борски ги донесуваше зна-
чајните одлуки за живо твор-
носта на МПЦ. Поради тоа, 
досега е ненадминат и се ко-
гаш на официјалните до ку-
менти и соопштенија на МПЦ 
не се срамеше да се пот пи шу-
ва: Архиепископ Охридски и 
Македонски Г.Г. Михаил. Не-
го виот пример треба да се 
при  менува, а не да се од бег-
нува црковното титулирање 
при потпишувањето на маке-
донските црковни доку мен ти. 

Дедото Михаил бил роден 
на 20.3.1912 година во Ново 

вањето на основното обра-
зование, во 1927 година се за-
пишал на Битолската бого-
словија. Во 1932 година за ми-
нал на студии во Белград, на 
Богословскиот факултет, кој 
го завршил во 1936 година. 
По отслужувањето на воена-
та обврска, дедо Михаил бил 
вероучител во штипската гим-
назија, а во 1938 година, по 
парламентарните избори, по 
казна бил преместен во Ужи-
це. На почетокот на 1941 го-

дина го положил држав ниот 
професорски испит на тема: 
"За слободата на чо ве ковата 
волја, од богословски, фи ло-
зофски и од психолошки ас-
пект". За време на Втората 
светска војна бил парохиски 
свештеник во штипската со-
борна црква "Свети Никола" 
и хонорарен вероучител во 
гимназијата. Учествувал во 
на родноослободителната 
борба,  на почетокот бил во 
заднината, а при крајот на 

војната бил коптиран за член 
во АСНОМ и се наоѓал во 
селото Горно Врановци при 
Главниот штаб. Пред крајот 
на војната говорел на ми тин-
зите во Прилеп, Битола, Ве лес 
и во други градови, во свој-
ство на пратеник на Народ-
ното собрание, а бил и прет-
седател на Народниот фронт 
за штипската област, и прет-
седател на Иницијативниот 
одбор за организирање Ма-
кедонска православна црква 
и обновување на Охридската 
архиепископија. Патувал низ 
Македонија, ги образувал ду-
ховните одбори наместо до-
тогашните архијерејски на-
месништва и, заедно со про-
тојерејите Кирил Стојанов и 
Никола Апостолски, го орга-
низираат одржувањето на 
Пр виот црковно-народен со-
бир во Скопје на 3, 4 и 5 март 
1945 година, на кој при сус т-
вувале 300 учесници, свеш-
теници и мирски лица. Тогаш 
едногласно била донесена 
одлуката за возобновување 
на Охридската архиепи ско-
пија и за создавање нејзина 
законска наследничка, Ма-
кедонска православна црк-

АИЛ ОДЛЕЖАЛ 6 ГОДИНИ 
АДИ МАКЕДОНСКАТА 
НАЦИОНАЛНА КАУЗА

Село, Штип. Потекнувал од 
пра вославни и побожни ро-
дители, Панче и Санда. Во 
дет ството бил воспитуван во 
патриотски, православен, ма-
кедонски дух. Неговата мајка 
му развила силна љубов кон 
светата православна вера, на  -
сочувајќи го редовно да ги 
посетува богослужбите, а во 
слободните часови постојано 
бил во новоселската црква 
"Св. Богородица". По завршу-

ва. Набрзо потоа, поради 
цврс тите идеи за нацио нал-
на, социјална и духовна сло-
бода на македонскиот народ 
и за негово обединување, то-
гашната власт го лишила де-
дото Михаил од слобода и го 
осудила на затворска казна. 
По шест месеци бил осло бо-
ден, но во 1948 година по в-
торно бил уапсен, осуден на 
5,5 години затворската казна 
која ја издржал до послед-

"Дедо Михаил беше икона на архијереј. За него мо-
жам да речам дека беше дури и светолик човек. Човек 
со лик на свет човек, светец. Божјата благодатна сила 
во него беше преизобилна и таа зрачеше во секој до-
пир со него, интелектуален, духовен и богослужителен. 
Дури и во наједноставниот административен допир, 
чо век како и да се доближеше до него ќе се почув ству-
ваше зрачењето на Божјата светлина. Тој беше пре му-
дар старец, и се ра дувам што имав можност и шанса да 
бидам во периодот на неговото архипастирување, да 
бидам негов близок соработник, а за себе си велам де-
ка, покрај завршените постдипломски студии, докто-
рат и итн., најважниот уни верзитетски, духовен пре-
стиж и постигнување за мене бе ше работењето со Ар-
хиепископот Михаил", истакнува Грозданоски.
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РЕЛИГИЈА
РЕЛИГИЈА

ниот ден. Повеќе пати од не-
го било побарано да се от-
каже од свештеничкото слу-
жење, но тој останал непо ко-
леблив и продолжил да слу-
жи како свештеник во Скопје. 
Во 1966 година бил испратен 
да богослужи и да го про по-
веда Христовото Евангелие 
ме ѓу нашите сонародници 
во Мелбурн, Австралија. Во 
првата македонска црква, на-
двор од татковината, "Свети 
великомаченик Ѓорѓи Чудо-
творец", престојувал и не у-
мор но работел на органи-
зирањето и формирањето на 
повеќе црковни општини, а 
учествувал во изградбата на 
македонски цркви ширум Ав-
стралија. Тој постојано пату-
вал и ги посетувал нашите 
сонародници. Тамошните но-

векот молчеше и на крај ста-
на и рече: 'Јас многу пати сум 
бил на суд и во затвор, но ва-
ка навредливи, толку гор чли-
ви обвинувања не сум слу-
шнал од силни непри ја тели 
на црквата, на верата и на 
архиепископот. Жал ми е што 
тоа го слушам од мои луѓе, а 
не од туѓинци, туку од вер ни-
ци декларирани во Црк ва и 
во свој духовен пастир'. Знае-
ше да го истрпи тоа, да не из-
реагира во духот на нивната 
кавга. Тој умееше да ги ис тр-
пи и да ги придобие сите, бе-
ше духовна роска. Таму ниту 
еден човек не беше исфрлен 
надвор од црквата. Сите си 
го најдоа своето место. Со тр-
пение и со разбирање, фала 
му на Бога, се средија рабо-
тите во оваа епархија", вели 
Грозданоски, кој потенцира 
дека дедото Михаил не ус-
пеал да отпатува во Австра-
лија, бидејќи не сакал да би-
де пречекан од едни, туку од 
сите Македонци - верници. 
Во 1999 година замина крот-
ко во Небесното царство.

по  вар дарски митрополит, но 
и на подготовките за отво-
рање Богословски факултет, 
каде бил еден од првите про-
фе сори и предавал по веќе 
пре дмети: англиски јазик, во-
вед во теологијата и оми ли-
тика - црковно говорништво, 
па тро  логија, аскетика, па стир -
ско богословие. За овие пр ед-
мети напишал скрипти по 
кои денес работат по мла ди-
те професори. Во перио дот 
кога работел на Фа кул тетот 
тој имал активен цр ко вен жи-
вот, при што ре дов но бого-
служел и проповедал во ско п-
ските цркви. Бил редо вен 
предавач во групата за вер-
ско просветување при скоп-
ската црква "Света Пет ка". За 
архијереј бил хиро то нисан 
на 25.12.1988 година. Из бо-

рија, Архиепископот Г.Г. Ми-
ха ил", истакнува секретарот 
на Светиот архијерејски си-
нод на МПЦ, Ратомир Грозда-
но ски.

Неговото Блаженство Г.Г. 
Михаил бил надлежен и за 
Американската епархија. Та-
му успеал да ги надмине сите 
спорови, а Американско-ка-
надската епархија заживеала 
со полн црковен живот.

"Имаше болни состојби - 
ве ли Грозданоски - кои тре-
баше да се лекуваат, а тој нај-
де начин. Беше човек кој 
знае ше да направи духовна 
осмисла, а бев присутен на 
многу тешки состаноци. Во 
една прилика во Торонто, во 
Мисисага, настанаа силни об-
винувања, едни против дру-
ги. Заврши таа епизода, про-
должија други обвинувања, 
кои излегоа од своите рамки. 
Се обвинуваа внатре меѓу се-
бе, а почнаа и против другите 
во соседството. Почнаа про-
тив целата црква, а го обви-
нуваа и него и тоа со лични 
навреди и обвинувања. Чо-

винари дедото Михаил го на-
рекувале "македонскиот све-
штеник што лета". По фор ми-
рањето на Американско-ка-
надската и Австралиската 
епар хија, тој ја вршел дол-
жноста архијерејски заменик 
за Австралиската епархија. 
Во 1969 година ги претста ву-
вал сите православни црк ви 
на заседанијата на Англи кан-
ско-православното зд ру же-
ние во Лондон, каде одр жал 
повеќе предавања за пра во-
славието и екуме низ мот. Од 
Австралија се вратил при 
кра јот на 1970 година и бил 
назначен за ректор на Маке-
донската православна бого-
словија, каде предавал ан-
глис ки јазик, омилитика и па-
стирско богословие. Во 1972 
година бил генерален секре-
тар на Македонската архие-
пископија и главен и одго во-
рен уредник на "Вес ник", сл-
уж бен весник на МПЦ. Збо-
рувал англиски, фран цус ки, 
руски, а се служел и со по ве-
ќе живи класични јазици. Ра-
ботел за едно со тогашниот 

рот за архиепископ на на ша-
та света Црква го затек нал ка-
ко епархиски архи је реј, Мит-
рополит повар дар ски.

БОЛНИ СОСТОЈБИ

Во 1993 година дедото Ми-
хаил беше избран за Архие-
пископ.

"Штом по Божја промисла 
македонскиот народ доби 
соп ствена држава и со рефе-
рендумот обезбеди целосна 
независност од југосло вен-
ската куќа, веднаш требаше 
да се претстави овој маке-
донски народ во јавноста. 
Тре баше да се докаже во све-
тот, овде и насекаде, дека 
овој народ има своја држа-
вотворност, има своја исто-
рија, има своја црква, и дека 
тоа требаше јасно, гласно и 
на убав начин, многу убед-
ливо да се каже. И тогаш, Бог 
ни го испрати гласноговор-
никот и го постави за по гла-
вар на Светиклиментовиот 
трон, најмоќниот оратор и 
беседник од поновата исто-

"Дедо Михаил самиот кажуваше една вистина, сите 
би сакале да живеат долго ама никој не сака да биде 
старец, иако тој ја говореше таа реалност, самиот не 
можеше да сфати дека старее. Тој сакаше да се прет-
стави дека долго живее и секогаш има уште многу сила 
во него. Сакаше сè, молеше и бараше, но тој замина од 
овој свет не мислејќи дека тогаш ќе замине. Имаше 
жел ба да го дочека две илја дигодишното Христово 
рож дество, за него оваа година значеше многу. Но, ете 
Господ не му го даде".


