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Пишува: Милева ЛАЗОВА

ХРАМ НА ДУХ   ОВНОСТА, НА ХРАМ НА ДУХ 

Мајка Тереза е 
родена во Скопје, 
во 1910 година. На 
неполни 18 години 
заминала во Калкута, 
каде го основала редот 
Мисионери на љубовта 
и милосрдието и до 
упокојувањето во 1997 
година им помагаше 
на болните и на 
сиромашните, оставајќи 
го својот аманет дека 
светот е гладен за леб, 
но уште повеќе за љубов. 
За својата хумана работа 
во 1979 година ја доби 
Нобеловата награда 
за мир. Во 2003 година 
папата Јован Павле Втори 
ја беатифицираше т.е. ја 
прогласи за блажена, што 
е чекор до прогласување 
за светица.

ВВо центарот на македонската ме-
тропола - Скопје официјално беше 
промовирана и осветена спомен-

куќата посветена на хуманистката и но-
беловката Мајка Тереза. Спомен-куќата 
е подигната на истото место каде што во 
минатото постоела католичката црква 
"Пресвето срце Исусово", во која била 
крстена најпознатата скопјанка, родена 
како Гонџа Агнес Бојаџиу. 

Куќата ќе биде храм на духовноста и 
на посетителите и туристите ќе им го 
раскажува животот на Мајка Тереза, која 
во овој град го поминала детството, во 
куќата на Никола Бојаџиу, на тогашната 
"Попкочина" улица. Ќе има функција на 
меморијален центар со сакрален и све-
товен карактер - сала и изложбен дел и 
простор за миси и духовни чествувања. 
Во спомен-куќата ќе бидат и дел од мош-
тите на Мајка Тереза, кои се донесени со 
помош на Католичката црква во Скопје.

На промоцијата за животот и за де-
лото на големата Мајка Тереза говореа 
претседателот на Владата, Никола Гру-
евски, министерката за култура Елиза-
бета Канческа-Милевска, бискупот скоп-
ски и апостолски егзарх во Македонија, 
монсињор Киро Стојанов, а пред при-
сутните се обрати и духовниот татко на 
Мајка Тереза, д-р Лео Маасбург. 

На свечениот чин премиерот Груев-
ски кажа:

"Оваа спомен-куќа ќе претставува храм 
на духовноста, на хуманоста и мило ср-
дието. Бележита на верата, надежта и љу-
бовта, спомен-куќа која сведочи за духот 
на нејзината благородна личност и по-

ХУМАНОСТА И    МИЛОСРДИЕТОХУМАНОСТА И  
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раките кои таа му ги испраќаше на чо-
вештвото. Спомен-куќата ќе биде си но-
ним за препознатливост и гордост на 
главнот град Скопје, на Република Ма-
кедонија и на сите граѓани кои живеат 
во неа. Паметникот како културно место 
ќе бранува и ќе инспирира со моќта на 
таа голема жена. Убеден сум дека токму 
таков ќе биде овој дом и неговата мисија 
- дом посветен на духот и мисијата на 
љубовта, како богатство и препознавање 
на делото на Мајка Тереза, што ќе прет-
ставува и нова понуда и покана за посета 

на Скопје и на Македонија".
"На ова парче од библиска Маке до-

нија никогаш не му недостасувала верба 
во Бога. Целата македонска сага која со 
векови ја носиме на својот грб, маке-
донската вистина која ни е вткаена во 
песните е дар кој низ сопственото ис-
куство ни ги открива новите прос тран-
ства на траекторијата која ја исцрпува 
дијалогот на цивилизациите врз мапата 
на човековото живеење. Дијалог одамна 
почнат,  потврден низ делата на Филип и 
на Александар. Дијалог кој го одбележаа 
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Изградбата на спомен-куќата 
на Мајка Тереза е во рамките на 
100-годишнината од нејзиното 
раѓање, кои ќе бидат одбележани 
идната година. Градењето почна 
во мај минатата година. Финан-
сирана е со два милиона евра од 
Владата и реализирана од Минис-
терството за култура. Архитект е 

Вангел Божиновски, а изведувач 
на градежните работи е ГП "Гра-
нит". Градбата зафаќа површина 
од 500 метри квадратни и уште 
толку се двор и мини плоштад, 
во кој е вклопена скулптурата на 
Мајка Тереза, која пред неколку 
години ја изваја академик Томе 
Серафимовски.

многу доблесни личности, кои оставија 
траги во времето и на овој простор. Една 
од нив е и Гоце Делчев, кој на светот му 
порача да созрее на полето за културен 
натпревар, а не за војни, за да не пос-
тојат страдалници и болни, кои ќе ја па-
раат душата на најревносната хума нист-
ка од градот на Вардар, Мајка Тереза. Таа 
на светот на дело му ја покажа моќта на 
љубовта. И затоа токму овој спомен-дом 
е најубав дар за светот, посветен на ма-
лата жена со големо срце, која со своите 
дела во текот на животот стана светица. 
Со отворањето на портите на овој дом 
им посакуваме добредојде на сите доб ро-
намерници, кои во срцето ги носат ат ри-
бутите на Мајка Тереза", истакна ми нис-
терката за култура Канческа-Милев ска.

"Господ не сакаше ова место да ос-
тане пусто и празно, каде во минатото 
многумина наоѓаа духовна поткрепа, уте-
ха, мир и спокојство. Токму на ова место 
врз многумина се излеа Божја милост, 
Божјата благодет преку светите тајни. 
Овој спомен-дом, кој ќе биде посветен 
во чест на Блажената Мајка Тереза, ста-
нува Божји и наш. Овде сите ние ќе би-
деме браќа и сестри, учени и неуки, го-
леми и мали, здрави и болни, богати и 
сиромашни. Сите ние околу Божјиот 
прес тол ќе бидеме едно, Божји деца", 
додаде Киро Стојанов, бискуп скопски и 
апостолски егзарх во Македонија. 

Специјално за настанот од Виена до-
патува и духовниот татко на Мајка Те ре за, 
д-р Лео Маасбург. Во својот говор тој се 
потсети на првата средба со неа. 

"Кога пред 20 години прв пат ја срет-
нав таа веќе беше нобеловка, но ги чис-
теше ноктите на едно хендикепирано дете. 
Ја прашав дали не може да работи нешто 
друго. Ми одговори: 'Јас не би можела да 
замислам ништо поважно од ова'", потен-
цираше д-р Маасбург. 

Тој додаде дека поради својата богата 
традиција, луѓето во Македонија можат 
да ја разберат длабочината на нејзината 
посветеност. 


