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Помнете ги вашите наставници, што ви го проповедаа
Словото Божјо, и имајќи го пред очи
Крајот на нивниот живот, подражавајте ја верата нивна...
Не впуштајте се во разни туѓи учења. (Евр. 13,7-9)

Светите Отци - Сигурен водич во вистинското Православие

Никогаш порано не постоело време на толку лажни учители како бедниот 20 век,
богат со материјални уреди и сиромашен во умот и душата. Секое разбирливо мислење,
најапсурдното, дури и она што било одбиено од универзалната согласност на сите
цивилизирани народи – сега си има своја платформа и свој „учител“. Некои од овие учители
приоѓаат со демонстрација или ветување за „спиритуална моќ“ или лажни чуда, како и некои
окултисти или „харизматици“, но повеќето од современите учители не нудат ништо повеќе,
од една слаба мешавина на недигестирани идеи кои тие ги примиле „горе од небесата“, или
од некој модерен само-назначен „мудар маж“(или жена), кој знае многу повеќе од древните,
зашто живее во нашите просветлени модерни времиња. Како резултат, философијата
има илјадници школи, и „христијанството“ илјадници секти. Каде во сето ова да се најде
вистината, ако воопшто може да се најде, во нашето промаршено време?
На само едно место може да се најде изворот на вистинското учење, кое доаѓа од
Самиот Бог, ненамалено преку вековите и секогаш свежо, останато едно и исто во сите
оние кои вистински го учат, водејќи ги оние што го следат, во вечно спасение. Ова место е
Православната Црква на Христос, изворот е благодатта на Сесветиот Дух, и вистинските
учители на Божественото учење, што извираат од овој извор, се Светите Отци на
Православната Црква.
Жалосно! Колку малку Православни Христијани го знаат ова, напојувајќи се од овој
извор! Колку многу современи архиереи ги водат нивните стада, но не на вистинските
пасишта на душата - Светите Отци, туку по разурнувачките патишта на мудриот човек кој
ветил нешто „ново“ и се стреми само кон тоа, христијаните да го заборават вистинското
учење на Светите Отци, учење кое е посебно вистинско, и е надвор од хармонијата на лошите
идеи, кои владеат со модерното време.
Православното учење на Светите Отци не е нешто што припаѓа на едно време,
независно дали „древно“ или „модерно“. Тоа било пренесено во непрекинато наследство
од Христа и Неговите апостоли до сегашново време, и никогаш не постоело време кога
било неопходно да се открие некое „изгубено“ патристичко учење. Дури и кога многу
Православни Христијани го запоставиле ова учење (како на пример во нашево време),
неговите вистински претставници сеуште го делеле на оние, кои биле гладни да го примат.
Имало големи патристички периоди, како сјајната епоха на четвртиот век, и имало периоди
кога се одбивала патристичката свест од страна на православните христијани, но никогаш
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немало период, од самото основање на Христовата Црква на земјата, кога патристичката
традиција не ја водела Црквата, или немало век без Светите Отци во него. Свети Никита
Стетатос, наследник и биограф на светиот Симеон Нов Богослов, пишува: „Дадено е од
Бога, така што од колено во колено, нема да престане подготовката на Светиот Дух, преку
Неговите пророци и пријатели за доброто на Неговата Црква“. Многу поучно е за нас,
последните Христијани, да земеме упатство и инспирација од нашите или неодамнешните
времиња, од оние кои живееле во услови слични на нашите и сепак го задржале неоштетено
и непроменето секогаш, свежото учење, кое пак не е за едно време или раса, но за сите векови
до исполнувањето на времето, и за сите раси на православни христијани.
Пред да погледнеме двајца наши неодамнешни свети отци, да разјасниме дека за нас,
православните христијани, доктрината на Светите Отци не е пасивна академска вежба.
Голем дел од она што поминува како „светоотечка преродба“ во нашето време е едвај повеќе
играчка на инославните научници и нивните „православни“ имитатори, од кои ниеден,
никогаш не „открил“ светоотечка вистина за која бил спремен да си го даде животот.
Таквата „патрологија“ е само рационалистичка школарина која го зема светоотечкото учење
за свој субјект, без никогаш да сфати, дека генијалното учење на Светите Отци ја содржи
вистината, од која зависи нашиот духовен живот или смрт. Таквите псевдо – патристички
научници го поминаа времето докажувајќи дека „Псевдо – Макариј“ бил Месалијански
еретик, не сфаќајќи или не практикувајќи го чистото oртодоксно учење на вистинскиот
св. Макариј Велики; дека „псевдо – Дионисиј“ бил сметан за фалсификатор на книги, чии
мистични и духовни длабочини се тотално далечни за неговите обвинители; дека темелното
и монашко живеење на св. Варлаам и Јоасаф запишано од страна на св. Јован Дамаскин, не е
ништо повеќе од „прераскажана приказна за Буда“, и стотици слични приказни произведени
од „експерти“ за лековерната јавност, која пак нема поим за агностичката атмосфера во која
ваквите „откритија“ се создаваат. Додека пак, сериозните научни прашања кои се однесуваат
на светоотечките текстови (коишто секако ги има), тие сигурно нема да бидат решени,
повикувајќи се на т.н., „експерти“, кои се тотални странци на вистинската светоотечка
традиција, за само да преживеат на таа сметка.
Кога „Ортодоксните“ научници ги собираат учењата на овие псевдо – патристички
научници или прават свои истражувања во истиот тој рационалистички дух, резултатот
може да биде трагичен. Таквите схоластици често се сфаќаат како „проповедници
на Православието“, а нивните рационалистички излагања како дел од „автентичниот
светоотечки“ поглед, притоа прелажувајќи многу Православни Христијани. Отец
Александар Шмеман, на пример, додека се трудел да се ослободи себе си од „Западното
заробеништво“, во кое, во неговото непознавање на вистинската патристичка традиција од
блискиот век (која повеќе може да се најде во манастирите, отколку во академиите), мислејќи
да го постави Православието доминантно во модерното време, самиот тој станал заробеник
на Протестантските рационалистички идеи кои ја засегаат литургиската теологија, како
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што беше добро истакнато од страна на Протопрезвитерот Михаил Помазански, генијален
патристички современ теолог.1
За жал, такво разоткривање допрва треба да се направи на псевдо – научниците
на Руските Светители и Светите Отци. Г. П. Федотов, кој вели дека Св. Сергеј „е првиот
руски светител кој може да се нарече мистик“ (оттука, игнорирајќи ги четирите века на
еднакви „мистични“ руски отци кои му претходеа), изгледа бесмислено за „оригиналноста“
во „литературното творештво“ на Св. Нил Сорски (ова покажува дека тој воопшто не го
разбира значењето на традицијата во Православието), го клевети големиот православен
светител, Тихон Задонски, како „син на Западниот Барок, наместо како наследник на
Источната духовност“2, и со голема извештаченост се обидува да го направи св. Серафим
(кој всушност е толку неверојатен во патристичката традиција, што тој едвај се разликува
од големите Отци на Египетската пустина), во некој „уникатен Русин“ феномен кој бил
„првиот претставник на оваа класа на духовни отци (старци) во Русија, „чиј пристап кон
светот е непознат во Источната традиција“, предвесник на нова форма на духовност, која пак
треба да ја наследи аскетското монаштво. 3
За жал, последиците на ваквите псевдо – научници често се појавуваат во реалниот
живот. Лековерните души, кои ги сфаќаат овие лажни заклучоци како генијален почеток за
нивната работа за „литургиска преродба“, врз протестантски основи, го трансформираат св.
Серафим (игнорирајќи ги неговите „незгодни“ учења во однос на еретиците, кои ги дели
со целото светоотечко предание) во Хинду јога или „харизматик“, и преку генералниот
пристап кон Светите Отци, како што прават повеќето современи научници – без почит и
восхит, небаре се на исто ниво, како вежба и езотерија, или како некој вид на интелектуална
игра, наместо водич кон вистинскиот живот и спасението.
НЕ СЕ ТАКВИ православните научници. Не е таква православната патристичка
традиција, каде автентичното, непроменливо учење на вистинското Христијанство е
предадено во нескршливо наследство усно или преку пишаниот и печатен збор, од духовен
отец кон духовен син, преку наставник кон ученик. Во XX век, еден православен Архиереј
застанува цврсто зад својата патристичка ориентација – Архиепископот Теофан од Полтава
(1943, Февруари 19), еден од основачите на слободната Руска Црква, надвор од границите
на Русија, и можеби главниот архитект на нејзината бескомпромисна и традиционалистичка
идеологија. Во годините кога тој бил заменик – претседател на Синодот на епископи од
оваа Црква (1920’), тој бил широко признат како најголемиот патристички ум помеѓу сите
руски теолози. Во 1930’ тој се повлекол во целосна изолација за да стане вториот Теофан
Затворник, и од тогаш тој, за жал, бил заборавен. Но, за среќа, неговиот спомен бил свето
1
“The Liturgical Theology of Fr. A. Schmemann,” in The Orthodox Word, 1970, No. 6, Pp. 260-280.
2
Тезата темелно побиена од Nadejda Gorodetsky in Saint Tikhon Zadonsky, Inspirer of Dostoyevsky,
SPCK, London, 1951.
3
Види Феодотови инструкции на делата на овие светии во „A Treasury of Russian Spirituality“, Sheed
& Ward, New York, 1948.
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чуван од неговите ученици и следбеници, и во неодамнешните месеци, еден од неговите
водечки ученици, Архиепископот Аверкиј од манастирот „Света Троица“ во Џорданвил,
Њујорк, ја публикувал неговата биографија, заедно со неговите беседи. 4
Во овие беседи може јасно да се забележи архиерејската стравопочит и почитта
кон Светите Отци, неговото учеништво кон нив, и неговата понизност, која ќе биде само
содржина која нема да пренесува ништо свое, но само идеите и зборовите на Светите
Отци. Така, во една беседа за неделата на Педесетница вели: „Учењето за Света Троица е
совршенството за Христијанската теологија. Па така, не ги поставувам овие учења како мои
лични зборови, но тие ми се утврдени од светите и богоносните богослови и големи Отци
на Црквата: св. Атанасиј Велики, св. Григориј Богослов и св. Василиј Велики. Мои се само
усните, но нивни се зборовите и мислите. Тие ја претставуваат Божествената храна, а јас сум
само служител на нивната Божествена гозба“.
Во друга беседа, Архиепископот Теофан ја дава причината за неговата скромност
пред Светите отци (која е типична карактеристика за великите предавачи на светоотечкото
учење, како и за други теолози како Архиепископот Теофан, што пак, е погрешно
интерпретирано од светските научници како „недостаток на оригиналност“). Во неговата
беседа за Неделата на Светите Отци од Шестиот Вселенски Собор, искажана во 1928 во
Варна, Бугарија, тој нуди на верните „слово за значењето на Светите Отци и Учители на
Црквата, за нас христијаните“. Во што се состои нивната големина, и од што зависи нивното
значење за нас? Црквата, браќа, е „Божјиот дом, кој е Црква на живиот Бог, столб и тврдина
на вистината“ (1 Тим. 3,15).
Христијанската вистина е зачувана во Црквата преку Светото Писмо и Светото
Предание, но таа бара коректно зачувување и точна интерпретација. Значењето на Светите
Отци се состои во ова: “тие се најспособните чувари и толкувачи на оваа вистина, по сила на
светоста на нивните животи, нивното длабоко познавање на Бога и богатството на благодатта
на Светиот Дух, Кој пребива во нив.“ Остатокот од оваа беседа е од цитати на Светите Отци
(св. Атанасиј Велики, св. Василиј Велики, св. Симеон Нов Богослов, Никита Стетатос), со
кои тој го поддржува својот став. Последниот свет отец, кој Архиепископот Теофан го
цитира нашироко во неговата беседа, е еден, временски близок до него, негов претходник
во пренесувањето на автентичната патристичка традиција во Русија – епископот Игнатиј
Брјанчанинов. Тој има двојно значење за нас денес. Не само што е Свет Отец од нашето
време, но исто така и неговата потрага по Вистината е многу слична на онаа, на искрените
трагачи по вистината денес, и преку тоа, тој ни покажува како е возможно за „просветлениот
модерен човек“, да влезе уште еднаш во чистата атмосфера на патристиката, која се содржи од
вистинскиот Православен Христијански начин на мислење и идеи. Посебно инспиративно
е за нас, да ги читаме зборовите на епископот Игнатиј, кој како воен инженер ги скршил
границите на „модерното знаење“ и се нурнал во патристичката традиција, која ја примил,
4
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преку книгите, директно од ученик на св. Пајсиј
Величковски, и ни ги предал нам денеска.
„Кога сеуште бев студент“, Архиепископот
Теофан го цитира епископот Игнатиј,5 „немаше
уживање или одвлекување за мене! Светот ништо
примамливо не понуди за мене. Мојот ум беше
целосно нурнат во науката, и во исто време јас
горев од желба да ја пронајдам вистинската вера,
кои се нејзините вистински учења, недопрени од
секаква грешка, морална или догматска. Во исто
време, веќе беа претставени пред мојот поглед, на
високо, границите на човечкото знаење, во целост
развиените науки. Доаѓајќи до овие граници, ја
запрашав науката: „Дали му даваш на човекот
нешто, што може да го нарече свое? Човекот е
вечен, и она што е негово е вечно. Покажи ми го
ова вечно поседување, ова вистинско богатство, Свети Игнатиј Брјанчанинов (1807-1867 г.)
што можам да го понесам со себе, отаде гробот!
Сè дотогаш, гледам само знаење кое завршува на
земјата, кое не може да постои по разделувањето на душата од телото“.
Младиот трагач се интересирал за математиката, физиката, хемијата, философијата,
покажувајќи длабоко познавање на истите. Па во географијата, геодезијата, јазиците,
литературата, но тој сфатил дека сите тие се на земјата. Во потрага по одговорот на сите
негови очајни прашања, тој го добил истиот оној одговор, кој се добива во „просветлениот
XX век“: Науката молчи.
Тогаш, „за задоволувачки одговор, навистина неопходен и жив одговор, јас се обратив
кон верата. Но каде си сокриена, О вистинска и света Веро? Не можам да те препознаам во
фанатизмот (Папизмот), кој не е запечатен со Евангелската кротост, тој дише со страст и
преценување! Не можев да те препознаам во произволните учења - Протестантизмот, кој
се оддели од Црквата, правејќи свој нов систем, залудно и гордо тврдејќи дека открил нова,
вистинска христијанска вера, по прекин од осумнаесет векови од Воплотувањето на Словото
Божјо! Ох! Во каква голема збунетост беше мојата душа! Колку ужасно беше натежната
надолу! Какви ли бранови од сомнежи се кренаа против неа, кревајќи се од недовербата во
себе си, од недовербата кон сè што џагореше, липајќи околу мене, поради мојот недостаток
на знаење, незнаење на вистината.“
„И често почнувам, во солзи, да го молам Бога да не ме предаде како жртва на оваа
грешка, но да ми го покаже правиот пат, преку кого ќе се упатам директно кон Него, во
5
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невидливиот пат на мојот ум и срце. И.. о, чудо! Одненадеш застана мислата пред мене...
Моето срце се втурна кон неа, како во прегратка на стар пријател. Оваа мисла ме инспирираше
да ја проучувам верата во нејзините извори – во делата на Светите Отци! „Нивната светост“,
мислата ми кажа; „ гарантирам за нивната веродостојност, избери ги за патеводители“. Јас
послушав. Најдов средства да ги пронајдам делата на овие Божји угодници, и со нетрпение
почнав да ги читам, длабоко истражувајќи ги. Читајќи неколку, земав да читам нови, ги
читав, ги пречитував истите, ги проучував. Што беше тоа, што посебно ме допре во делата
на Светите Отци? Тоа беше нивното единство, нивната чудесна, величенствена хармонија.
Осумнаесет векови, преку нивните усни, посведочени во едногласно учење, Божественото
учење!“
„Кога една кристална есенска ноќ гледав кон небото, посеано од безброј ѕвезди,
поделени во големина, но сепак соединети во една светлина, си реков себе си: Такви се
и Светите Отци! Кога еден летен ден гледав во огромното море, покриено со мноштво
разновидни бродови, со нивните развиорени едра како крилја на бели лебеди, бродови кои
се тркаат под еден ветер, до една иста цел, до едното пристаниште, си реков себе си: Такви
се и Светите Отци! Кога ќе слушнам хармоничен, многугласовен хор, во кој поделените
гласови во елегантна хармонија пејат една иста Божествена песна, си велам себе си: Такви
се Светите Отци!“
„И какви учења наоѓам кај нив? Повторено учење од сите Отци, имено, дека
единствениот пат до спасението е непоколебливото следење на инструкциите од Светите
Отци. „Ако си видел“, велат тие, „некој измамен од погрешно учење, или загинал од погрешен
избор на аскетско подвизување – тогаш знај дека тој се следел себе си, неговото лично
сфаќање, неговите лични мисли, а не учењето на Отците“ (Ава Доротеј, Петто Правило), од
кое пак е составена догматската и моралната традиција на Црквата. Со оваа традиција како
непроценлива сопственост, Црквата ги храни своите деца.
Оваа мисла беше испратена од Бога, од Кого е секој добар дар, Кој е почеток на секое
добро нешто... Оваа мисла, за мене, беше првото пристаниште во земјата на вистината.
Тука мојата душа го пронајде мирот од брановите и ветровите. Оваа мисла постана
фундаменталниот камен за духовното растење на мојата душа. Оваа мисла постана мојата
ѕвезда водилка. Таа почна постојано да ми го просветлува, за мене тешкиот и многустрадален,
тесен, невидлив пат на умот и срцето кон Бога. Јас погледнав кон религиозниот свет со
оваа мисла и видов: причината за сите грешки се состои во незнаењето, во заборавот, во
отсуството на оваа мисла.“
„Читањето на Отците, јасно ме убеди дека спасението во пазувите на Православната
Руска Црква е неспорно, нешто од кое религиите на Западна Европа се лишени, бидејќи тие
не го зачувале во целост догматското и моралното учење на Христовата Црква од почетокот.
Ми го откри она, што Христос го направил за човековиот род, ми откри во што се состои
падот на човекот, зошто Искупителот беше неопходен, во што се состои спасението добиено

10

Светите Отци - Сигурен водич во вистинското Православие

од Искупителот. Тоа ме научи дека еден човек мора да се развива, да чувствува, да го види
спасението во себе си, без кое верата во Христа е мртва, и Христијанството е само збор и
име без никаков ефект! Ме научи да гледам на вечноста како вечност, пред која илјадници
години од нашиот земен живот е ништо, а камоли нашиот живот, кој е само половина век.
Ме научи дека земниот живот мора да се подготвува за вечноста. Ми покажа дека сите
земни окупации, наслади, почести, превласт – се празни играчки, со кои возрасните дечиња
си играат и во кои тие го губат блаженството на вечноста. Сето ова Светите Отци го беа
утврдиле со комплетна јасност, во нивните свети и прекрасни дела“.
Архиепископот Теофан ја заклучува својата патристичка проповед со оваа молба:
„Браќа, нека оваа добра мисла (прифаќањето на Светите Отци како наши водачи) биде ѕвезда
водилка, посебно во деновите на вашето земно патување пред бурата на океанот во животот“.
Вистинитоста на овој апел, како и инспиративните зборови на епископот Игнатиј, не згаснаа
во следните децении, откако беа изговорени. Светот тргна кон патот на отпадништвото од
Христијанската Вистина, и стана уште појасно дека не постои алтернатива на тој пат, освен
оној, кој подразбира следење на бескомпромисниот пат на вистината, кој ни го предале
Светите Отци.
Сепак, треба да ги читаме Светите Отци, но не само за да „научиме за нив“ - ако
не правиме ништо повеќе од тоа, тогаш не сме во подобра позиција од оние неактивни
дебатери од мртвите академии на оваа пропадната модерна цивилизација, па дури иако овие
академии се „православни“ и учените теолози во нив уредно дефинираат и објаснуваат сè,
за „светоста“, „духовноста“ и „обожувањето“, но немаат никакво потребно искуство, за да
зборуваат директно со срцето на жедните души и да ги исцелат во патот на духовната борба,
ниту пак знаење да ја препознаат фаталната грешка на академските „теолози“, кои говорат
за Бога со цигара во устата или вино во раката, ниту храброст да ги обвинат отпадниците,
„канонските“ архиереи за нивното предавство на Христа.
Мораме да одиме кон Светите Отци, за да постанеме нивни ученици, да го примиме
учењето за вистинскиот живот, спасението на душата, истовремено знаејќи, дека ако
го направиме тоа, ќе ја изгубиме наклонетоста на светот и ќе постанеме отпадници од
него. Ако го направиме ова, ние ќе најдеме начин да излеземе од конфузното мочуриште
на модерната мисла, која се базира токму на напуштањето на светото учење на Отците.
Ќе сфатиме дека Светите Отци се „современи“, кога говорат директно за проблемите на
Православните Христијани денеска, давајќи одговор на клучни прашања за животот и
смртта, од кои просечните академски научници обично се плашат, дури и да ги прашаат – а
кога ќе ги прашаат, тие даваат безопасен одговор кој „ги објаснува“ овие прашања на оние,
кои навидум се љубопитни, но не се жедни за одговори. Ќе најдеме вистинска насока преку
Светите Отци, учејќи се на смирение и недоверба во својата залудна земна мудрост, која
сме ја вдишиле со воздухот на заразното време, со помош на оние кои му угодиле на Бога,
а не на светот. Во нив ќе најдеме вистински татковци, такви какви што недостасуваат во
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нашето време, кога љубовта кај мнозина олади (Матеј 24,12), Отци чија единствена цел е да
нè воведат нас, нивните деца, кон Бога и Неговото Небесно Царство, каде ќе се шетаме и ќе
разговараме со овие ангелски луѓе во неискажлива радост засекогаш.
Нема проблем во нашето конфузно време, кој не може да си најде решение, преку
читањето на Светите Отци со почит и внимание. Дали е тоа проблемот со сектите и ересите
кои кружат денеска, или шизмите и „јурисдикциите“, дали стремежот на духовниот живот
да ја стави настрана харизматичната преродба, или суптилните искушенија на модерниот
комфорт и нискиот напор, комплексните философски прашања како „еволуцијата“, или
двосмислените морални прашања за абортусот, евтаназијата, и „контрацепцијата“, или
рафинираното отпадништво на „Сергијанизмот“, кој нуди црковна организација наместо
Тело Христово, или суровоста на „реновационизмот“, кој започнува со „ревидирање на
календарот“ и завршува со „Источно-обреден протестантизам“. За сите овие прашања
Светите Отци, и нашите живи Отци кои ги следат, сè нашите сигурни водачи.
Епископот Игнатиј и останатите неодамнешни Отци, ни посочија нам, последните
христијани, кои Свети Отци се за нас важни за читање, и во кој ред. Нека ова биде инспирација
за нас, да ги поставиме патристичките учења како камен – темелник во градењето на нашите
души, кон наследство на вечниот живот. Амин.
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