
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕОЛОГИЈАТА НА БЛАЖЕНИ ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ ВО НЕГОВОТО 

ТОЛКУВАЊЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД МАТЕЈ 
 
 
 

1. 
 Предмет на научните истражувања во творештвото на Блажени Теофилакт Охридски 
најчесто биле неговите Писма и историската порака на истите. Малкумина се занимавале со 
неговата теологијата, па затоа денеска постои малку литература напишана по таа тема. Сметајќи 
дека ќе биде интересно да ја прикажеме личноста на Блажени Теофилакт преку неговата 
теолошка порака, значи не само како што тоа се прави кога карактерот на неговата  личност 
многу еднострано се вреднува според содржината на од него напишаната коресподенција, ќе се 
обидеме да откриеме еден друг дел во целината на една толку оспорена личност каква што е 
личноста на Блажени Теофилакт, токму преку неговата теологија и тоа во толкувањето на 
Евангелието според Матеј. 
 Несомнено е дека Теофилакт е една маркантна личност во историјта на Охрид и 
просторите кои тогаш ги опфаќала Охридската Архиепископија, но неговата големина не се 
намалува и тогаш кога се споредува со светлите ликови на светителите од Источната Црква 
бидејќи како по ерудиција така и по духовност во ништо не заостанувал зад неговите славни 
претходници и последователи. Овој реферат не ќе има за цел да се задржи само врз опусот на 
Блажени Теофилакт кој претставува материјал за историска анализа, туку пред сè, секако не 
излегувајќи од историскиот континуитет да го оприсутни оној многу поважниот, есхатолошки 
идентитет на православната теологија, толку присутен и во теологијата на Теофилакт колку што 
е присутен во теологијата на неговите учители во Цариград каде и тој подоцна постанува 
учител. Не треба да се пренебрегне фактот што тој, доаѓајќи на oхридската катедра не среќава 
многумина кои би биле подготвени за примање и комуникација во префинетите сфери на 
теологијата кои тој ги совладал уште во Константинопол1. Онаа Теофилактова поплака кон 
Пантехн дека Охриѓани ја слушаат неговата песна како магарињата лирата2, или, пак, кога 
пишува до Анема велејќи му дека живеејќи долго време во земјата на Бугарите просташтината 
му станала блиска другарка и сожителка3, ја изразува само неговата длабока болка за крајно 
ниското ниво на духовност на „варварите" меѓу кои живее и тој, па како вели затоа и станал 
простак4. Погрешно би било заради ваквите негови зборови на личноста на Блажени Теофилакт 
да и се припише надменост и гордост. Се работи за сосема спротивното. И покрај тоа што 
разликата на духовно - интелектуалните способности помеѓу него и паствата на која бил 
                                                
1 Во Цариград, Блажени Теофилакт ја добива титулата мајстор (магистер) на реторите. Види за тоа: Katiçiå, R., 
стр. 367 – 368. 
2 P.G. t. 126, col. 324A. 
3 P.G. t. 126, col. 396 B–C.  
4 P.G. t. 126, col. 320 C.  
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поставен да архиепископсвтува била многу голема, сепак, тој како вистински пастир потполно 
се поистоветил со својот народ и доброволно врз себе ги присвоил квалитетите на поверениот 
му народ. Уште понеточна ја сметаме констатацијата на некои македонски историчари кои во 
личноста на Блажени Теофилакт сакаат да видат асимилатор на македонскиот народ. Без 
тенденција да навлегуваме во таа проблематика, бидејќи излегува од контекстот на темава која 
ја обработуваме, но сепак, заради вовед во истата, сметаме исто онака како и добрите  познавачи 
на делото на Теофилкт, а тоа се: Снегаров, Катичиќ, Митрополитот Симеон и др. дека 
Теофилакт не само што немал ниту улога ниту пак задача да го асимилира бугарскиот народ 
туку напротив, со напишаните житија за Св. Климент Охридски и Петнаесетте тивериополски 
маченици тој придонесувал бугарите да го сфатат своето бугарско сознание. Обидот, пак, на 
повоената македоска историографија имињата за бугарите и бугарското во опусот на Блажени 
Теофилакт да ги замени со македонци и македонско и уште згора на тоа, Теофилакт да се 
прикаже како асимилатор на македонците е крајно не научен и во служба на една веќе излитена 
политика која сакаше да создаде теза дека македонците се словени5. Меѓутоа, две длабоки 
причини не дозволуваат бугарите споменати во делото на Теофилакт Охридски да се 
подразбираат како македонци. Прво е тоа што македонците по своето потекло не можат да се 
поистоветат со бугарите бидејќи првите се староседелци на поднебјето каде архиепископува 
Теофилакт, а вторите се дојденци, и второ што секој добар познавач на приликите во Византија 
без двоумење знае дека во времето на Блажени Теофилакт, но и пред него, а и долго после него, 
националната припадност нема никаква улога, зашто припадниците на сите националности биле 
римски граѓани без разлика на јазикот кој го зборувале. Но, што е уште поважно од ова, а кое би 
допринело Теофилакт Охридски да биде правилно разбран и протолкуван е разбирањето на 
неговата теологија која par eksselance е православна христијанска, а тоа значи наднационална и 
неасимилаторска. Всушност, тоа е и главната тема на овој реферат. 
 
 
 

2. 
 Теофилакт Охридски како отец на Црквата е една алка во непрекинатиот синџир на 
Преданието. Оска околу која, пак, се врти целото предание на Православната Црква е 
есхатологијата или устројувањето на од Христа ветеното Царство Божјо. Бивајќи осмислување 
на постоењето, есхатологијата во Црквениот настан постанува почеток и тоа токму затоа што 
историјата постанува еден голем есхатон. Силната есхатолошка димензија на христијанската 
теологија се оформува уште во време на апостол Павле. Сета подоцнежна теологија на 
Источната Црква во суштина е есхатолошка, но понекогаш и со крајно потценување на 
историјата во главно под влијание на неоплатонизмот и оригенизмот. Фактот дека оригенизмот 
останува влијателен уште долго после смртта на  Ориген се очита во тоа што отците собрани на 
Петтиот вселенски собор нашле за потребно истиот да го осудат, како не би се повторувал 
подоцна, без оглед на тоа што од неговото званично појавување поминале повеќе векови6. 
Меѓутоа, подоцна и Св. Максим Исповедник се бори со оригенизмот, за да видиме дека и 
Блажени Теофилакт Охридски чувствува потребно да ги наведе неговите слабости и тоа од 
причина што истиот (оригенизмот), имал влијание и во времето на Теофилакт. Ниту сега, многу 

                                                
5 Види: Панов, Б., Теофилакт охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народ, Скопје 
1971, стр. 281 – 310.  
6 Види: Мајендорф, Ј., „Оригенистичка криза у шестом веку”, во книгата: „Христос у источно – хришћанској 
мисли”, манастир Хиландар 1994, стр. 51- 71. 
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векови после Теофилакта, а уште повеќе од појавата на оригенизмот, истиот многу малку 
изгубил во интензитет. Има црковни кругови кои и несвесно се застапници на оригенизмот7.  
 Теофилакт, пак, токму заради правилното доживување на есахтологијата на неколку пати 
ќе се наврати на погрешките на оригеновото учење, особено за апокатастасисот. Впрочем, 
апокатастасисот е само еден исечок од големиот космолошко - антрополошки Оригенов систем, 
та затоа, тоа што Теофилакт ќе се осврне врз погрешноста на апокатастасисот, всушност е 
критика врз целокупниот Оригенов систем. Прво, за нешто повторно да се „воспостави", зашто 
апокатастасис токму и значи превоспоставување, потребно е претходно истото да постоело во 
таква форма во која треба да се апокатастазира. Тоа значи, не е погрешно само учењето за 
повторното „воспоставување" околу кое толку ќе говори Блажени Теофилакт, туку погрешно е 
толкувањето дека во почетокот се било совршено, па таквата совршеност на крајот повторно ќе 
се „воспостави". Толкувајќи ја 25-тата глава, 41-46 стих од Евангелието според Матеј, 
Теофилакт ќе напише: „Како што светителите престојуваат во бесконечна радост, така, 
неправедните ќе насладат вечно мачење, иако Ориген празнослови дека на пеколните мачења ќе 
им дојде крајот и дека грешниците нема да бидат вечно мачени, та ќе дојде време кога и тие ќе 
влезат во престојувалиштата на праведните, очистени преку пеколните маки. Оригеновото 
учење, овде е јасно побиено кога Господ зборува за „вечната мака" која нема крај и кога 
праведните ги споредува со овците, а неправедните со јарците"8. Самата литературна форма на 
толкување на Евангелието не му дала можност на Теофилакт поподробно да се осврне врз 
целокупниот Оригенов систем, но цитираниот детал на осуда на неправославниот апокатастасис 
веќе јасно сведочи  дека охридскиот Архиепсикоп добро го позавал целокупното Оригеново 
застранување. Свесен за тоа дека пред да биде створен за да постане совршен, светот не постол 
ниту во каква форма, Блажени Теофилакт многу конкретно и во согласност со целокупното 
предание на Црквата ќе заклучи дека Ориген празнослови кога вели дека на крајот повторно се 
ќе се „воспостави". Не може повторно да се воспостави нешто што никогаш и не било такво 
какво што треба да се јави во идниот век. Вистина Царството Божјо ќе се востанови, но тоа нема 
да биде копија на некоја веќе некогаш постоечка состојба, туку еден оригинален настан во кого 
нема да има мешање на овците со козите. Со други зборови, светот не е арена само за грев, што 
би било логички заклучок од Оригеновото учење дека истиот е створен за Бог да ги казни 
паднатите духови, туку самиот свет е еден чистилишен оган преку кого треба да се помине за да 
се стигне до ветеното Царство. Затоа, не е потребно ново чистилиште после смртта, бидејќи оној 
кој не навикнал во животот на земјата слободата да ја изразува како љубов тој ниту после десет 
чистилишта во тоа не ќе може да се извежба, бидејќи, ако чистилиштето е нешто што 
принудително очистува тогаш каква е потребата од спасение на сила, ако, пак очистувањето е 
според слободата, тогаш не е ли доволна вежбата за слобода која ја имаме во овоземниот живот? 
 Правилното исповедање на догмата за Светата Троица го покажува Блажени Теофилакт 
како борец не само против оригенизмот, аријанството, манихејството, савелијанизмот и 
аполинаризмот кон кои се осврнува во Толкувањето на Евангелието според Матеј, туку и кон 
другите тријадолошки и христолошки ереси кои на некој начин имале влијание како во времето 
во кое живеел тој, така и во ова наше време. „Нека се засрамат, вели Блажени Теофилакт во 
толкувањето на 19 стих на дваесет и осмата глава, Ариј и Савелиј, Ариј затоа што Христос не 
рече крштевајте во имињата, туку во името, бидејќи името на Троица е едно, Божанството и 
Тројцата се еден Бог, а Савелиј, затоа што Господ говори за три лица, а не како што тој човек 
празнослови, за едно лице кое има три имиња и понекогаш се вика Отец, понекогаш Син, а 

                                                
7 Не малкумина „православни” и денес говорат дека душата е бесмртна сама по себе, што е во суштина 
оригенизиран платонизам, а не христијанско учење.  
8 P.G. t. 123, col. 141 A–B.  



 4

понекогаш Свети Дух"9. Без да навлегуваме во тоа од кога споменатиот стих е составен дел на 
Евангелието според Матеј, би сакале само да подвлечеме дека тријадолошкото толкување кое го 
дава Блажени Теофилакт е многу длабоко, а истовремено и синтеза на целокупното богословие 
за Светата Троица. Вистина Бог е еден, но не би постоел освен како Троица. Божјите имиња не 
се имиња на една суштина која би можела во различни временски интервали различно да се 
нарекува, туку се имиња на три конкретни личности кои се разликуваат во личните својства, а 
сепак имаат една суштина. Отецот е нероден, но тоа не му пречи другите својства на едната 
Божја суштина која му е заедничка со Синот и Духот да му бидат исти со нивните. Синот е 
роден, а Духот Свети исходи од Отца и по тоа тие се уникатни зашто не може ниту Синот, ниту 
Духот да бидат неродени. Еден е почетокот и изворот во Светата Троица, Отецот од кого 
потекнува секоја иницијатива. Никогаш Синот не може да биде иницијатор за дејствата на 
Светата Троица. Отецот благословува, Синот се воплотува, Светиот Дух содејстува. Нема друг 
распоред на личните својства на Светата Троица  освен овој кој кој го застапува и Блажени 
Теофилакт, а што го прави, пак, да биде следбеник на големите отци на Источната Црква кои ја 
одогматиле вистината за Божјото постоење. Ако Бог е еден самец, ако наспроти Него нема уште 
две рамни на Него личности, ако Синот и Духот се Негови Творби како што говори Ариј, тогаш 
таквиот бог би бил многу понесреќен од човекот бидејќи не би имал кој да му одговори со иста 
мера на мерата на неговата љубов. Православната тријадологија изгледа многу 
максималистичка кога вели дека ако Бог не е Троица тогаш и не постои. Но, нема друг начин на 
Божјото постоење освен како Троица. Во таа Троица во која се крштеваме, не може никогаш 
Синот да биде прв, или пак, Светиот Дух да биде прв, а Отецот да биде втор или трет. Се 
крштеваме во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, никако поинаку. Отец е Тој кој му 
предлага постоење на Синот и Светиот Дух. Со тоа што Синот и Духот возвраќаат на 
подадената љубов од страна на Отца, Бог постои како Троица. Но, и покрај тоа што трите 
божествени личности се разликуваат во личните својства сепак се едно божество, една сила и 
едно царство, а Блажени Теофилакт за тоа ќе пишува во толкувањето на 27 стих од единаесетта 
глава на Евангелието според Матеј10. 
 Зборовите на  апостолот Јован дека духоносец и Божји човек е само оној што исповеда 
дека Исус Христос дојде во тело11, се добра подлога на подоцнежната надградба на 
Христолошкиот догмат. Христос е Бог и човек. Но, да го свати тоа светот кој пред, а и после 
оригиналната Христова богочовечка личност, ниту имал, а ниту ќе има друг пример е крајно 
тешко. Колку му било важно на Блажени Теофилакт да се бори не само против тријадолошките, 
туку и против христолошките ереси се гледа од фактот што не пропушта секаде онаму каде за 
тоа има можност, ако ништо повеќе барем со неколку зборови да напомене на кривоверието на 
еретиците, а наспроти тоа да го изложи православното толкување. Не смее да се заборави дека 
толкувањата на Светото Писмо не се најпогодна литературна форма за опширни теолошки 
излагања, меѓутоа, токму преку нив се гледа со колкава длабочина толкувачот пристапува кон 
толкуваните моменти. Блажени Теофилакт се покажува како голем мајстор во толкувањето 
токму заради тоа што успева со малку зборови да се доближи до токуваната тајна. Така, 
манихејската ерес насочена против христолошкиот догмат за двете природи Христови ја 
изобличува само со неколку зборови. Вели: „Манихејците велат дека Господ своето тело го 
оставил во Јордан и потоа привидно се покажа во некое друго тело. Но, овие зборови ги 
замолчуваат бидејќи се вели „Исус излезе". Не излезе никој друг освен оној кој и слезе во 

                                                
9 P.G. t. 123, col. 167 B.  
10 P.G. t. 123, col. 56 A–B.  
11 1Јован 4, 2–3.  
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водата"12. Манихејството е само зачеток на двете големи христолошки ереси: несторијанството 
и монофизитството. И двете, како всушност и самото манихејство се појавуваат заради не 
можност да се разбере како во една личност се содржат две природи: Божја и човечка. 
Несторијанството и монофизитизмот се две крајности кои не водат кон спасение. Св. Григориј 
Богослов ќе рече дека не дозволува да биде спасуван од човек, а од друга страна, повоторно 
исто тој ќе рече дека она што Господ не го примил на себе не е ниту спасено13. Всушност тоа е 
средниот и православен пат кон христолошката вистина дека во личноста Христова се 
возглавени и Божјата и човековата природа. Христос е потполно Бог и потполн човек, без 
недостаток ниту во едното ниту во другото. Само како таков е Спасител на светот и човекот.  
 Можеби чистиот аполинаризам во времето на Блажени Теофилакт немал многу 
приврзаници, меѓутоа, истиот тој преточен во монофизитство го вопотполнувал обновеното 
манихејство во движењето на богомилите, а чии зачетоци се датираат токму во времето на 
архиепископстувањето на Блажени Теофилакт. „Не е едниот Син две природи, туку една 
природа на Бога Логосот воплотена" (), ќе 
напише уште во четвртиот век Аполинариј14. Самата по себе горенаведената реченица не е ниту 
сосема православна, ниту пак сосема еретичка. Вистина, во завистност од толкувањето може да 
биде потполно православна, но исто така во зависност од толкувањето може да придобие 
еретичка конотација. Во толкувањата на Аполинариј таа го добива овој вториов облик и се 
третира како монофизитство од причина што самиот Аполинариј развивајќи ја својата 
христологија се покажал како екстремен монофизит, одејќи до таму да каже дека Христос немал 
човечка душа. Затоа, Блажени  Теофилакт толкувајќи го 20 -тиот стих од втората глава на 
Евангелието според Матеј кој говори за тоа дека умреа тие кои ја бараа душата на детето (се 
однесува на Христа), ќе рече: „Каде е сега Аполинариј кој зборуваше дека Господ немаше 
човечка душа"15. 
 Покрај тоа што е важно да се има вистинска вера во Творецот, потребно е да се има и 
право знаење за творбата. Во многу религии творбата се поистоветува со Бога, како Бог и светот 
да се едно и исто. Меѓутоа, Црквата од самиот нејзин почеток ја прифатила старозаветната вера 
дека Творецот и светот како творба се квалитативно различни. Бог го створил светот како добар, 
а на човекот му дал слободна воља за слобоно да го одведе створениот свет во заедница со Бога 
та така светот да биде вечен. Паѓајќи во грев човекот почнал да се плаши од светските стихии да 
го обожува светот наместо Творецот и да смета дека творбата на магиски начин влијае врз 
судбината на луѓето. Тоа е присутно кај луѓето во сите историски епохи кои немаат права вера 
за да ја разликуваат творбата од Творецот. Блажени Теофилакт ги споменува само манихејците 
како оние кои верувале дека природата односно светот нужно делува на судбината на луѓето, 
меѓутоа не само тие, многу религии и секти кои немаат ништо заедничко со Црквата Божја 
сметаат дека сонцето, месечината, ѕвездите и другите небесни тела како и останатиот створен 
свет нужно делува на некои појави и историски настани. Добро ќе примети Блажени Теофилакт 
кога целата вина за таквото кривоверие ќе му ја припише на ѓаволот кој како вели: „сакаше да 
посее во човекот сомнеж дека небесните тела причинуваат зло, та така, демоните чекаа на полна 

                                                
12 P.G. t. 123, col. 19 C–D.  
13 Во писмото до Кледониј (Писмо 101) ќе напише: она што не е земено, тоа и не е спасено 
(, види: P.G. 37, 176–193.  
14 Овој израз ќе одигра голема улога во спорот на православните со монофизитите бидејќи ќе биде употребен од св. 
Кирил Александриски сметајќи дека истото го рекол св. Атанасиј Велики. Всушност „За воплотувањето на 
Логосот”, книга каде и е поместена горната реченица (P.G. 28, 25) е дело на Аполинариј, а не на св. Атанасиј како 
што сметале многумина сè додека тоа не го разоткриле Леонтиј Византиски и Јован Скитополски.  
15 P.G. t. 123, col. 15D.  
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месечина и тогаш ги напаѓаа луѓето. Тоа го правеа, за луѓето да ја сметаат како причина на 
својата болест месечината и на тој начин да ја наклеветат творбата Божја"16. 
 Всушност, скоро и да нема аспект од православната теологија кој не е застапен во 
толкувањето на Блажени Теофилакт на Евангелието според Матеј. Блажени Теофилакт успеал 
во тоа затоа што во целата негова теологија има една есхатолошка ориентација, што во суштина 
е типично православна. Почетокот го гледа низ крајот и сè она што се случува помеѓу тие две 
мерници се вреднува според завршетокот, според есхатонот. Есхатонот, пак, е Царството 
небесно, радост, правда и мир, овенчување со венците на победата. Само гледан од крајот, еден 
настан каков што е допуштението Божјо, Ирод да ги погуби сите деца во Витлеем од две години 
па надолу може да се оправда и уште повеќе, истиот да се слави како празник во Црквата. 
Блажни Тофилакт ќе го постави тоа провокативно прашање кое скоро и да нема човек на земјата 
што не си го поставил во таков или поинаков облик. „Но, зошто Бог дозволи децата да 
пострадаат?" Колку пати човек ќе се запраша зошто Бог дозволува да страдаат праведниците? За 
да се покаже злобата на непријателите како што во случајот со Витлеемските деца се покажа 
злобата Иродова? Блажени Теофилакт сосема православно ќе одговори: „Ти можеби ќе речеш 
што е тоа? Зарем на децата им е нанесена неправда само затоа да се обелодени злобата Иродова? 
Слушај, значи: Не им е нанесена неправда туку се удостоиле со венци, зашто секој кој што 
страда овде на земјата, страда или заради отпуштања на гревовите или заради умножување на 
венците. Така и овие деца (на небесата) ќе бидат уште повеќе овенчани"17. Токму тој венец е 
критериумот за целата историја, осмислување на нашиот труд и залагање за време на животот, 
потврда на вистинитоста на верата и конечно печат на љубовта Божја кон човекот и светот. 
 
 
 

3. 
 Животот во Црквата е едно непрестано растење и качување на „висока гора" како вели 
Блажени Теофилакт. Смисла на животот е да се заедничари со нестворениот Бог во една делатна 
љубовна заедница на себеодрекување. За одржување на било која љубовна заедница потебно е 
себеодрекување впрочем исто како што е потребно и за одржување на заеднца со Бога. Прво Бог 
пред нас се испразни до крајна мера жртвувајќи се себе си на крстот, но очекува барем малку од 
таа љубов да му биде возвратена во нашиот подвиг, во нашето движење кон заедница со Него. 
Љубовта и заедницата се непрастано движење, непрестано качување на Тавор и затоа Блажени 
Теофилакт ќе рече: „Но, немој како Петар да речеш дека ни е „добро да бидеме овде", зашто 
секогаш треба да напредвуаме и да не се задржуваме на еден степен на добродетелта и 
созерцанието, туку уште повеќе да се качуваме во висина"18. 
 Најупатното скалило кон повисок степен на добродетелност секако се евангелските 
Блаженства. Како и многумина од отците пред него, Блажени Теофилакт ги толкува 
евангелските Блаженства како метод на постепен двиг кон совршеноста. Духовниот живот 
почнува преку покајание и скрушен дух, непрестан плач за загубената слава за која Бог го 
назначил човекот пред Адам да падне во грев, за да се стигне до кротоста како добродетел која 
не значи безгневливост што се поистоветува со бесчувственост и рамнодушност, како вели 
Блажени Теофилакт, туку гнев кој може да биде воздржуван односно контролиран19. Чистотата 
на срцето во кое може да се огледа Бог не се постигнува преку некаков автоматизам, туку преку 

                                                
16 P.G. t. 123, col. 22C.  
17 P.G. t. 123, col. 14B.  
18 P.G. t. 123, col. 90D.  
19 P.G. t. 123, col. 23B–24C.  
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подвиг, борба со страстите и самопожртвованост. За срцето да постане сосуд на Духот Свети 
неопходно е прво правдата и милоста Божја да постанале критериум за просудување на 
настаните. Вреднувањето на собитијата околу нас потребно е да го правиме не според наша 
воља и критиериумот наметнат од средината во која живееме, туку според правдата и милоста 
откриени во благата реч Господова, во Евангелието Христово. Чистото срце, пак, е предуслов  за 
да го видиме Бога, со други зборови да го познаме онаков каков што е, бидејќи без чистота на 
срцето пред опасност сме да не го распознаеме. 
 Меѓутоа, христијански максимализам е да поднесеш срам и прогон, не заради нечесност 
и направено зло туку заради исповедање на името Христово во кое е целата вистина на животот. 
Тоа е последното скалило на добродетелноста и Блаженствата. На друго место во Новиот Завет 
се вели дека нема поголемо од тоа душата своја да ја дадеш за ближниот свој. Со други зборови 
мачеништвото за Христа и Црквата Божја која се поистоветува со телото Негово е 
христијанскиот максимализам. Толкувајќи го 25-тиот стих од шеснаесеттата глава на 
Евангелието според Матеј, Блажени Теофилакт ќе рече дека самиот Христос нас нè поттикнува 
на мачеништво. Бивајќи и самиот првомаченик заради нас и нашето спасение го покажа 
мачеништвото како израз на најголема љубов. Тоа е совршената мера со која човекот може да 
одговори на совршената љубов Божја. „Меѓутоа, оној кој ќе го изгуби животот заради Христа и 
маченички пострада за Него, ќе ја најде својата душа во нетрулежноста и вечниот живот"20. 
 Очигледно е дека мачеништвото не е почетокот на дободетелите, туку крајот и 
совршенството. За да се стигне до духовна состојба да се страда за Христа ако е тоа потребно, 
потребно е да се помине низ соодветни духовни вежби или како уште ги викаме аскеза. Без 
совладување на сопствените страсти не е можно да се има непристрасен критериум на 
животните случувања. Господ Христос, пак, прв е кој ги победил трите главни страсти после 
што е многу полесно да се победат и другите искушенија. Го победи стомакоугодувањето, 
славољубието и среброљубието, но иако само тие три, во Евангелието според Лука се вели дека 
после тоа ѓаволот ги сврши сите искушенија и отиде од Него за некое време21. Во овие три 
искушенија се содржат и сите останати, па затоа со победа на тие три се совладуваат и 
останатите. Стомакоугодувањето го победи со тоа што не ги претвори камењата во леб иако 
беше гладен, славољубието со тоа што не скокна од покривот на храмот за народот да го 
прослави, а среброљубието со тоа што не ја прифати понудата на ѓаволот кој му ги понуди сите 
царства на овој свет. После тоа ангелите му служеа со што се покажува дека и нам ќе ни служат 
кога ќе ги победиме страстите, зашто Христос се прави и покажува заради нас бидејќи Нему 
ангелите од секогаш му служат, вели Блажени Теофилакт22.  
 Меѓутоа, преобразбата на страстите во христијанската аскеза ни од далеку не е слична со 
бестрастието или аптијата кај елинските философи. За христијаните подвигот е само средство за 
постигнување на највисокта цел на постоењето, а тоа е заедницата со Бога. За елинските 
философи апатијата е цел на животот и се поистоветува со безчувственост. Највисоката цел, 
пак, е „лебот наш насуштен", а тоа е заедницата со Бога во телото и крвта Христови. Како и 
многумина од отците, Блажени Теофилакт во толкувањето на „лебот наш насушен" од 
молитвата Оче наш го гледа телото Христово кое ни е неопходно потребно за опстанок во 
вечноста23. Сеуште не завршиле помеѓу научниците воточнувањата што значи она „". 
Во зависност од тоа дали потекнува од глаголот „" или „", значи: она што е 

                                                
20 P.G. t. 123, col. 87B.  
21 Лука. 4, 13.  
22 P.G. 123, col. 21 D–A.  
23 P.G. 123, col. 32A.  
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неопходно за нашето постоење или, пак, она што доаѓа, поточно денот кој доаѓа24. Кај 
Теофилакт охридски се среќаваат и обете толкувања што е сосема отечки и во согласност со 
преданието, но сепак некако како да преовладува втората компонента дека лебот наш насушен е 
всушност лебот кој доаѓа, есхатолошкиот леб, а тоа е телото Христово. 
 Максимализот на христијанскта аскетика е во љубовта. Бог е љубов, но и човекот треба 
да постане љубов за да ја наследи вечноста. Православната теологија, пак, љубовта ја 
поистоветува со знаењето. Знаењето или познавањето не й претходи на љубовта, туку постанува 
синоним за истата. Некого го љубуш и со тоа го познаваш. Не е можно, мајката во својата 
утроба, прво да го познае своето дете, па отпосле да го љуби. Го љуби уште пред да се роди, и 
со тоа го познава. Мерата на љубовта е мера на познанието. Страшно е да се слушнат од Бога 
зборовите „не те познавам". Тоа би значело не те љубам, а може ли човек да постои ако не е 
љубен од Бога? „Кога Исус вели: Никогаш не ве познавав, пишува Блажени Теофилакт во 
толкувањето на 23 стих од седмата глава на Евангелието според Матеј, Тој сака да каже дека во 
времето кога чинеле чудеса не ги познавал, односно не ги љубел, зашто овде под знаење се 
подразбира љубов"25.  
 
 
 

4. 
Толкувајќи го Евангелието според Матеј, Блажени Теофилакт Охридски се покажува 

како вистински теолог на Православната Црква, вткаен во преданието и ослободен со вистината. 
Како и плеада негови претходници во отечкото богословие и тој ја доживува судбината на 
големите отци на Црквата. Бива неразбран од мнозина во неговата современост, но исто така и 
погрешно протолкуван од повеќемина и после неговото претставување пред Бога. Согледувајќи 
дел од неговата теологија присутна во толкувањата на Евнагелието според Матеј, сакавме само 
да покажеме на еден многу важен аспект кој обично бива занемарен во вреднувањето на 
личноста на Блажени Теофилакт. Начинот на теологизирање се поврзува со начинот на 
егзистирање, одтаму многу еднострано е да се просудува за неговото дело без навраќање кон 
неговата теолошка порака, која, пак, го прави голем отец на Црквата. Имајќи го предвид овој 
аспект од личноста на Охридскиот архиепископ, не сакаме и не можеме да поверуваме дека 
негова главна мисија во Охрид била асимилацијата на бугарите што во суштина било име за 
сите новонаселени „варвари" од словенски и несловенски происход во тоа време. За 
Македонците, пак, воопшто и не станува збор бидејќи тие речиси и да не се споменуваат во 
неговиот опус, од проста причина што како староседелци на тие простори веќе единаесет векови 
се преобразувале во Божји лаос, длабоко свесни за тоа дека нивната вистинска татковина е таму 
каде што е нивиниот Отец, впрочем како што им благовестил апостол Павле кога дошол во 
Македонија26. 
 
 

+Јован Епископ дремвицки 
 
 Рефератот е поднесен од Епископот дремвицки г. Јован, сега Митрополит велески и 
повардарски и Егзарх охридски, на Симпосионот одржан во Охрид во чест на 2000 години од 
Христовото раѓање 

                                                
24 Види: 
25 P.G. t. 123, col. 37B.  
26 Евр. 11, 13–16.  


