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Voved

 Knigata koja vo raka ja dr`ite, e kniga ispeana od 
iskrenata du{a na bogoqubniot Stojan~e ANDOV, koj i 
samiot }e re~e: >Ispolnet od Hrista...Koj `ivee vo mene<. 
Ovaa kniga ne sodr`i stihovi - tiradi, tuku tie se iskreni 
zapisi na negovite dlaboko do`iveani verbi i pokolenija kon 
Sevi{niot, kon U~itelot. Pisanieto koe go izu~uva Stojan~e 
Andov, dlaboko go sokriva vo sebe i od Nego vdahnoven i 
voshiten, go zapi{uva svoeto viduvawe na pro~itanoto i 
osoznaenoto.
 Sˆ {to zapi{al ovoj mlad i darovit poet, e himni~no 
ispeano, poto~no od srce izleano i ako nekade pogre{il treba 
da mu prostite. Za{to kako {to veli toj samiot: >Samo koga 
qubime mo`e da bideme del od sozdavaweto< , a toj >[tom 
ja otvori ustata, pesnopenija sozdava< i se pra{uva: >Koj }e 
mi dade krilja gulabovi, pa da odletam i da se uspokojam<.
 ]e mu prepora~am: >Trpenie do kriljata gulabovi< , 
za{to, treba da znae deka >Nespokojot sozdava...<

Mihail Renxov
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Niz novata stapka na duhovnata poezija
(namesto biografija) 

 Po Vtorata svetska vojna, so pojavat na modernizmot 
i negovite podpravci, na literaturnata scena se pojavi 
takov vpe~atok deka duhovniot svet voop{to ne pretstavuva 
inspiracija za novite pisateli i poeti. Vnimanieto celosno 
be{e svrteno kon zemnoto i materijalnoto, a ateizmot 
i gnosticizmot stanaa popularni pome|u lu|eto, posebno 
me|u mladinata, taka {to ne mo`e{e da se misli na obnova 
na duhovniot `ivot, barem vo narednite ~etiriesetina 
godini.
 Pred  desetina  godini vo literaturata be{e 
zabele`an obid od nekolkumina ~e{ki i polski poeti, 
rimokatolici, da bide obnovena duhovnata poezija, no toa 
ostana samo kako obid. I denes ja gledame istata pasivnost 
na lu|eto. No, od pred nekolku godini, poto~no od 2007 godina, 
literaturnata istorija dobi nov borec za obnova na duhovnata 
literatura, toa e mladiot poet, bogoslov, patopisec, Stojan~e 
Andov.
 Vo ovaa morni~ava realnost, Bo`jata qubov uspea da 
go zagree detskoto srce na Stojan~e i toj stana prviot mlad 
poet, koj celosno se predade na Hrista kako edinstvena muza 
i inspiracija vo poezijata. Na 16 – godi{na vozrast toj ja 
izdade svojata prva zbirka >]e te slavam ve~no Gospodi<, 
i so toa doka`a deka pravoslavnata vera se vra}a pome|u 
mladinata. Nabrzo potoa, odnosno esenta 2008 izleze i 
negovata vtora zbirka >Mu veruvam<. Kako mlad bogoslov i 
iden pastir vo Crkvata Hristova, po milosta Bo`ja, toj vo 
ovaa zbirka gi iska`a svoite religiozni ~uvstva i duhovni 
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opiti vo aktivniot `ivot na na{ata Crkva. Va`no e da se 
spomene deka za celoto vreme na negovata mlada literaturna 
poetska kariera, Andov kako najgolema poddr{ka i nastavnik 
go ima{e slavniot i dobro poznat gigant na Makedonskata 
literaturna scena, poetot Mihail Renxov. No, vo pravilniot 
razvoj na negovata duhovna pravoslavna misla vlijae{e i 
tatkovskata qubov na negoviot  duhoven otec, arhimandritot 
Partenij, igumen na Bigorskata obitel, kako i potkrepata od 
bla`eniot arhiepiskop Stefan.
 Stojan~e so svoite dve predhodni zbirki i so ovaa 
treta, gi obnovi temelite na nova literturna pojava  vo 
Makedonskata sovremena kni`evnost – Duhovna poezija. 
Iskreno se nadevam deka po milosta i promislata Bo`ja, }
e se pojavat mnogu mladi poeti koi }e go poddr`at deloto 
na Stojan~e. Sega Stojan~e slobodno mo`e da gi ka`e onie 
zborovi na Konstantin Miladinov: >Jas go poseav semeto, a 
vie bidete `ivi da go o`neete negoviot plod<. No bidej}
i znaeme deka Hristos e neiscrpna riznica na inspiracija, 
iskreno se nadevame deka negovoto tvore{tvo nikoga{ nema 
da zapre: 
 >Veruvaj mi ~edo, nema poblagoprijatna rabota od 
kopaweto vo Hristovoto lozje<.

Aleksndar Dimoski
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Site lu|e se moi bra}a, a sepak jas
se razlikuvam od niv.

So seta svoja qubov,
tebe stihoqubecu

ti ja posvetuvam ovaa kniga!
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I {tom ja otvora ustata,
pesnopenija vozglasuva!
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I dodeka vostanuva{e denot,
Bog na utrinska molitva me povikuva{e,

za blago utro i svet den, blagosloven!
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Bla`en te narekuvame, prepodoben o~e Serafime,
i go po~ituvame tvojot spomen, nastavniku na

monasite i sobesedniku na angelite!
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Реки Вавилонски

При реките Вавилонски на каменот
седев и од искона за сите
прегрешенија низ мисли

миомирни си редев.
Зборот Твој го барам за да

ме Помјанеш со благодатта несоздадена, 
од предвечност сопостоена-небитијна, 

низ јазол од времиња изливана.
Од сите реки излеани, 

низ сите камени ѕидови 
за сите души очистени. 

Не давај во амбис длабок
гревовите да нè однесат,
ниту студот хималајски

вечно да нè замрзне.
Излевај покајание за сè

додека телото си го носиме,
крај реките свои Вавилонски

да плачеме...

Боже, очисти ме мене грешниот и помилуј ме...
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Мистичен допир со светоста!

Допир...

Низ потрага по изгубеното се впуштам,
по вратата кон Исток талкам,

смирено чекам, за патот, животот
и вистината да ги најдам.

Чекорите свои по патот ги бројам,
   од аголот мириса на јоргован, 

а минутите го одбројуваат
предвкусувањето на радоста

во Царството на Вечниот Отец,
за јас исполнет од Христа,

воздухот рајски да го вдишам
 и да се впуштам од земјата кон небото,

во допир со трансцедентното.
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Jas ve}e ne `iveam,
tuku Hristos `ivee vo mene.

(Gal.2,20)

За нас,

пострада на

Лобното...

Христос
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Дните на човекот се како трева,
како полски цвет, така прецветува тој: 

ќе дувне ли над него ветар, и веќе го нема
и местото веќе нема да се познава. 

(Пс.102,15-16)

Зрнце песок

Садот на времето нема да протече
залудно на песокта бројна,
 зашто јас сега сум човек,
 кој чекори во нов живот,

за да прераснам во планина, 
а да не се смалам во зрнце песок.

Моите катадневни обиди за почеток
на нешто ново е тагата денес,

 но утре ќе донесе радост.
Кога ќе издржам долго,

 тогаш ќе истраам, ќе победам,
и до крај ќе научам вечно да се 

РАДУВАМ!
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Napravi da bideme edno semejstvo 
{to `ivee vo edno srce, 

so edna qubov,
kako eden ~ovek, 

po predve~nata Tvoja promisla za prvorodeniot Adam!
(Mol.)
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А сега остануваат овие три работи: 
верата, надежта и љубовта. 

Најголема меѓу нив е љубовта.
 (1.Кор.13,13)

Битие во Премин 
(воскресение)

Целиот оголен во страв ја барам
близината Твоја,

од која бега секое зло, 
а Ти, помогни ни во невреме страшно,

Пастиру наш! 
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Господ со мир ќе го благослови народот Свој. 
(Псал. 28,11)

Во Тебе!

Во мисла сум дали денот е краток,
     налик ко звук на песна 

или долг како струење на ветерот?

Нов почеток за Тебе,
обожувачки да почнам, и собитен

на Телото и Крвта да станам.

Ти позволи нов крин да изникне!
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Koj }e mi dade krilja gulabovi,
pa da odletam i da se uspokojam.

(Ps.54,6)
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Заплачи душо, покај се и влези
во радоста на Твојот Христос!

Протечете!

Во осаменоста на моето битие во
ламбната соба храната ја јадам,

со прекрстени раце, за плодовите од
земната нива, како дар од Севишниот,

во телото ми да ги примам.
Не плаче мислата кога злото го носи,
солзите брана во зениците изградија

и од срцето наредба чекаат,
за да се пролеат.

Заплачи, душо грешна, пред небото и земјата,
роди се во радоста литургиска,

солзни потоци создади и бели кринови напој.

Протечете, води солзни, натопете срце тврдо,
полнете ги раните гревовни, да не болат,

духот да не го печат.
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Протечете, води солзни, страстите згаснете ги,
полињата измијте ги.

Протечете, води солзни, 
телото измијте го и мене, 

за ново раѓање во Земјата на
Неродениот, подгответе ме!
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отчет да Му дадам за животот свој.

Не плашете се!
 Јас сум, не бојте се! 

(Марко 6,50)

И на Господа!

Времето ги голта зборовите, 
а споменот сведочи дека

СПАСЕНИ СМЕ 
преку Христа Исуса.

Со преумен чекор на мислата 
и скончание на моето битие,

 со ангелите во воздухот да се сретнам 
и на Господа,

кога времето ќе се исполни,
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Колку се големи делата Твои Господи,
сè си создал премудро!

(Пс.103,24)

Предвесница на 
Изгревот!

Од векови, 
секојдневни изгрејсонца крај

вознесенската палуба изгреваат,
 а бродот со својата цел плови низ водите,

за да пријде до заливот каде живее
Царско свештенство и свет народ.

Се затишувам од утрото кога
првите зборови ми ги говори сонцето,

 ветерот ми ветува ќе ми биде
Предвесница.

Го славам утрото на Изгревот!

Нешто тивко се случуваше,
вознесенско изгревање царуваше

на бродот... 
близу заливот.



Stojan~e Andov 

23

 гледам “Очи, во кои тишината плови!”

Овој ден е сè што имам и овие часови 
се мојата вечност.

(...)

Да молчи сe!

Ох, кога лелекот мој, 
од небо до земја ќе викне, 

да го чујат ангелите 
и да се исплаши птицата што лета. 

Тогаш насмевни се небо светло, 
во твоите прегратки поведи ме и

од маките бројни избави ме.

Чуј ги, земјо, маките мои, 
разбери ги поплаките мои!

Гласу на моето молење, надмини го
звукот на милозвучните кимвали, зашто јас
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Vremeto e kratko za da mrazam, 
a dolgo za da qubam!
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Амин!

Јас спијам, а срцето мое е будно!
(Песна 5,2)

Низ плач

Со љубов јас се радувам на твоето тивко постоење, 
 за заедно да битисуваме, 

до небо да викнеме , со лелекот, низ плач
простување да изпросиме.

Радоста се наоѓа во зрно песок од пустината, 
           зашто зрното песок е еден миг од 

Создавањето на Земјата еднаш проколната, 
а вечно благословена.

Сè молкна...секаде тивко е !
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Пустината останува секогаш иста. 
Така ќе биде и со љубовта

 која ќе остане низ годините на Земјата!
(Алх.)

Синови на Небесата

Патувам со вас и со ветрот, 
за да стигнам до

каменот на моите повеленија.

Ве љубам јас- синови на Небесата, 
браќа на една капка солзена.

 Вие сте Синови на Љубовта, 
која со нас плаче и катадневно
кулата на животот ја гради.

Сè сака затоа што сè сака
и само еден закон води до под
куполата каде широко нè чека

Христос – Пантократор.

Ве љубам јас -  синови на Небесата!
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никогаш не умира!

Во крајот,
започнува мојот нов  живот!

Песна победна

Победна песна за Царот на славата
се возгласува и химната на победата 

тивко се вознесува.
Човек на молитвата,

 цврст храм со устата гради 
и крстот свој беспрекорно го носи.

Со силата на молитвата, 
мостот гревовен меѓу човекот и злото го руши 

и со Коработ Спасителен 
кон Небесата плови.

Во верата ја наоѓа молитвата,
во Црквата вистината, во љубовта…

ја наоѓа љубовта која
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Господи, патот на неправдата
да биде далеку од мене и со Твојот закон

помилиј ме!
(Статија)

По стапките

Продолжувам да чекорам
без своја цел во младоста, 

небаре владее некој со мене или, пак, 
јас сакам да ѕирка во срцето мое.

Го познавам Оној,
Кој стапките мои ги следи 

и разумно по патот на младоста ме води,
зашто во себе јас од памтивек 

Го носам!
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TI
Ostanuva{ vo site vekovi

Ve~en Prvosve{tenik po ~inot
Melhisedehov.
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Ти благодариме и за оваа служба...
(Лит.)

Литургија на моментот
(Претварање...)

Сабота на ново изгрејсонце раздени,
 секој јазик да исповеда

за тајната на  времето.
 За капка нов живот
моментно чекорам,

да ја најдам и да слушнам:
Благословено Царство...

Во свет каде животот не го брои времето,
во храм каде шестокрилните ангели

ја пеат најсветата песна Трисвета и
земја каде скончанието нема

власт над телото.
Ноќта помина, денот се приближи,

за само еден момент кога нешто чудно
се случуваше, 
  вознесуваше,

говореше и се служеше
Литургија на моментот!
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Секое тело ќе го види спасението Божјо!
 (Лука 3,6)

Питја на живот
(Споменување)

Соборно во красна Скинија,
питијата на животот 
нам ни ги источуваш.

Благодатен потоп подај ни, 
од плодовите вечно напоени 

споменот на Заветот мистичен
да го славиме.
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Ти од небитие во битие си нè привел,
 и нас, паднатите, пак си нè подигнал.

(Лит.)

Небесна Епиклеза
(Коленоприклонети)

Трпеза на питја небесни
пред Престолот Троичен светиите
принесуваат и Трисветата песна

ангелите Му ја пеат.
Свет е Господ Саваот 

во висините
Свет е Царот на славата.

Златоустиот Јован, 
         Великиот Василиј и
поборниот Григориј на

небото литургисуваат и
Епиклеза за целиот свет 

 на Бога принесуваат.

Алабастрен сад со елеј на радост сите
светии и небесни сили на Севишниот

Му даваат.
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Ние на земјата благодарење по трпезата
изговараме и соединети занавек со 

Троичниот Бог се обожуваме.
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Teloto moe On go o~isti, 
 samovolno postrada za mene da me 
  nau~i na jazikot na
   qubovta,
    solzata,
     dopirot i
      nasmevkata!
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Благословен е Господ, зашто Он го чу гласот
на молитвите мои. 

(Пс. 27,6)

Нему...

Над крстот од црквата, 
                        до цветот на бескрајноста, 

во гробот Христов, Кој воскреснува,
                                            на изворот на бесмртноста, до 

Христа,
                                                  Кој душите на сите на     

     Себе ги уподобува.
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Ти си Христос...
(Марко 8,29)

Двери изговарајте!
(Кога изгреваше сонцето!)

Двери слушнете, двери изговарајте,
двери гласно воспејте...

Воскреснатиот да се прослави,
Пасхата да засветли, 

а човекот, во еклисиална ипостас да се роди.
Двери...

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!
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Дните мои се во Твоите  раце .
(Пс.30,15)

Низ допир со Него

Во тишината нешто зрачи,
 а срцето самотијата на
бескрајноста ја опишува.
 Кога мислите високо ги 

издигам, по патека скудна
 чекорам, да го најдам

 Учителот на мудроста.
 

Изгубено Цвеќе
барам, кое не се гледа,

ниту се допира.

Низ допир со Него, јас ќе се родам,
 а едната ми мисла во тишината
ќе биде симбол на моето во мене.

Ќе се открие ли мислата, или пак
 ќе се најдам во себе - не знам…
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во тишината…
 А,  сепак, нешто зрачи 
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Разговорот беше единствениот начин
да се заборави на стравот!

Одежда

На карпата ветерот ми говореше,
сета мисла во далечините ја нижеше

и нешто Велико славеше.
Со еден аршин ли да ја измерам
големината, или пак со срцето

сводот да го соберам?!

Покрај чинарот ќе седнам
и нова песна во ветеров ќе нижам.

...
Се насладувам со најслаткиот плод,

созерцавање на Неговото Лице!
СОЗЕРЦАВАЊЕ НА НЕГОВОТО ЛИЦЕ!
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A `ivotot ve~en e toa, 
da Te poznaat Tebe,

Ediniot vistinski Bog, 
i isprateniot

od Tebe Isusa Hrista 
(Jn. 17,3)
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Со гласот свој викам кон Господа. 
(Пс. 3,4)

Во воздухот...

Живот во реалност стана илузија,
  се претвори во драма, 

  малку стварност...
  Нереалност!

Семе од разни звуци израсна
и на совеста моја господар стана.

Ми се чини во моментов 
не постојам и без здив долу длабоко лежам,

 а духот мој говори.

Можеби кратко издивнав,
 или пак во длабок сон заспав...

Ако беше илузија, ќе помине,
драма, ќе заврши. 

Беше нешто...



Stojan~e Andov 

43

Ние земните од земја создадени сме, 
и во таа земја повторно ќе се вратиме!

(Мол.)

Сe е суета!

Ден, од времето кога изгрева сонцето,
 во долината каде живее Пеликанот, 

себе си за своите мали си се принесува,
 а за себе говори:

СÈ Е СУЕТА!
 

Крајот се ближи и во новото
утро телото не се буди, 

во времето кога сè земно останува, 
часот тажно сведочи, а духот, пак, говори:

НАВИСТИНА
СÈ Е СУЕТА!
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Те прославувам Тебе, Господи, со сето срце свое, 
                                       ги исвестувам сите чудеса Твои.

 (Пс. 9,1)

Божилак

Цвет во полето 
расцветува,

последна капка од листот паѓа,
  а на небото голем божилак од

разни бои се појавува.
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...Он ме слуша од Својата Света Гора. 
(Пс.3,4)

Допир на небо

Крило на галеб во небото лета,
со совршена брзина, за Славословен

принос да принесе, со своето летање,
  во висините да ја најде тајната на
допирот на небото, со совршеното.

                   Ќе здивне од воздухот на мирот,
                         крај тивкиот свод небесен
                                за да го научи јазикот 

                        на допирот.

Низ тајната на совршеното
да ја открие кратката КАТАРЗА.

А потоа пак духот, во земјата на реалност
 да го врати, за да чини ПРИЧАСТИЕ 

на обредот споменит. 
 Летот на Гулабот го допира небото

Подножјето
на Троичниот Бог со брзина совршена,

БОГООТКРИЕНА.
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Da tropne na
 rajskata porta
  i da go pobara 
   svojot Spasitel!
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Елате благословени од Мојот Отец; 
наследете го царството, 

приготвено за вас од почетокот на светот.
 (Мат. 25,34)

Говори Пророкот

Денови ќе прозборат,
портите го отвараат минатото за да кажат

каде згрешивме, 
до кога ќе спиеме?

Да оставиме на времето,
тоа ќе го каже своето.

Говори Пророкот,
остро нè казнува за гревовите наши.

Го барам времето скапо, да ја купам вечноста
и да ги изустам псалмите,

кои ќе ја отворат вратата за да Му служам на
ТВОРЕЦОТ.

До кога ќе спиеме?
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Му благодарам на својот Бог преку Исуса Христа, 
нашиот Господ. 

(Рим.7,25)

Чуј ме и помилуј!
(Господи помилуј!)

Седам крај изворот горчлив
                             од излеани скрушени солзи,

парче леб носам во торбата и
                           патувам по пустината.

Чуј ме и помилуј!

Ја чекам ноќта на земниот живот,
                                                  за да станам учесник во тивката 

светлина
на светата слава на Отецот Небесен,

                                    во почетокот којшто ќе нема крај.

Чуј ме и помилуј!
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Допушти ми да здивнам, пред да заминам
и да ме нема веќе. 

(Пс. 38,13)

Минливост на времето

Пламен ги голта зборовите,
 а само чадот на момент посведочи 

дека постоев некогаш.
За утре не знам дали зракот ќе го видам

или, пак, утрото ќе го помирисам.
 Деновите како восок се топат,

болките откровение носат,
за крајот на земното издихание.

Од дните мои остана името,
кое некогаш испишано ќе биде

на плочата... 
крај гробот мој!
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Милоста и вистината ќе се сретнат, 
правдата и мирот ќе се целиваат!

(Пс. 84,10)

Следбеник

Облечена со алиштата на пријателството, 
мојата душа,

 следбеник по Вистинската Муза битисува,
 и целивот на мирот 

на Христа непредавнички Му го подарува.
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No Bog ja doka`a qubovta Svoja 
kon nas so toa, 

{to Hristos umre za nas, u{te dodeka bevme 
gre{ni. 

(Rim.5,8)
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Од гробот...

Крај езерото

 Врвам по патот на минатото,
          ја следам светоста на духот

и во ноќта,
 крај мирното езеро 

                    повторно се раѓам.

Тука е света земјата,
 тука пеат Архангелите,

 а духот на Црноризецот со кукол
 на главата

благодат на секој новодојден му дава.
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На Твојата тајна вечера...
(Мол.)

Приклони се!

Приклони се душо моја,
итај и подрани кон Сион,

излеј мириси од алој и касија,
барај радост за мелем на

болката гревовна.

Приклони се и влези во радоста
на Твојот Христос! 
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Музика духовна до мене стигнува
и од срцето тагата ја брка!

Кога Умирам...

Тага,
 таа пред вратата ми стои,

со желба да ја отвори и да ме зароби!

Мислите,
 повторно мислите злобни ѕвонат

 и на беззаконие брзаат
да ме наведат.

 Срцето,
  тоа срце сакаат

да го скаменат, а неговото чукање
да го умртват.

Страдањето,
 повторно страдање

од кнезот земски чувствувам и во
вериги до смрт сака да ме измачува.
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Сè ли исчезна во ноќта во која умирам?

 Верата
 и таа згасна во мене.
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                 во мене да воскресне.

Никогаш да не заборавиме дека братот наш
е нашиот живот!

(Мол.)

Печат

 Љубовта моја,
                      недадена, изгубена,

                                        оставена, невозвратена...
                                                       од моето ми најмило.

А љубовта од Бога 
                    излеана, вистинска, 

                                                        силна, Отечка. 

И таа љубов во срцето затворена,
   со восок запечатена, јас сакам

 на судот Христов пак 
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Spu{tete go sidroto,
   zastanete i pu{tete me da se   
  hranam od plodovite na Bog,  

Koj ja sozdade celata Priroda!
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нечии срца.

Здодевното нишало отчукува 
рамнодушно. Два часот по полноќ!

(...)

Плеада нечии срца

Со горчината на моите солзи,
можев безгрешно да плачам.

Јас сè уште го барам патот, во
некоја улица...но сега

во моето срце, каде нема
плеада на луѓе, ниту
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одговор ќе дадеме?!

Оној кој иде, ќе дојде 
и нема да задоцни.

Низ порти златни

Со слепило суета ѕидаме на
 очните капаци, а кога

Градот на славата ќе стигне,
 Царскиот Ерусалим ќе востане,

а ние пред Христа каков
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Слава Ти за сè!

Заради Твоето име Господи, 
прости ми го гревот мој, зашто е голем. 

(Пс. 24,11)

Почеток на стихот

Мерзост на запустение робува,
низ дните мои кога од

искона момент на тага
до плачот на ѕидините се издига. 

   
Солзите да го сотворат новото раѓање

на моето спасение, 
а душата да востане

и крстопоклоно метанија на Царот да
Му принесе.

Гласот на мојот вонмем да биде знак за
моето ново обраќање, 

           мојата нова молитва
                        нов почеток на стихот, 

кој Тебе Ти го пренесувам:
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да Благодариме!

Кога ќе дојде совршеното,
 тогаш ќе исчезне делумното. 

(1.Кор.13,10)

Под Крстот...

Господ го сотвори овој ден
                           радосно да преумствуваме,

...
но кога ќе научиме 
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Молчам и солзата твоја ја гледам...

Тебе поем....
                                                                     (Мол.)                                

Се излива солза!

На лицето твое ја гледам солзата,
                            која низ умствен плач  
                        ПО ЛИЦЕТО СЕ ИЗЛИВА!
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Prosti ni go sekoe sogre{enie, 
volno i nevolno.

Osveti gi na{ite du{i i tela 
i daj ni vo svetost

da Ti slu`ime vo site denovi na na{iot `ivot...
                                                                                 (Lit.)
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Воплотувањето Твое нè собра

за да Го јавиш страдањето на Лобно.
 

Ветерот кој на Лобното,
некогаш крај Тебе дуваше,

исплашен од твоето распнување,
и денес,пак, со еден шум говори

                                   за Твојата смрт.

Сонцето, кое од страв се помрачи
и болката Твоја ја виде,

сведочи за раните Твои свети,
и водата со која од Твоето

                            тело Адам го изми.
Земјата од жал се распука,

времето со своите капки горко заплака, 
кога, Ти, дозволи високо на крст да Те распнат.

Длабока е болката од отсуството Твое!...

Научи нè да се молиме еден за друг!
(Лит.)

Време со своите капки
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а само една капка од 

добрината Негова ќе побарам.

Од каде ќе почне почетокот ?
Дали ќе ја облечам

ризата црна и со раширени раце
за светот да се распнам, 

      и тогаш да почнам 
                         како извор полноводен 

                               да живеам и во Христа 
   издихание да примам?

Ќе му пеам на Господа преу целиот мој живот,
ќе му пеам на мојот Бог сè додека постојам.

(Пс.103,33)

Издихание
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Во доба на ладно утро се будам
                    со мисла како денот

                   да го воспеам?
Со песна, молитва топла

                    и  убава мисла во утрото
        кога се слави тишината.

Цветот на утрото...

Песнопение
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земјата кон небото излевај, душо, 

 во Премин од време во вечност,
чиста кон Таткото да се вратиш, 

во лоното Авраамово.

 Непрестано научи да
 ја чиниш литургијата

со почеток од вечноста, 
без крај во векот на вековите!

Душо моја, душо моја, стани, зошто спиеш? 
Крајот се ближи!

(Кондак)

Помазание од 
Светиот
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]e go sakam sonceto
 Za{to toa gi topli koskite moi;
sepak, }e go sakam i do`dot za{to 

toj mi ja
pro~istuva du{ava.

                                                                  (Og Mandino)
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во вечерта низ дувањето на тивкиот ветар, 

дали вратата на
                                 новото време ја отвараше,

 или пак сè беше како кратка илузија,
                                    претворена во лажна пролет?

Остана да сведочи местото на кое некогаш 
во далечното време

трпезата со Агапи споменито
меѓу Киновитите црнорисци

телата ги напојуваа за Духот на молитвата 
да продолжи Името 

                                                         да го повторува.

Во реалноста нешто чудно се
случува кога времето својот

чекор го менува.

Ти си Оној Кој што принесува и Се принесува, 
Кој прима и Се раздава, Христе, Боже наш!

(Лит.)

Жртва на пофалбата
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местото...

Телото со гревот се бори... 
а денес, 

                                        денес од далечното време
                                                             остана да сведочи
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утрото го носи, 

а звукот негов во темната ноќ, 
налик на беснило

мене сака да ме исплаши.
Човекот, денот во времето го носи,

небаре ден го благословува,
ден го проколнува.

Чиниш виновно му е сè 
и сака од животот да се одмори, 

како цел век јарем од олово да носи.

Силниот ветер денов нов го носи,
                                               а човекот...

Времето се исполни и царството Божјо наближи, 
покајте се и верувајте во Евангелието. 

(Марко 1,15)

Смртта се слави!
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 Тој не знае како да му се
насмее на утрото, 

во денот кога победата
 над смртта

 се слави.
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со телото во духот,

 соединет занавек со Христа,
низ отелотворение мистично 

започнувајќи нов почеток на

Небесата ја објавуваат славата на Бога,
 а за делата на рацете негови

известува сводот небески. (Пс. 18,1)

 Мистично...

литургија по литургија!
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Муза на мојот живот, со Кој душата ми
од Тебе дадена зборови нови за

Сепрославениот раѓа, озарена од
дарот на Светиот Дух 

      на ветар и сонце,
              во тага и радост 

                            благодат излива.
Отпуштаеши за коренот гревовен
просам, за бестелесните врагови

да ги скрушам и моето

Да го слават
 Господа сите

 поколенија!

Излевај!

целомудрие да го задржам.
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Duri i koga teloto prodol`uva da `ivee,
Du{ata svenuva; 

i lu|eto }e mo`at da ka`at
deka vo toa telo nekoga{ imalo ~ovek!

                                                                     
(...)
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Слепа низа од денови,
во која низ векови плаче љубовта, 
за човекот крстно се издигна, а

 очите Го повикуваа Таткото на Небесата.
Страдањето на Човекот ни

донесе нова епоха, а
како Симбол Вечен ја прогласи Љубовта,

тогаш...       

За нас да нè направи подобни..
(Лит.)

Победа

    победата ја проголта смртта.
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Победата ја обессили смртта,
животот го проголта смртното,

 за јас чист да се родам,
 а Ти да ми постанеш секогаш  Отец по 

Твојата милост.

Спасени сме од гревот прекуТвоите раце.

ТИ,
долгот скапо го отплати,

Предаден за нашите гревови 
и воскреснат за наше оправдание 

(Рим.4,25).

Бели ризи

за од темнина и умирање да нè сочуваш. 
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 големо тајнодејствие

 со Словото катихетски говори, 
за целиот Лаос тајната на

                      Писмото да ја прими.

Моето молчење да биде знак на
мојата покорност кон Тебе, 

дрвото со солзи ќе го поливам, 
за плод на послушание да Ти донесам.

Раката Твоја подај ми ја, Благи,
во смрттна природа не оставај ме,

а наследник во Вечноста    

Удостој нè, Владико, со смелост и без осуда,
да смееме да Те повикуваме Тебе,

Небесниот Бог!
(Лит.)

Тремот на побожноста

                            покажи ме!



Stojan~e Andov 

81
Реалност на време,  
во денови изброени,

 на едно остана да се надевам,
  милиот ми Господ,

Кој во тагата со мене тагуваше,
 во тегобноста помагаше, во радоста, 

Вкусете и ќе видете колку е благ Господ!
Блажен е оној човек, кој на Него се надева. 

(Пс.33,8)

Он и јас

                             Он, со мене се радуваше.
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Mo`ebi Gospod ja sozdal pustinata, 
za da mo`e ~ovekot da i se raduva 

                                               na gletkata na palmite!                                      
(Alh.)
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за да преминам во живот без грижи,

без тага и без страдања.
Нешто ново да затаам, или пак

небото да го покријам со килибарна боја,
                         собрано во простор без крај.

Таму каде постојано леам солзи
да ги собирам зборовите,

да ги бројам деновите,
                                   сказани од искона.

А јас, во ветрот ќе бидам ангел
на илузија, во ноќта

Колку пати сум го гледал небото
без да ја видам неговата длабочина?!

(Алх.)

Во ветрот ангел

   кога ја следам својата сенка!
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Ќе умреш можеби како што умира денес
светлината, но утре, ти, пак ќе се родиш

во светлината, а јас, носен од повејот
на ѕвездите, ушите мои ја слушаат

 љубовта која нè повикува на мирисот
   на ЈОРГОВАНОТ!

...
Со горчината на моите солзи,

Добар дел од животот поминуваме во сон, 
посебно кога сме будни.

(...)

Време на јорговани!

можев безгрешно да плачам...
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повторно ќе поминеме во сон на една ноќ

или
сè се губи до далечината на треперењето,

                                        а се создава ново време.

Сè е сегашност!

Да не се знае е да се живее. Да се знае,
да се умира... 

                                 за утре можеби пак
телото на земјата ќе се разбуди.

 
 Ох, сè е сегашност!

И сега запрен за миг, се чини дека пак се 
сеќаваш,

Не плачи чедо,
 набргу ќе дојде Господ и

ќе уреди сè!
(Влад. Неколај)

Ново време
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но, продолжи...
можеби утре пак ќе се разбудиш,

а тогаш,         

ЗАБЛАГОДАРИ!
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Можеби пишувам за оние кои не ме читаат,
но јас пишувам за детето кое талка на плоштадот

и спие под сонцето, за старецот кој копнее да
излезе надвор од домот, под небото.

Пишувам за љубовта, но уште не знам
дали јас љубам...

                  не знам.

Пишувам заради зраците кои ме топлат,
за ветерот, кој тајни ми открива и за
радоста која Троичниот Бог ми ја дава. 

Можеби во нечии усти мојот збор се слуша,
зборот таму се наоѓа.

                              За тие пишувам.

За тебе!

Јас бедниот,
 твојата љубов ја просам...

Радости моеја!



Reki Vavilonski

88

За тебе човеку, кој, без да сакаш да ги
погледнеш, ги читаш овие букви.

За тебе, сè што е во тебе и за Бога
јас пишувам!

Дојде моментот на таговна радост, а ти
 РАДУВАЈ СЕ!
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Ме викате Господ,
а далеку сум од вашите срца.

Ме викате Учител,
а не се поучувате од мене.

Ме викате Пат,
а не одите по мене.

Ме викате Вистина,
а не сведочите за Мене.

Ме викате Љубов,
а не ме љубите.

Ме викате Пастир,
а бегате од Моето стадо.

Ме викате Врата,
а не чукате на неа.
Ме викате Вечен,

а Ме убивате постојано.
Ме викате Спасител,
а не барате помош.

Ме викате Извор,
а не пиете од него.

Непознат старец (поет)

Ме викате Господ
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Ме викате Леб,
а не јадете од него.
Ме викате Судија,

а се судите меѓу себе.
Ме викате Лекар,

а одите по врачари.
Ме викате Благ,

а се мразите.

Ме викате Многумиостив,
а не делите милостина.
Ме викате Човекољубив,

а се убивате.
Ме викате Праведен,

а не ја сакате правдата.
Ме викате Свет,

а не се просветувате од Мене.
Ме викате Татко,

а го напуштате Мојот дом.
Ме викате Цар,

а не влегувате во Моето Царство.
Кога ќе дојдам пак

во сета Своја слава,
ТОГАШ

каков откуп ќе дадете?
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Ne sum dostoen, Vladiko Gospodi, 
da vleze{ pod pokrivot na du{ata moja. 

No, bidej}i, kako ^ovekoqubec, 
Ti saka{ da `ivee{ vo mene,
 Drznuvaj}i se, pristapuvam: 

Povela{, i gi otvoram dverite 
koi Ti edinstven gi sozdade, 

za da vleze{ so ~ovekoqubieto 
Kakov {to si: 

da vleze{ i da go prosveti{
pomra~eniot moj razum. 

Veruvam deka }e go stori{ toa...
                                                               (Mol.)
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Najdobar voin e onoj, koj }e
uspee od neprijatelot

da napravi pijatel!

]e se otka`ev od suetata da go vidam
svoeto ime pe~ateno na svoeto delo,

no ne i od sebe,
nitu od toa {to sum!
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Svetot so svojata mudrost, 
ne go pozna Boga

vo Negovata Premudrost!

Vistina, imav mnogu da vi pi{uvam, no ne sakav na kniga 
i so mastilo, oti se nadevam deka }e dojdam pri vas i od 

ustata da vi zboruvam, ta radosta va{a da vi bide polna. 

(2.Jov. 1,12)
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A toa more e prostrano i [iroko...
(ps.)
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Stapkite moi poramni gi ...
(ps.)
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^uj go glasot na molitvata moja...
(ps.)
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Koga povikuvam kon Tebe....
(ps.)
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Pred Tebe se site moi `elbi i vozdi{kata
ne e sokriena od Tebe...

(ps.)
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Воскrніе твоE хrтE сп7се, ѓгг7лн поi0тъ на 
не7сёхъ, н3 на1съ на земан2 сподо1ен чн1стьiмъ 
ср�цемъ тебе2 сла1бити. 


