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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЦРКВА
ЦРКВА

РАЗБИВАЊЕ НА ЛАЖНИТЕ СР    

АВТОКЕФАЛНОСТА ИМ ПРИПАЃА 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРНИЦИ

Национално-шови нис-
тичката позиција на 
Српската право славна 

црква во однос на спорот со 
Македонската пра вославна 
црква, ги закопа сите надежи 
за комуникација, разговори 
и преговори око лу горливите 
прашања. Тв р докорниот ст-
ав на СПЦ, под држан и "фи-
нансиран" од ст рана на ГПЦ, 
најостро бе ше осуден од 
македонската јав ност, но и 
од Синодот на МПЦ, кој оце-
ни дека се пра ви политички 

ран Свет Синод ја прогласил 
автокефалноста на нашата 
Црква се повикал на одлу-
ката на СПЦ од 1959 година, 
во која стои дека Уставот на 
СПЦ веќе не важи за епар-
хиите во Република Маке до-
нија. Навистина, за прогла-
сување автокефалност веќе 
постоеле зрели услови. Факт 
за кој на почетокот СПЦ мол-
чи и не презема ништо, само 
го потврдува ова. Од друга 
страна, ова не била идеја на 
двајца или тројца луѓе од Си-

фалност на Пеќката патри-
јаршија. "Меѓутоа, за жал, тоа 
е патот за создавање на своја 
сопствена Црква. Досега е 
непознато во црковната ис-
торија некој некому да му 
подарил автокефалност до-
колку најпрвин не се потегне 
прашањето за создавање не 
своја Црква која, пак, про из-
легува од духовните потреби 
на народот кој живее токму 
на територијата, која во од-
реден период од историјата 
создава свое кралство, цар-
ство или, пак, во поново вре-
ме држава. Поради ова, се 
појавува потребата и оправ-
даноста за формирање своја 
автокефална црква, која ги 
следи границите на таа др-
жава, царство или (кралство). 
Нема ниту една православна 
црква која не го направила 
овој потег. Историјата на ло-
калните православни цркви 
е полна со примери, кои збо-
руваат за прогласувања на 
автокефалност и секако оп-

струкции од страна на Все-
ленската патријаршија околу 
признавањето на тој статус. 
Секоја помесна православна 
црква била барем неколку 
години во шизма со остана-
тиот православен свет, од не-
колку години до неколку де-
цении, во зависност колку 
била моќна државата, однос-
но кралството да изврши по-
литички притисок врз Ца-
риград", објаснува Г. Пимен. 

Според него, Свети Сава 
добил признавање дури от-
како се досетил да каже дека 
византискиот император е тој 
што може да основа ново се-
диште на црква.

"Да се потсетиме дека до-
дека тој се борел за автоке-
фалност на Црквата, него-
виот брат бил цар. И не само 
за време на Св.Сава, СПЦ има-
ла проблем со Цариград. Ис-
тото им се случило и кога се 
обиделе да ја обноват Пеќ ка-
та патријаршија, преку Кар-
ловачката митрополија во 

"Историјата на локалните православни цркви е полна со при-
мери, кои зборуваат за прогласувања на автокефалност и 
секако опструкции од страна на Вселенската патријаршија 
околу признавањето на тој статус. Секоја помесна право-
славна црква била барем неколку години во шизма со 
останатиот православен свет, од неколку години до не-
колку децении, во зависност колку била моќна државата, 
односно кралството да изврши политички притисок врз 
Цариград", објаснува Епископ Г. Пимен.

ОДЛУКАТА ЗА АВТОКЕФАЛНА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ОДЛУКАТА ЗА АВТОКЕФАЛНА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА Е ДОНЕСЕНА НА ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР, ИСТАКНУВА ЦРКВА Е ДОНЕСЕНА НА ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР, ИСТАКНУВА 
ЕПИСКОП Г.ПИМЕН ЕПИСКОП Г.ПИМЕН 

притисок, но и атак врз на-
ционалното битие на маке-
донскиот народ и Црк вата. 
Во врска со ова пра шање, но-
виот член на Си но дот на МПЦ, 
Епископ Полјан ски Пимен, 
кој се наоѓа на црковно и ка-
нонско доусо вршување во 
Париз, Фран ција, истакнува 
дека сосема се согласува со 
изјавата на Неговото Бла жен-
ство, на ши от Архиепископ 
Ох ридски и Македонски Г.Г. 
Стефан дека ова претставува 
груб прити сок врз МПЦ и во-
општо врз македонскиот на-
род.

Според Епископ Пимен, 
потегот на Свети Сава кој во 
XII век ја издвоил Пеќката 
патријаршија од Охридската 
архиепископија, а беше спо-
мнат како пример во изјавата 
на Неговото Блаженство Г.Г. 
Стефан, по повод сите нас-
тани, бил дури и порадикален 
од оној кој го презеде нашата 
Црква во 1967 година.

"Кога нашиот новофор ми-

нодот и од  Комунистичката 
партија, како што тоа се оби-
дуваат да го претстават прет-
ставниците на СПЦ и уште 
пострашно претставниците 
на т.н. ПОА, туку тоа е одлука 
на највисокото законодавно 
тело на Црквата. Според сите 
новонастанати црковни ус-
тави во сите православни 
црк ви, Црковно-народниот 
собир е највисокото законо-
давно тело, кое би можело 
да се спореди световно со 
Собранието", вели Епископ 
Пимен, замолен од Париз да 
ни ги објасни сегашните по-
зиции и новонастанатата си-
туација. 

ДОСЕТКА

Епископ Пимен истакнува 
дека нашата автокефалност 
е прогласена токму од Цр-
ковно-народниот собир, пра-
вејќи паралела со потегот на 
Св. Сава, кој без никакви кон-
султации прогласил автоке-
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   ПСКИ ПРЕТСТАВИ ЗА МПЦ

XX век", упатува на патот за 
автокефалност на СПЦ, Епи-
скоп Пимен.

Црквата е востановена да 
нè поучува во верските вис-
тини и да нè води по патот 
кон спасение. 

"МПЦ тоа го прави сите 
овие години од нејзиното 
постоење. Плод на тоа е сè 
ова што го имаме и со што на-
вистина можеме да се по фа-
лиме. Бројни храмови и ма-
настири исполнети со вер ни-
ци и монаси, своја Бого сло-
вија и Богословски факултет, 
наше издаваштво... Де факто 
ние постоиме, дејствуваме и 
народот тоа го препознава и 
знае да го цени. Сè додека 
нашата активност е насочена 
кон собирање духовни чеда 
околу нас и сè додека на ро-
дот ни верува и нè поддр-
жува, нема потреба да се пла-
шиме од доделувањето то-
моси на паралелни ерархии 
во Македонија. Народот ве-
рува во личности во кои ги 
препознава своите пастири, 
а не во некаква хартија. 'Маф-
тањето' со таа хартија и тв р-
дењата дека дури сега сè е 
решено се навистина смеш-
ни и неосновани. Силата на 
нашето делување и постоење 
не произлегува од хартијата 
туку од самиот наш Бог Света 
Тројца. Би навел еден едно-
ставен пример: Ако некој чо-
век нема крстелно сви детел-
ство можеме ли да кажеме 
дека тој човек не е крстен и 
де ка неговата крштевка ќе 
биде валидна во моментот 
ко га тој ќе ја добие таа крш-
теница?", објаснува Г.Пимен.

Во новонастанатата си ту-
ација, улогата на Все лен ската 
патријаршија, Епископ Пи мен 
ја оценува дека би била на-
вистина значајна, но се раз-
бира, доколку се за по стави 
фак   тот дека тоа сепак е црк-
ва од грчка провиниен ција и 
таа секогаш ќе ги за стапува 
интересите на грч ката поли-
тика.

"Јас лично не верувам де-
ка Вселенската патријаршија 
би презела нешто во наша 
корист. Напротив, верувам 
дека од таму би нè при тис-
кале за промена на името. 
Пред нашиот верен народ 
ние сме ветиле дека не само 
што ќе го чуваме и ќе го бра-
ниме статусот, туку и името 
на нашата Црква. Земајќи го 

предвид сè ова, сметам дека 
уште на почетокот на разго-
ворите би се судриле со овој 
проблем", истакнува нашиот 
црковен великодостојник.

СОЈУЗНИЦИ

Епископот Полјански Г. Пи-
мен вели дека во едно др уго 
интервју рекол, доколку неш-
то треба да се менува во на-
чинот на водењето на на-
шата надворешна политика 

Верувам дека не само тука 
во дијаспората, туку и во пра-
вославните цркви во своите 
матични држави, има слична 
ситуација. Таму каде што сме 
допреле до некој епископ и 
со кој сме оствариле средби, 
дали тоа било наша посета 
на нивните епархии или, пак, 
тие посетиле барем една на-
ша епархија, верувајте дека 
сега во личноста на тие луѓе 
имаме вистински пријатели 
и поддржувачи на нашето 

јаспора и испраќа свој клир 
во земјите каде што има свој 
народ", објаснува македон-
скиот Епископ.

Според Г. Пимен, про бле-
мот со Црногорската црква, 
пак, е сосема друг.

"Проблем е каноничноста 
на нејзиниот клир, и секако 
тоа не е пресудно, но нешто 
за кое може да се држи Срп-
ската црква, тоа е што тие 
таму сè уште немаат своја за-
себна држава".

Прашањето за барање "пр и -
родни сојузници" со овие 
непризнати цркви, Епископ 
Пимен е на мислење дека 
тоа би било лошо сфатено и 
протолкувано од страна на 
сите православни луѓе, дури 
и самата помисла да се на-
прави сојуз со овие цркви ка-
ко противтеза на постоеч ки-
от православен блок. 

"Тоа само дополнително би 
можело да ни ги влоши на-
шите позиции во Русија. Не-
кои црковни лица од СПЦ мо-
жеби токму тоа и го по са ку-
ваат, како би можеле да има ат 
плус обвинение за нас и за 
нашата каноничност. Ние на-
шето место го бараме со ка-
нонските цркви затоа што на-
вистина само таму и ни е мес-
тото", вели Г.Пимен.

Тој од нас бара прошка по-
ради неговата неинфор ми-
раност за средбата на по гла-
варите на православните црк-
ви во Истанбул, каде бе ше 
рас чинет Еруса лим скиот Па-
тријарх Иринеј. Но, сепак во 
изјавата на Рускиот Пат ријарх 
Алексеј Втори, која имал мож-
ност да ја прочита на нашата 
црковна веб-ст ра ница, гледа 
одредена накло нетост на Па-
тријархот Алек сеј кон нас ка-
ко Црква. 

"Ако некое посредништво 
може да помогне тоа секако би 
било неговото. Сметам де ка 
улогата на Цариградската пат-
ријаршија треба да се за не ма-
ри од погоре наведе ни те при-
чини. Исто така, сме там дека 
важна улога би мо желе да од-
играат Бугарската и Романската 
црква, за кои мислам дека се 
добри по знавачи на нашата 
Црква и состојбата во неа, и 
кои нема да се согласат со по-
следната одлука на СПЦ", ис-
такнува Епископ Пимен, кој од 
Париз ни одговори на пра ша-
њата за многубројните црк ов-
но-канонски дилеми. 

тоа секако е повторното ин-
тензивирање на нашата мо-
билна дипломатија. 

"Како свештеник на на ша-
та Црква надвор од татко-
вината, од контактите нај-
првин со моите професори 
на Институтот 'Свети Сергеј' 
во Париз, а потоа и од ср ед-
бите со клирици на остана-
тите православни цркви, кои 
имам можност да ги сретнам 
и да разговарам со нив, гле-
дам дека своето мислење за 
нас сите го формирале под 
влијание на СПЦ, и оста ну-
ваат убедени во исправноста 
на српските одлуки. Но, сè до 
оној момент кога ќе им се 
изнесат фактите и состојбите 
на терен, човек не успева да 
им ја разбие таа претстава. 

дело", укажува Г.Пимен. 
Тој не се согласува со оцен-

ката дека Украинската и Цр-
но горската црква ја делат на-
шата судбина. 

"Во случајот со Украин ска-
та црква проблемот е по ина-
ков. Во Украина мнозин ст-
вото од православниот на-
род е со руско потекло, до-
дека украинското население, 
главно, е со унијатска веро-
исповед. Фактот што право-
славните се Руси и што Ук ра-
ина е земја во која доми-
нантна е унијатската црка й 
дава право на Русија да се 
грижи за својот верен народ 
надвор од земјата и да фор-
мира своја ерархија, како 
што и секоја православна 
црк ва се грижи за својата ди-
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КОН МПЦ КОН МПЦ 


