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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЦРКВА
ЦРКВА

МПЦ ВО ДУХОВНА ПАСТИРСКА ОФАНЗИВА

ДАРОТ НА СОБОРНОСТА ГО ЈАКНЕ 
ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТИЈАНСТВОТО

Со ракоположувањето 
на Епископ Полјански 
г. Пимен, Македонската 

православна црква стана уш-
те побогата, поживотворна, 
поотпорна и доследна на 
традицијата, која продолжи 
да ја негува. Имено, про сла-
вата на 1100-годишнината на 
еден од најстарите македон-
ски манастири "Св. Наум Ох-
ридски", покажа дека МПЦ 
мина во офанзива, која мо-
раше многу порано да се слу-
чи. Но, мудроста вели дека по -
тегот кој ќе се повлече тр еба 
однапред да се об мис ли. И 
затоа, во овој момент, не-
пријателот се чувствува дека 
е обезглавен, ранет и крвави, 
иако доблеста на пр едав ни-
ците и на раскол ни ците е жи-
ва сè додека има сесрдна 
под  дршка од "под буцну ва-
чот". Во тој контекст е и по ра-
ката на Поглаварот на Маке-
донската право слав на црква, 
Архиепископот Ох ридски и 
Македонски Г.Г. Стефан. 

"Треба да внимаваме на 
кого подаваме раце и на вре-

ме да ги препознаеме 'вол-
ците во овчи кожи'. На ма-
кедонското духовно стадо от-
секогаш, а особено денес му 
требаат вистински оддадени 
пастири, кои ќе го чуваат на-
шиот народ и Црква од на-
дворешни, но и од вна треш-
ни непријатели", истакна Не-
говото Блаженство.

ВАЖНОСТА И 
ОДГОВОРНОСТА

Со света божествена ли-
тургија која се одржа во ка-
тедралната црква "Света Со-
фија" во Охрид, Светиот ар-
хијерејски синод на МПЦ, го 
прими новиот член на Си но-
дот, Епископ Полјански г. Пи-
мен. 

"Секој совршен дар е од 
Бога. Знам дека овој епи скоп-
ски дар со ништо не сум го 
заслужил, туку само поради 
вашите молитви и поради 
потребите на нашата Црква", 
изјави по хиротонисувањето 
новиот владика Пимен.

"Се собравме повторно во 
црквата на македонските св е-
тители и архиепископи, по 
повеќе од 200 години сми-
рено да посведочиме за на-
шето постоење, како жива 
Црква која раѓа нови пас ти-
ри, кои никогаш нема да го 
остават својот народ", рече г. 
Пимен, заблагодарувајќи му 
се на Синодот на МПЦ за да-
дената доверба.

"Во Вашата личност, брате 
Пимене, нашата Црква до-
бива не само млад архијереј, 
туку и проверен работник на 
македонската нива Госпо до-
ва", му се обрати Поглаварот 
на МПЦ, Г.Г. Стефан, кој по тен-
цираше дека на многумина 
им пречи македонската вис-
тина. 

По овој повод Неговата 

"Ништо не е случајно во Бога. Бог одредил на тој на чин 
и вие да се восовршувате во растот Хри с тов. Затоа 
денес сите заедно, со нас архи је ре јите, свеш тен-
ството, во Христа ѓаконството и целиот овој верен 
народ, од благодарност за сè, да му вознесеме 
Нему слава, чест и по клонение, на Отецот и Синот 
и Светиот Дух, сега, секогаш и во сите векови. 
Амин", истакна во својата беседа новиот владика 
на МПЦ, Епископ Полјански г. Пимен.
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Пре  осветеност владиката Пи-
мен ја обзнани уште и сво-
јата беседа.

Возљубени во Господа бра-
ќа и сестри

"Никој од врзаните со те-
лесни похоти и страсти не е 
достоен да приоѓа, или да се 
приближи, или да Ти служи 
Тебе, Цару на славата; зашто, 
да Ти се служи Тебе е нешто 
големо и страшно и за са ми-
те небесни сили". 

Овие литургиски зборови, 
Светите Василиј Велики и Јо-
ван Златоуст ни ги оставиле, 
нам на свештенослужителите, 
пред многу векови, а секогаш 
се актуелни и повторно и 
повторно нè потсетуваат за 
важноста и одговорноста 
кои ги носи секој свештен 
чин, а особено епископскиот, 
потсетува новиот владика на 
МПЦ.

"Самиот Христос, Бог наш, 
е Оној Кој што принесува и 
се принесува. Но, кога ќе 
погледнам на овој собор на 
живи и конкретни личности 
собрани на оваа света Ев ха-
ристија, во вас наоѓам извор 
на сила и храброст за да за-
станам пред престолот на 
Живиот наш Бог. Да застанам 
пред престолот и да Го мо-
лам Единствениот, Господ, 
Бог наш, Кој владее над не-
бесните и земните, Кој е но-
сен на херувимски пре с тол; 
Кој е Господ на сера фи мите и 
Цар на Израилот, а и вас да 
ве замолам, заедно да ја 
принесеме молитвата, та Бог 
како Единствен Благ и бла-
гопослушлив, не според мо-
ето достоинство ами по ва-
шите молитви да погледне 
на мене, грешниот и непот-
ребен раб Свој, и да ја ис чис-
ти мојата душа и срце од 
лукава совест и да ме ос по-
соби со силата на Светиот 
Свој Дух, облечен во благо-
детта на епископството, да 
застанувам пред светата Тр-
пеза и да ги свештено деј-
ствувам светото Тело и Крв 
на Христа Бога. Да се по мо-
лиме како собор, зашто вер-
ни се Христовите зборови: 
ка де се двајца или тројца со-
брани во Мое име, таму сум и 
Јас посреде нив (Мат. 18, 20.), 
та Бог, Кој е тука по среде нас 
по вашите молитви да ми 
даде и сила и мудрост пра-
вилно да го предавам и да 
раководам со словото на Не-

говата Вистина во сите де но-
ви од мојот живот", вели во 
својата беседа Епископ Пол-
јански г. Пимен. 

Ги просам вашите молитви 
како собор, затоа што денеш-
ниов собор е идентичен на 
оној собор, собран околу све-
тиот апостол Петар, на денот 

и покрај сите тешки пре мре-
жија и негирања кои од на-
шето постоење нè следат низ 
сите векови на нашето битие, 
па сè до денешниов ден, се 
собравме денес и тука".

Тој потенцира дека соби-
рањето во црквата "Света Со-
фија" во Охрид, во Црквата 

"Ви благодарам затоа што 
гледајќи ве уште еднаш ми се 
потврдува вистината дека 
епископството треба да се 
подразбира така како што го 
подразбирал и светиот апо-
стол Павле кога рекол: се ко-
му бев сè та некако да го при-
добијам. Токму овие збо рови 
на Светиот апостол ми го да-
ваа оној елан сите овие го ди-
ни да се трудам и овие збо-
рови во дело да ги сп ро ве-
дам. Верувам дека плод на 
тоа е и оваа доверба која ми 
ја дава Светиот архијерејски 
синод на МПЦ, а и вашата до-
верба која денес ја по твр ди-
вте со вашето присуство ту-
ка. Ви благодарам Вам, браќа 
архијереји, за дадената до-
вер ба и јас да се при чис лам 
кон Вас, нашите архи пас тири. 

На мојот духовен отец ми-
трополитот Наум, а од утре и 

на светата Педесетница во 
Ерусалим, односно на денот 
на раѓањето на Црквата 
Божја.

"Велам идентичен, затоа 
што и тогаш беше присутен 
Дарот на Светиот Дух, ис пра-
тен на апостолите како пол-
нота на сите дарови пот реб-
ни за наше спасение во Црк-
вата, а и денес истиот тој Дух 
во истата сила и полнота е 
повторно присутен, во мо ја-
та лична Педесетница. Секој 
совршен дар е од Бога. Да-
ровите се различни, но Да-
родавецот е еден и ист вче-
ра, денес и во сите векови. 
Тогаш дарот на чудотворство, 
денес, дарот на смирение. 
Дар, затоа што знам дека со 
ништо не сум го заслужил 
дарот на епископството, ами 
поради вашите молитви и 
поради потребите на Црк ва-
та го добивам", беседи г. 
Пимен.

"Му благодарам на Бога и 
на сите Македонски свети-
тели - нагласува новиот рако-
лопожен епископ - чиј спо-
мен денес го славиме, што 
ток му во оваа црква посве-
тена на Премудроста Божја, 
на онаа Премудрост која мно-
гу пати низ историјата нè 
омудрувала и преку тоа нè 
одржала како Црква и народ 

на охридските и ма-
ке дон ските ар хи е-
пископи, повтор но, 
по повеќе од двесте 
го дини, пр етставува 
непреки нато све-
дочење за апостол-
ското пре емство и 
Божјата Про мисла 
за нас, за нашето по-
себно цр ковно по с тоење.

ПЛОД НА ДОВЕРБА

"Се собравме да докажеме 
дека постоиме како жива Црк-
ва и народ. Како жива Црк ва 
која раѓа нови епископи, но-
ви пастири кои, како и низ 
историја, така и сега, нема да 
го остават својот народ како 
наемници, туку како добри 
пастири ќе бидат подготвени 
душата своја да ја положат за 
овците свои, подобно на Доб-
риот Пастир од параболата 
Христова. Да ја положат ду-
шата своја и со тоа да го оп-
равдаат вашето достоен, из-
говорено денес тука, а и на 
секоја хиротонија", вели г. Пи-
мен, кој им заблагодари на 
си те, кои "од разни страни 
при текнавте со различноста 
на вашите личности во воз-
раст, пол, евокација, нацио-
налност, да го збогатите овој 
собор". 

сотрудник на нивата Хрис-
това, затоа што духовно ме 
роди, благодарност и вету-
вање дека нашата заемна 
доверба и соработка ќе про-
должат и ќе дадат плод на 
почвата на МПЦ, затоа што 
таа почва е натопена со крв та 
на светите Петнаесет Ти ве-
риополски свештено ма чени-
ци по чии молитви го добив-
ме и го негуваме дарот на 
соборноста. 

Благодарност до Вас, Ва-
ше Блаженство, под чие буд-
но око духовно растевме си-
те овие години и затоа што 
најдовме место во Вашата ви-
зија за посовршен пастирски 
развој на нашата помесна 
Црква и во нејзиниот вон ре-
ден удел во јакнењето на 
един ството на севкупното 
Пра вославие", вели во сво ја-
та прва беседа по хирото ни-
сувањето Епископот г. Пимен.


