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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЦРКВА
ЦРКВА

ВИС ТИНАТА Е МЕЃ У АВС ТРА ЛИСК АТА РЕГ УЛАТИВА И 
К АНОНСКИТЕ ПРАВИЛА  

Повторно еден "маке-
донски кенгур" долета 
со стари информации 

од петтиот континент, каде жи-
вее втората, односно третата 
генерација на нашите исе ле-
ници.  При тоа, лицето кое "до-
лета од југ" ги разгоре ст рас-
тите во Македонија, без да 
води сметка за функцијата ко-
ја ја врши - директор на Аген-
цијата за иселеништво, која 
во меѓувреме тивко умира, 
жалејќи за старата слава која 
всушност нè потсетува на би-
рократските деновите кога 
тие беа претворани во го ди-
ни, а никаде не можеше да се 
сретне информација или ак-
ција дека сè тоа се прави за 
Македонците преку "барата". 
Имено, проблемот со маке-
дон ските црковни општини 
во Австралија не е од вчера, 
тој со децении се усложнува и 
се заплеткува во сопствениот 
јазол, бидејќи неслогата и сфа-
ќањата на Македонците во 
оваа епархија се наоѓаат во 
расчекор со строгите канон-
ски црковни правила.

Досега тројца архијереји 
на Македонската православна 
црква, дедото Кирил, вла ди-
ката Тимотеј и сегашниот ар-
хијереј митрополит Петар, не 
најдоа начин или волшебно 
стапче да ги смират страстите 
кај нашите иселеници и при 
тоа да ја доближат Црквата до 
верниците. Во оваа неуспешна 
мисија постојат многу фак то-
ри или кумови, кои го сп ре чу-
ваат прогресот во односот на 
МПЦ кон македонските вер-
ници. Оваа напната ситуација 
им одговара на сите кои го 
контролираат побожниот, но 
според убедувањата недо вер-
лив народ и затоа работите се 
вртат во круг. Во овој Гордиев 
јазол постојано се чувствуваат 
тензии во воздухот, обви ну-
вања, распопувања или екс-
комуникација на инвол ви ра-
ните Македонци. Крајниот 
епи лог од севкупната состојба 
во Австралиско-новозеланд-
ската епархија на МПЦ, која 

Со каква цел патуваше во Австралија ди-
ректорот на Агенцијата за иселеништво, Наум 
Димитровски? Ако им веруваме на ста ту тар-
ните задачи на Агенцијата, тогаш Дими тров-
ски ја "утнал" својата мисија и се претворил 
во пион на политиката,  наивно влетал во иг-
рата која се случува на релација "инкор по ри-
рани асоцијации на македонските право слав-
ни општини" и дедото Петар, кој се оби дува 
да ја среди состојбата на свој начин, оп равдан 
или неоправдан, бидејќи сепак ка нон ски тој е 
надлежен архијереј на Австралиско-ново зе-
ланд ската епархија.

"На минатогодишното епархиско Собрание, 
како архијереј направив уште еден обид, од-
носно дадов предлог до одметнатите страни 
да влезат под јурисдикција на МПЦ. Но, тоа на 
начин кој им се нудеше - да не ги префрлаат 
имотите на МПЦ, иако таква одлука на Си но-
дот постоеше уште во 1997 година, туку да се 
приклучат, пред сè, во богослужби итн. Оваа 
иницијатива е дадена по мое лично барање, 
со единствен услов тие да почувствуваат по-
треба, наместо имотно-правно да бидат во за-
едница со МПЦ, но да ги почитуваат пра ви-
лата, Уставот на МПЦ, Статутот на епархијата, 
кој е одобрен од Синодот", вели надлежниот 
архијереј.

никако да се оттргне од ма-
кедонското проклетство за 
желба за доминација или го с-
подарство, се крие во клуч-
ниот фактор за смирување на 
тензиите, а тоа е кој да ги кон-
тролира движењата на па ри-
те. Кој ќе ги контролира ма-
теријално-финансиските ср ед-
ства во црковните оп ш ти ни? 
Управните одбори кои сме-
таат дека треба да се за-
нимаваат со сè она што не им 
доликува на Божјите про по-
веди, а тоа се коцката и дру-
гите непримерни морални 
вредности или Црквата која 
мора да им се повинува на 
строгите канонски правила, 
каде се вели дека надлежниот 
архијереј мора да ги кон тро-
лира движењата на финан-
сиите во епархијата!? Сепак, 
излезот од оваа пат-позиција 
мора да се бара некаде по-
меѓу, бидејќи австралиските 
закони и начинот на живот во 
светот на кенгурите се раз-
ликува од правилата и од дви-
жењата во Македонија. За таа 
цел, управните одбори на ин-
корпорираните асоцијации 
или како ги нарекува над леж-
ниот архијереј македонски 
пра вославни општини треба 
да се откажат од закоравените 
ставови и при тоа во интерес 
на македонското национално 
единство треба да попуштат, 
но истовремено дедото Петар 
треба да ги доближи црков-
ните правила до верниците, а 
во интерес на МПЦ, подоцна 
по средувањето на епархијата 
што поскоро да се откаже од 
администрирањето со преку-
океанската епархија. Значи, и 
Црквата, и народот, и вер ни-
ците се во право, двата фак-
тора, односно нови лица во 
управните одбори треба да ги 
контролираат финансиите во 
македонските црковни оп ш-
тини, бидејќи без добар сто-
пан ниту ќе имаме македонска 
нација во Австралија, а уште 
повеќе ќе имаме свештеници 
на МПЦ, кои ќе држат бо го-
служби на македонски јазик, 
кој патем сè помалку се збо-
рува и се познава кај третата 
генерација Македонци во Ав-
стралија.

 МИТРОПОЛИТ ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКИ И АДМИНИСТРАТОР 
НА АВСТРАЛИСКО-НОВОЗЕЛАНДСКАТА ЕПАРХИЈА Г. ПЕТАР
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ХАРИЗМАТИЧЕН ПОЛИТИЧКО-ЦРКОВЕН 
НАПАД ВРЗ ВЛАДИКАТА ПЕТАР

ИНФОРМАЦИИ И 
ДЕМАНТИ     

Со каква цел патуваше во 
Австралија директорот на 
Агенцијата за иселеништво, 
Наум Димитровски? Ако им 
веруваме на статутарните за-
дачи на Агенцијата, тогаш Ди-
митровски ја "утнал" својата 
мисија и се претворил во пи-
он на политиката, кој наивно 
влета во играта која се слу-
чува на релација "инкор по-
рирани асоцијации на маке-
донските православни оп ш-
тини" и дедото Петар, кој се 
обидува да ја среди состојбата 

риград. Исто така, Управ ни от 
одбор на МПЦО 'Св.Петка' од 
Сиднеј упатила отворено пис-
мо до претседателот на Ре-
публика Македонија, до пр ет-
седателот на Владата и до 
македонските медиуми, во 
кое ги изнесува одлуките до-
несени на последното Со бра-
ние на Управата. Тие бараат 
најдоцна две недели пред Ве-
лигден Светиот архијереј ски 
синод на МПЦ да именува 
свештеник за 'Св. Петка' би-
дејќи, како што велат, трета 
година верниците духовно се 
тероризирани немајќи све ш-
теник". Ставовите на Маке-
донците од Австралија му ги 

ски спорови со владиката Пе-
тар, кој сакал да ги добие имо-
тите на сите осумнаесет оп ш-
тини, а досега четири тр ан-
сформирал и препишал на 
свое име", рече Димитровски, 
додавајќи дека трансформа-
цијата, според австралиските 
закони, не била неопходна. 

Директорот на Агенцијата 
истакна дека македонските 
иселеници му се пожалиле ка-
ко досега потрошиле 10 мили-
они долари за судските спо-
рови, за кои австралиските 
власти не знаат како да ги пре-
судат.

ни, кои се со МПЦ, а 5 кои се 
декларирале како црковни 
општини, односно како ком-
пании или инкорпорирани 
асо  цијации. Значи, вкупно беа 
17, кога ние дојдовме не кои 
црковни општини, однос но 
цркви веќе беа во из град ба, 
се завршија и се осветени од 
наша страна. Тоа беа 3 цркви, 
а во изминативе ре чи си 10 го-
дини успеавме да при клу чи-
ме, односно под јурис дикција 
на МПЦ добивме 10 нови цр-
ковни општини, од носно 8 
цркви и 2 манастира. Во ме ѓу-
време, обновени се уште 3 цр-
ковни општини, од нос но црк-
ви, кои за наша среќа функ-

на свој начин, оправдан или 
неоправдан, бидејќи сепак ка-
нонски тој е надлежен архи-
јереј на Австралиско-ново-
зеландската епархија, а и Ус-
тавот на МПЦ му дозволува да 
администрира со неа и со тоа 
да управува со црковниот жи-
вот во Австралија. Но, притоа 
и неговото архипастирување 
и работењето на управните 
одбори подлежи на човечка 
и, пред сè, на "Божја контрола" 
од која произлегува и супер-
контролата со парите кои се 
донираат за црквата и за ма-
кедонската црковна општина. 
Затоа, вината во овој најнов 
осмислен атак врз МПЦ и врз 
македонските црковни оп ш-
тини во Австралија е чо веч ка, 
не Божја и тука мора да се 
бара излез од лошата ситуа-
ција во односите.

Што всушност му пренесе 
на Архиепископот Охридски 
и Македонски Г.Г. Стефан ди-
ректорот Наумовски?

"Црквата 'Св. Петка' во  Рок-
дајл, Сиднеј се заканува дека 
ќе ја откаже приврзаноста 
кон МПЦ доколку до Велигден 
не ја преземе јурисдикцијата 
врз црковната општина. Таа 
најавува дека ако наскоро не 
се преземе нешто, тогаш ќе ги 
прекине контактите со МПЦ и 
ќе се приклучи кон Антио-
хиската црква, со што ќе биде 
под директна контрола на Ца-

пренеле на директорот на 
Агенцијата за иселеништво, 
Наум Димитровски, кој не о-
дам на посетил повеќе ав стра-
лиски градови. Според Дими-
тровски, иселениците се од-
лучиле на овој чекор поради 
односот на владиката Петар, 
кој претходно ги повлекол 
своите попови од црквата "Св. 
Петка". 

"За време на моите средби 
со иселениците тие имаа само 
едно барање: владиката Пе-
тар да биде повлечен од Ав-
стралија. Револтот ескалирал 
поради долгогодишните суд-

ИСТОРИЈАТ НА 
СОСТОЈБИТЕ

Во врска со обвинувањата, 
администраторот на Австра-
лиско-новозеландската епар-
хија, митрополитот Петар ис-
такна дека деновиве се слу-
чиле некои дезинформации и 
како надлежен архијереј тој е 
задолжен да одговори за вис-
тината со состојбите во Епар-
хијата.

"Да потсетам, кога бев по-
ставен за надлежен епархиски 
архијереј, во 1995 година за-
текнавме 12 црковни оп шти-

ционираат сè по добро и по-
добро, а купени се и три згра-
ди (куќи), една на Епархијата, 
една црква 'Св. Климент Ох-
ридски' во Порт Кембла и 'Св. 
Димитриј Со лун ски' во Сприм-
вајл во државата Викторија, 
Австралија. Тоа е вкупно сè 
што се  однесува на актив-
ностите кои во овој пе риод се 
направени. Што се од несува 
до најновите актив ности, се 
доизградува собор ната црква 
'Рождество на Пре света Бо-
городица' во Мел бурн, исто 
така, се гради црк вата 'Св. 
Јован Крстител' во Џилонг-
Викторија, како и црк вата 'Св. 
Богородица" во Аде лаид. Тре-
ба да се дополни и да се за-
врши фреско живо писот на 
црквата 'Св. Петка' во Мел-
бурн - Викторија. Ина ку, во 
последно време се обр нува 
големо внимание на ли тур-
гискиот живот на заед ни цата, 
а од тој аспект можам да ве 
информирам дека бројот на 
верниците во црквите зна чи-
телно е зголемен. Во однос на 
на прашањето на младите 
презедовме посериозни че-
кори за што е можно повеќе 
млади да се доближат до МПЦ, 
бидејќи еден период отсус тву-
ваа од Црквата, затоа што има-
ше расправии и недо раз би-
рања во црковните оп шти ни 
и меѓу луѓето од поблис ките 
семејства. 

ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО, 
НАУМ ДИМИТРОВСКИ
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Во овој момент под јурис-
дикција на МПЦ, во Епархијата 
за Австралија и Нов Зеланд се 
20 црковни општини и 3 ма-
настири. Од друга страна, пак, 
имаме 4 компании, кои се над-
вор од МПЦ и една со која во-
диме судски спор, а тоа е ин-
корпорираната асоцијација 
Македонска православна оп ш-
тина т.н. црква 'Св. Петка' во 
Рокдајл, Сиднеј. И кога ста ну-
ва збор за овој случај сè е јас-
но, односно дека тие се от пад-
нале од МПЦ, а внатре во црк-
вите служби вршат расчинети 
свештеници. Значи, не стану-
ва збор за луѓе кои се со МПЦ, 
а оттаму сите овие пропаганди 
произлегуваат од нив и, исто 
така, од Ицо Најдовски, кој е 
екскомунициран од МПЦ, за 
секогаш и за сите времиња, со 
потврда на архиепископскиот 
црковен суд на МПЦ. Тие не  
можат да се помират со фак-
тот дека работите не треба да 
се вратат на позиција од вре-
мето кога таму, на пример, 
имало многу големи силни 
притисоци и пропаганди од 
страна, особено на некои фак-
тори од комунистичкиот пе-
риод, кои всушност инсис ти-
рале да можат да вршат вли-
јание врз свештениците, па 
дури и врз епископите, кои се 
по нивна волја, а не по волјата 
на Синодот на МПЦ", ја об јас-
нува севкупната историска 
слика за проблемите во Ав-
стралиско-новозеландската 
епархија, владиката Петар, кој 
ги отфрла обвинувањата и ги 
лоцира пропагандистите, кои 
го дезинформирале дирек то-
рот Наумовски.

КОМПРОМИСНО 
РЕШЕНИЕ

Владиката Петар посочува 
дека лани упатил ком про мис-
но решение за спорот со ин-
кор порираните асоцијации на 
македонските иселеници.

"Имено, кон нивното при-
ближување кон МПЦ, од наша 
страна, од епархискиот Уп ра-
вен одбор, на минатого диш но-
то епархиско Собрание, ка ко 
архијереј направив уште еден 
обид, односно дадов пр едлог, 
на моја иницијатива, до од-
метнатите страни да вле зат 
под јурисдикција на МПЦ. Но, 
тоа да го направат на на чин 
кој им се нудеше - да не ги пре-

фрлаат имотите на МПЦ, иако 
таква одлука на Синодот по-
стоеше уште во 1997 го ди на, 
туку да се приклучат, пред сè, 
во богослужби итн. Оваа ини-
цијатива е дадена по мое лич-
но барање, со единствен ус-
лов тие да почувствуваат по-
треба наместо имотно-прав -
но да бидат во заедница со 
МПЦ, но да ги почитуваат пра-
вилата, Уставот на МПЦ, Ста ту-
тот на Епархијата, кој е одо-
брен од Синодот. Оваа наша 
Предлог-резолуција бе ше 
при фатена и од Светиот ар-
хијерејски синод, при што им 
беше предложено да вле зат 
во комуникација со над леж-
ниот архијереј и со телата и 
органите во Епархијата. Но, 
досега не се пројави никаков 
интерес за тоа. Наше мислење 

ќе биде в ред. Нивна цел е тоа 
што сакаат да го уценуваат 
над  лежниот архијереј и са ка-
ат да останат на позициите, 
кои ги уживаат во компаниите, 
односно инкорпорираните 
асоцијации, а при тоа да нема 
црква, да нема надзор над 
материјалното и финан сис-
кото работење за да можат да 
ги трошат парите, што се по-
тврдува со нивните последни 
шетања низ Австралија и низ 
Македонија, за сметка на ср ед-
ствата на црквата", вели вла-
диката. 

Во моментов се водат два 
судски процеса, едниот околу 
имотно-правното прашање, и 
вториот дали црквата, по точ-
но надлежниот архијереј мо-
же да поставува и да раз ре-
шува свештеници.

цип, всушност организација 
на судови, при што ако на ни-
во на една држава се води по-
стапка за ваков случај, по до-
несувањето на пресудата таа 
се уважува и има ав то мат ски 
карактер за сите ната мош ни 
слични процеси. Така беше 
слу чајот за донесување на 
судската пресуда за црквата 
'Свети Никола' во Престон, а 
потоа имаше обид црквата да 
се пререгистира во компа ни-
ја, односно лицата инвол ви-
рани во случајот сакаа да ја 
преземат црквата и таа да би-
де во рацете на компанијата. 
Но, судијата веднаш пресуди. 
Нешто слично се случува и со 
црквата во Рокдајл", вели мит-
рополитот Петар. 

Тој ги демантира инфор-
мациите дека 18 црковни оп ш-
тини се регистрирани како 
инкорпорирани асоцијации 
или компании, всушност дека 
станува збор само за четири, 
посочувајќи дека директорот 
на Агенцијата за информации, 
Наум Димитровски, ја дезин-
формира јавноста со навод-
ниот ултиматум, кој го про-
следиле управните одбори на 
овие компании дека ќе пре ми-
нат во Антиохиската црква.

"Имено, јас сум во добри и 
пријателски односи со ар хи-
епи скопот на Антиохиската 
црква. Тој престојуваше во Ма-
кедонија и беше примен од 
Синодот, а истовремено лани 
присуствував и на доделу ва-
њето на првите богословски 
дипломи во Мелбурн, Ав стра-
лија, чиј покровител на факул-
тетот е Антиохиската црква. 
Значи, досега до Синодот и до 
мене нема никакви офи ци-
јални и неофицијални ин фор-
мации за барање за при по-
јување кон Антиохиската црк-
ва. Имено, не може ком па-
нија, односно црква да се 
припои кон друга црква сè 
додека постои судски процес 
против неа. Што се однесува 
до црквата 'Света Петка' во 
Рокдајл, додека трае судскиот 
процес може да се кажуваат 
различни приказни. Никако 
не може да стане збор за не-
какво преминување, бидејќи 
црквата две години, односно 
и сега е затворена, затоа што 
не постапила по одлуката на 
Судот, прво да се заврши црк-
вата, да се изврши контрола и 
да се освети", посочува ми тро-
политот Петар, админи стра-
тор на Австралиско-ново зе-
ландската епархија. 

"Се погриживме да примиме монах, односно игуменот Гав-
рил, кој е сместен во манастирот 'Свети Прохор Пчински' во До-
лни Брук, населено место кое е оддалечено 15-16 км од Мел-
бурн. Станува збор за прекрасна локација, односно простор од 
5 хектари, кој уште од Втората светска војна бил рекреативно 
место каде што доаѓале луѓе од многу заедници во Австралија. 
Тоа место било познато како пикник-парк. Таму имаме орга ни-
зација, односно импровизирана црква каде што редовно се бо-
гослужи, а според наши информации, бројот на верниците по-
стојано се зголемува. Исто така, игуменот Гаврил е иконописец, 
со што се надеваме дека неговата дарба ќе може да биде ис-
користена за завршување на фрескоживописот во мана с ти р-
ската црква, за која треба да се одобри планот и да почне гр ад-
бата. Се надевам дека со неговиот престој и ангажирање во 
овој манастир ќе можеме да организираме прва монашка за-
едница во дијаспората", вели владиката Петар.

е дека тоа го прават од причини 
што не сакаат да се има увид 
од страна на МПЦ во тоа што 
го прават и како работат, а од 
друга страна, пак, можеби не-
кој од нив им ветил премногу 
на расчинетите свештеници, 
распопите и затоа не сакаат 
нив да ги изневерат. Поважни 
им се распопите отколку ви-
стинските свештеници и един-
ството со МПЦ. Во однос на 
прашањето за судењето со 
инкорпорираната асоцијација 
во Рокдајл т.н. македонска 
пра вославна општина црква 
'Света Петка', сакам да ве ин-
формирам дека овој суд се од-
должи премногу и речиси де-
вет години се води про це сот. 
За ова главни виновници се 
тужените. Тие постојано се 
слу  жат со дезинформации, 
кои ги упатуваат до судот и до 
јавноста а, исто така, овие лу-
ѓе ги манипулираат сите вер-
ници дека наводно ќе биде 
сменет архијерејот и потоа сè 

"За тоа е донесена пресуда 
од страна на Врховниот суд 
во Нов Јужен Велс, но ние по-
кренавме уште една тужба, а 
другата тужба се однесува на 
прашањето, дали тие имаат 
право да ги трошат црковните 
пари за нецрковни цели. Во 
моментов, според податоците 
со кои располагам, тужените 
им должат на адвокатите 
800.000 австралиски долари, 
а досега од нивна страна се 
потрошени 1.200.000 долари. 
На 27 април годинава прет-
седателот на Врховниот суд, 
Џастин Јанг, ќе пресуди дали 
тие имаат право да трошат 
црковни пари, односно дали 
религиозните организации 
не смеат да трошат пари за 
други работи. Сметам дека по 
пресудата во Нов Јужен Велс 
ќе се раководат сите судови 
во државата. Имено, како што 
беше случајот во државата 
Вик торија, односно таму сек о-
ја држава има посебен прин-


