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  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ ВОСТОЛИЧУВАЊЕ НА ЕВРО      ПСКИОТ МИТРОПОЛИТ Г. ПИМЕНВОСТОЛИЧУВАЊЕ НА ЕВРО  

"Можам да ветам само дека со мое-
то свештенство ќе се трудам на ни-
вата Божја, она што сум го затекнал 
да го зачувам и со Божја помош да го 
над градам", г. Пимен 

ЌЕ ЈА ИСПОЛНАМ ХРИСТОВАТА  
НА ОВОЈ НЕОТУЃИВ ДЕЛ О  
На 11 ноември 2006 го-

дина, во Малме, Швед-
ска, беше востоличен 

но воназначениот митрополит 
на Европската епархија, Не го-
вото Високопреосвештенство 
митрополитот г. Пимен. Чинот 
на востоличувањето го извр ши 
поглаварот на Македон ска та 
православна црква, Неговото 
Блаженство Архиепископ Ох-
ридски и Македонски Г.Г. Сте-
фан, кој началствуваше со Све-
тата архијерејска литургија, во 
сослужение со митрополитот 
г. Горазд. 

"Прифаќајќи ги со вера 
Христовите зборови и сведоче-
њето и неустрашливоста на 
све тиот Василиј, смирено ја при-
фатив одлуката на САС на МПЦ 
да ја возглавам Европската епар-
хија. Епархија можеби не многу 
богата финансиски, но богата 
по дух. Прифатив и еве ме де-
нес како еден од наследниците 
на апостолите, како епископ и 
митрополит пред овој народ 
собран од сите страни на све-
тот, илјадници километри од 
татковината. Нека Господ Бог 
не ме остави ни мене и нека ни 
биде на сите нас на помош да 
ја исполниме заповедта, да ја 
зачуваме Црквата и душите 
кои ни ги довери. Подготвен 
сум, со Божја помош, да ја ис-
полнам оваа заповед Христова 
не само тука, туку и секаде низ 
мојата Епархија, низ цела Ев-
ропа. И по милоста Божја, на 
денот на страшниот Христов 
суд да застанам пред Бога и да 
одговорам: еве ме мене и мои-
те деца што ми ги даде Бог. И 
не само да ја исполнам запо-
ветта, туку и да го посведочам 
Христа заедно со моите ду хов-
ни чеда и на нашите ближни, 
на оние други народи кои жи-
веат околу нас. Можеби се оче-
кува и е ред денес да го кажам 
и мојот план за развој на Епар-
хијата, но повеќе би сакал на 
секој јубилеј да покажам ре-
зултати отколку сега да вету-
вам. Можам да ветам само де-
ка со моето свештенство ќе се 
трудам на нивата Божја, она 
што сум го затекнал да го за-
чувам и со Божја помош да го 
надградам. Ваше Блаженство, 
Вашата визија за развој на МПЦ, 

Ве доведе денес тука да ја на-
правиме оваа интронизација, 
да ги израдуваме верниците 
ма кедонски во оваа Епархија 
со првата интронизација која 
се случува во неа. Благо дар-
ност до Вас за грижата за цел 
македонски народ и на нас во 
Европа како неотуѓив дел од 
тој македонски народ. Благо-
дарност за честа која ни ја ука-
жавте, токму Вие како погла-
вар на нашата Света Црква да 
го извршите примопредава ње-
то на овој трон. Благодарност 
и ветување дека ќе сора бо ту-
ваме уште долги години на 
нивата Господова за да ги ум-
ножиме плодовите на љубовта, 

верата и надежта...", истакна 
г. Пимен.

Потпретседателот на Европ-
ската Македонска православна 
епархија, Миланка Тосева, чес-
титајќи го востоличувањето на 
Неговото Високопреосвеш тен-
ство г. Пимен за надлежен ар-
хијереј на Европската епар хија, 
од името на Епархискиот упра-
вен одбор, од името на чле но-
вите на Епархиското со брание, 
како и од лично име, истакна:

"Прв пат во 1994 година, во 
Македонската православна 
црква 'Свети Никола' во Ма-
инц, Германија, во присуство 
на тогашниот Архиепископ Ох-
ридски и Македонски Г.Г. Ми-

хаил и во Ваше присуство, Ва-
ше Блаженство, а тогаш како 
надлежен архијереј на Бре гал-
ничката епархија, беше избран 
првиот Епархиски управен од -
бор. Две години подоцна, од-
носно во 1996 година, Светиот 
архијерејски синод на Маке-
донската православна црква, 
за надлежен архијереј на на-
шава епархија го назначи Не-
говото Високопреосвеш тен ство 
митрополитот г. Горазд, кој ос-
тана 10 години да биде на чело 
на Епархијава. Често слушам 
дека сме 'млада' Епархија, но 
јас сега не би рекла така. Пос-
тоиме 12 години, успешно дејс т-
вуваме и постојано напре ду-
ваме во нашите успеси. Забе-
лежуваме како бројот на наши-
те цркви се зголемува. Почнав-
ме со 14, а еве сега имаме 30 
црковни општини. Во почет ни-
те времиња имавме само два 
свештеника, а еве сега се 6. 
Најверојатно се размислува и 
за поставување редовни свеш-
теници во оние цркви каде 
што сега нема. Тоа сепак е до-
бар напредок за 12 години. Фи-
нансиски сме слаби, но воопш-
то не се плашиме, бидејќи Ве 
имаме Вас, Ваше Високо прео-
свештенство г. Пимен, и несом-
нено дека Вашите архи пас тир-
ски совети и труд многу ќе 
придонесат и на тоа поле, како 
и од аспект на духовно-цр ко-
вен и национален поглед. Во 
овој момент не би сакала а да 
не напомнам, односно да изра-
зам голема благодарност од 
името на претставниците на 
нашава Епархија, на нашиот 
досегашен надлежен архи је реј. 

Ваше Високо преосвештен-
ство г. Горазд, примете ја на-
шата искрена благодарност за 
целосната Ваша архипастирска 
грижа и помош. Можеби на 
многу пати Ви погрешивме, но 
веруваме дека ќе ни простите. 
Ако имало такво нешто, си гур-
но дека не било намерно, туку 
од незнаење и неупатеност. 
Ваше Високопреосвештенство 
г. Пимен, благодарение на швед-
ските власти, како и на нашата 
сестринска Македонска право-
славна црква 'Свети Наум Ох-
ридски',  со свештеникот про-
тојереј-ставрофор Блажо Ко-

"ПРИФАЌАЈЌИ ГИ СО ВЕРА ХРИСТОВИТЕ "ПРИФАЌАЈЌИ ГИ СО ВЕРА ХРИСТОВИТЕ 
ЗБОРОВИ И СВЕДОЧЕЊЕТО И НЕУСТРАШЛИВОСТА ЗБОРОВИ И СВЕДОЧЕЊЕТО И НЕУСТРАШЛИВОСТА 
НА СВЕТИОТ ВАСИЛИЈ, СМИРЕНО ЈА ПРИФАТИВ НА СВЕТИОТ ВАСИЛИЈ, СМИРЕНО ЈА ПРИФАТИВ 
ОДЛУКАТА НА САС НА МПЦ ДА ЈА ВОЗГЛАВАМ ОДЛУКАТА НА САС НА МПЦ ДА ЈА ВОЗГЛАВАМ 
ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА", Г. ПИМЕНЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА", Г. ПИМЕН

ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА ГО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА ГО 
ПРОСЛЕДИЈА ВОСТОЛИЧУВАЊЕТО НА Г. ПИМЕНПРОСЛЕДИЈА ВОСТОЛИЧУВАЊЕТО НА Г. ПИМЕН



ВОСТОЛИЧУВАЊЕ НА ЕВРО      ПСКИОТ МИТРОПОЛИТ Г. ПИМЕН ПСКИОТ МИТРОПОЛИТ Г. ПИМЕН

   ЗАПОВЕД ЗА ДА МУ СЛУЖАМ 
 Д МАКЕДОНСКИ НАРОД

жар ски, заедно со Управниот 
црковен одбор, се обезбеди 
пристојно место за Вашиот 
постојан престој во Епархијава, 
каде од денес званично сте 
нејзин кормилар. Сепак, тоа е 
голем успех и ние за тоа им 

изразуваме најискрена благо-
дарност. Несомнено веруваме, 
Ваше Високопреосвештенство, 
дека заедно со Вас, од ден во 
ден, од година во година сè по-
веќе и повеќе ќе напредуваме 
во нашиот црковно-нацио на-

лен и духовен живот и ќе би-
деме пример и гордост на Ма-
 кедонската православна црк-
ва, бидејќи сме нејзин соста-
вен дел. Денес е голем ден. Де-
нес е свечен ден, кој ќе се за-
пише во историјата на нашава 

Епархија. Вие сте нејзин втор 
архијереј, но прв пат се извр-
шува свечена интронизација. 
Нека Ви е честито, Ваше Висо-
копреосвештенство и многу го-
дини да ни бидете наш над ле-
жен архијереј...".

ДОСЕГАШНИОТ НАДЛЕЖЕН АРХИЈЕРЕЈ НА ДОСЕГАШНИОТ НАДЛЕЖЕН АРХИЈЕРЕЈ НА 
ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА, МИТРОПОЛИТОТ Г. ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА, МИТРОПОЛИТОТ Г. 
ГОРАЗД, ПОГЛАВАРОТ НА МПЦ, Г. Г. СТЕФАН ГОРАЗД, ПОГЛАВАРОТ НА МПЦ, Г. Г. СТЕФАН 
И НОВОНАЗНАЧЕНИОТ МИТРОПОЛИТ НА И НОВОНАЗНАЧЕНИОТ МИТРОПОЛИТ НА 
ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА, Г. ПИМЕНЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА, Г. ПИМЕН

"НЕКА ГОСПОД БОГ НЕ МЕ ОСТАВИ НИ МЕНЕ "НЕКА ГОСПОД БОГ НЕ МЕ ОСТАВИ НИ МЕНЕ 
И НЕКА НИ БИДЕ НА СИТЕ НАС НА ПОМОШ ДА И НЕКА НИ БИДЕ НА СИТЕ НАС НА ПОМОШ ДА 
ЈА ИСПОЛНИМЕ ЗАПОВЕТТА, ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ЈА ИСПОЛНИМЕ ЗАПОВЕТТА, ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ 
ЦРКВАТА И ДУШИТЕ КОИ НИ ГИ ДОВЕРИ", ЦРКВАТА И ДУШИТЕ КОИ НИ ГИ ДОВЕРИ", 
Г. ПИМЕНГ. ПИМЕН


