МИТРОПОЛИТОТ МЕТОДИЈ Е ПРВИОТ
МАКЕДОНСКИ ВЛАДИКА ОД ОБНОВЕНАТА
МПЦ
Митрппплитпт Метпдиј е еден пд
стплбпвите на акциите прганизирани и
реализирани вп битката за сампстпјна
Македпнска правпславна црква. Тпј е
првипт македпнски владика пд
пбнпвената МПЦ. Вп 1959 бил
прпизведен вп прптпјерејски чин се’ дп
зампнашуваоетп и избпрпт за Велички
епискпп на 12/13. III 1966, вп Спбпрнипт
храм „Св. Благпвештение“ вп рпднипт
град Прилеп. Вп јули 1967 гпдина бил
избран и впстпличен за архијереј на
Дебарскп-кичевската епархија штп ја
управувал дп крајпт на живптпт

Населениетп пд Македпнија, а пспбенп
прилепшани пд каде е митрппплитпт
Метпдиј се верници и страсни
приврзаници на христијанската правпславна вера. Затпа, ущте пд дамнина
заппшнале да градат цркви и манастири,
кпи служеле и служат какп најмаспвни спбиралищта на наципналнп и верскп пбединуваое.
Таквата љубпв кпн верата, кпн нацијата, кпн сппствената црква и кпн Македпнија, прилепшани
заеднп сп другите Македпнци пд етнишка Македпнија ја прпдплжиле и на нпвите прпстпри низ
светпт.

Прилепшани вп нивната дплгпвекпвна бпрба за свпја сппствена држава, за наципнална и за
културна слпбпда и независнпст, вп истп време, се бпреле и за независнпст на свпјата
Правпславна црква. Затпа истпријата на Македпнците пд Прилеп и Прилепскп вп изминатите
векпви секпгащ била теснп врзана сп Македпнската правпславна црква.

Паркпт на ревплуцијата вп Прилеп
Меду тие прилепшани кпи дале гплем придпнес и прилпг кпн вистината и иднината на
Македпнската правпславна црква беще, секакп, митрппплитпт Метпдиј, шие мирскп име е
Дпрди Ппппски. Тпј е рпден на 27. III 1914 гпдина вп Прилеп, вп градпт на истпријата и
културата, на митпвите и легендите, на вистините и премрежјата, на бпрбите и триумфите.
Вп градпт на митрппплитпт Метпдиј - Прилеп, на 11 Октпмври 1941 гпдина, кај Ушастакпт, вп
бугарската пплициска станица пукнала првата пущка, сп щтп се пзнашил ппшетпкпт на гплемптп
антифащистишкп нарпднп впстание. Какп резултат на слпбпдата на Македпнија Прилеп стана
град кпј е меду најппеаните и најубавите, а сп пкплу псумдесетте илјади жители спада и меду
најгплемите населени места вп Република Македпнија.
Прпта Дпрди Ппппски (Митрппплит Метпдиј) е рпден на 27 март 1914 гпдина вп Прилеп. Свпетп
пснпвнп пбразпвание гп стекнал вп рпднипт град Прилеп, каде заврщил нижа гимназија. Вп
1935 гпдина заврщил щестпкласна Бпгпслпвија вп Битпла, а пптпа и Филпзпфски факултет
(група истприја) на Скппскипт универзитет.
На 27 пктпмври 1936 гпдина. Дпрди Ппппски бил ракппплпжен за дакпн, а за свещтеник вп јули
1937 гпдина. Од 1938 гпдина, Ппппвски бил верпушител вп пснпвнптп ушилищте вп Прилеп,
пптпа парпх на Прилепската парпхија.
За време на Втпрата светска впјна, Дпрди Ппппски бил ппставен за парпх при црквата „Св.
Благпвещтение“ вп Прилеп вп 1941 гпдина.

Вп бипграфијата на митрппплитпт Метпдиј е запищанп дека тпј е прв владика пд пбнпвената
Македпнска правпславна црква. Вп 1959 бил прпизведен вп прптпјерејски шин, а вп 1965
гпдина е пдликуван сп највиспкп свещтенишкп пдликуваое вп Македпнската правпславна
црква – граден крст. На таа дплжнпст бил се’ дп зампнащуваоетп и избпрпт за Велишки
епискпп (12/13. III 1966), вп Спбпрнипт храм „Св. Благпвещтение“ вп рпднипт град Прилеп. Вп
јули 1967 гпдина бил избран и впстплишен за архијереј на Дебарскп-кишевската епархија щтп ја
управувал дп крајпт на живптпт.
Така, вп тие бипграфски ппдатпци ппединешнп се вели дека вп 1959 гпдина прпта Дпрди
Ппппски бил прпизведен вп прптпјерејски шин. Пптпа, на 12 февруари 1966 гпдина пд
тпгащнипт ппглавар на Македпнската правпславна црква, блаженпуппкпенипт Архиепискпп
Охридски и Македпнски Дпситеј бил зампнащен вп метпхпт на „Свети Наум“ вп Битпла. А
избпрпт за Велишки епискпп се пдржал на 12/13. март 1966 гпдина, вп рпднипт град Прилеп вп
Спбпрнипт храм „Св. Благпвещтение“. Нарешениетп и хирптпнијата биле изврщени пд
Архиепискпппт Дпситеј и тпгащните епискппи на Македпнската правпславна црква:
Преспанскп-битплскипт г. Климент и Злетпвскп-струмишкипт г. Наум.

Првите владици на МПЦ

Откакп извесен перипд ппминал какп викарен Епискпп, вп јули 1967 гпдина бил избран и
впстплишен за архијереј на Велишката епархија сп седищте вп Охрид. Сп епархијата, кпја
ппдпцна е преименувана какп Дебарскп-кишевска, управувал сѐ дп негпвптп уппкпјуваое.

Митрппплитпт Метпдиј е еден пд мнпгуте архиереи вп истпријата на Охридската
Архиепискппија, а денес Македпнска правпславна црква, кпј ја нпсел титулата Велишки. Тпа е
првата титула щтп ја имал и пснпвппплпжникпт на Охридската архиепискпп, Свети Климент
Охридски..
Оваа македпнска епискппија пд страна на цркпвните истпришари се смета за прва
прганизирана Црква на Балканскипт Пплупстрпв. Тпшната местппплпжба на Велишката епархија
се ущте не е дп крај разјаснетп и ппстпјат разлишни мислеоа, а најверпјатнп е дека ја ппфаќала
теритпријата пд Охрид, пп реката Tреска дп Скппје.
Вп МПЦ титулата на пваа епархија се дпделува самп на викарни архиереи. Светиклиментпвата
Велишкп-дремвитска епархија имала шист старпмакедпнски слпвенски карактер, се
бпгпслужелп и администриралп на старпслпвенски јазик и била ппшетпкпт на автпкефалната
Охридска архиепискппија.
Сппред некпи наушници седищтетп на епархијата билп вп Охрид, и се именувала какп
„Велишка епархија“. Нејзинптп име „Велишка“ е дпбиенп сппред иметп на реката „Велика“
или „Гплема Река“. Тпа е истп какп и спвременипт пример на именуваое на епархиите сппред
имиоата на реките, какп щтп се: Брегалнишката, Ппвардарската епархија и сл.
Велишката епархија на свети Климента се прпстирала пп тешениетп на Велика Река – Гплема
Река – Треска, дп Скппје. Сппред некпи извпри, пак, Велишката епархија ја ппкривала
теритпријата на некпгащната Велика Мправија
Истп така, знашајнп е да се пдбележи дека митрппплитпт Метпдиј е еден пд првите шетвприца
епискппи на МПЦ избран пп нејзинптп впзпбнпвуваое и е еден пд петтемина шленпви на
Светипт архиерејски синпд на Македпнската правпславна црква, кпи ја пптпищаа истприската
пдлука за прпгласуваое на афтпкефалнпста на Македпнската правпславна црква, дпнесена пд
ушесниците на третипт Цркпвнп-нарпден спбпр, пдржан вп Охрид, пд 17 дп 19 јули 1967
гпдина.
Вп истпријата на МПЦ е забележанп дека шин на незабправ е пнпј на 10 август 1969 гпдина,
или две лета пткакп беще назнашен г. Кирил за епискпл на нпвпфпрмираната Американскп
канадскп-австралискп-македпнската епархија. Тпгащ пред плтарпт на црквата „Св. Климент
Охридски“ вп Тпрпнтп беще изврщенп впстплишуваоетп - интрпнизацијата на Негпвптп
виспкппрепсвещтенствп митрппплитпт Американскп-канадскп-австралиски г. Кирил пд
Дебарскп- кишевскипт архиереј митрппплитпт г. Метпдиј. На тпј ден река пд нарпд се слеваще
пд мнпгу места и градпви, нещтп слишнп какп некплку дена пред тпа на Илинденскипт пикник,
меду кпи беще и автпрпт на пвпј текст, Славе Катин. Некпи дпјдпа дури и два дена ппранп за да
фатат местп за мнпгу знашајнипт настан.
Светата архиерејска литургија, вп асистенција на сите свещтеници пд македпнските цркпвни
ппщтини вп САД и вп Канада пд страна на Дебарскп- кишевскипт архиереј митрппплитпт г.
Метпдиј и митрппплитпт г. Кирил беще птслужена на најсвешен нашин, пп щтп вп иметп на
Светипт архиерејски синпд на МПЦ, митрпплитпт г. Метпдиј гп впведе вп архиерејскипт трпн
надлежнипт епархиски архиереј.

Вп сппмен на првипт митрппплит на Дебарскп – кишевската епархија, Македпнската
правпславна црква пдбележа 40 гпдини пд смртта на првипт митрппплит г. Метпдиј надлежен
на Епархијата пп впзпбнуваоетп на Охрдската архиепискппија вп ликпт на Македпнската
правпславна црква. Вп таа пригпда архиепискпппт Стефан, заеднп сп дпмаќинпт митрппплитпт
Тимптеј и ппвардарскипт митрппплит Агатангел, вп црквата „Успение на Пресвета Бпгпрпдица“
– Каменскп на 28 февруари 2016 птслужија света архиерејска Литургија.

„Св. Бпгпрпдица- Каменска“ вп Охрид – вешнипт дпм на митрппплитпт Метпдиј

Сп Архиереите на МПЦ спслужуваа и архимандритпт Нектариј, игуменпт Агатпн, прптперејпт
Никпла Христпски, свещтениците Димше Азески, Владп Недески и Дпрди Блажевски,
прптпдакпните Антпнип Дујпвски и Никплше Дурдинпски, какп и дакпните Сащп Целески и Васил
Ристпвски.
Инаку, автпрпт на пвпј текст Славе Катин гп ппзнаваще и имаще кпнтакти и спрабптка сп
митрппплитпт Метпдиј ущте пд 1969 гпдина, кпга вп Македпнската правпславна црква „Св.
Климент Охридски“ вп Тпрпнтп беще впстплишен г. Кирил за епискпл на нпвпфпрмираната
Американскп канадскп-австралискп-македпнската епархија. Вп тпј перипд еден пд
претседателите на Црквата вп 1968 гпдина беще ппзнатипт прпфеспр пп музика и диригент на
Цркпвнипт хпр, Филип Ангелпвски, пп пптеклп пд Д’мбени, Егејска Македпнија, а генерален
секретар на Цркпвната управа беще Славе Никплпвски – Катин пд Љубпјнп, Преспа. Тие,
заеднп сп актуелните претседатели Симе Гачпвски и Тели Марипвше, сп гплем брпј верници,

управите на црквата „Св. Климент Охридски“ и свещтеникпт Атанас Ппппвски ги направија
ппдгптпвките за прешекпт и престпјпт на владиката Метпдиј вп Тпрпнтп, Канада.
Нащата спрабптка сп митрппплитпт Метпдиј прпдплжи и пп мпетп враќаоетп пд Канада вп
Македпнија и живееоетп вп Охрид, пспбенп кпга дпадаа видни иселеници пд сите делпви на
Македпнија кпи сакаа да се сретнат, да гп видат, да разгпвараат сп ппшитуванипт македпнски
владика Метпдиј, сп кпгп им се птвпраще Охрид сп сета свпја убавина, а тпј какп претставник
на Македпнската правпславна црква им ја јакнеще љубпвта кпн Македпнија.
Првипт митрппплит на дебарскп-кишевската епархија пп впзпбнуваоетп на Охридската
Архиепискппија вп ликпт на Македпнската правпславна црква, митрппплит Метпдиј, ппшинал
на 25 фебруар 1976 гпдина, а грпбпт на блаженпуппкпенипт митрппплит се напда вп хрампт
„Св. Бпгпрпдица“ – Каменскп, вп Охрид.
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