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(Prodol`enie od str.7)

ZA “LICE” NABELE  

... Да, без надеж смис-
 ла  та на живеењето ста     ну ва 
невозможна. Се   га пра ша-
њето е дали ќе опс тои те 
во верата и љу бов та кон 

Бога за која тврдите дека ви е најважна? Под   ложете се 
на искушение. Излезете од греовната браз да Јованова 
кога веќе го напуштивте крвотокот на МПЦ и изгу  бете се. 
"Абдицирајте" како владиката од народната пес   на. Убедете 
се (убедете нè) дека "лицето" ви е верата, а "ноктите" 
- љубовта кон Бога. И исчезнете. Станете пус  тиножители, 
испосници, монаси исихасти. Па таму во некоја пештерна 
црква проверете дали Господ ќе ви се јави и ќе ви додели 
месијанска улога за спас на црквата и народот македонски. 
Фатете џенем ако треба, само не ни правете проблеми или 
покајте се. Побарајте прошка. Подобро тоа, отколку вие да 
бидете реализатори на евангелското кажување: "Ќе дојде 
време кога татко на син и брат на брат ќе ја крене својата рака. 
Ќе дојде време кога ќе нè убиваат и ќе мислат дека со тоа на 
Бога му принесуваат слава". Дека православните, помесни 
цркви не му служат само на Бога, одамна знаеме. Дека 
православието заради гетоизираниот етно-филетизам на т.н. 
големи цркви дегенерира во последниов милениум до крајни 
граници. И наместо вие да бидете храброста, решителноста, па 
и дрскоста во православната долговековна игра без граници, 
во која мораме да го победиме "Голијата" или ќе нè нема, вие 
доброволно решивте да бидете неговото "око". Апсурдноста 
и неразумноста на вашата постапка, меѓу другото казнива и 
според духовните (административни) закони на МПЦ, но и 
според законите на државата, е поткрепена и со вашите досега 
јавно искажувани ставови за расколничките постапки на СПЦ 
и нивниот егзарх Јован. Покрај другото, но најмногу заради 
ова, ви отстапивме простор во досегашните броеви на нашиот 
неделник, во време кога ни е повеќе од потребна сплотеност 
и единство. Токму затоа сакаме и вас, но особено читателите 
да ги потсетиме на вашите јавно изречени ставови. 

Еве што до вчера мислевте за одметнатиот Јован. Кому вие 
подмолно, тајно и нечесно за кусо време му се приклучивте 
(Максим во свое и во името на Давид, 2002 година):

"Епископот-скандал, митрополитот Јован (Враниш ков-
ски) кој смета дека (како Христос) секогаш може да направи 
точ  на процена и така со право да "направи бич од врвци 
и да ги истера од храмот сите" (Јован 2,15) што не мислат 

како него, деновиве уште еднаш ја потресе православната 
јавност во земјава. Имено, тој е сега егзарх (на пеќскиот 
архие пископ и српски патријарх, за Македонија)... 
...Во овој гест не може да се види ништо друго, освен 
најфлагрантна пројава на суета, инает, гордост (која 
не потклекнува пред ниту еден авторитет, докажана 
вредност...). Фронтот што го отвори неговата (внатрешно) 
конфликтна личност, митрополитот Јован е решен да го 
издржи (истера) до крај. Само за да победи, да испадне 
дека бил во право, без разлика на сè. И меѓу световните 
политичари не сум видел некој со такво отсуство на 
такт...

...Се прашува ли митрополитот Јован (овде ги имам 
предвид сите што ја поддржуваат неговата фиксација) дали 
има барем нешто конструктивно во неговиот план за спас 
на МПЦ?... Кој е тој православен народ или барем човек во 
Македонија што отсега натаму ќе прифати што и да е ако 
произлегува од релацијата Јован - СПЦ?...

...Се прашувам како митрополитот Јован, соочен со 
стварноста дека во МПЦ со него се одвај дваесетина луѓе, 
не размислува(ше) малку попрагматично; дека својот страв 
"младоста да не му помине во раскол" може да го надмине 
и со едноставно преминување (заедно со евентуалните 
негови истомисленици) во редовите на СПЦ, на пример? Со 

ВЕЛЕЛЕПНИОТ МАНАСТИР “ТРЕСКАВЕЦ” СО 
ДОЛГА ВКОРЕНЕТА МАКЕДОНСКА ТРАДИЦИЈА
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оваа забелешка, ни малку не се обидувам да бидам духовит...
...Крајно несериозно е тврдењето на митрополитот Јован 
дека во спомнатото единство влегува со епархијата Велешко-
повардарска, зашто освен него, неколку свештеници и одвај 
неколку верници, никој од Епархијата не стои зад неговата 
одлука. Сите други се радикално против...

...Крајно недоследен е митрополитот Јован и во 
обвинувањата (предоцна) упатени на адресата на 
кумановско-полошкиот Митрополит Кирил. Канонската 
и морална неподобност на Митрополитот Кирил, своја 
причина имаат во настани што се случиле далеку пред 
хиротонијата за архијереј на митрополитот Јован кој во 
овој чин е ракоположен токму од Митрополитот Кирил 
(и други архијереи на МПЦ), со кого митрополитот Јован 
многупати сослужувал пред контроверзната одлука. Како 
одеднаш на митрополитот Јован почна неиздржливо да му 
пречи нешто со кое тој живеел (неколкуте) години по својата 
хиротонија?!...

...На крај, само ќе прашам, која е поентата на сè ова 
што го направи митрополитот Јован? Што добива со тоа 
нашата црква за чиј просперитет Јован нагласено се 
бореше? На неговата постапка никако не може да се гледа 
како на градење на црквата во Република Македонија и 
овој впечаток јасно се наметна уште во првиот миг кога ја 

чувме информацијата. Дали тој ќе се обиде да нè излаже 
дека негувал илузии, дека по неговиот пример ќе тргнат 
и другите епархии на МПЦ?... Крајот на авантурата на 
митрополитот Јован е повеќе од извесен, а тој доволно 
е интелигентен и сметам дека можел да го предвиди... 
Очигледно, тој својата бесмислена одлука ја донел во 
особено еуфорично расположение, предизвикано од 
себедоживувањето како месија на МПЦ - или тој или никој!...
...Со благослов на отецот Давид и отецот Софрониј (ма-
настир Трескавец) ја демантирам информацијата дека тие 
се кандидати за архијереи во епархијата на мит  рополитот 
Јован, која ја објавија некои медиуми. Спо  ме натите отци, 
одлучно се против ваквиот начин за "при числување" на 
МПЦ, кон соборот на православните цркви...

Во овој контекст, ќе ја регистрирам и појавата на 
манипулирање со монаштвото во МПЦ; која мора да се 
надмине, преку свеста дека на МПЦ (како и на секоја црква) 
й се потребни и монаси, покрај епископите. Монаштвото е 
елитната војска на црквата, без чиј ангажман, не можеме да 
добиеме ниту една битка".

Ете така пишувавте и затоа изневеривте и растаживте до 
болка многу луѓе, господа монаси. Што да ви кажеме на крајот 
кога останавте без нашиот благослов, без благословот на МПЦ 
и на Архиепископот и најважниот - благословот од народот? 
Дали да бараме симболика со вашата бројка од 12 души во 
12-те некрстени денови од месецов, па да веруваме дека ве 
обзеле злите духови? Не, вие не ги сакате адетите и обичаите. 
Вие го милувате изворното христијанство. Затоа нема да се 
изненадиме ако себеси се замислувате како 12 "апостоли". 
Проблемот е што сè уште не знаете (или не сакате да знаете) кој 
ви е и каков ви е "месијата". Сепак, ќе ја почитувам изворната 
народна македонска песна. Ќе запалам кандило за вас за секој 
по едно. Барем тоа нека свети во спомен за вас, додека српските 
и грчките недобронамерници ќе ликуваат и ќе ви се "радуваат". 
Верувам дека веќе и ви ги подготвуваат безвредните подароци 
од "лица" и "нокти" заради кои се одродивте од народот, МПЦ и 
Македонија. Господ ни е сведок дека не сакаме да ви судиме, туку 
да останеме доследни на безрезервниот став, но и на ветувањето 
дека "страниците на нашиот неделник ќе бидат отворени за сите 
оние (независно од нивната национална, политичка, партиска, 
верска, професионална и др. припадност) што знаеле, знаат и ќе 
знаат што треба да се стори за доброто, просперитетот и светлата 
иднина на Македонија. Ќе ги 'гали' творците, но ќе ги 'изгори' 
растурачите кои и да се, од каде и да се". 

Затоа не ние, туку нека ви суди Сонцето на Правдата и 
Сонцето на Вистината.
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СВЕТИОТ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД НА МПЦ

ОДМЕТНАТИТЕ ПОДЛЕГНАА 
НА ПРОПАГАНДАTA НА СПЦ

Монасите кои се одметнаа од Македонската 
православна црква и му се приклучија на Зоран 

Вранишковски, водени од идејата за славољубие и 
гордост, во лицето на Српската православна црква 
забележаа дека лесно и брзо, дури и противканонски се 
дава епископство на македонски предавници", реагираат 
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Македонската православна црква уште еднаш, по којзнае 
кој пат, е нападната од одродниците на македонскиот 

народ кои поради кариера најдоа потпора во предавникот 
Зоран Вранишковски. Најостро го осудуваме овој чин на 

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА

РИГОРОЗНИ МЕРКИ 
ПРОТИВ ОДРОДНИЦИТЕ

одметниците кои до вчера се колнеа во Светиот Крст на 
древната и света Светиклиментова црква - Македонската 
православна црква.

Му порачуваме на Светиот архијерејски синод на МПЦ што 
побрзо да ги проветри своите редови, бидејќи српско-грчките 
шпиони кои ја продадоа својата душа на ѓаволот, нема да 
мируваат. Тие, веруваме, ќе продолжат со своето национал-
шовинистичко дејствување чија крајна цел е да го уништат 
македонскиот народ и Македонската православна црква.

Затоа, Македонска алијанса се обраќа до Поглаварот на 
МПЦ, неговото Блаженство г.г. Стефан, и до целиот состав 
на Синодот, итно да преземат ригорозни мерки против 
одметниците и сите елементи што одат во прилог на тезата 
на расчинетиот владика Јован кој се стави во улога на 
хегемонизмот на Српската православна црква и нејзините 
асимилаторски претензии.

СОБОРНИОТ ХРАМ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ

“



ИГУМЕН МЕТОДИЈ ЗЛАТАНОВ 

Во весникот "Дневник" (понеделник, 12 јануари 
2004, година VIII, број 2350) во контекст на 

вознемирувачките настани поврзани со решението на 
одреден број монаси и монахињи да се одметнат од 
Македонската Православна Црква, авторите Б.Ѓ. и М.П. 
го завршуваат својот текст "Триесет монаси отидоа во 

ВЕРЕН ЧЛЕН И 
СВЕШТЕНОМОНАХ НА МПЦ

ИКОНОСТАСОТ НА ЦРКВАТА “СВ. СПАС” - СКОПЈЕ

членовите на Синодот на МПЦ кои потенцираат де ка 
Српската православна црква продолжува да биде слу жи-
телка на национал-шовинизмот и на големосрпската идеја.
- "СПЦ постапува неканонски и нецрковно и со еден 
духовен ван дализам. На нејзината измама и пропаганда 
поверуваа игумените Да вид и Максим кои се одметнаа 
и се здружија со предавниците. Водени од славољубие 
и гордост, гледајќи како СПЦ противканонски дава 
епис копство на македонски предавници, тие брзаат да 
стигнат до епис копска круна. Затоа ги напуштија својата 
Црква и својот народ. Тие се без богословско високо 
образование и без значајно монашко искуст во" - тврди 
македонскиот црковен врв.

Постапката на одметнатите монаси, според највисокото 
црковно тело, претставува невидено прекршување на мо-
наш киот завет и канонски ред и затоа надлежните епар-
хиски архијереи ги разрешија и им забранија пристап 
и свештенодејство во црквите и манастирите на МПЦ.
Портпаролот на МПЦ, владиката Тимотеј, изјави дека 
надлежните архијереи од Скопската и Преспанско-
пелагониската епархија не можеле ништо да сторат, и 
покрај тоа што знаеле дека монасите планираат да ги 
напуштат редовите на нашата Црква. Тој вели дека секој 
човек има право да го менува мислењето, па така и 
монасите, кои по примерот на Вранишковски, сакаат да 
станат владици час поскоро. 

-  "Навредите кои Давид ги кажува за владиците на 
МПЦ зборуваат за неговото духовно ниво. Ние можеби 
сме грешеле во брзопотезното регрутирање на монасите, 
меѓутоа никогаш стопроцентно не можете да процените 
некого. Секој човек е живо суштество, менливо и 
расипливо. МПЦ до вчера им чинеше, а откако видоа 
дека СПЦ направи епископ и од 23-годишен бруцош, 
веќе не сме им биле добра црква. Ова го чувствуваме 
како сериозно паѓање. Жалиме за луѓето, но можеби е 
подобро навреме да си го изберат својот пат, отколку 
да прават раздор во нашата црква" – истакна владиката 
Тимотеј.

СПЦ" со следниве зборови: "Се навестува дека ним ќе 
им се придружи и отецот Методиј Златанов, старешина 
на црквата 'Свети Спас' и професор во средното 
Богословско училиште".

Ваквата малициозна и крајно непромислена 
шпекулација не можам да ја премолчам или игнорирам. 
Премногу е смело и бесчувствително некој да се 
нарече потенцијален предавник на својата Црква и 
на својот народ. Тоа ме навредува како верен член и 
свештеномонах на МПЦ. Тоа исто така е навреда за 
образовната институција, Македонската Православна 
Богословија, во која работам. Конечно, тоа е навреда и за 
моите парохијани и духовни чеда со кои не го одобруваме 
ниту оправдуваме разбивањето на светото единство 
на нашата Црква. Заради тоа, и заради достоинството 
на монаштвото и свештенството на МПЦ, инсистирам 
гореспоменатите автори, јавно, на страниците на 
матичниот весник, најучтиво да се извинат. Јас го молам 
Бога да им прости и да ги научи, со нивниот ангажман 
како новинари и граѓани, да го чуваат достоинството и 
интегритетот на нашата Црква.

Македонската православна црква преживеала и многу 
пострашни историски бранувања и агонии од овие и 
како резултат секогаш ја сочувала чистотата на верата и 
единството. Верувам дека тоа ќе се случи и сега.
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ПАРТИИТЕ ЗА РАСКОЛОТ ВО МПЦ

СРПСКАТА ЦРКВА ЖИВЕЕ 
ВО СРЕДЕН ВЕК

Ниту партиите во Република Македонија, и покрај јасната 
декларираност за одвоеноста на Црквата од државата и 

од политиката, не останаа на страна од најновите расколнички 
збиднувања во редовите на Македонската православна црква.

ВМРО-ДПМНЕ, по најавата дека четири 
манастири се присоединети кон СПЦ, односно 
кон расколникот Вранишковски, побара од 
Владата да се изготви целосно нов закон за 
Македонската православна црква, со што 
државата ќе се стави во заштита на МПЦ и со 
тоа ќе се стави крај на секој обид да се загрози 
автокефалноста на нашата Света Црква. Оваа 
партија инсистира власта да даде мислење за 
Декларацијата за поддршка на Светиот синод на МПЦ која ВМРО-
ДПМНЕ ја поднесе до Собранието на Република Македонија. 
Најголемата опозициска партија истовремено бара претседателот 
на Собранието под итно да ја стави на дневен ред Декларацијата за 
поддршка на МПЦ, а пратениците, без разлика на нивната партиска 
и верска припадност, да ја поддржат, со образложение дека во 

спротивно работите ќе се влошат.
Претставниците од коалицијата 

"Третиот пат" го повикаа македонскиот 
народ да се сплоти и обедини, со што ќе 
покаже дека никој не може да го менува 

името на Македонската црква и држава.
- "Коалицијата 'Третиот пат' дава целосна и безрезервна поддршка 

на Македонската православна црква, а во тие рамки и на Светиот 
синод во напорите да обезбеди единство во МПЦ. Сите оние кои се 
обидуваат да предизвикаат раскол и неединство во МПЦ треба да 
бидат отстранети од нејзините редови", рече Павле Трајанов. 

Коалицијата смета дека негаторската и расколничка политика 
на Српската православна црква е насочена против македонскиот 
народ и држава и не е во интерес на српскиот народ, бидејќи може 
негативно да се одрази врз односите меѓу Македонија и Србија.

- "Начинот и индиферентноста на Владата во односот со 
оспорувањето на МПЦ, го третираме како ново Танушевци и ако 
Владата, заедно со целиот македонски народ и сите политички 
партии, не реагира најенергично, ќе биде доцна и ќе се случи уште 
една катастрофа во Република Македонија", рече Зоран Витанов.

За старешините и монасите од четирите 
манастири што й откажаа послушност на МПЦ 
и се припоија кон таканаречената Охридска 
архиепископија, СДСМ допрва ќе го гради 
ставот. Според нив тоа е работа на Црквата.

Единствено во лично име се изјасни 
пратеникот Тито Петковски.

- "СПЦ сè уште живее во среден век. Би сакал 
да верувам дека тоа не е во функција и на некоја друга црква и 
држава", изјави Петковски.

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРОТИВ НАМЕРИТЕ НА СПЦ СО 
УСТАВОТ И ЗАКОНИТЕ НА РМ
Владата ќе ги искористи сите уставни и законски овластувања 

да ја заштити Македонската православна црква (МПЦ) од 
провокативните упади на СПЦ", изјави премиерот Бранко Црвен-
ков ски по повод последните немили случувања во Македонската 
православна црква.

"Не треба овој спор меѓу МПЦ и СПЦ да се трансформира во 
спор или проблематизирање меѓу државите", додаде македонскиот 
пре миер.

"Она што планираме да го превземеме не е мешање во внат-
решните работи на црквата, туку одговор на сè она што е мешање 
во внатрешните работи на Македонија кое доаѓа однадвор. Сосема 
е јасно која е интенцијата и кои се скриените намери на СПЦ. Ова 
е мо мент во којшто треба да дадеме соодветен одговор. Оваа 
заложба не е само декларативна, туку реална и суштинска, што 
значи дека ние максимално ќе ги искористиме сите можности што 
ги дава Уставот на Република Македонија и законската регулатива 
оваа поддршка да биде реална", дециден е Црвенковски.
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