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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ОПАСНОСТ ОД ПОВТОРНО ЗАЛАДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ МПЦ И СПЦ

"СЕЧЕЊЕТО ЦРВЕНА  ПАНДЕЛКА"СЕЧЕЊЕТО ЦРВЕНА  ПАНДЕЛКА  ""  

Највисоките црковни ве-
родостојници на Срп-
ската православна црк-

ва во манастирот "Жито мис-
лиќ" близу Мостар, кој й при-
паѓа на Захумско-херце гов ска-
та епархија, го одржува цр-
ковно-народниот собир, на 
кој се претпоставува дека мо-
жеби ќе биде потпишан то-
мос за признавање на т.н. Ох-
ридска архиепископија, со 
ко ја раководи Јован Вра ниш-
ковски. Доколку на Светиот 
архијерејски собир на СПЦ се 
донесе таква одлука, сигурно 
дека повторно ќе дојде до 
заострување на односите ме-
ѓу Македонската право слав-
на црква и Српската црква. 
На тој начин дефинитивно ќе 
се затворат сите можни вра-
ти за нормално продол жу ва-
ње на комуникацијата во од-
нос на спорот меѓу сестрин-
ските цркви. Официјалните 
ма кедонски црковни лица не 
сакаат подетаљно да ја ко-
мен тираат најновата инфор-
мација, која со брзина на зву-
кот беше проследена од стра-
на на крилото во СПЦ, кое го 
негира постоењето на МПЦ. 
Овие тврдокорни српски цр-
ковни националисти пос то-
јано ги заматуваат лончи ња-
та и се обидуваат да ги вжеш-
тат односите меѓу двете црк-
ви. Со тоа ги одлагаат на ме-
рите за приближување на ста-
вовите и решавањето на проб  -
лемот. Во последниве не кол-
ку години тие успеаја да нап-
рават мал црковен пуч во Си-

Доколку се влошат односите, тогаш сè би имало ретроградно дејство.
Неговото Блаженство Ариепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан 

неодамна отпатува во Белград за да се сретне очи в очи со српскиот 
патријарх Павле. Но, од таму не беа донесени револуционерни одлуки, 
туку средбата беше искористена за симболично отворање нова стра-
ница во односите меѓу МПЦ и СПЦ.

нодот на МПЦ, но процесот 
беше запрен благодарение на 
македонскиот народ и вер  -
ниците како и на трезвеноста 
на најстарите владици во Си-
нодот на МПЦ. Така, проб ле-
мот за момент беше плом би-
ран за повторно да се ак ти-
вира деновиве кога СПЦ се 
обидува да го наметне својот 
вековен стремеж и канџите 

сретне очи в очи со српскиот 
патријарх Павле. Но, од таму 
не беа донесени револу цио-
нерни одлуки, туку средбата 
беше искористена за сим бо-
лично "сечење црвена пан-
делка" и отворање нова стра-
ница во односите меѓу МПЦ 
и СПЦ. Таквиот потег беше 
оце нет како  мудар и соод ве-
тен чин, бидејќи мораат да 
се приближат ставовите меѓу 
завојуваните страни. Во пра-
вославието не секогаш функ-
цио нираат зацементираните 

кои владеат во односите ме-
ѓу МПЦ и СПЦ за от поз дра ву-
вање претставува подмладу-
вањето, односно пополну ва-
њето на упразнетите епис-
коп ски места во Синодот. 
Трој цата нови епископи не-
маат зад себе црни петна, се 
овозможува силен продор на 
свежа крв, со која дос тоин-
ствено ќе се застане во од-
бра ната на каузата за авто-
кефалност на Македонската 
православна црква, нас лед-
ничка на Охридската архие-
пископија. Нејзиниот трно-
вит пат ги растерува црните 
облаци, а комуникацијата со 
сестрите и браќата од дру-
гите православни цркви се 
интензивираат, за што све до-
чат и посетите на Москва и 
на Вселенската патријаршија. 
Оттаму дуваат поволни вет-
ришта, кои овозможуваат ма-
кедонскиот црковен брод да 
вплови во мирни води. Всуш-
ност, и одмерениот став на 
македонските владици во 
однос на сè уште не потвр-
дените информации за то мо-
сот на т.н. Охридска архи епи-
скопија, претставува сигурна 
основа дека тлото е задр жа-
но. Затоа, што и да биде од-
лучено на српскиот црковно-
народен собир нема да ги ур-
не темелите на МПЦ. Таа ја 
преброди кризата настаната 
со расколништвото на Вра-
нишковски и е концен три ра-
на на зацврстувањето на соп-
ствените редови и на по зи ци-
ја во православниот свет. Тој 
свет често пати бил раз бра-
нуван од вакви проб лема-
тични појави, како што е 
спорот меѓу Украинската и 
Рус ката црква, или проб ле-
мот меѓу Црногорската и Срп -
ската црква. Тие и ден денес 
се соочуваат со последиците, 
кои се обременети од стро-
гите канонски правила, забо-
равајќи на братската хрис-
тијанска љубов, која ја про-
поведал Господ Исус Хрис-
тос.   

да ги префрли во маке дон-
ска та држава. Но, тоа не мо-
же да им успее на тврдо кор-
ните национал-шовинисти, 
би     дејќи нивната мисија не 
нао ѓа плодно тло меѓу ма-
кедонскиот народ и верни ци-
те. Доколку се влошат од но-
сите, тогаш сè би имало рет-
ро  градно дејство, иако Него-
вото Блаженство Архие пис-
копот Охридски и Маке дон-
ски г.г. Стефан неодамна от-
патува во Белград за да се 

канонски правила, бидејќи 
ка    ко што нè потсети Варелиј 
Алексеев, советникот на вли-
ја телниот руски патријарх 
Алек    сеј Втори, треба да се 
слуша народот. Оттаму сè 
што ќе пристигне од Мостар 
треба со голема внима тел-
ност да се разгледа, бидејќи 
досегашните искуства нè на-
ведуваат на грешките кои ги 
сторија одделни владици во 
Синодот на МПЦ.

Во контекст на условите 

ЛИТУРГИЈА НА СРПСКИТЕ ВЛАДИЦИ ПРЕД ПОЧНУВАЊЕТО НА 
ЦРКОВНО-НАРОДНИОТ СОБИР ВО МОСТАР
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