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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ТОМОСОТ НА СПЦ ГИ ЗАТВ    

КЛОНИРАНИОТ ГЛУШЕЦ Г  

Српската православна 
црк ва официјално ја 
призна т.н. охридска 

архиепископија, која преку 
расколникот Јо ван Враниш-
ковски речиси две години 
директно и не пре чено на на-
ша територија прави "ршум", 
односно се об идува да на п-
рави нацио на лен раздор и 
да стави "вој ничка чизма" врз 
македон скиот народ и вер-
ниците. То мосот беше оче ку-
ван, би деј ќи предвес ниците 
на "бел град ската цр на про-
лет" уште пред трие сеттина 
дена ја ли феруваа вес та во 
Република Маке до нија. Со 
ова конечно се затво рија си-
те порти за миро љу бив и доб-
ронамерен разго вор за над-

"Сите нивни одлуки немаат правно дејство во РМ 
и за МПЦ. Тоа се противцрковни, про тив еван-
гелски, противнародни и противдржавни од-
луки. СПЦ нема ниту канонско ниту уставно 
право да донесува одлуки за МПЦ уште од 
1959 година, која се изјаснила дека нејзиниот 
Устав не важи за епархиите во РМ", истакна 
Дебарско-кичевскиот Митрополит Тимотеј, 
по седницата на Синодот на МПЦ, свикана по 
повод негаторските одлуки на СПЦ.

"Сите мораме да му се спротивставиме на без ум-
ниот црковен, национален и држа вотво рен 
тероризам од Српската православна црк ва, 
која е здружена со Грчката", изјави По лошко-
кумановскиот владика на МПЦ Г. Кирил.

минување на сп о рот, кој со 
децении и векови владее ме-
ѓу Маке донската право слав-
на црква и СПЦ, а истовре-
мено му до леа бен зин на 
"огнот" за да ровари оската 
Белград - Ати на. Срп скиот 
пат ријарх Пав ле уште во 
Москва призна дека Грч ката 
црква врши си лен при тисок 
за нерешавање на проб ле-
мот. Но, таа "чума" не може 
да се развива ако за тоа нема 
услови. Покерот кој се игра, 
всушност е коорди ниран ме-
ѓу ГПЦ и СПЦ, па от таму се и 
ваквите резултати. Маке дон-
скиот народ, вер ниците и по-
литичарите го осу дија вак ви-
от негаторски чин и се сог-
ласуваат во оцен ките дека 

отпадниците во Македонија 
немаат силна под  дршка, ос-
вен што можат постојано да 
прават "беља" и да ги под-
буцнуваат народот и вер ни-
ците на сериозни караници 
и национални по делби.   

НИШТОЖНИ

Синодот на Македонската 
православна црква оцени де-
ка одлуките на СПЦ за при-
знавање на т.н. охридска ар-
хиепископија претста ву ваат 
обид за агресија врз те ри то-
ријата на Република Ма ке до-
нија. Митрополитите на МПЦ 
целосно ги отфрлија ре ше-
нијата на Саборот на СПЦ и 
за нив тие се ниш тожни.

"Сите нивни одлуки нема-
ат правно дејство во РМ и за 
МПЦ. Тоа се противцрковни, 
противевангелски, против на-
родни и противдржавни од-
луки. СПЦ нема ниту ка нон-
ско ниту уставно право да 
донесува одлуки за МПЦ уш-
те од 1959 година, која се из-
јаснила дека нејзиниот Ус тав 
не важи за епархиите во РМ", 
истакна Дебарско-ки чев ски-
от Митрополит Ти мо теј, по 
седницата на Си нодот на МПЦ, 
свикана по по вод негатор-
ски   те одлуки на СПЦ.

Синодот на МПЦ ги пови-
ка македонскиот правосла-
вен народ и сите добро на-
мерни луѓе и пријатели на 

нашата Црква да не се воз не-
мируваат поради овие ниш-
то жни одлуки.

"Синодот и клирот на МПЦ 
нема да отстапат од име то и 
од автокефалниот статус на 
МПЦ. Ќе ги запознаат и др у-
гите помесни православни 
цркви за донесените злона-
мерни акти на Саборот на 
СПЦ и се надеваме дека тие 
нема да бидат поддржани од 
другите цркви", изјави Ми-
трополитот Тимотеј.

Владата на РМ во целост 
го поддржува автокефалниот 
статус на Македонската пра-
вославна црква и согласно 
Уставот на Република Маке-
донија и законските нор ма-
тиви, како и досега, во це-
лост ќе застане во заштита 

на МПЦ, нејзиниот автоке-
фален живот и црковните 
имоти, нагласи премиерот 
Владо Бучковски по средбата 
со Неговото Блаженство Г.Г. 
Стефан, на која се распра ва-
ше за најновата ситуација во 
однос на спорот меѓу МПЦ и 
СПЦ. 

Поглаварот на Македон-
ската православна црква ги 
поздравил иницијативите и 
грижата која ја манифес ти-
раат премиерот и Владата на 
РМ во врска со признавањето 
на автокефалниот статус на 
МПЦ. Иако Црквата и држа-
вата се одвоени, поради тоа 
што со последната одлука на 
СПЦ се посегнува по МПЦ, 
македонскиот идентитет и са-
мобитност, премиерот Буч-
ковски и Архиепископот Г.Г. 
Стефан договорија заеднич-
ки активности. Тие ќе бидат 
координирани и интензивни 
и ќе бидат во функција на 
лобирање за признавање на 
Македонската православна 
црква, за надминување на ак-
туелните случувања и реша-
вања на спорот со СПЦ. 

Инаку, премиерот Буч ков-
ски претходно упати писмо 
до Вселенскиот партијарх Г.Г. 
Вартоломеј, во кое од него 
бара да посредува во ре ша-
вањето на црковниот спор 
меѓу МПЦ и СПЦ.

Во врска со ова прашање 
и претседателот на Репуб ли-

ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ И АРХИЕПИСКОПОТ Г.Г. СТЕФАН СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА КООРДИНИРАНИ ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ И АРХИЕПИСКОПОТ Г.Г. СТЕФАН СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА КООРДИНИРАНИ 
АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ
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   ОРИ ПОРТИТЕ ЗА ДИЈАЛОГ

 О ПРИЗНАА, 

ка Македонија Бранко Цр-
венковски се сретна со по-
главарот на МПЦ, Архие пи-
скопот Охридски и Маке дон-
ски Г. Г. Стефан, при што беа 
разгледани состојбите по 
одлуката на Саборот на СПЦ.

"Постоењето и опстоју ва-
њето на МПЦ не зависи од 
ставот или од односот кон 
неа од некоја друга црква 
туку, пред сè, и над сè од 
вербата и довербата на неј-
зините верници, на нејзиното 
свештенство и од определ-
бите на македонскиот народ. 
Црква ниту се создава, ниту 
се гасне со нечиј декрет, уш-
те помалку кога тој декрет 
доаѓа од некого кој нема ни-
ту историско ниту морално 
право да го направи тоа", ис-

ќи се на своите еднострани и 
непримерени мислења, СПЦ 
ја образложува одлуката со 
ставот дека МПЦ, и покрај 
многуте повици од страна на 
Неговата Светост Пат ријар-

на светиот синод на автоном-
ната охридска архиеписко-
пија и на нејзиниот престол. 
Во врска со ова прашање, 
СПЦ наведува во своето 
соопштение дека е одобрен 
и конечниот текст од Пат-
ријашкиот и Соборскиот То-
мос за автономија на т.н. ох-
ридска архиепископија, кој 
набрзо ќе биде проследен 

одлучено дека одлуката на 
СПЦ од 1967 година за ли тур-
гиско и канонско прекину-
вање и општење со епис ко-
пите и свештениците, кои се 
во раскол, во иднина се од-
несува на сите верници кои 
и по толку децении не го сфа-
тиле апелот на СПЦ и станале 
упорни во расколот. Што зна-
чи, се прави вештачки обид 
за одбегнување на реал нос-
та, која владее и се одвива ка-
ко папочна врвца меѓу МПЦ 
и македонскиот народ и дру-
гите православни верници.

Единствениот жив сведок 
на настаните од шеесеттите 
години на минатиот век, кога 
Српската православна црква 
донесе одлука за осамосто-
јување на МПЦ, Митропо-
литот Кирил остро го осуди 
најновиот атак врз нашата 
Црква.

"Сите мораме да му се сп-
ро тивставиме на безумниот 

ДЕЛ ОД ГЕТСИМАНСКАТА МОЛИТВА

"Ако десет или петнаесет епископи на Саборот во Бел-
град веќе решиле да донесат одлука за наше дис кре-
дитирање, а при тоа не го испитале одекот на одлуката 
меѓу нас, во нашата Црква, тогаш многу ќе промашат, 
особено бидејќи не го земаат предвид народното 'амин', 
коешто секогаш само нему (на верниот народ) му при-
паѓа и коешто тие го немаат. Народното 'амин' е суш тин-
ско и неотуѓиво право на верниот народ да ги потврдува 
или не одлуките на ерархијата, што произлегува од Со-
борноста и од Литургијата на Црквата. Тука престанува 
да важи (функционира) секаков вид клерикализам и не-
контролирано одлучување на високиот клир. Тоа значи 
дека која било одлука на Саборот на Српската право-
славна црква во врска со нас е невалидна, би рекле не-
рефлексивна, ако нема одек и потврда и од другата ст ра-
на на олтарот: како кај македонскиот верен народ, кого 
заради непризнавањето на идентитетот пастирски го 
промашуваат, така и кај српскиот, чии потреби и гри жи 
за спасение не ги одразуваат", се вели во еден дел од Ге-
тсиманската молитва на Митрополитот Наум, ипо ѓа ко-
ните Лаврентиј и Григориј, кои ја осудија одлуката на СПЦ.

ИАКО НЕМА ВЕРНИЦИ
такна претседателот Цр вен-
ковски по средбата со по гла-
варот на МПЦ. 

Црвенковски напомна де-
ка МПЦ успеала да опстои и 
да биде духовен столб и бе-
дем на македонскиот на род 
во многу потешки вре миња 
од денес, па затоа "ко га пос-
тои независност на ма ке дон-
ска држава никој не треба да 
се сомнева во ид нината на 
МПЦ".

Тој вети дека македонската 
држава и МПЦ во иднина за-
еднички ќе работат со цел да 
се одбранат интересите на 
граѓаните, на народот, на 
Црк   вата, на државата. Цр вен-
ковски истакна дека МПЦ има 
логистичка поддршка од др-
жа  вата.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во соопштението на СПЦ 
се вели дека одлуката била 
донесена по низа обиди за 
приближување на ставовите, 
но според нив "расколнич-
ката црковна ерархија од 
РМ, 'наводно' не била до-
волно одговорна и искрена 
во досегашниот дијалог за 
надминување на расколот". 

Истовремено, пови ку вај-

хот Павле да се врати во 
благодетното и спасоносно 
единство на Црквата, била 
принудена на последниот 
црковно-народен собир, кој 
се одржа од 16 до 26 мај, да 
го потврди изборот на т.н. 
митрополит велешки и по-
вардарски г. Јован за архие-
пископ охридски и митро-
полит скопски и претседател 

до Вселенската патријаршија 
во Цариград (Истанбул) и до 
сите православни цркви во 
светот. Во соопштението од 
патријаршискиот двор во 
Бел   град се истакнува дека 
побожниот народ од Маке-
донија не ја сфатил целосната 
погубност од расколот и 
неопходноста за црковно 
единство. На Собирот било 

црковен, национален и др жа-
в отворен тероризам од Срп-
ската православна црк ва, ко-
ја е здружена со Грч ка та", из-
јави Полошко-куманов скиот 
владика на МПЦ Г. Ки рил. Тој, 
одлуката на Саборот на СПЦ 
да ја признае рас кол ничката 
група на расчине тиот вла-
дика Јован како "ав тономна 
православна ох ридска архи-
епископија" ја оквалификува 
како обид за разнебитување 
на сè што е македонско. "Се 
тресеше го рата, за на крај, од 
дебело платеното, шпиунско 
дувло на отпадникот и пре-
давникот Вранишковски и на 
неговата банда, да се роди 
клони ра ниот белградско-
атински го лем глушец - стао-
рец.  Маке донскиот народ не-
ма друга алтернатива освен 
да се избори да ги зачува 
статусот и достоинството на 
автоке фална МПЦ. Маке дон-
ската православна црква сме 
сите ние, целиот македонски 
на род. Светите работи не ма-
ат цена и затоа нема де мон-
ска сила која ќе ни ги одземе 
овие вредности", изјави Мит-
рополитот Кирил, додавајќи 
дека МПЦ досега не отста-
пила од црковни догматски 
правила. 

МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И ВЕРНИЦИТЕ ДАВААТ ЦЕЛОСНА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И ВЕРНИЦИТЕ ДАВААТ ЦЕЛОСНА 
ПОДДРШКА НА МПЦ И НЕГОВОТО ПОДДРШКА НА МПЦ И НЕГОВОТО БЛАЖЕНСТВОБЛАЖЕНСТВО Г.Г. СТЕФАН Г.Г. СТЕФАН


