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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

УЦЕНУВАЧКО ПИСМО ДО     

Притисокот врз Ма ке-
донската право славна 
црква про должува да 

се од вива со несмален ин-
тензитет и да се заплетува, 
бидејќи се користат сите мож -
ни форми, врски и релации 
во про сто рот и во регионот. 
На тој на чин, од сите страни 
сар ди са на и втренчена во оп-
штес твено-политичките и еко -
номските процеси во регио-
нот, МПЦ се обидува што по-
успешно и поразумно да ја 
избегне јамката од бесилката 
која ја подготвуваат некои над-
ворешни и внатрешни фак-
тори. 

Во тој контекст е и по след-
ното заканувачко и уцену-
вачко писмо на Вселенскиот 
патријарх Вартоломеј I, кој се 
дрзна да го искара преми-
ерот Владо Бучковски и да го 
опомене да ја остави Црквата 
понастрана од македонските 
државнички интереси.

Писмото претставува пл од 
на сестраната црковна на цио-
нал-шовинистичка по литика, 
која во последно вре ме син-
хронизирано ја негу ваат срп-
ските и грчките ве ли кодос-
тојници. За неговата содр жи-
на пишуваа сите ма кедонски 
печатени и елек тронски ме-
диуми, но малку од нив знае-
ја дека нему му ку муваше 
српскиот Епископ Бач ки Ири-
неј, кој на 20 и 21 ок  томври 
му беше гостин на Все-

Според содржината на писмото, поглаварот Вар-
толомеј останува на досегашните позиции - 
МПЦ мора да се врати во прегратките на СПЦ, 
без предлог за нови преговори.

"Со досегашниот Ваш став непродуктивно се оп-
струира Божјото решение на проблемот, и 
тоа како што покажуваат фактите, и Вие пра-
вилно го сфаќате, има директни последици 
врз државната база на Вашата држава", се 
нагласува во писмото на Вселенскиот пат ри-
јарх упатено до премиерот Бучковски. Вар-
толомеј I му забележува на Бучковски дека 
со расчинетиот Вранишковски постапува "не -
културно". 

ленскиот патријарх Вар то ло-
меј I.

МЕЃУНАРОДЕН СОБИР 

Имено, на овој датум во 
Истанбул се одржа деветтата 
средба меѓу претставниците 
на православните цркви и на 
членовите на Европскиот пар   -
ламент, поточно на хрис ти јан-
ските и на европските де-
мократи, кои во Европ скиот 
парламент дејствуваат во гру -
пата под назив ЕПП-ЕД. По-
веќе од 200 гости, под по-
кровителство на ЕП и на Все-
ленскиот патријарх, разго ва-
рале на тема: "Темели на ев-
ропска солидарност и со ра-
ботка - работа на мож нос ти и 
проширувања". Српската пра-
вославна црква ја прет ста-
вувале епископ Иринеј и м-р 
Богдан Лубардиќ. Според срп -
ски извори, на конфе рен ци-
јата присуствувале: Ханс-Герт 
Поетеринг (претседавач на 
групата ЕПП-ЕД во Европ-
скиот парламент), Вилфред 
Мар тенс (претседател на ЕПП 
партијата и поранешен пре-
миер на Белгија), Марио Мау-
ро и Антониос Тракателис 
(по тпретседатели на Европ-
скиот парламент), Камиел Еу р-
лингс (известувач на Европ-
скиот парламент за Турција), 
Мариета Јанаку-Куцику (ми-
нис терка за образование и 
религиозни прашања на Гр-

ДЕЛ ОД РЕЗОЛУЦИЈАТА ДОНЕСЕНА НА 
ПОСЛЕДНИОТ ЦРКОВНО- НАРОДЕН СОБИР ВО 

СЕЛО КАЛИШТА - СТРУШКО

"АЦНС, како највисоко законодавно тело на МПЦ, ко-
ја е чувар на идентитетот и духовниот интегритет на ма-
кедонскиот народ, следејќи ги актуелните настани во 
МПЦ, како и наметнатите состојби од страна на некои 
сестрински православни цркви во однос на нашата Све-
та Црква, како и кон нашата татковина Република Ма-
кедонија, сака да се обрати до сиот македонски народ 
насекаде во светот, како и до верните чеда на МПЦ без 
оглед на нивната етничка припадност, со пораката 
Христова: 'Да не се плаши срцето ваше, ниту да се бои' 
(Јован 14,27). Без оглед на сите притисоци коишто ги 
трпи МПЦ, кои се резултат на несфатлива хегемо нис-
тичко-шовинистичка страст присутна во некои црковни 
и државни структури од соседни цркви и земји.

Однесувањето на истите кон македонскиот народ и 
древната Охридска архиепископија е веќе познат однос 
во еден подолг историски период, МПЦ во актуелниве 
случувања и постапки, коишто се насочени против неј-
зиното опстојување и мисија, ги препознава зборовите 
Христови: 'Ќе настапи и време, кога секој, што ќе ве 
убие, ќе мисли дека на Бога Му принесува служба' 
(Јован 16,2). 

Духовната ерархија на МПЦ - архијерејите, монаш-
твото и свештенството, се уверени дека својата духовна 
мисија меѓу својот верен народ ја извршуваат чекорејќи 
по вистинскиот Христов пат, во согласност со Божјите 
заповеди и светите канони на православната црква, а 
потврда за тоа е и вистинската поддршка и мани фес-
тираното единство на верниот народ на МПЦ, како во 
Република Македонија, така и во дијаспората. Затоа, не-
му сакаме да му упатиме порака дека 'со нас е Бог' и, 
живеејќи со Него и во Него, ќе истраеме и ќе опстоиме 
во нашата намера да сведочиме смирено за величието 
на Бога меѓу македонскиот народ, како припадници на 
самостоен црковен субјект, во лицето на нашата един-
ствена Македонска православна црква, наследничка и 
возобновителка на древната Охридска архиепископија. 
За единствен, пак, Архиепископ Охридски и Македонски 
Собирот го признава Поглаварот на автокефалната Ма-
кедонска православна црква".

ВСЕЛЕНСКИОТ ПАТРИЈАРХ ВАРТОЛОМЕЈ I И ВСЕЛЕНСКИОТ ПАТРИЈАРХ ВАРТОЛОМЕЈ I И 
ХАНС-ГЕРГ ПОЕТЕРИНГ, ПРЕТСЕДАВАЧ НА ЕПП-ЕД ХАНС-ГЕРГ ПОЕТЕРИНГ, ПРЕТСЕДАВАЧ НА ЕПП-ЕД 
ПОЛИТИЧКАТА ГРУПА ВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТПОЛИТИЧКАТА ГРУПА ВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ
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      ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ

"ПРАВНО И МОРАЛНО 
НАСИЛСТВО НАД ЗАТОЧЕНИОТ 
Т.Н. АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ  

Г. ЈОВАН!?"

ција), Иво Санадер (пре ми ер 
на Хрватска), Сулејман Ти хиќ 
(претседавач на Босан ското 
претседателство), Ал ојз Пе-
терле (претседавач на гру па-
та ЕПП-ЕД во Европ ски от пар-
ламент и поранешен сло ве-
нечки премиер), како и нам 
добро познатата Дорис Пак 
(претседавач на Европ скиот 
парламент, задолжена за од-
носите со Албанија, БиХ, СиЦГ) 
и други видни гости.

Она што најмногу може да 
се забелжи во излагањето на 
претставникот на Српската 

се задржал "на правното и на 
моралното насилство над за-
точениот архиепискот ох рид-
ски г. Јован". Со ова тој го ис-
користил просторот и ука-
жаното време за да пропа-
гира невистини и да лобира 
за национал-шовинис тич ки-
те интереси на СПЦ.

Истовремено, во предве-
черието на настанот го ини-
цирал писмото кое Вселен-
скиот патријарх Вартоломеј I 
го упати до премиерот Буч-
ковски. Затоа, содржината на 
пи с мото е разбирлива. Во 

црква, епископот Бачки г. Ири -
неј (Буловиќ) продол жу ва со 
негаторскиот тоналитет кон 
МПЦ. Во рамките на те мата: 
"Слободно општество зас-
новано на вистината", тој 
наводно ги информирал гос-
тите и стручњаците за пос-
тигнатите резултати во об-
ласта на меѓурелигиската и 
меѓуконфесионалната со ра-
ботка на подрачјето на Ср-
бија и Црна Гора, а осо бе но 

него нема нови ставови или 
предлози за надминување на 
меѓуцрковниот спор, кој сè 
повеќе тоне во водите на по-
литиката.

ДИРЕКТНИ 
ПОСЛЕДИЦИ

Во писмото на поглаварот 
на Цариградската патријар-
шија, се нагласува дека вл-
астите во Македонија го оп-

струираат решението на пр об-
лемот со статусот на пр а во-
славната црква во зем ја ва. 
Според Вартоломеј I, ма ке-
донската држава кон овој пр-
облем не гледала во со об раз-
ност со црковните ка нони.

"Со досегашниот Ваш став 
непродуктивно се опструира 
Божјото решение на пробле-
мот и тоа има директни по сле-
дици врз целокупното др жав-
но постоење на Вашата држа-
ва", се наведува во пис мото 
кое цариградскиот пат ријарх 
го адресирал до Вла дата на РМ.

Поглаварот оценил дека 
третирањето на Јован Вра-
ниш ковски, како обичен гра-
ѓанин не било во согласност 
со "основните правила на кул-
турно однесување", но и по-
тенцирал дека целото пра-
шање државата го гледа низ 
окото на етничка призма.

"Ја подвлекуваме неоп ход-
носта од итна промена на на-
чинот на справување со про-
блемот од страна на др жа-
вата",  вели Вартоломеј во пис-
мото.

Првичната реакција на 
МПЦ е дека не сака да го ко-
ментира ставот на Неговата 
Сесветост, чија врска со Грч-
ката патријаршија е општо 
позната, иако неодамна се 
најде во судир со првиот чо-
век на ГПЦ, Христодулос. Но, 
црковниот раскол беше сп-
речен под притисок на вер-
ниците, политиката и грчката 
дијаспора во Соединетите 
Американски Држави, која 
има силно влијание во одно-
сите меѓу Грчката црква и Ца-
риградската патријаршија.

Се очекува, по враќањето 

од САД, премиерот Бучков-
ски да одговори на писмото 
на поглаварот на Цариград-
ската патријаршија. Инаку, 
ова е второ писмо на Вселен-
скиот патријарх кое е ад ре-
сирано до Владата. Во првото 
тој побара ослободување на 
Јован и повторно почнување 
на преговорите меѓу МПЦ и 
СПЦ.

Тогаш премиерот Бучков-
ски одговори дека нашава 
држава - Македонија е секу-
ларна и кон Јован Враниш-
ковски се постапува како и 

кон секој друг граѓанин. По-
ради тоа, најверојатно и во 
овој одговор на македон-
скиот премиер ќе се укаже 
на одделеноста на Црквата 
од државата, но и на мож-
носта Јован сам да побара 
помилување или намалува-
ње на затворската казна.

РИМОКАТОЛИК ВО 
ПОСЕТА НА СКОПЈЕ

Инаку, во посета на Ре-
публика Македонија беше и 
претседателот на Европската 
бискупска конференција, Јо-
зеф Хомајер, кој на средбата 
со потпретседателката на Вла-
дата, Радмила Шекерин ска, 
не побара ослободување на 
затворениот Зоран Вра ниш-
ковски, а ниту лобирал за 
негов посебен третман во 
затворот. Во разговорот со 
Шекеринска тој се заинте ре-
сирал за случајот "Враниш-
ковски", но не коментирал 
ништо бидејќи, според вла-
диното сооопштение, нему 
му било објаснето зошто Вра-
нишковски е в затвор и кои 

ПОГЛАВАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Г.Г. ПОГЛАВАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Г.Г. 
СТЕФАН ВО РАЗГОВОР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЕВРОПСКАТА СТЕФАН ВО РАЗГОВОР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЕВРОПСКАТА 
БИСКУПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА, ЈОЗЕФ ХОМАЈЕРБИСКУПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА, ЈОЗЕФ ХОМАЈЕР
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

УЦЕНУВАЧКО ПИСМО ДО ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ

се правните лекови кои тој 
не сака да ги искористи. Цел 
на разговорот меѓу Хо мајер 
и Шекеринска било да се 
дознае какви се од носите ме-
ѓу државата и религиоз ните 
групи во Македонија, како и 
за правата на верските здру-
женија, но тој не ја спом нал 
т.н. Охридска архиепи ско пи-
ја на Вранишковски. 

За разлика од умерениот 
настап на претседателот на 
Европската бискупска кон-
ференција, Вселенскиот пат-
ријарх Вартоломеј во пис мо-
то упатено до премиерот Бу ч-
ковски, остро им се за ка ни 
на МПЦ и на македонската 
држава, барајќи ослободу-
вање на српскиот егзарх Вра-
нишковски, кој во меѓувреме 
ги користи сите методи за да 
се прикаже како маченик, а 
не причинител на внатреш-
ните проблеми во државата.

Инаку, деновиве во Велес 
продолжи судскиот процес 
против Вранишковски, кој се 
товари за проневера на 
550.000 евра, пари кои се од 
верниците и на епархиите 

они денари, финансиски ср-
едства наменети за те ков но 
работење на трите епар хии. 
Дел од парите ненамен ски 
биле употребени за оп ре-
мување на неговите про с-
тории со луксузни пред ме ти, 
за купување три луксузни ав-
томобили, но и трактори за 
ху манитарното здружение 
"Воскресение", со кое управу-
вале негови блиски роднини. 
Вкупната вредност на сред-
ствата кои тој ги затаил се 
проценува на околу 550.000 
евра. Во својата одбрана рас-
чинетиот владика истакна де-
ка продолжува политич ко то 
обвинување против него.
"Ова е антицивилизациски 
те рор од страна на власта. 

Досега не е познато државата 
да бара отчет како се по тро-
шени средствата во Црквата 
и таа да се меша во нејзиното 
финансиско работење. Јас не 
сум службено лице ниту пот-
писник на сметките во трите 
епархии за периодот кога 
сум обвинет", изјави Јован. 
Тој праша зошто овие работи 
сега се изнесуваат во јав нос-
та, кога завршните сметки на 
епархиите тогаш без забе-
леш  ки биле прифатени од 
епархиските управни одбори 
и Архијерејскиот управен од-
бор на МПЦ. За него, образ-
ложението на обвинението 
се потпира на Уставот на 
МПЦ, а не на Кривичниот за-
коник.

Турската Влада негативно гледа на иницијативата на 
МПЦ да ја поништи одлуката на Отоманската империја 
со која е укината Охридската архиепископија.

Синодот на МПЦ во овој нејзин предлог гледаше шан-
са на таков начин да се укине султановиот декрет за да 
обезбеди континуитет на МПЦ, што значи дека постои 
уште од X век и е постара од СПЦ. Турскиот ам басадор 
во Скопје, Мехмед Ташер, за А1 ја потврди да денаta из-
јава за неделникот "Форум".

"Отоманската империја е мртва, а Турција е секуларна 
држава".

Амбасадорот Ташер прашува: "Дали сите регулативи 
што ги донела таа држава треба ние да ги укинеме?"

каде што службуваше сè до 
рас чинувањето од МПЦ. На 
заменик-јавниот обвинител, 
Славица Темелковска, й  тре-
бало час и половина за да го 
прочита обвинителниот акт 
против расчинетиот владика 
Јован Вранишковски, кој се 
товари за кривично дело за-
тајување на средства. 

Својата одбрана Враниш-
ковски ја образложувал не-
колку часа, повикувајќи се на 
монтиран и политички слу-
чај. Расчинетиот владика е 
об  винет дека во периодот од 
24.6.1998 до 9.7.2002 го дина, 
додека ги водел трите епар-
хии на МПЦ, Преспан ско-пе-
лагониската, Бре гал ничката 
и Повардарската, против прав-
но присвоил по голема сума 
пари.

Обвинителот тврди дека 
во четири случаи Враниш-
ковски на рака примил  око-
лу 130.000 евра, кои прис-
тигнале од неколку цркви и 
манастири, а тој ги користел 
за свои потреби. Се тврди де-
ка во дваесеттина случаи не-
наменски потрошил 18 ми ли-

Поглаварот на Македонската православна црква, 
Архиепископт Охридски и Македонски Г.Г. Стефан се 
надева дека писмото од Вселенскиот патријарх Вар-
толомеј, кое беше упатено до премиерот Бучковски, ќе 
стигне и до него.

"Писмото на неговата сесветост, патријархот все-
ленски Вартоломеј, сè уште не ни е познато, но верувам 
дека ја знае географијата на МПЦ и знае до каде се 
протега јуриздикцијата на СПЦ", изјави поглаварот на 
МПЦ.

"Времето кога овде била Српска црква е одамна по-
минато, некаде тоа завршило 1941 година со повле ку-
вањето на српските архијереи, на српското свештенство 
и на џандармеријата од просторот на РМ, така да мис-
лам дека како да не се однесува тоа писмо на овој про-
стор, верувам дека е некоја грешка", додаде Г.Г. Сте-
фан.


