ЦРКВА
ЦРКВА

СРПСКАТА ВЛАДА ГО ФИНАНСИРА ВРАНИШКОВСКИ
По повод реакцијата на Синодот на
МПЦ, за внатрешното
мешање на српската
Влада во работите на
нашата Црква и во
суверенитетот и
државниот интегритет на Република
Македонија,
Редакцијата "Македонско сонце" успеа
да дојде до оригиналната изјава на
министерот за вера
во Владата на Република Србија, Милан
Радуловиќ кој, меѓу
другото, оценува
дека овој политички
атак, всушност
претставува "повремена дотација на
епархиите на СПЦ,
кои се надвор од
Србија и Црна Гора".
Според Радуловиќ,
овој облик на добронамерна и плодна
соработка не смее да
се сфати како предрасуда или да добие
етикета за "субверзивна дејност или
мешање во внатрешните работи на
другите земји".
Во прилог на вистината во целост и во
оригинал на српски
јазик ги пренесуваме
ставовите на
министерот.
Коментарот за ова
го оставаме секој
читател и граѓанин
сам да го даде!

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПРЕДАВНИЦИТЕ И РАСКОЛНИЦИТЕ
НА МПЦ ГИ ПРОДАДОА ВЕРАТА И
ДУШАТА ЗА ГРСТ СРПСКИ ДИНАРИ
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ЦРКВА
ЦРКВА

М

акедонската православна црква презентираше документ
со кој недвосмислено се потврдува длабоката инволвираност на Владата на Република Србија во случајот на
Јован Вранишковски и егзистирањето на т.н. православна охридска архиепископија.
Со него уште повеќе се комплицира ситуацијата во однос на спорот меѓу МПЦ и
СПЦ, а истовремено се разгоруваат националистичките
и шовинистичките апетити
на северниот сосед, кој поддржан од Грчката православна црква успешно ја продава
сопствената приказна.
Документот, адресиран до
Синодот на МПЦ, претставува
суров политички атак, кој
има цел дополнително да ги
влоши односите меѓу Македонија и српските власти од
Калемегдан кои, соочени со
реалноста околу прашањето
за идниот статус на Косово,
сè повеќе ја губат битката во
епицентарот (Белград) и се
разделуваат од својата етничка територија. Сегашните
аргументи нè наведуваат на
заклучок дека всушност со
потегот намерно се пренасочува вниманието на српската
јавност кон Скопје, бидејќи
реактивирањето на пионите
има цел да ја амортизира
состојбата со националната
трагедија - Косово. Премногу
потези на српската официјална власт ја потврдуваат
оваа теза, која тенденциозно
ја поддржуваат одделни високи македонски политички
кругови, кои имаат заеднички интерес во подигнувањето
на тензиите на релација Скопје-Белград. За ова говорат
ослободителните пресуди на
Јован Вранишковски и на
врањскиот владика Пахомие,
кои како "ударна вест се одбележуваат во белградските
медиуми" и ја засенуваат улогата на генералот Агим Чеку,
кој е кандидат за косовски
премиер и сходно на тоа станува член на преговарачкиот
тим за статусот на Косово.

СРЕДСТВА ЗА
ДОТАЦИЈА
Портпаролот на Светиот
архијерејски синод на МПЦ,
владиката Тимотеј откри дека српското Министерство

ПОРТПАРОЛОТ НА САС НА МПЦ, ВЛАДИКАТА ТИМОТЕЈ

за вера ги известува СПЦ и
Јован Вранишковски дека, со
решение на Министерството,
на жиро-сметката на Епархискиот управен одбор на
Православната врањска епархија се уплатени 500.000 динари, кои се наменети за егзистирањето на т.н. автономна православна охридска архиепископија.
"Средствата се наменети
за автономната православна
охридска архиепископија на
име на дотација на свештен-

ството и монаштвото за месец јануари 2006 година", се
наведува во документот, кој
го презентираше г. Тимотеј.
Решението под број 40100-70/2006-01 на српското
Министерство за вера е потпишано од министерот Милан Радуловиќ, а испратено
на 27 јануари оваа година. Во
врска со ова, митрополитот
Тимотеј изјави дека документот пристигнал на адреса
на МПЦ и дека неговото објавување во јавноста само се

"Очигледно е дека тие се на месечна
апанажа на Владата на Република Србија и цената за која ја прифатиле улогата на разнебитувачи на македонскиот
народ зборува за тоа на што сè би биле
подготвени за повисока цена?!"
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совпаѓа со излегувањето на
Јован Вранишковски од затвор.
"Тоа дојде на наша адреса,
а дали писмото смислено е
испратено или по грешка,
тоа треба некој друг да го
истражи", коментираше владиката Тимотеј.
"Ние бараме ова да се истражи, а дали ќе интервенира
државата тоа треба неа да ја
прашате", изјави митрополитот Тимотеј, посочувајќи дека државната власт во РМ мора да ги испита " сите злоупотреби, дрски мешања,
влијанија и начини на инволвирање и дејствување на
српската држава во поредокот и стабилноста на Република Македонија".
Во соопштението на Синодот на МПЦ од државните
органи се бара да се откријат
сите канали на внесување на
туѓодржавни средства, кои
се наменети за дејствување
против Република Македонија и нашата МПЦ.
"Ние само Ве информираме со што се занимавале, бидејќи Македонската православна црква беше обвинувана од страна на СПЦ дека е
под раката на државата, односно ние сме биле на услуга
на македонската држава. Но,
ете испадна дека тие прават
паралелна црква, која не е во
интерес ниту на српскиот народ кој живее во Македонија.
Со ова буквално се нарушува
црковниот живот во Македонија, односно се разнебитува МПЦ", потенцираше
г. Тимотеј, кој се надоврза на
суштината на проблемот "наше не е да кажеме што треба
да преземат, или дали ќе
преземат..., мислам дека тоа
не е работа на портпаролот
на Синодот".
Ослободувањето на Вранишковски од Идризово, каде издржуваше затворска казна поради ширење расна и
верска омраза, се совпадна
со добивањето на информацијата дека српската Влада
со 500.000 динари (околу
7.000 евра) ја финансирала
т.н. охридска архиепископија.
Некои македонски новинари
се обидоа да направат паралела на случајот со финансирањето на државата за обнова и зачувување на македонското културно наследство, односно на нашите ко-

наци и манастири.
"Сме добивале наменски
средства за обнова на конак,
или за санација на некој манастир или објект, кој исклучително му припаѓа на културното и на историското богатство на Македонија", одговори владиката Тимотеј на
новинарската провокација.
Инаку, пред обелоденувањето на информацијата за
инволвираноста на српската
влада во финансирањето на
дејствувањето на Јован Вранишковски, против МПЦ и
македонската држава, поглаварот на МПЦ, Архиепископот Охридски и Македонски
Г.Г.Стефан имаше работен ручек со претседателот Бранко
Црвенковски и премиерот
Владо Бучковски. Тој ги запознал првите луѓе во државава со доказите, кои непобитно ја откриваат улогата
на Владата на Коштуница и
во мешањето на внатрешните односи во Република
Македонија. МПЦ не открива
дали поседува други вакви
докази, но и не ја отфрла
можноста за дополнително добивање на информациите.

СООПШТЕНИЕ
"До Светиот архијерејски
синод на Македонската православна црква пристигна
информација и документ од
што недвосмислено се потврдува инволвираноста на
Владата на Република Србија
во случајот 'Вранишковски'.
Тоа сведочи за нивната соработка и за дејствувањето
на српската пропаганда во
Република Македонија против Македонската православна црква.
На сите во Синодот, на свештенослужителите и на монаштвото, како и на православните верници и на сите
вистинољубиви, правдољубиви и родољубиви луѓе им
беше јасно дека дејствувањето на Вранишковски е само туѓа пропаганда и за туѓи
интереси. Тоа, еве, се посведочува и со конкретни документи за исплаќање на државни средства од Република
Србија, од Министерството
за вера, за потребите на Вранишковски и на неговите. А,
од каде инаку тие би живееле и така арогантно би се

ДОКУМЕНТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВЕРА НА РЕПУБЛИКА
СРБИЈА СО КОЈ СЕ ДОКАЖУВА ВМЕШАНОСТА НА СРПСКАТА ВЛАСТ
ВО ЕГЗИСТИРАЊЕТО НА ПАРАЛЕЛНАТА ЦРКВА Т.Н. ПРАВОСЛАВНА
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

однесувале, доколку не трошат туѓи средства?
Зар не е ова директно мешање во интересите на нашата држава и Црква?
Зар не е ова инволвирање
во туѓа земја и дејствување
против нејзиниот интегритет
и суверенитет?
Зар не помина времето на
плаќање пропаганди во туѓи
земји?
Зар не значи ова посегнување на Србија кон Македонија и нови пројави на великосрпскиот импе ријализам?
Зар ова го дозволува принципот на добрососедски односи и немешање на великосрпскиот империјализам?
Зар го дозволува ова принципот на добрососедски односи и немешање на државата Србија во црковните прашања, како што тие обично
милуваат да изјавуваат?
Не значи ли ова дејствување на српската државна и

црковна пропаганда низ форма на злоупотреба на верата
и Црквата?
Јасно е сега, и повеќе од
јасно, чија таканаречена црква е онаа што сака да ја организира српската држава и
српската црква кај нас, преку
македонските предавници и
одродници - слуги на туѓите
интереси во Република Македонија.
Од ова јасно се гледа кој
ги плаќа Вранишковски и
неговите - чии пари трошат и
чија работа извршуваат!
Повеќе од очигледно е
дека тие се на месечна апанажа на Владата на Република Србија и цената за која
ја прифатиле улогата на разнебитувачи на македонскиот
народ, зборува на што сè би
биле подготвени за повисока
цена?!
Зар не сме ние посебна, суверена и самостојна држава
и Црква, па дозволуваме во
XXI век да ни се случуваат
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вакви дејствувања?
Затоа, бараме од државната власт во Република Македонија да ги испита сите
злоупотреби, дрски мешања,
влијанија и начини на инволвирање и дејствување на
српската држава во поредокот и стабилноста на Република Македонија.
Бараме државните органи
на нашата Татковина, Република Македонија, да ги откријат сите канали на внесување на туѓодржавни средства за дејствување против
Република Македонија и
Македонската православна
црква.
На Владата и на Министерството за вера на Република
Србија, пак, им порачуваме
да не ги фрлаат парите собрани од сиромашниот српски народ за бесмислени
цели и за личности во туѓи
земји, со предавнички карактеристики, и нека не се
надеваат на оние кои се
откажале од своето, бидејќи
тие уште побрзо ќе се откажат и од нив.
Затоа, Република Србија
тие пари нека ги дава за изградба на некоја црква или
манастир во Србија и нека ги
помогнат нивните свештенослужители и верници, бидејќи и онака Србија нема пари
за фрлање во ова време на
сиромаштија, во која живее и
српскиот народ.
Најпосле, Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква апелира да се престане со ваквите активности и да се започне со развивање на вистински братски, добрососедски, пријателски и евангелски односи, со достоинство,
и во духот на вистинското
братољубие, преку кое се изразува и вистинското богољубие. На тој начин ќе се
изградуваат и ќе се развиваат
во евангелски дух црквите, а
во европски државите, кои
чукаат на портите на Европа.
На Македонската православна црква й останува да ја
докажува својата вистина со
мерилата на христијанството,
при тоа водејќи сметка да го
зачува македонското ткиво
од разнебитување, заради
што Македонецот со векови
бил распнуван", се вели во
соопштението на САС на МПЦ.

