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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ЦРКВА
ЦРКВА

"БАЛОТ НА МАСКИТЕ" ПОКАЖУВА КОЈ СÈ Е ПРОТИВ МПЦ

"ХЕРОЈОТ ОД ИДРИЗОВО"  
"ДРЖАВАТА НА ДВОБОЈ"

По излегувањето од за т-
ворот "Идризово" рас-
чинетиот владика Јо-

ван Вранишковски го под-
отвори тефтерот за спон-
зорствата и донациите кои 
пристигнуваат од странските 
држави за негово бити су ва-
ње и егзистирање меѓу "на-
родот кој живее во Маке до-
нија" (се истакнува во не го-
виот пропаганден материјал, 
кој деновиве беше адре си-
ран и до нашата Редакција), 
кој меѓу другото нè потсетува 
и нè предупредува дека тре-
ба многу посоодветно да се 
позанимаваме со случајот. 
Според него, за ова знаел и 
македонскиот државен врв, 
кој молчел за тенденциозните 
странски парични трансак-
ции. Зошто? Во овој момент 
тоа е главното неодговорено 
прашање, кое произлезе од 
најновата епизода на цр та-

Нашиот проблем со "маченикот на Ал акса" се усложнува, бидејќи др-
жавните органи не сакаат да интервенираат во случајот, кој сè повеќе 
добива белези на еден дисперзиран, субверзивен непријателски елемент 
(агент кој се обидува да создаде своја мрежа во Македонија).

Спрегата меѓу политичко-религиозните сили во државава континуи ра-
но го поткопуваат и го раслојуваат ткивото на Македонската православна 
црква, но истовремено работат и на разградувањето на земјава која треба 
да се брани со сите расположливи правни средства.

Доколку се соберат сите информации, тогаш постои можност тој да се 
протера од земјава, мерка која досега е изречена за некои бизарни кри-
миналци или економски мигранти.

ната серија "жолтко и лутко". 
Имено, кој е газда во маке-
донската куќа? "Сребро љу-
бецот", кој нè нарекува на-
род, или македонскиот на-
род и православните вер ни-
ци!? 

Отколу овој проблем ма-
кедонскиот политички врв 
продолжува да се однесува 
со иста интонација - индо-
лентно и наводно мудро мол-
чи, иако има несекојдневен 
атак врз државата, чии ин те-
реси се загрозени не од "еди 
кој си", туку од внатрешен 
непријател, кој директно е 
поддржан од странски др-
жави. Освен ако за ова пра-
шање одделни влијателни 
политичари сметаат дека се-
верниот сосед не прет ста-
вува странство, туку за нив 
сè уште важи правилото "сви 
Срби живе у једној држави" - 
"сите Срби во една држава". 
Со ова не сакаме да ги на-
вредиме националните чув-
ства на Србите во Маке до-
нија, туку да го потенцираме 
фактот - колку е силна оваа 
добро позната националис-
тичка политика, чии корени 
се далеку во минатото. 

ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА 
ПОЗИЦИИТЕ      

Во контекст на ова се ко-
гаш функционира една доб-
ро разработена шема, која ги 
брани позициите на наводно 
репресираниот пример, кој 
поради специфичноста и ме-
диумската поткрепа од ма-
ченик стана херој од "Идри-
зово". Првиот одбранбен бе-
дем е претседателката на 
Хелсиншкиот комитет, д-р 
Мирјана Најчевска, која за не-
кои македонски медиуми из-
јави дека нема ништо ст раш-
но во начинот на кој се фи-

Инаку, нашиот проблем со 
"маченикот на Ал акса" се ус-
ложнува, бидејќи држав ните 
органи не сакаат да интер-
венираат во случајот, кој сè 
повеќе добива белези на 
еден дисперзиран, субвер-
зивен непријателски еле-
мент (агент кој се обидува да 
создаде своја мрежа во Ма ке-
донија).

Доколку се направи мо за-
икот и се соберат сите ин-
формации, тогаш постои мож -
ност тој да се протера од 
земјава, мерка која досега е 
изречена за некои бизарни 
криминалци или економски 
мигранти. Ваквиот начин на 

однесување на државните 
ор гани сè повеќе ја подгрева 
констатацијата дека постои 
синхронизирана акција и 
под   дршка во земјава, која се 
поклопува со сценариото на 
странските политичари од 
север или од југ. Ваквата сп-
рега на политичко-религи-
озните сили во државава 
континуирано го поткопуваат 
и го раслојуваат ткивото на 
Македонската православна 
црква, но истовремено ра-
ботат и на разградувањето 
на земјава, која треба да се 
брани со сите расположливи 
правни средства.

нансира т.н. православна ох-
ридска архиепископија.

"Нашиот Комитет добива 
пари од странска земја. Ма-
кедонија ја финансира Ма ке-
донската православна црк ва 
во Австралија. Дали тоа зна-
чи дека Владата се меша во 
работата на тие земји", ис-
такна Најчевска.

Нејзината изјава беше до-
бар шлаг за тортата која ја 
правеше министерот за вера 
на Република Србија, Милан 
Радуловиќ.

"Тоа е прашање кое не спа-
ѓа во надлежност на маке-
донската јавност. Всушност, 
поставете им го прашањето 

ПРЕД КАМЕРИ И ФОТОГРАФИ ЛЕСНО Е ДА СЕ ПРИКАЖЕ 
КООРДИНИРАНОСТ ВО ЗАЧУВУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ДРЖАВНИ И ЦРКОВНИ ИНТЕРЕСИ
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  ЈА ПРЕДИЗВИКА 

на гледачите, слушателите и 
на луѓето кои сметаат дека 
ова е мешање во вна треш-
ните работи - дали смее да й 
се постави прашање на Ка-
толичката црква во Маке до-
нија за тоа дали соработува 
со Ватикан, и дали од Ватикан 
добива духовна и мате ри-
јална помош? Не. Смеете ли 
да ги прашате адвентистите 
дали соработуваат со Аме ри-
ка? Смеете ли да ја прашате 
Исламската верска заедница 
дали соработува со ислам-
ската заедница на Косово? 
Не смеете", изјави минис те-
рот Радуловиќ за некои ма-
кедонски медиуми, кој се по-
викува на верскиот плура ли-
зам и односот кон ова пра-
шање. 

Но, тој заборави да об јас-
ни зошто на Македонците во 
Србија не им дозволува да 
изградат своја црква, која ќе 
биде под закрила на МПЦ. 
Пред неколку години овој 
предлог го покрена Заед ни-
цата на Македонците во Ср би-
ја и Црна Гора. Нели со ов ој 
потег на Владата на Репуб-
лика Србија се кршат чове-
ковите права за слобода при 
изборот на вероисповедта, 
или можеби со тоа се чуваат 
интересите на српската др-
жава и на Српската пра во-

славна црква. Ако така се гле-
да на работите, тогаш сè се 
сведува на државни и на на-
ционални интереси, кои не 
смеат да бидат поткопани од 
"македонски субверзивни 
еле менти".

Значи, во тој контекст тре-
ба да се разгледуваат забе-
лешките на американскиот 
Стејт департмент, кој во сво-
јот најнов Извештај за по чи-
тувањето на човековите пра-
ва во нашата земја, даде за-
клучок дека "т.н. охридска ар-
хиепископија на Јован Вра-
нишковски е факт за САД и 
тие го прифаќаат нејзиното 
постоење во Македонија". 

Имено, нерегистрирањето 
на црквата на Вранишковски 
за Стејт департментот е до-

каз за ограничувањето на 
вер ските права, иако маке-
донските закони гарантираат 
слобода на вероисповед. 
Според официјалните поли-
тички кругови, САД се за поз-
нати со случајот за финан си-
рањето на Вранишковски. 
Извештајот на Департментот 
ја коментира и судската од-
лука со која се забранува ре-
гистрација на религиозна за-
едница од иста верска кон-
фесија.

"Одлуката за тоа се бази-
раше врз Законот кој до зво-

лува само една религиозна 
заедница да биде реги стри-
рана за една конфесија, а 
Македонската православна 
црква е регистрирана како 
религиозна заедница од не-
зависноста на Македонија", 
се вели во Извештајот. 

ПЛАТЕНА АГЕНТУРА

Финансирањето на Јова-
новата црква во Македонија 
од страна на српската Влада, 
за владиката Тимотеј значи 
дека СПЦ не се грижи за со з-
давање нормални односи со 
МПЦ, туку дека исклу чи тел-
но преку т.н. охридска ар-
хиепископија сака да ја руши 
Македонската православна 
црква и да им наштети на ма-
кедонскиот народ и држава.

Митрополитот Дебарско-
кичевски Тимотеј ги отфрли 
обвинувањата дека Синодот 
на МПЦ од многу порано ги 
поседувал документите за 
финансирањето на Јовано-
вата црква, но се тактизирало 
со нивното обелоденување, 
бидејќи се чекало Враниш-
ковски да излезе од затвор.

"Тоа најверојатно е негова 
возбуда, бидејќи падна ма с-
ката дека е единствен пра-
вославен епископ на про сто-
рот на Македонија, кој де-
лува како законит и признат. 
Сега се покажува дека не 
делува како епископ и пас-
тир, туку како продадена ду-
ша, односно слуга на туѓи 
интереси, на хегемонис тич-
ките српски интереси", из ја-
ви портпаролот на МПЦ.

Владиката Тимотеј го кри-
тикуваше и американскиот 
Стејт департмент, кој истакна 
дека во Македонија се ог ра-
ничувале човековите сло бо-
ди и права, а Хелсиншкиот 
комитет го нарече платена 
агентура.

"Стејт департментот може 
да каже што сака. Ова е ма-
кедонска држава и на овој 
простор делува македон ска-
та Црква, а таа има право ка-
ко да делува, а не како што ќе 
рече секој демонстрант што 
ќе дојде. Хелсиншкиот ко-
митет несомнено е платен, 
како што и Јован е платен од 
други центри, тоа сè се аген-
тури на други структури",  по-
тенцира митрополитот Ти-
мотеј.

Во врска со прашањето за 
препораките до МПЦ, да фор-
мира свои цркви во сосед-

ните земји, наместо да се рас-
права со Јован, портпаролот 
на МПЦ, владиката Тимотеј 
потенцира дека Грција, која 
се декларира за колевка на 
демократијата, "како држава 
не дозволува градење на црк-
ва од страна на тамошните 
Македонци, а тоа што во не-
колку села во Војводина, на-
селени со Македонци, веќе 
е укината наставата на ма-
ке донски јазик, ги оневоз-
мо жува иницијативите за 
гра де ње на наши цркви во 
Ср бија". 

Митрополитот Тимотеј по-
сочи дека доколку би се нор-
мализирале односите меѓу 
МПЦ и СПЦ, би се создале 
услови за организирање цр-
ковен живот за Србите во Ма-
кедонија и за Македонците 
во Србија, кој меѓу другото 
би се базирал врз рамно-
прав ни основи.

Меѓутоа, рамноправноста 
во решавањето на спорот 
меѓу МПЦ и СПЦ не е можен. 
Секоја од државите има раз-
личен аршин или гледиште 
во однос на проблемот, ос-
вен што српската држава е 
далеку поконкретна во под-
дршката на Црквата, а преку 
неа ги штити своите на цио-
нални интереси, односно ги 
лекува српските и црковните 
интереси (статусот со Косово 
и борбата за независност на 
Црна Гора). Поради ова, не 
смее да се усложнуваат од-
носите со Македонската пра-
вославна црква, а сходно на 
тоа и со РМ, која историски е 
врзана со нашата Црква. Од 
тој аспект мора да се бара 
излез од сегашнава криза, ко-
ја повеќе не е само црковен 
проблем, туку добива држа-
вен и политички контекст. Во 
прилог на ова се и изјавите 
на српскиот министер Раду-
ловиќ, кој всушност е "маче" 
во однос на ставовите на ра-
дикалите на Шешељ. Тие сè 
повеќе го зголемуваат својот 
рејтинг и тоа се можните ид-
ни сили, кои ќе ги водат ин-
тересите на Србија, но и ди-
ректно се на линија со пат-
ријаршискиот двор во Бел-
град. Засега сè се сведува са-
мо на кампањски притисок 
врз македонската јавност и 
МПЦ, која нема веродостојна 
поткрепа од државниот врв, 
бидејќи нивните погледи се 
свртени кон претстојните 
пар   ламентарни избори во 
Македонија.

МИТРОПОЛИТОТ ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКИ ТИМОТЕЈ, ПОРТПАРОЛ НА 
СИНОДОТ НА МПЦ


