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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

ПОСЛАНИЕ  ДО  ПОСЛАНИЕ  ДО  
МАКЕДОНСКИОТ  НАРОД  МАКЕДОНСКИОТ  НАРОД  
ЗА  БИБЛИСКАТА  ЗЕМЈАЗА  БИБЛИСКАТА  ЗЕМЈА

Почитувани Македонки и 
Македонци (без разлика на 
вера, пол и национална при-
падност), сите кои денес жи-
веете во Македонија или сте 
разлеани од сиромаштија по 
цел свет, Ви се обраќам со 
единствена смисла, еднаш за-
секогаш да не им дозволите 
на "кумовите" да нè пре крс-
тат и да ни го одземат светото 
и големо име Македонија. За 
да го одбраниме засекогаш 
нашето македонско име пред 
Европската заедница, пред 
ОН и другите современи "ку-
мови" треба да настапиме со 
Новиот завет, со нашиот и 
вашиот Господ, каде атрибу-
тите на библиската земја Ма-
кедонија се дефинирани од 
светиите, а пред Господ-Бог, 
пред големата вистина це-
лото човештво треба да се 
поклони, а пред сите, ние Ма-
кедонците.

Во Новиот завет - поимите 
Македонија, Македонци, Ма-
кедонки, се употребуваат двае-
сет и два пати (22), што е нај-

аргументирана потврда за 
пос  тоењето на библиската 
земја Македонија. Аргумен-
тацијата е неспорна во це-
лиот христијански свет и во 
научната мисла, освен кај 
вто рородените христијани, 
со седи на Македонија.

Новиот завет кажува дека 
Лидија е првата Македонка 
која се покрстила и го при-
мила христијанството. Тргу-
вала со црвена ткаенина, ко ја 
е еден од симболите на Ма-
кедонија, врз неа се ап ли-
цира шеснаесеткракото сон-
це кое е присутно во ма ке-
донските цркви, а за да ја 
облагородите својата маке-
донска душа, убаво е да го 
посетите древното црквиче 
во Курбиново.

Кога апостолот Павле, ка-
ко затвореник го спрове ду-
вале во Рим, меѓу другото, 
раскажувал: "Се качивме на 
една адрамитска лаѓа и се 
оттурнавме, сакајќи да пло-
виме покрај азиските места. 
Со нас беше Арметарх, Ма-

кедонец од Солун". Апос то-
лот Павле постојано прави 
јасна дистинкција меѓу Маке-
донија, Македонки, Македон-
ци и Елада и Елини (а не 
Грција и Грци), за подоцна да 
рече: "Браќа ве известувам 
за благодатта Божја, дадена 
на Црквите Македонски". На-
ведената аргументација во 
Но виот завет, непобитно збо-
рува за организираниот жи-
вот на христијанството во 
Ма кедонија, кое било на за-
видно ниво, зошто апостол 
Павле вели: "За брато љубие-
то, пак, нема потреба да ви 
пишувам, бидејќи така и пос-
тапувате со сите браќа по це-
ла Македонија".

Денес, пред парламен тар-
ните избори во Македонија 
и власта и опозицијата за не-
сени во својата материјална 
амбиција, во своето власто-
љубие, со одамна извалкан 
образ, заборавиле на основ-
ните атрибути без кои не 
може да функционира една 
земја. Затоа нашите "големи 

политичари" време е да из-
горат на изборите кои доа-
ѓаат, ако не й  го вратат уни-
верзалното име Македонија, 
а не да нè залажуваат со би-
латерални договори, да го раз-
веат шеснаесеткракото сон  це, 
со универзални симболи и 
метафорики, да го втиснат 
грбот во пасошите со кои Ма-
кедонците ќе патуваат насе-
каде. Економскиот развој, кој 
ќе обезбеди достоинствен жи-
вот, конечно да биде крат ко-
рочен приоритет.

Сите наведени аргументи 
се на страната на библиска 
Македонија. Решението е во 
наши раце, тоа е гласот на 
гласовите. Да избереме до-
блесни, дами и господа, не-
зависно на националната, 
етничката и верската при-
падност, затоа што сите сме 
Македонци, бидејќи нè хра-
ни и нè одгледува Мајка Ма-
кедонија.
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