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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

РЕЛИГИЈА
РЕЛИГИЈА

" А Р Т У Р О В АТА  М А С А "  Н Е  Г И  С М И Р И  С Т РА С Т И Т Е  В О  
А В С Т РА Л И С К О  -  Н О В О З Е Л А Н Д С К АТА  Е П А Р Х И Ј А

МПЦ НЕ МПЦ НЕ МОЖЕМОЖЕ Д   А СЕ МЕРИ ИЛИ  Д  
СПОРЕДУВА СО П   ОЗИЦИЈАТА НАСПОРЕДУВА СО П   
""ТУЖИТУЖИБАБИТЕ"БАБИТЕ"  

Последната средба ме-
ѓу митрополитот Пре-
спанско-битолски Пе-

тар, воедно и администратор 
на Австралиско-новозеланд-
ската епархија на МПЦ, и 
Игор Александров, претсе да-
тел на Здружението на маке-
донските црковни општини 
во Австралија, кои не ја при-
знаваат јурисдикцијата на 
Македонската православна 
црква, укажува на крајно ди-
јаметрално спротив ставе ни-
те ставови во однос на пра-
шањето за контрола врз цр-
ковните имоти на петтиот 
кон тинент. Имено, овој ста-
ро-нов проблем речиси по-
веќе од деценија создава не-
ред и какол во душата на вер-
ниците и кај МПЦ, бидејќи 
ниту едната а ниту, пак, дру-
гата страна не може да сфати 
дека главно прашање е за-
чувувањето на нацијата, за-
едништвото и сплотувањето 
на силите во Црквата. Затоа, 
како по обичај, Македонците 
се делат и се распарчуваат 
од внатре, а не од надвор, та-
ка што проблемот ескалира 
и се усложнува. Во овој мо-
мент, ниту МПЦ, односно над-
лежниот архијереј не може 
да попушти, бидејќи мора да 
го чува системот, епи ско па-
тот, Уставот на Црквата итн., а 
уште повеќе од претстав ни-
ците од "одметнатите" маке-
донски црковни општини, 
кои се пререгистрирани во 

"Според моите сознанија, од наша страна се потрошени меѓу 
800.000 до 900.000 ав стра лиски долари за адвокатски трошоци, 
до де ка од нивна страна таа бројка е околу 2 ми лиона долара", 
проценува митрополитот Пе тар, администратор на оваа епар-
хија.

"Австралиските бунтовници" нагласуваат дека ќе нема да има 
компромис со владиката Петар сè "додека тој не ги повлече сите 
тужби поднесени против македонските црковни оп штини во 
Австралија". Инаку, Игор Алек сан дров и владиката Петар прв пат 
седнаа на за едничка маса за да разговараат дури по че тири 
години, откако ги прекинаа и остро ги заладија односите.

компании или во асоцијации. 
Прашањата поврзани со ве-
рата, религијата, црквата и 
имотите на македонските 
црковни имоти, тие несраз-
мерно ги поистоветуваат со 
демократската правна регу-
латива на Австралија, иако 
дел од стравот може да биде 
сфатен и оправдан, бидејќи 
парите со кои се изградени 
црквите се дадени од на ро-
дот и од верниците. Но, црк-
ва не може да се гради или 
да се претвора во компанија 
или уште повеќе во приватна 

црква, што всушност сега од-
говара на едно друго орга ни-
зационо ниво, на една про-
тестантска црква во Америка 
итн. Според тоа, основата за 
различните гледишта на цр-
ков ното устројство на право-
славните цркви се темели 
врз канонските правила, а во 
овој случај врз Уставот на 
МПЦ, кој вели дека со цр ков-
ните имоти раководи над-
леж ниот архијереј, а тој, пак, 
е должен да ја претстави или 
да ја оправда својата работа 
пред Епархиското собрание, 
односно Епархискиот црков-
но-управен одбор, кои го со-
чинуваат надлежниот архи-
јереј и претставниците на 
вер ниците. На тој начин, две-
те највисоки црковни инсти-
туции во епархијата, кои не-
посредно го контролираат 
трошењето на парите и на си-
те материјални добра кои се 
собираат од верниците, од 
продажбата на свеќите, кр ш-
тев ките итн. Ваквата сим био-

МИТРОПОЛИТОТ ПЕТАР
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МПЦ НЕ МОЖЕ Д   А СЕ МЕРИ ИЛИ  А СЕ МЕРИ ИЛИ 
СПОРЕДУВА СО П   ОЗИЦИЈАТА НА ОЗИЦИЈАТА НА  
"ТУЖИБАБИТЕ" 

за со векови функцио нира во 
православниот свет, освен во 
протестантските црк ви, кои 
верата ја имаат ре шено на 
сосема друг начин.

Но, бидејќи станува збор 
за МПЦ, односно за по лож-
бата на нашата Црква, на ши-
от народ и нацијата која, за 
волја на вистината, дури не 
ни ја признаваат во Австра-
лија, земја со исклучително 
развиен парламентарен и де-
мократски систем, целото 
пра шање се сведува на нее-

динството, на недовербата и 
на разединетоста на маке-
донското национално ткиво. 
При тоа многу не им веруваат 
на големите црковни достој-
ници, бидејќи нашите од ди-
јаспората многу пати биле из-
мамени или насамарени, но 
истовремено треба да се 
забележи и тоа дека нашите 
иселеници, особено од по-
старата генерација, првата 
или втората, живеат во еден 
свој чуден - паралелен ду хо-
вен и религиски свет, со зда-

ден врз основа на застарени 
сфаќања и погледи, кои се 
натоварени со бремето кое 
го носи австралиското оп-
штес тво кое, пак, на сосема 
друг начин правно ги има ре-
гулирано односите во црк-
вата, сопственоста на црков-

КОНЕЧНО ОТВОРЕНИ 
ЗА РАЗГОВОР

Значи, разговорите меѓу 
владиката Петар и Игор Алек-
сандров, претседател на ма-
кедонските општини во Ав-
стралија, не донесоа рево-
луционерно решение, туку 
понтонски мост, кој можеше 
многу порано да се изгради. 
Ставот на митрополитот Пе-
тар е познат, австралиските 
црковни општини треба да 
пристапат во канонско един-
ство со МПЦ.  Но, Алек сан-
дров вели дека тоа е спро тив-
но на австралиските зако ни 
и дека ќе се нарушат демо-
кратските принципи врз кои 
се основани. Според него, 
вла диката Петар сака да го 
има последниот збор за сè, 
што не е прифатливо, а ком-
промис може да се направи 
во финансиската контрола и 
во административното рабо-
тење на црковните општини, 
за што би решавале собра-
нијата на македонските оп ш-
тини во Австралија.

"Ние секогаш сме отво ре-
ни за разговор за разре шу ва-
ње на споровите во Австра-
лија, иако повеќе пати во ми-
натото имавме направено 
вакви разговори и многу оби-
ди за компромис, кои на крај 
секогаш биле безуспешни. 
Еден ден едно се договараме, 
а утредента друго се слу чу-
ва",  истакна Игор Алексан-
дров.

Владиката Петар се воз др-

ните имоти и парите кои се 
собираат при религиозните 
духовни обреди. Поради тоа, 
сè додека не се прави реална 
граница меѓу она што Ма ке-
донската православна црква 
значи за македонскиот на-
род, за македонската нација, 
нејзиното црковно и органи-
зационо устројство, и вна-
треш ните австралиски од-
носи меѓу нашите иселеници 
и верници, случајот ќе личи 
на "тужибаба". Во секој слу-
чај, МПЦ не може да се спуш-
ти на нивото на "тужибабите", 
а од друга страна, пак, не 
постои цена која треба да се 
даде за да се истера правдата 
на виделина.

"Пред три години Неговото Блаженство Г.Г. Стефан, за-
едно со митрополитот Агатангел, беа во Австралија. За 
вре ме на нивната визитација во нашата епархија, овие 
луѓе повеќе од 10 пати беа поканети на разговори, дури 
беа и писмено повикани, а писмата лично беа потпишани 
од Архиепископот. Тие не го удостоија Архиепископот, од-
носно не се сретнаа со него за да разговараат за цр ковните 
проблеми. Бидејќи тие така постапија тоа заврши, и нор-
мално никој не очекуваше дека сега во овој период, во 
вре ме на избори, тие ќе дојдат за да се афирмираат", на-
гласува администраторот на епархијата, владиката Петар.

"Станува збор за една група луѓе, кои претставуваат па-
ралелна компаниска т.н. независна македонска австра лис-
ка православна црква. Во нивниот Устав, во третиот дел, 
трета алинеја, велат дека црквата е асоцијација, тие ја ре-
гистрирале како компанија паралелна на МПЦ, а е во ста-
новена како надворешна и таа дејствува независно и не ја 
признаваат јурисдикацијата на автокефалната МПЦ, воста-
новена во 1967 година, со седиште во нејзината Архиепи-
ско пија во Скопје, РМ", истакна неодамна владиката Пе-
тар.

Покажуваме оригинален документ, кој практично го-
вори за овие претставници кои сега доаѓаат и сакаат да се 
претстават. Тоа значи тие не се овластени од македонската 
заедница, не се овластени од народот, тие себе се наре ку-
ваат здруженија на компании и инкорпорирани асоци ја-
ции, а нивната бројка, гледано од аспект како на пора неш-
ни црковни општини на Македонската православна епар-
хија за Австралија и Нов Зеланд на МПЦ, вкупно изнесува 4. 

ВО СПОРОТ БЕШЕ ИНВОЛВИРАН И АВСТРАЛИЈАНЕЦОТ 
ПИТЕР БРИН, ЗАЕДНО СО ИГОР АЛЕКСАНДРОВ
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РЕЛИГИЈА
РЕЛИГИЈА

жа од секаков коментар, до-
дека секретарот на австра-
лиските општини, Ицо Нај-
дов ски, го дополни гледиш-
тето на Александров. 

"За тие судски спорови, 
кои се наметнати за обез бе-
дување на имотите, со та пи-
ите на еден надлежен архи-
јереј, македонската заедница 
во Австралија не може да се 
согласи зашто во 1988 го ди-
на имавме едно такво искус-
тво, кога бугарска црква ста-
на црквата 'Свети Кирил и 
Ме тодиј' во Мелбурн. Имав-
ме уште едно искуство со 
поранешниот владика Јован, 
кога отцепи една од маке-
донските епархии и ја при-
клучи кон СПЦ. Законите во 
Австралија се такви, ако над-
лежниот архијереј ги посе-
дува тапиите, односно е соп-
ственик, кој и да е архијереј 
може црквите да ги однесе 
во било која друга црква", из-
јави Најдовски.

Според нивни информа-
ции, во досегашните судски 
спорови кои траат девет го-
дини, а се на релација митро-
политот Петар и австра лис-
ките црковни општини, по-
тро шени се девет милиони 
до лари, додека надлежниот 
архијереј вели дека епархи-
јата потрошила меѓу 800.000 
и 900.000 австралиски дола-
ри, а отцепените црковни 
општини за адвокатски тро-
шоци треба да платат 2.000.000 
австралиски долари. 

Истовремено, "австра лис-
ките бунтовници" нагла су ва-
ат дека ќе нема  компромис 
со владиката Петар сè "до-
дека тој не ги повлече сите 
тужби поднесени против ма-
кедонските црковни општи-
ни во Австралија". Инаку, Иг ор 
Александров и владиката 
Петар прв пат седнаа на за ед-
ничка маса за да разговараат 
дури по четири години, от-
како ги прекинаа и остро ги 
заладија односите. Во меѓу-
време се водеше вистинска 
хајка по медиумите во Ма-
кедонија, при што ниту двете 
страни не ги штедеа пи кант-
ните зборови упатени од ед-
ни на други, заборавајќи де-
ка крајниот суд доаѓа од ма-
кедонскиот народ, од верни-
ците и од нашите иселеници, 

кои будно го следат секој по-
тег, па макар и тој да бил до-
бронамерен или со цел да се 
"забие нож в грб".

КОМПРОМИСНО 
РЕШЕНИЕ

Проблемот со имотите на 
македонските црковни оп ш-
ти ни во Австралија се про-
влекува со години, но тој тре-
ба да се реши по примерот 
на уредувањето кое го при-

мениле сите други право-
слав ни цркви, изјави не одам-
на митрополитот Петар, ад-
ми нистратор на Австра лис-
ко-новозеландската епархија 
на МПЦ. Тој ги отфрли сите 
обвинувања против него из-
несени од страна на прет-
ставниците на Здружението 
на македонските општини од 
Австралија, кои со денови 
бомбастично плукаа врз не-
го и ја забавуваа маке дон-
ската јавност, при што дури 

инволвираа и добронамерни 
Австралијци, кои се осмелија 
да им помогнат во спорот. Вла-
диката Петар продолжува да 
тврди дека само четири опш-
тини не ја прифаќаат ју рис-
дикцијата на МПЦ, а дру гите 
20 црковни општини го при-
фатиле таквиот статус, иа ко и 
нивната положба со цр ков ни-
те имоти не е решена. Пред 
средбата, во седиштето на 
зградата на Преспанско-битол-
ската епархија, прет став  ни ци-
те на Здружението по бараа 
смена на владиката Пе тар и 
избор на нов ав стра лиски вла-
дика, изјавувајќи де   ка нема да 
ги предадат имо  тите. 

"Ние нудиме ком про  мис-
но решение со кое тие оп-
штини за почеток ќе ја при-
фатат духовната јурис дик ци-
ја на МПЦ, а пра ша ње то на 
имо тите ќе се решава во ид-
нина, кога ќе се созда дат ус-
лови за тоа. Пробле ми те ќе 
се средат откако во ав стра-
лиските институции ќе се до-
несе законот за ста ра телство 
со имотите на МПЦ, но тоа по-
стојано се одложува заради 
недоразбирањата кои ги има-
ме. Со имотите треба да уп-
равува посебен одбор. Таква 
е практиката во Амери кан-
ско-канадската епархија и та-
му нема про блеми", објасни 
администра торот г. Петар. 
Тој вели дека МПЦ треба да 
има контрола врз трошењето 
на средствата во црковните 
општини, би дејќи не може да 
постојат црк ви во приватна 
соп стве ност. 

"Целиот друг имот кој е 
создаден во тие општини е 
направен со цр ковни пари. 
Ние им нудиме на управите на 
таквите ком пании да по стои 
меѓусебна контрола во фи-
нансиското работење, но тоа 
е одбиено од нивна стра на. 
Тие не ми дозволуваат ка ко 
владика да влезам во тие црк-
ви. Како по тоа можат да ба-
раат да се срет нат со пог ла-
варот на МПЦ. Архиепи ско пот 
Г.Г. Стефан пред три го дини ги 
канеше на сред бите во Австра-
лија, но тие не са каат да дој-
дат", ис такна ми трополитот 
Петар, кој истак на дека не 
постои цена која треба да се 
даде за да се одбранат Црк-
вата и Ус тавот на МПЦ.

"Знаете, ако на некоја црква сака некој да й го урива 
нејзиниот Устав, ја урива конституцијата на Црквата, ако 
некој, како што направија тие, поставуваат свои расчинети 
свештеници, а не владиката, сега судот докажа дека не 
биле во право, бидејќи им го отстрани расчинетиот све ш-
теник, тогаш вие во судењето немате цена за да се судите и 
да докажете дека црквата е православна и таа работи по 
овие принципи. Значи, ако некој сака да го урне системот 
на законите во една држава, има ли цена која државата 
треба да ја даде за да го задржи тој систем? Значи ли тоа 
дека треба да има безредие? Значи, овој Устав на МПЦ, кој 
го донесовме сега, треба да го ништите затоа што овие 
претставници на компаниите би требало да раководат со 
имотите и никој да не ги контролира како ги трошат па-
рите", изјави владиката Петар.

ВЛАДИКАТА ПЕТАР ГО ПОКАЖУВА УСТАВОТ НА ОТЦЕПЕНИТЕ 
ЦРКОВНИ ОПШТИНИ ВО АВСТРАЛИЈА, КОИ НЕ ЈА ПРИЗНАВААТ 
ЈУРИСДИКЦИЈАТА НА МПЦ


