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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Кои беа причините за 
средбата меѓу папата 

Бендикт XVI и вселенскиот 
патријарх Вартоломеј I за 

време на посетата на 
папата на Истанбул? Зошто 

таа се случи токму во 
Турција? Ќе има ли 
помирување меѓу 

католиците и 
православните? Наскоро 

треба да се одржи Осмиот 
вселенски собор, настан 

кој ќе се случи по 13 века. 
Главна цел на средбата ќе 

биде - обединување на 
христијаните.

Папата досега посети 
многу православни земји: 

Романија, Грузија, 
Бугарија, Украина, Грција... 

Неодамна му врачија 
покана да ја посети и 

Македонија. Сепак, 
најголема желба на папата 
е да ја посети Русија каде 
православната црква на 

оваа земја има најголемо 
влијание врз севкупниот 

православен свет.

Поделбата меѓу христијаните е свет -
ски скандал. До оваа констатација 
заеднички дојдоа папата Бене дикт 

XVI и вселенскиот патријарх Вартоломеј I 
во Истанбул. Тоа беше почеток на но ви-
от христијански дијалог за надминување 
на разликите. Тие ја поддржаа работата 
на Мешовитата комисија за теолошки 
дијалог, основана во 1979 година. Кои 
беа причините за средбата меѓу папата 

Бенeдикт XVI и вселенскиот патријарх 
Вартоломеј I за време на посетата на 
папата на Истанбул? Зошто таа се случи 
токму во Турција? Ќе има ли помирување 
меѓу католиците и православните? Ова 
се прашања на кои во наредниот пе ри-
од се очекуваат интересни одговори. 
Наскоро треба да се одржи Осмиот все-
ленски собор, настан кој ќе се случи по 
цели 13 века. Главна цел на средбата ќе 
биде ништо помалку освен обединување 
на христијаните. Посетата на римо ка-
толичкиот поглавар на Турција отвори 
многу дилеми и анализи. Почна гло бал-
ниот проект за приближување на хрис-
тијанските цркви во светот за да се над-
мине илјадагодишниот раскол меѓу ка-
толиците и православните. Колку за 
потсетување, поделбата се случила во 
1054 година. Планирано е обедину ва ње-
то да се случи токму на Осмиот собор. 
Се очекува на католиците и на право-
славните да им се придружат и протес-
тантите. На највисоко ниво би се разго-
варало за надминување на бариерите и 
за унифицирање на црковните бого слу-
жења во сите три христијански цркви. 
Папата Бенедикт XVI ја искажа надежта 
со зборовите: "Сè уште не можеме за ед-
нички да ги славиме светите мистерии, 
но затоа се молиме да дојде ден во кој 
светото заедништво ќе се исполни". На 
идното сехристијанско собирање учес-
тво ќе земат највисоките црковни погла-
вари од сите три цркви. Досега се одр-
жани седум вселенски собори во пе ри-
одот од IV до VIII век. Последниот ги 
собра црковните великодостојници во 

далечната 787 година, а од тогаш цели 
13 века не се појави иницијатива за нов 
собор. Доколку навистина се случи ини-
цијативата за обединување на христи-
јанството, според многумина, тоа би 
било резултат на ширењето на исламот 
низ немуслиманските подрачја. Идејата 
за христијанското помирување почна 
да зајакнува по терористичките напади 
на Ал каида врз Њујорк и Вашингтон во 
2001 година. Тој чин предизвика благо 
консолидирање на редовите меѓу по-
делените христијански заедници, кое со 
текот на времето доби и поголеми ди-
мензии. Идејата јакнеше по доаѓањето 
на Бенедикт на престолот во папската 
држава. Главна цел на папата Бенедикт 
е да се создаде едно христијанство без 
внатрешни поделби. Тоа би било голема 
брана за ширењето на исламот низ ев-

Обединувањето на пра во слав-
ните цркви со останатите од 
христијанската религија со себе 
ќе повлече и бројни промени. 
Една од нив е промената на Ју-
лијанскиот календар со Грего-
ријанскиот, кој се употребува 
речиси во цел свет. Во право-
славните цркви постои поделба 
на мислењата по ова прашање. 

По Јулијанскиот календар се водат Руската, Македонската, Срп-
ската црква, Ерусалимската патријаршија и монашката заедница 
на Света Гора, додека по Грегоријанскиот се водат Грчката и 
другите помесни цркви. Грегоријанскиот календар го промени 
Јулијанскиот во 1582 година со одлука на папата Гргур XIII, по кој 
го доби и името. 
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ропските земји и останатите немусли-
мански подрачја. За Ватикан особено 
загрижувачки е тоа што високи 57 про-
центи од популацијата во САД им при-
паѓа на протестантите. 

ГОЛЕМАТА ШИЗМА И 
РЕФОРМАЦИЈАТА

Посетата на Бенедикт XVI на Турција 
беше во сенка на затегнатите односи 
меѓу хрис тијаните и муслиманите. Јас-
но е дека ватиканскиот понтиф имаше 
цел да се оправда за неодамна дадената 
из јава во облик на цитат дека исламот 
низ светот се шири со помош на меч. 
Исто така, тој сакаше да го поддржи ма лу-
бројното христијанско малцинство во 
оваа исламска земја преку начелото за 
почитување на верските слободи и пра-
ва. Во турската јавност средбата на ри-

мокатоличкиот поглавар со вселенскиот 
патријарх на православните цркви во 
Истанбул беше дочекана како про во-
кација. Тука нема ништо лошо за мусли-
манскиот свет, но бројни аналитичари 
прокоментираа дека тоа е чин кој от-
сликува заедништво на христијаните про-
тив исламот. Турција има мала хрис ти-
јанска заедница од околу 100.000 вер ни-
ци, главно, православни. Нивното пра-
во на вероисповед е гарантирано во 
турскиот Устав, но постојат и рестрикции 
и ограничувања, бидејќи за изградба на 
верски храмови и училишта е потребна 
дозвола од државата, која тешко се из-
дава. Турците се оправдуваат дека рес-
триктивните дозволи не се последица 
на притисокот од исламските групи, тука 
поради секуларните принципи. Инаку, 
турската држава не прифаќа приватни 
верски школи. Сепак, многу христијани 
во Турција сметаат дека врз нив се врши 
голем притисок од страна на мусли-
маните и чувствуваат дека целосно не 
му припаѓаат на државниот систем. Во 
потпишаната декларација папата Бене-
дикт и патријархот Вартоломеј ја нагла-
сија важноста од слобода на веро ис-
повеста и верските права на мал цин-
 ствата. Дел од турските официјални прет-
ставници овој чин го протолкуваа како 
своевиден притисок на државата, која 
го пропагира т. н. нелиберален секу ла-
ризам.  

Два историски пресврта биле те мел-
на причина за создавање два големи 
огранока на христијанството, кои пос-
тојат и денес, православието и католи-

Католицизмот е органи зи ран 
како христијанска црк ва која има 
своја хиерархија. Клериците се 
разликуваат по видот на служ ба-
та во за едницата. Таму постојат 
три вида хиерархија: свеште нич-
ка (бискуп, презбитер, ѓакон), ка-
нонска (папа, ординариј, декан, 
жупник, капелан) и почесна (кар-
динал, митро по лит, надбискуп, 
прелат, каноник и пребендар). Католичката црква е надна цио-
нална и централизирана. Врховен поглавар е папата кој со по-
мош на Светата столица и нејзините тела упра вува со сеопштата 
црква во заедништво со бискупите. Биску пиите се делат на де-
канати, со кои управуваат декани. Дека натите се делат на жупи, 
со кои управуваат жупници, а им помагаат капелани. 

цизмот. Првиот бил т. н. голема шизма 
меѓу Истокот и Западот, која се случила 
во 1054 година, иако расправата меѓу 
грч кото и латинското христијанство поч-
нала со векови порано. Источната црква 
ги одбивала барањата на римскиот бис-
куп за врховната власт, а постоеле и не-
согласувања околу прашањата дали Све-
тиот дух произлегол од Синот, како и од 
Отецот, што Источната црква и денес го 
одбива. Вториот раскол се случил во XVI 
век и е познат под името "реформација". 
Тогаш од римокатолиците се одделиле 
протестантите. Лутеранската црква е 
главна протестантска заедница во Гер-
манија и во Скандинавија. Облик на 
влас та е синодот, а само некаде сè уште 
постои бискуп. Постојат уште баптис-
тички цркви кои го одбиваат крстењето, 
методистички, презбитеријански и други. 

ВИШИ И 
ПРИВИЛЕГИРАНИ 

РАСИ
 

Во средниот век, во Европа пра во-
славната црква ја дели моќта со като-
личката. Тогаш двете христијански црк-
ви биле лути ривали. Католичките свеш-
теници работеле на разбивањето на 
единството на православието и доне-
каде успеале во тоа кога папската др-
жава одбила да им помогне на право-
славните народи во одбраната од Ос-
манлиската империја. Од ова може да се 
види колку црквите и водечките вер-
ници всушност се луѓе кои не се вис-
тински верници во Бога, туку ги гледаат 
своите интереси. Некогаш одамна кога 
луѓето не й плаќале данок на црквата 
најгрубо ги убивале, што секако не е 
христијански чин. И денес во верските 
храмови на христијанството постојат 
вал кани работи, а се сведува на логиката 
да му се земат пари на народот што, 
исто така, не е христијански. Обично во 
светот владее мислењето дека като ли-
ците се некој вид виша раса во однос на 
православните, што секако создава фрус-
трација кај православната црква. Вер-
ската приврзаност кон едната или кон 
другата вера беше и мотив за многу 
војни во светот, па и на Балканот. Поз-
ната е тезата дека Хрватите биле по-
чиста раса од Србите само затоа што й 
припаѓале на католичката црква. Од 
друга страна, пак, католичката црква за 
разлика од православната, многу пати 
досега ги надминала и границите на 
своите овластувања кога станува збор 
за улогата на една црква. Често на своја 
рака таа преземала и политички потези, 
кои се коселе со статутот на верските 
заедници. Зад дејноста на папската др-
жава сè уште се кријат многу извештаи, 
анализи и шпекулации дека е орга ни-
затор на убиства, атентати, па и војни. За 
разлика од неа, православната црква 
водела мирољубива политика, не само 
декларативно туку и практично. Исклу-



чок се војните на просторите на пора-
нешна Југославија, во кои СПЦ од стра на 
на некои извори се спомнува како про-
пагатор на воената психоза во Босна. 

ВАТИКАН  - ПАРТНЕР 
ИЛИ РИВАЛ?

  
Своевремено и папата Јован Павле 

Втори покажуваше добра волја кон пра-
вославието, искажувајќи жалење за ис-
то риските неправилности и постапките 
на членовите на Римската црква кон хрис -
тијаните од Истокот. Тој побара простор 
за дијалог меѓу двете вери на хрис ти-
јанството, кои потоа би се обединиле во 
една универзална црква. Но, сепак пра-
вославната црква не подаде рака на 
таквите апели од Ватикан, бидејќи во 
нив не гледаше искрени намери, туку 
обиди за претопување на православните 
народи во католички. Предлогот кој дој-
де од Ватикан да има еден универзален 
папа над сите епископи, кој би бил од 
Рим, секако дека не им одговараше на 
великодостојниците од православната 
црква. Тие, пак, сметаат дека постои само 
еден Богочовек, а тоа е Исус Христос. 
Папизмот како догма го заменува бого-

Најзначајни во право слав на-
та за ед ница се Грчката и Руската 
црква. Власта не му при паѓа на 
поединец, туку на екумен ски от 
концил. Секоја национална црк ва 
има свој патријарх, а цари град-
скиот па тријарх е првиот меѓу 
ед нак вите. Пра вославната црк ва 
ги признава само првите седум 
собори, а осмиот го смета за рас-
колнички.  

човештвото и тоа има цел да се наметне 
над епископската црква. Таквата верска 
политика доведе до длабоки промени и 
раскол во XI век. По Вториот ватикански 
собор, одржан во 1965 година, Рим нас-
тапува со ставот дека унијатите треба да 
бидат мост на зближување кон право-
славието. Но, православците нив ги сме-
таат за камен на сопнување. Како и да е, 
со текот на времето овие разлики се ли-
берализираат и омекнуваат. Редовните 
возвратни посети на претставници од 
Ватикан и од Истанбул веќе не се про-
токоларни, туку имаат и друга цел. До-
сега папата посети многу православни 
земји: Романија, Грузија, Бугарија, Украи-
на, Грција... Неодамна му врачија покана 
да ја посети и Македонија. Сепак, најг о-
лема желба на папата е да ја посети 
Русија, каде православната црква на оваа 

земја има најголемо влијание врз сев-
купниот православен свет. Но, за да се 
реализира таа идеја веројатно ќе треба 
да помине уште долго и мачно време. 
Ватикан создаваше свои црковни струк-
тури во Москва без знаење на Руската 
црква, така што тој чин сè уште не му е 
простен на папата. Русите сè уште се 
сомневаат во добрите намери на римо-
католичката црква. Епископите во Мос-
ква проценуваат дека кон Руската црква 
Ватикан се однесува како ривал, а не 
како партнер. Во времето на Горбачов и 
на Елцин, администрацијата во Кремљ 
одлучуваше на кој начин ќе се негува 
соработката со Ватикан, за разлика од 
Путин, кој сега му препушта на пат ри-
јархот Алексеј да ја донесе одлуката кога 
римокатоличкиот поглавар може да ја 
посети Москва. 


