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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсли ку ваат 
нашата отво   ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но 
обја ву ваме и текстови кои не се во со гласност 
со на шата уре ду вачка поли тика.

Н Е СЛ АВН А  Г И Н ИСОВ А  Н Е СЛ АВН А  Г И Н ИСОВ А  
КНИ Г А  Н А  С Р АМО ТКНИ Г А  Н А  С Р АМО Т

Долгогодишната рашомонијада со апсурдните мили он-
ски суд    ски црковни процеси во Австралија продолжува и 
барем засега многумина се големи скептици дека брзо може 
да им се види крајот, а тоа не води никаде, освен во ќорсокак, 
бидејќи делбите се погубни, а губитници се сите.

Намес то да се придонесе за смирување на тензиите и на 
состојбите, наместо со објективен пристап и со новинарското 
правило - да се слушнат двете страни заради правда и вистина, 
на 6 април на МТВ - сат, во една емисија се пласира многу 
искривен, тенденциозен и пристрасен колаж снимен овде во 
Австралија, исклучително држејќи ја страната на владиката 
Петар, кој и самиот многу нападно и контрапродуктивно се 
сликаше и зборуваше контра оние кои не се со него. А со него 
не дека не се само 3-4, туку всушност дупло повеќе црковни 
општини не го поддржуваат и затоа, наместо тврди ставови и 
напад врз напад и исклучивост без крај, треба на маса да се 
стават факти, компромис и добра волја.

Зарем е в ред за неподобни, за недомаќини или најлошо за 
арамии и за апатриди да се прогласуваат цели управни 
одбори на црковно-народните храмови како, на пример, "Св. 
Петка" во Сиднеј, тој семакедонски духовно-просветен, обра-
зо вен и културен дом, кој со години и децении е големо, зна-
чајно и култно место на Македонците. Своевидна матица, не-
баре беше наша амбасада во Нов Јужен Велс, пред чии порти 
и олтар е горд секој нашинец, бидејќи со мудроста, снаод ли-
воста, работата, даренијата и татковинската и љубовта кон Бога, 
во овој далечен свет, во нашата втора татковина, успеавме да 
изградиме велелепна црква, со прекрасен голем дрво резба-
рен иконостас, со фрескописани ѕидови, со простор кој дава 
мир и одишка за верниците и претставува собиралиште за 
младите. Илјадници млади доаѓале и доаѓаат, се собираат во 
ансамбли, во клубови, негувајќи ги старокрајните традиции и 
обичаи, што е брана против одродувањето, а е афирмација на 
името македонско во Австралија и многу пошироко и пода-
леку. Од "Св. Петка" потекна и идејата за формирање Прос ветно-
училишен одбор, кој е многу значајна алка и заслужен фактор 
за можноста во образовниот систем на оваа земја, што е 
единствен пример надвор од границите на Република Маке до-
нија, да се изучува македонскиот јазик во редовна настава.

И сега наместо ние да одиме напред, да се развиваме, да 
отвораме нови катчиња-библиотеки, културни центри, дебати, 
сесии, наместо да ги фокусираме силите за и понатаму уште 
повеќе и поупорно да се афирмира името македонско, ние ги 
трошиме тие сили, нерви и пари по судови, делби и на омраза.
Жално е што во емисијата бевме наречени демек "другата 
стра на"! Нема друга, трета или петта страна. Едно е маке дон-
ското јадро, кое во изминатиот век се вгради во значајните 
мултиетнички австралиски страници. Сè друго е тенденциозно 
и невистинито.

Маратонски судски процеси во кои, за жал, цркви и вер-
ници тужи владиката Петар. Во емисијата тој објаснуваше дека 
сè тоа се случувало за во МПЦ да се врателе имотите од оние 
цркви кои биле регистрирани како инкорпорирани, па ком-
паниски, кои не го почитувале неговиот Правилник (1995), 
додавајќи дека имотите се Божји и да се вратат кон мајката 
Црква. Имотите се на црквите. Тие се од народот и за народот. 
Никој никаде не ги однел. Со парите се градат, се реновираат 
храмовите, се инвестирало во корисни и неопходни објекти, 
мисии, активности. А не да "фрчат" обвинувања кои немаат 
никаква основа и се нереален приказ на состојбите за други 

цели и пред јавноста. Та, нели е срамота што со околу 200 
судски рочишта одржани досега, ние сме за неславна гинисова 
книга на срамот. Ги отфрламе со индигнација тврдењата на 
некои соговорници, кои уште и се крстеа пред камерите, дека 
целата вина за сè ова е на "Св. Петка", која не сака помирување 
со владиката Петар. И двете неодамнешни последни средби 
со него, во надеж дека работите ќе се поместат на добро, за 
жал, не донесоа ништо ново, туку повторување на познатите 
тврди барања, ставови и коментари. Во таква ситуација, на ре-
довната месечна седница членското собрание на црковната 
општина, на кое беа присутни стотина, не двајца-тројца, по 
дебатата и по отворањето на сите прашања, не сакаа ниту да 
слушнат за помирување, со такви уцени и ставови.

Долгогодишна е оваа рашомонијада. И овој Велигден "Св. 
Петка" остана без свештеник, што е жално и непримерно. Во 
оваа општина и не само во неа, туку во сите општини, работеле 
цели генерации доблесни Македонци, честити луѓе, кои не 
штеделе време, труд и пари, биле ентузијасти и лојални, и род-
нокрајно и новотатковински, па сакале и оставиле добри дела, 
трајни вредности. Тие се влог и за генерациите по нив во мул-
тикултурната мапа на Австралија. Срамота е тие луѓе да се на-
рекуваат недолично и да им се лепат етикети кои не ги заслу-
жиле. Во една ваква ситуација ние ќе се оддалечуваме, на мес-
то да се приближуваме и како браќа да твориме, да создаваме, 
да се гордееме едни покрај други. 
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