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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"ПОЛИТИЧКИО 
ПОНИРА ВО ЈАЗОЛО  
МЕЃУ ЦРВЕНКОВС  

Л И Ч Н И Т Е  А Н Т А Г О Н И З М И  Ј А  Н      И Ш А А Т  С Т О Л И Ц А Т А  Н А  М П ЦЛ И Ч Н И Т Е  А Н Т А Г О Н И З М И  Ј А  Н    

Македонската православна црк-
ва се овенча со "Орден на Ре-
пуб  лика Македонија", кој й го 

до дели претседателот на државата, Бран-
ко Црвенковски. На свеченоста која се 
одржа во црквата "Света Софија" во Ох-
рид присуствуваа членови на Си нодот 
на МПЦ, дел од дипломатскиот кор, како и 
претставници на верските за едници во 
земјава. Но, на мани фес тацијата нема-
ше претставници од Вла дата, која веро-
јатно го бојкотираше ше фот на држа-
вата, а не Црквата. На тој на чин, минис-
трите ја девалвираа Владата, иако не се 
скарани со МПЦ, односно со Бога. Ме-
ѓутоа, актуелната политичка не трпе ли-
вост ја направи својата ра бо та. Имено, 
ниту Господ, ниту прославата на 40-го-
дишнината од возобновувањето на Ох-
ридската архиепископија во ли цето на 
МПЦ, не успеа да ги смири страстите на 
релација шеф на државата и Влада на РМ.

Овој свечен чин ја покажа силината 
на поделеноста која владее во маке-

"Овој орден, го примаме и 
го разбираме како скапоцен 
прилог во одбележувањето 
на годишнината, но и како 
признание за местото и за 
дејноста на нашата света 
Црква и, воопшто, за 
нејзината улога во животот 
на македонскиот 
православен народ низ 
вековите и денес. Ако некој 
народ има причини да й  
биде благодарен на својата 
Црква, за својот развој и 
опстојување, македонскиот 
народ има многу причини за 
тоа", истакна Г.Г. Стефан, по 
повод добивањето на 
"Орденот на Република 
Македонија".

Дали македонската 
црковна делегација ќе добие 
"заеднички политички 
благослов" од претседателот 
Црвенковски и од премиерот 
Груевски? Прогнозата е 
негативна, бидејќи ниту 
Бранко сака да се дружи со 
Груевски, а ниту Никола може 
да го "мириса" Црвенковски.

донскиот политички врв, чиј јаз уште 
повеќе се продлабочува, наместо да се 
дистанцираат личните од националните 
интереси.

Според тоа, војната меѓу Владата на 
РМ и претседателот на државата вле-
гува во нова фаза, која дополнително ги 
комплицира односите во земјава.

НЕ МОЖЕ НАРОД ДА 
СЕ ИЗМИСЛИ

По повод 40-годишнината од воз об-
новувањето на Охридската архие пис-
копија, во лицето на МПЦ, претседателот 
на РМ, Бранко Црвенковски й го до дели 
на МПЦ највисокото државно одли ку-
вање "Орден на Република Македонија", 
оценувајќи дека секогаш македонскиот 
народ е тесно поврзан со судбината на 
неговата Црква.

"Нашата Црква не би била во вис тин-
ска смисла на зборот македонска кога 
не би ја имала истата судбина на сè дру-
го што го носи предзнакот македонско: 
народ, јазик, идентитет, култура, а тоа е 

да биде негирана, условувана, обес пра-
вена. Тоа се работи, кои не му припаѓаат 
само на минатото туку, за жал, се при-
сутни и денес. Никој не може да из-
мисли ниту народ, ниту црква. Може да 
се измисли само тоа што не постои, а 
постоењето на нашиот македонски на-
род, држава и Црква не може да го ви-
дат само оние кои ги држат своите очи 
упорно затворени. Ова е Црква за на-
родот и со народот. Таа опстојува затоа 
што е народна, затоа што е израз на 
волјата на народот кој ја сочинува и кој 
ја сака како таква - македонска", истакна 
Црвенковски. 

"Во времињата кога немавме сво ја 
држава, нашата Црква ни беше и 
Црква и држава, ни беше сè. Хра-
мовите и манастирите ни беа ис-
точници и сејачи на пис меноста и 
книжнината, на про светата и на 
културата", потенцира поглава рот 
на МПЦ Г. Г. Стефан.

СВЕЧЕНИОТ ЧИН НЕ ГИ ДАДЕ ПОСАКУВАНИТЕ СВЕЧЕНИОТ ЧИН НЕ ГИ ДАДЕ ПОСАКУВАНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ, БИДЕЈЌИ НЕЧИЈ "КОМПАС" Е РАСИПАН РЕЗУЛТАТИ, БИДЕЈЌИ НЕЧИЈ "КОМПАС" Е РАСИПАН 
- ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ И - ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ И 
ПОГЛАВАРОТ Г.Г. СТЕФАН БАРААТ НАСОКАПОГЛАВАРОТ Г.Г. СТЕФАН БАРААТ НАСОКА
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Т БЛАГОСЛОВ" 
 Т ОД КАРАНИЦАТА 
КИ И ГРУЕВСКИ  

Л И Ч Н И Т Е  А Н Т А Г О Н И З М И  Ј А  Н      И Ш А А Т  С Т О Л И Ц А Т А  Н А  М П Ц И Ш А А Т  С Т О Л И Ц А Т А  Н А  М П Ц   
"Историјата на нашиот ма кедонски 

народ е тешка и стра дал ничка. Таа е 
исполнета со туѓи владеења и поро-
бувања, со негирања и асими лирања 
со огромни жртви и тра гедии. Токму 
таква е и историјата на нашата МПЦ. И 
како што нашиот народ никогаш не 
потклекна и не изгуби на деж, не се 

и нејзиното историско дело", изјави ше фот 
на др жавата. 

Архиепископот Охридски и Ма ке дон-
ски Г.Г. Стефан му се заблагодари на 
претседателот Црвенковски.

"Одликувањето е орден кој како сво-
ја заслуга и радост треба да го дожи ве-
еме сите заедно - со сите чеда на МПЦ. 
Тој й се дава на институцијата Маке-
донска православна црква, но всушност 
одликувањето им припаѓа на сите неј-
зини членови, бидејќи таа не е просто 
институција, туку жив организам - тело 
Христово кое го сочинуваат сите при-
падници на Црквата", истакна Г.Г. Стефан 
во своето обраќање. 

"Овој орден го при маме и го раз би-
раме како скапоцен при лог во од бе-
лежувањето на годиш нината, но и како 
признание за местото и за дејноста на 
нашата света Црква и, воопшто, за неј-
зината улога во животот на маке дон-
скиот православен народ низ вековите 
и денес. Ако некој народ има причини 
да й биде благодарен на својата Црк-
ва, за својот развој и оп сто јување, ма-

57 мм. Орденскиот знак со соодветна 
јазолна карика висока 3,5 см е врзан за 
герданот на орденот. Штитот од ѕвез-
дата е претстава на споени брановидно-
тутунови зраци. Во централното поле е 
вметнат соодветен рубин. Маргинал-
ниот венец на медалјонот е составен од 
нишка од брилијанти. 'Орденот на Ре-
публика Македонија' е изработен од 18 
- каратно злато, а лентите за ордените 
се од маорирана свила", се истакнува во 
образложението за доделувањето на 
Ор денот. 

Отворениот политички судир ги за-
сени сите црковни напори за надми-
нување на проблемите поврзани со 
спорот меѓу МПЦ и СПЦ. Истовремено, 
тој добива друга димензија, бидејќи на-
јавената средба меѓу грчките и маке дон-
ските владици бара духовна и поли тич-
ка сплотеност, која ќе ги надмине сите 
поделби, кои во овој момент создаваат 
напната домашна атмосфера. 

Имено, по веста дека ГПЦ позитивно 
одговорила на барањето на МПЦ за 
средба со владиците од Атина, многу ра-
боти се отворени, иако сепак ќе би дат 
условувани од "православниот брат" 
СПЦ. Но, прашање е дали македонската 
црковна делегација ќе добие "заед нич-
ки политички благослов" од Црвен ков-
ски и од Груевски. Во овој момент, вак-
вата прогноза е негативна, бидејќи ниту 
Бранко сака да се дружи со Груевски, а 
ниту Никола може да го "мириса" Цр-
венковски. Станува збор за тешка спе-
цифична политичка поделеност, која 
преминува во личен антагонизам, кој сè 
повеќе им пречи на националните и на 
црковните интереси. Затоа на средбата 
со грчкиот митрополит Хризостом мо-
ра да се оди во мир и општа благо сос-
тојба. Но, доколку страните не се по ми-
рат, тогаш тоа може да нè доведе до 
ситуација на целосен национален и цр-
ковен дебакл, кој сигурно ќе има дале-
кусежни последици врз положбата на 
МПЦ меѓу другите сестрински цркви. 

Црковната дипломатија мора да има 
силна поддршка од политичките фак-
тори во земјава, бидејќи непријателот 
ги користи сите врски за да ја унакази 
МПЦ, која мака мачи со национал шо ви-
нистите на СПЦ, кои сигурно се поддр-
жани и од одделни грчки владици. Нив 
ги радува поделеноста во македонскиот 
политички врв, бидејќи токму разеди-
нетоста претставува нивно најголемо 
оружје. Таквата внатрешна политичка 
содржина се одразува и во односите на 
Синодот на МПЦ, кој како вејка на вет-
рот постојано се приклонува на разни 
леви или десни политички струи. Всуш-
ност, секое црковно "потпикнување" е 
иницирано од страна на политичката 
моќ во СДСМ или во ВМРО-ДПМНЕ. За-
тоа, сите црковни или политички белји 
мора да се бараат во трлото на одре-
дени домашни моќници, кои инаку без 
провокациите би немале работа. 

откажа од правото на соп ствена ид-
нина, така и нашата Црква го зачувува 
своето опстојување. Како ре ка поно р-
ница - некогаш видлива, неко гаш не, но 
секогаш присутна и со свое длабоко 
извориште и свој предодреден пат. Се-
когаш и во најтешкото со својот маке-
донски народ. Токму во периодите на 
најцрните ропства, МПЦ беше еден од 
стожерите на македонското нацио нал-
но и духовно опстојување, еден од глав-
ните чувари на македонскиот на цио-
нален идентитет, бранител на на цио-
налното, духовно и културно бо гат ство. 
Беше храбрител, духовен хра ни тел, из-
вор на верба, чувар на огнот и бла го да-
рение на неа тој оган никогаш не згас-
на", оцени претседателот. 

"На овој на чин, во име на сите наши 
гра ѓани, ис кажувам почит и оддавам 
при знание кое се однесува на сите ми-
нати и се гашни членови на МПЦ: архие-
пи скопи, епископи, членство, монаси, 
но и на се кој православен верник, за 
тоа што си те заедно во рамките на 
своите мож ности и должности се вгра-
дија во она што денес претставуваат МПЦ 

кедонскиот народ има многу причини 
за тоа. Нашата национална е и црковна 
и црковната е национална ис торија. 
Црквата, која ја има историската при-
вилегија да го прими ова одли кува ње, е 
родена врз проповедта на Светиот апос-
тол Павле и врз богољубието на муд ри-
от цар Јустинијан, растена преку делото 
на Св. Кирил и Методиј, утврдена преку 
енормното пастирување на Св. Климент 
и подвизите на Св. Наум, чу ва на преку 
грижата на многубројните од Бога из-
брани духовници и свештено служители 
од нашиот род", додаде Ар хиепископот 
Стефан. 

ОРДЕНСКАТА ЅВЕЗДА
Одликувањето "Орден на Република 

Македонија" се состои од орденски знак 
на гердан и од орденска ѕвезда. 

"Орденската ѕвезда има основна 
кружно-ѕвездеста форма, со димензија 
од 91 мм. Медалјонот на орденската 
ѕвез да е идентичен со орденскиот знак. 
Тој е во кружна форма со димензија од 

Архиепископот Г.Г. Стефан ис-
такна дека доделениот Орден им 
припаѓа на сите "кои тагуваа по 
славната Охридска архиепи ско-
пија, на сите кои се обидуваа да 
ја обноват, на оние кои по по ра-
зите во востанијата и бурите ос-
тануваа простум, на оние кои за 
ништо не ја менуваа слободата 
на татковината и на Црквата и, 
конечно, на оние кои во 1967 го-
дина ја вратија целосната слава 
на древната Охридска архиепи-
скопија".


