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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Ц Р В  В О  ЈА Б ОЛ КОТО  Н А  РА З Д О Р О ТЦ Р В  В О  ЈА Б ОЛ КОТО  Н А  РА З Д О Р ОТ

Последниот Црковно-народен ар-
хијерејски собор, одржан во пра-
вославниот храм во село Ка лиш-

та, Струшко, покажа дека раздорот во 
Синодот на МПЦ, предизвикан со рас-
колот од 2002 година, сè уште не е за-
творено прашање, бидејќи Црквата сè 
повеќе богослужи со политичко, а не со 
Божјо слово.

Тоа значи дека сè до оној момент 
кога Синодот ќе реши да изнајде един-
ство и ќе расчисти со "ѓаволскиот дух" 
во себе, тогаш тој навистина ќе може 
верно да му служи на народот, на вер-
ниците, па ако сакате и на Бога, кој греш-
ките не ги мери со постигнувањето 
слава, туку со кроткост и мерност во 
свое то тело. 

Според тоа, без разлика што МПЦ 
привремено го одложи прашањето за 
додавање на името Охридска архиепи-
скопија, кое всушност и не треба да би-
де некој спор, бидејќи само по себе тоа 
е наследно и не може да биде при-
своено, туку украдено од т.н. "Јованова 
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Охридска архиепископија, 
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Владиците треба да решат 
која страна ќе ја фатат, 
црковната или и натаму ќе се 
дел од некоја политичка 
линија, односно на некој 
начин е блиска или 
диригирана од страна на 
оската Белград - Атина.

црква", покажува дека Синодот и ар-
хијерејите треба да ги надминат лич-
ните, речиси "партиски интереси", кои 
не придонесуваат за заштита на по-
ложбата на МПЦ и за опстојувањето на 
македонскиот народ на овие простори.

Затоа, ова црковно поглавје нека 
биде поука дека со глава низ ѕид не 
можат да се решат црковните прашања, 
туку со мудрост и смерност во гра де-
њето на имиџот на МПЦ.  

ОТВОРЕНИ ПОДЕЛБИ
Поглаварот на Македонската пра во-

славна црква, Архиепископот Охрид-
ски и Македонски Г.Г. Стефан, кој чино-
началствуваше со светата архијерејска 
литургија, одржана во катедралната 
црква "Св. Софија" во Охрид по повод 
празникот Собор на македонските св-
етители, изјави дека измените на Ус та-
вот на Црквата ќе стапат во сила тогаш 
кога ќе дојде време за тоа. 

"Донесените одлуки на Синодот ос-
тануваат да важат и тие ќе бидат сме-
стени во животот на Црквата тогаш кога 
членовите на Синодот и Соборот ќе ре-

веројатно под притисок на јавноста се 
одложи за некој нареден собор.

Замрзнувањето на промените, од-
носно исфрлањето на точката број 10, 
која ги подгреа страстите и поделбите 
во Синодот, а се однесуваше на измени 
и дополнувања на Уставот на МПЦ, со 
кои требаше да се добие префор му-
лација или измена на името на МПЦ со 
можната додавка Охридска архиепи-
скопија, не го решија вистинскиот про-
блем.

Имено, владиците треба да го решат 
најгорливото прашање, а тоа е која ст-
рана да ја фатат, црковната или и натаму 
да се дел од некоја политичка линија, 
која на некој начин е блиска или ди-
ригирана од страна на оската Белград - 
Атина.

Дали оската Белград - Атина сè уште 
има скриени приврзаници во Синодот 
на МПЦ е главното прашање на кое тре-
ба да се одговори, бидејќи сите дилеми, 
кои последниве неколку години се от-
ворија, ја ставаат нашата Црква во под-
редена положба и поради тоа сите тур-
буленции штетно влијаат врз Црквата 
воопшто.

шат за тоа", оцени Г.Г. Стефан, кој се 
обиде да го скрие раздорот меѓу вла-
диците во Синодот, кој беше покренат 
поради додавањето на Охридска ар-
хиепископија кон името на МПЦ и за 
промени на грбот. 

Неговото Блаженство проценува де-
ка нема поделби во Синодот, а како по-
тврда за тоа тој го нагласи присуството 
на делегации од сите епархии на МПЦ 
на Соборот, како од земјата, така и од 
дијаспората. 

Инаку, Црковно-народниот собор и 
литургијата беа по повод петте децении 
од Вториот црковно-народен собор 
одр жан во 1958 година, на кој беше во-
зобновена автокефалноста на Орхид-
ската архиепископија во лицето на 
МПЦ. Очигледно лицето беше нагрдено 
поради наследството, кое е товар и 
поука. На свечениот јубилеен собор во 
струшко Калишта најголемо внимание 
предизвика предлогот за измени на 
Уставот на МПЦ, каде беа амандманите 
за промена на името и на грбот, што 

Тоа значи дека тврдокорната линија 
во Синодот успеја да го врати приматот, 
кој по расколот во 2002 година го беше 
загубил, но сè уште не се чувствува 
сигурен дека го победил противникот.

ДОЛГОТРАЕН ПРОЦЕС
Дали противникот е во Синодот или 

тој има свои пипала, па затоа "шејтанот" 
си игра мајтап со Црквата и со вер-
ниците?

Црковните кругови оценуваат дека 
овој обид не само што бил атак врз 
МПЦ, туку и врз Република Македонија, 
бидејќи очигледно ова прашање беше 
покренато во време кога се одвиваат 
преговорите меѓу Скопје и Атина.

Тоа значи дека МПЦ не смее да им 
биде инструмент на македонските по-
литичари, бидејќи не станува збор за 
дневно-политички цели, туку за де ле-
кусежни национални, државни, па ако 
сакате и црковни интереси.

МПЦ ГО ЗАЧУВА   ИМЕТО, МПЦ ГО ЗАЧУВА 
НО ГО ЗАГУБИ ПР  ЕЗИМЕТО!НО ГО ЗАГУБИ ПР 
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Во секој случај, одложувањето е 
подобро решение од натамошна ес-
калација на судирот меѓу владиците во 
Синодот во МПЦ. Но, тоа сепак ги по-

кажа сите слабости во црковното тело, 
на една страна се митрополитот Ти мо-
теј и велешкиот владика Агатангел, а на 
друга се останатите.

"Всушност, се работи за еден по-
долготраен процес, со кој Уставната ко-
мисија работи на овие нешта. Наеднаш 
тие се поврзаа со една пежоративна 
конотација, со она што се случува во 
политиката на Македонија, во процесот 
со името на Република Македонија. Ко-
га синодската седница ќе утврди дека 
тие се подготвени, тие одат до Соборот", 
изјави владиката Методиј.

"Овој пат најдовме многу аномалии, 
заради кои не требаше да бидат по ста-
вени на овој Собор", оцени Златанов.

Во Резолуцијата, која беше донесена 
како завршен документ на овој Собор, 
меѓу другото, беше потенцирано задо-
волството од воведувањето на веро-
науката во образовниот систем, потоа 
потребата да се забрза процесот на де-
национализацијата со враќање на цр-
ковните имоти, но и апелот за постиг-
нување духовно и национално един-
ство на македонскиот народ, и зачу-
вување на името на државата.

На ова се осврна и поглаварот, Ар-
хиепископот Стефан, кој зборуваше на 
почетокот од работниот дел на Соборот 
и призна дека едно од најголемите не-
задоволства во Црквата е заради нере-
шениот статус на МПЦ и нејзиното не-

признавање.
"Повеќе од јасно е дека македонското 

црковно и државно прашање, особено 
прашањето со името, за жал, е нај го-
лемата пречка и за признавањето од 
Цариградската патријаршија. Но, наше 
е и понатаму да продолжиме да ја 
чуваме верата, да ја чуваме Црквата", 
истакна Архиепископот Г.Г. Стефан.

Митрополитот Кирил изјави дека МПЦ, која се темели на 
Охридската архиепископија како нејзин неиздвоен дел, 
всушност се едно исто или човечка душа и тело кои не можат 
да се одделат.

"Пред сè, кога станува збор за додавка, за додавање или за 
одземање апсолутно не станува збор за работа од таков 
карактер. Па, само во преамбулата, на десеттина места се 
спомнува институцијата Охридска архиепископија. И Уставот 
е целосно испреплетен со древната Охридска архиепископија", 
оцени митрополитот Кирил.

"Ако се расправа во контекстот како што е титулата на 
архиепископот, архиепископ Охридско-Македонски, што 
значи, или треба да се менува титулата на архиепископот или 
треба да се усогласи името на архиепископијата со титулата", 
изјави г. Петар.

МПЦ ГО ЗАЧУВА   ИМЕТО,  ИМЕТО, 
НО ГО ЗАГУБИ ПР  ЕЗИМЕТО!ЕЗИМЕТО!

ЦРКОВНО-ПОЛИТИЧКИ ХОР ИЛИ ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБОР!?ЦРКОВНО-ПОЛИТИЧКИ ХОР ИЛИ ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБОР!?


