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 Ваши Високопреосвештенства, Ваши Преосвештенства, Високопреподобни 
и Преподобни отци, возљубени во Христа Бога браќа и сестри, 
 сметам дека на мнозина им е позната специфичноста на состојбата со 
Црквата во Р. Македонија, и уделот, токму на медиумите во креирањето на таквите 
собитија, но сепак, на почетокот чувствувам должност да изложам краток приказ - 
што ќе се држи исклучиво до православната еклисиологија, бивајќи растоварен од 
секаков националшовинизам толку карактеристичен за нашиве простори, а 
истовремено толку атипичен за духовноста на Црквата од Исток, бидејќи во Христа 
нема веќе ни Јудеец, ни Елин,1 - а со којшто приказ бегло ќе фрлиме поглед на 
историјата на расколот во нашата татковина и неговото разорувачко дејство врз 
елементарниот критериум кај народот за тоа што е Црква, а што не е. 
 Како и во сите источно европски земји така и во Р. Македонија 
најжестокиот прогон врз Црквата започнува со доаѓањето на власт на 
Комунистичката партија. Но, додека во останатите земји гонењето на Црквата беше 
од отворен тип, во Р. Македонија комунистите дејствуваа перфидно, обидувајќи се 
под плаштот на слободата и националното освестување, според болшевистичкото 
сфаќање на тој збор,  истовремено, за своја еднократна употреба, да „создадат“ 
своја лажна  црква, а да ја искористат и понижат Православната Црква.2 Така под 
превезот на национализмот македонските комунисти создадоа марионетска верска 
организација во служба на државно-полициските интереси.3 Првиот вџашувачки 
                                                 
1 Галат. 3. 28. 
2 „Некаде во пролетта 1967 г. во Белград еден собир на високи функционери: Кардељ, Стамболиќ, 
Влаховиќ, Тодоровиќ, Стаменковиќ, Никола Минчев, Крсте Црвенковски се заклучи да се оди на 
нов собир на кој дефинитивно ќе се прогласи и возобнови старата Охридска Архиепископија како 
автокефална црква која прекинува со какви и да е натамошни канонски врски со СПЦ (оттука и со 
сите други. Денес расколничкиот синод на МПЦ токму овој датум го слави како најсветол во својата 
историја !!!). Мора да се подвлече дека на тој собир најголема поткрепа во барањето македонските 
претставници добија од Едвард Кардељ“ стр. 172. – Доне Илиевски, Смислата на некои отпори 
против автокефалијата на МПЦ, Скопје, 1970. Од овој документ јасно се гледа дека печатените 
медиуми во тоа време се фалеле со фактот дека луѓе со ултра комунистичка определба којашто го 
исклучува Бога, се занимавале со „црковни“ прашања. Според каноните на Црквата мешањето на 
светската политика во Црквата го доведува под знак прашалник кредибилитетот на Црковната 
одлука. 
3 Докази за тоа се: порано, преку нив полицијата ја контролираше секогаш антикомунистички 
настроената дијаспора, а денес на пр. при забраната на Епископот Рашко призренски г. Артемиј за 
минување низ Р. Македонија презентирана му е црна листа на епископи од СПЦ на кои им е 
забранет влез во Р. М, инаку доставена од МПЦ до државните органи за прогон. Исто така, при 
нешето протерување од манастирите полицијата ни врачи факс од архирасколникот Стефан со кој се 
бара полициска акција за наш прогон, а според кој факс-наредба полицијата и постапи, и ја 
образложи својата акција. Другите докази се поместени подолу во текстот кога расколничките 



факт е тоа што после Втората светска војна, откако на последниот канонски 
епископ (Митрополитот Јосиф) му е забранет влез во земјата, комунистите 
прогласуваат иницијативен свештенички одбор за организирање на црковниот 
живот.4 Ми се чини дека Православната Црква во својата повеќе од 
двеилјадагодишна историја не памети нешто вакво: од 1945 г. до 1958 г. на 
територијата на тогашна СРМ нема стапнато епископ. Иако сите знаеме дека 
Православната Црква е епископална, досега никој нема дадено одговор на 
прашањето во име на кој епископ тие свештеници богослужеле, и на чиј антиминс 
ја совршувале Литургијата цели 13 години. И второ, откако во 1967 г. 
самопрогласуваат автокефалност со што свесно се одлачуваат од Едната Литургија 
на Едната Вселенска Православна Црква, Ве уверувам дека до денешен ден своето 
постоење го темелат на длабоката  омраза кон Бугарите, Србите, Грците. Во 21-от 
век нивното постоење го темелат на омразата и прогласувањето внатрешни и 
надворешни непријатели. Оттука, се добива впечаток дека доколку соседните 
народи им станат пријатели со коишто ќе градат љубовен, во Христа, однос, 
расколниците едноставно би престанале да постојат. На тој начин, свесно го 
жртвуваат спасението на народот Божји во Р. Македонија, бидејќи е спротивно на 
нивната комунистичко-идеолошка матрица во Р. Македонија слободно да 
богослужат и проповедаат архиереи од Едната, Света, Соборна и Апостолска 
Црква.  
 Следејќи го благодатното предание знаеме дека светите отци Црквата ја 
претставувале како Кораб, а расколот како корито коешто оние коишто не сакаат да 
пребиваат во Коработ го спуштиле во водата и  пловат во него.5 Се претставуваат 
за Кораб, но во суштина се корито. „Тие што се наоѓаат надвор од Црквата можат 
да се спасат толку колку што се спасиле оние коишто се нашле надвор од Ноевиот 
ковчег“,6 пишува свети Кипријан Картагински. 
 Невозможно е да се гради иднината на темелите на лагата и омразата. 
За жал, токму лагата и омразата се критериумите според коишто македонските 
медиуми и новинари се натпреваруваат во пишувањето за, односно, против 
Црквата. На што се должи тоа? Прво, речиси без исклучок македонските новинари, 
слично на македонските политичари, се исцело богословски неписмени. 
Изолацијата7 во којашто на црковен план живеат граѓаните на Р. Македонија прави 

                                                                                                                                                 
епископи на МПЦ за сè и сешто бараат интервенција од државата, а државата, пак, желбите им ги 
исполнува. 
4 Митрополит Велеско повардарски и Егзарх Охридски г. г. Јован, „Богословско-историски аспект 
на расколот на Црквата во Р. Македонија и неговото надминување“ стр. 34, 35. За единство на 
Црквата, Скопје 2004 г. 
5 свети Николай Велимирович „Вярвам и в една, света, сьборна и апостолска цьрква“, 
Славянобьлгарски манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, 2003 
6 свети Киприан Картагински „За единството на Цьрквата“, Славянобьлгарски манастир Св. Вмчк 
Георги Зограф, Света Гора, 2003 
7 од 1967 г. во Р. Македонија нема дојдено да служи Литургија ниту еден православен патријарх, 
епископ, презвитер, а, и расколничкиот архиепископ нема посетено помесна православна Црква, 
освен скришно. Скопскиот универзитет заради ниското ниво одбива да го прими Богословскиот 
факултет. Богословски семинари не се одржуваат, и нема никаков проток на жива теолошка мисла. 
По барање на расколниците, полицијата не им дозволува на православните клирици од било која 
земја во светот да влегуваат во Р. Македонија што е малку чудно за 21-от век особено кога се знае 
дека добрососедските односи се услов за интегративните процеси. Американскиот амбасадор во 



да бидат, без остаток, збунети пред изопачените дневно политички ставови коишто 
новинарите ги пласираат како „богословски“, снижувајќи го притоа поимањето за 
Црквата подолу од нивото на жолт печат. Тука морам да истакнам дека ми е многу 
тешко што овие работи ги кажувам за сопствената татковина и нејзините граѓани, 
од коишто и јас сум неоткинлив дел, но Вистината т. е. Христос ми е помил од сè, а 
и според зборовите на свети Јован Лествичник, сметам дека раната може да се 
исцели само доколку се открие. 
 Поаѓајќи од најдобри намери на критичност и самокритичност, за да ја 
илустрирам неписменоста и гетоизираноста на поголемиот дел од македонските 
новинари ќе наведам неколку наслови и текстови од нашите печатени медиуми, дел 
од нив се приложени и во изложувањево како дополнителен материјал (иако од 
таквата нестручност не отстапуваат и електронските). На 23 Септември 2004 г. во 
најтиражниот весник Дневник новинарот Бранко Ѓорѓевски во текст со наслов 
„Инвазија од попови на македонските граници“ напиша: „во Македонија влегол 
епископот на БПЦ со световно име Георги Патаров. Тој бил придружуван од уште 
тројца свештеници на БПЦ кои без проблеми влегле во Македонија. Нивното 
доаѓање беше најавено од МПЦ и тие беа пуштени без проблем – изјавија вчера во 
МВР.“!!!8 Единствено Автономната Православна Охридска Архиепископија излезе 
во одбрана на светејшиот Патријарх Максим и светата Бугарска Православна 
Црква, демантирајќи, на нејзината интернет страница,  дека разбојникот Георги 
Патаров е дел од Православната Литургија=Евхаристија со којашто рековме се 
поистоветува Црквата.9 За жал, новинарот воопшто не најде за потреба во јавноста 
да каже дека средбата помеѓу Гервасиј (Георги Патаров)10 и Наум11 е средба помеѓу 
двајца расколници (раскол = ерес), а не канонски епископи, оставајќи со тоа уште 
                                                                                                                                                 
ОБСЕ Стефан Миникес веќе ја критикуваше Владата на Р. Македонија дека не треба да се меша во 
религиозните проблеми. Еве што за „македонскиот синдром“ пишува американскиот научник 
Мирон  Вајнер: оние коишто се залагаат за воспоставување на пријателски односи со соседите се 
обвинети за нелојалност, а можат да се соочат со опасности од лична природа. Бидејќи 
иредентистичките, а не нормалните теми од секојдневниот живот имаат приоритет, постои 
тенденција масмедиите да се стават во служба на власта“...  Благодарение на горекажаното 
расколниците направија во Р. Македонија наместо автентична православна духовност да цвета 
баењето, гатањето и медиокритетизмот.  
8 Во цивилизираниот свет постојат телефони и новинарите се јавуваат за да ја проверат 
веродостојноста на информацијата. Но, тоа не е случај со Р. Македонија. Бранко Ѓорѓевски можел 
да се јави во БПЦ и да праша кој е Георги Патаров. Се разбира, доколку би бил објективен и 
претходно не би ја имал завземено страната на расколничко-полицискиот режим. 
9 Митрополит Велеско повардарски и Егзарх Охридски г. г. Јован, „Богословско-историски аспект 
на расколот на Црквата во Р. Македонија и неговото надминување“, стр. 15. За единство на 
Црквата, Скопје 2004 
10 член на расколничкиот синод на Инокентиј во Бугарија 
11 расколнички епископ од МПЦ којшто пред девет месеци се прочу со својата изложена платформа 
за создавање на коалиција на расколнички цркви. Инаку, станува збор за клирик на „Македонската 
црква којашто пребива во раскол, којшто без дозвола и благослов замина од Светата Обител 
Григоријат, се наоѓа во состојба на непослушание и нема никаква духовна врска со сепреподобниот 
Катигумен на Григоријат – Архимандритот Георгиј Капсанис“ (види Обраќање на Светата 
Општина, Света Гора, Кареа 6/19 Февруари 2004, број на протокол Ф.2/5в/228, потпишано од сите 
Претставници и Претстоители коишто се во заедничкото Собрание на дваесетте свештени обители 
на Света Гора Атонска). Инаку, расколникот Наум во своите манастири го има примено 
расчинетиот клирик Атинагора Богориди. Со него и со расчинетите Никодим Царкњас и Кирил 
сослужуваат и се причестуваат сите расколнички клирици на МПЦ. 



една лузна од измама врз лицето на сопствениот народ, како и доказ за 
непрофесионалноста и отсуството на новинарски кодекс не само кај себе, туку 
преку себе и кај целото македонско новинарство. Конечно што се 
свештенослужителите Христови, та во 21-от век да им биде забрането слободно да 
се движат во Европа!  Истиот ден во весникот Време, новинарката Ивана 
Серафимова пишува дека митрополитот Јован „ги школува студентите со бугарски 
и грчки стипендии“. „МПЦ бара државата да ја спречи таа активност. Во МПЦ 
велат дека за ова треба да интервенираат државните институции“. Очигледно за 
расколничката МПЦ е најголемо зло тоа што „младите луѓе решиле да се 
школуваат во верски православни установи во Србија, Бугарија, Грција и во 
Русија.“ Сето ова, во еден ден, е навистина тврда храна за народот за којшто 
расколниците не се потрудија да стекне литургиско образование и што е најважно - 
свест за соборноста на Црквата. Напротив, нивните изјави се дека: “сестринските 
православни цркви се туѓи цркви и непријател којшто демне.“12 Цената што ја 
плаќа Р. Македонија поради тоа што го подржува опустошувачкиот раскол којшто 
сé темели на омразата - се и ваквите натписи: „Во борбите за национална слобода 
Македонците се бореле за црковно ослободување на древната Охридска 
Архиепископија како Македонска Црква“,или, тенденциозно и со омраза 
напишаното: „автономијата во 1958 била одобрена од српската расколничка 
црква“,или, „оние на кои им се помили црнците од Македонците нека бараат свои 
следбеници во Африка, а не во Македонија. Таму нека влегуваат во литургиско и 
канонско единство со црниот ѓавол.“13 Доколку го имаме Христа за критериум 
според којшто ќе ги вреднуваме сите собитија во нашиот живот, а во тоа и се 
состои големината на секој Христијанин којшто идентитетот го црпи само од 
Христа Бога, а не од минливите земни категории, лесно ќе ни биде да ја земеме 
„Историјата на Охридската Архиепископија“ на Иван Снегаров, па да разбереме 
кој за што се борел тогаш, да го разбереме она што и на врапчињата во светот им е 
јасно, а тоа е дека Самоил бил бугарски цар којшто се борел против Василиј II 
Македонец Бугароубиец, ако ја погледнеме историјата на православието ќе видиме 
дека најсветата Православна Црква во Србија никогаш не била, ниту ќе биде 
„расколничка“, а ќе видиме и дека Христос се распна за сите луѓе без разлика на 
бојата на кожата.  
 Во малограѓанскиот дух на новинарските текстови, коишто тука накратко се 
цитирани, објавени се речиси и сите други написи (во македонските медиуми: 
МТВ, Утрински весник, Вест, Канал 5 и т.н., и т.н.), поврзани со црковниот живот 
во Р. Македонија.14 Ниту еден од медиумите не отвори дебата на којашто, на 

                                                 
12 изјави на преспанско-пелагонискиот расколникот Петар за сите пишани и електронски медиуми 
на 22 Септември 2004 г. (Сител, А1, Време...) после заминувањето на митрополитите г. Кирил 
Варненски и Великопреславски и г. Игнатиј Димитријадски и Алмирски од Р. Македонија  
13 името на жалниот текстописец од обзир кон него и кон Вас нема да го спомнам. Текстот е објавен 
во Сведок на 5 февруари 2004. 
14 Мал исклучок се, не толку стручно богословски колку трезвеноумно аналитички, текстовите на 
пример на: Мирка Велиновска, Ѓурѓина Василевска, Синиша Станковиќ. Во текстот на Мирка 
Велиновска во Фокус, број 486, 15 Октомври 2004 г. се одразува реалноста, дали и колку народот на 
којшто се повикуваат во расколничката МПЦ е со нив: „Изгледа дека во новиот ССРНМ ни влезе и 
синодот на МПЦ. Ако на Бранковата таканаречена политика од егзотични земски интереси на 
неколку подгоени владици, во вакви историски моменти, и МПЦ решила да се придружи, 



пример на еден телевизиски канал со учество на клирици од МПЦ, би поканил 
епископи од сестринските православни цркви, за во разговор со нив граѓаните сами 
да дојдат до сознанија за Црквата. Напротив, после единственото интервју коешто 
со мене го направи за една локална телевизија, новинарот беше приведен и задржан 
во полициска станица од припадници на Министерството за Внатрешни работи. 
Вакви нешта се изнаслушавме и изнагледавме во последниве две-три години. 
Расколничките епископи како и многу други нешта коишто би требале да го 
одликуваат граѓанското општество (демократичноста, вистинољубието...) се 
фалсификат, на којшто бидејќи е откриен, не е возможно да се гради. Како што е 
вообичаено за расколничкиот менталитет, мнозина сеуште не можат да ја надминат 
фрустрацијата којашто произлегува од самоубеденоста дека тие знаат нешто што 
на светот му е целосно непознато. Тука, сметам дека е нужно уште еднаш да се 
посочи не само простотилакот, не само дилетантизмот, не само провинцијализмот, 
но комплетното отсуство на словесност на инсуфициентните: Александар 
Чомовски, Билјана Јовановска, па и Анета Шијакова. Еве дел од нивните 
коментари: „власта го одржува ветувањето. Договорот Црвенковски – Стефан се 
исполнува со уривање на квази-манастирот.“15 „По пријава на Преспанско 
пелагониската епархија срушен е манастирот свети Јован Златоуст бидејќи е 
граден без дозвола на МПЦ.“16 „Во оптек се термините самостојност и 
независност, зашто автономна бил премногу оптоварен и предизвикувал 
негативни реакции кај јавноста.“17 Но, еве што пишува Советот на Европската 
Унија во Извештајот за Процесот на стабилизација и асоцијација на Р. 
Македонија, конкретно за слободата на изразување и медиумите: „има голем број 
на проблеми во овој сектор, кои се во врска со актуелната законска рамка, 
недостаток од средства, недостаток од професионализам и фактот што медиумите 
покрај тоа што се поделени по етничка линија, обично не успеваат да постават 
агенда која ќе ги рефлектира колективните интереси. Потребни се и соодветни 
механизми за да се овозможи независност на медиумите... Што се однесува до 

                                                                                                                                                 
прогласувајќи незаинтересирана неутралност за интересите на својот народ, се прашувам: Што е 
фактички МПЦ? И седумчлениот синод ли, како нашата „државотворна“ власт, постои независно од 
народот – сам за себе?“ 
15 Вести А1, 15. 10. 2004. Бунило врз бунило. Темелите на тој „квази“ манастир ги осветија 
четворица канонски митрополити: г. Кирил Варненски и Великопреславски, г. Игнатиј Алмирски и 
Димитријадски, г.г. Јован Велеско повардарски и г. Марко Дремвицки на 19 Септември 2004 г. За 
осветувањето на темелите, за градењето и за рушењето на манастирот, како и за нејзиното 
дејствување, воопшто, интернет страницата на Православната Охридска Архиепископија е: 
www.poa-info.org 
16 Вести Канал 5, 15. 10. 2004. Во таа епархија постојат цел куп храмови изградени од бајачи и 
гатачи. Еден од попознатите е на бајачката Николина од Буково (македонскиот пандан на Ванѓа), во 
којшто да им се гата одат и расколничките попови. За него преспанско-пелагонискиот расколник 
Петар никогаш не побарал да биде срушен. Очигледно Петар се трансформирал во слуга на демонот 
штом седумпати барал и добил решение од министерот Агрон Буџаку манастирот на канонската 
Црква да биде срушен. А, и МПЦ се трансформирала во министерство за урбанизам штом без 
нејзина дозвола канонската Црква во Р. М. не смее да градат храмови.  
17 Медитаации на неграмотната новинарка на Утрински весник од 14. 10, 2004 г. Уште едно  
манипулирање со јавноста и неуспешен обид на несудената „богословка“ и „каноничарка“ на 
расколниците, да се контаминира кристално чистата православна еклисиологија меѓу другото 
пројавена и во Диптихот на Православната Црква каде што постојат автокефални и автономни 
цркви. Графа за самостојни нема; нема ниту одговор каде ќе ја сместат нивната „самостојност“! 



работата на новинарите, отсуството на соодветна законска рамка за пристап до 
информациите се чини дека го отежнува и  соодветното известување.“ 18 Тука нема 
да навлегуваме во кршењето на елементарните човекови слободи и право на 
вероисповед коишто се секојдневие во Р. Македонија, а за што бездруго 
одговорност носи и сожалувачки ниското ниво на, до бескрај, зависните новинари 
и политички обоените медиуми коишто се предмет во Одлуката на Советот на 
Европа за принципите, приоритетите и условите содржани во Европското 
Партнерство со Р. Македонија. Во делот на човековите права Советот одлучил: 
„да се разгледа правната рамка за радиодифузија за да се спречи политичко 
влијание и мешање и да се превземат конкретни чекори за обезбедување 
независност на регулаторното тело за медиуми.“19 

Отсуството на новинарска етика и ваквата поставеност на медиумите, 
повеќе од јасно покажува дека се наоѓаме под елементарните стандарди за 
пренесување на веродостојна информација.   

Но, за Православната Црква и нејзиниот крстовоскресен карактер доаѓа ново 
време, време на луѓе коишто не размислуваат според принципите на 
етнофилетизмот и светското новинарство. Православната Охридска 
Архиепископија е дел од тоа време. Во прилог на ова ќе посочам и еден извадок од 
текстот на еминентниот проф. др. Георги Каприев, публикуван во еден впечатлив 
бугарски медиум: „но, има и трет пат, имено да се случи предвестеното од нив: 
макар и формално присоединети кон Српскиот патријархат тие да бидат признаени 
за легитимно автономни од целиот православен свет, без да им се поставуваат 
никакви дополнителни услови. Без веќе никакви прашања, тоа би било доказ дека 
Православните цркви започнуваат да се освестуваат од својата национална 
обземеност и да покажуваат склоност за враќање кон вредностите коишто се 
наоѓаат во основата на православното учење меѓу коишто национализмот не 
присуствува во никаква форма.“20  

Да го чуеме сега и учењето на свети Никодим Агиорит, коешто навистина 
претставува скапоцено богатство за секој којшто сака да се испроба во 
пишувачката вештина. Сосема недостојно е, како што тоа го прават некои 
философи, човекот да се нарекува малечок свет во големиот, бидејќи на тој начин 
се ограничува неговото совршенство само на видливиот свет. Бог го има создадено 
човекот како голем свет, како макрокозмос во микрокозмосот поради мноштвото 
на сили коишто ги содржи, а особено словесните, умните и волните, коишто 
сетилниот и голем свет ги нема. Умот е окото на душата. И, бидејќи умот на некој 
начин е издвоен внатре во дворецот на телото, Создателот устроил пет телесни, 
чувствени органи како пет прозори – очите, ушите, носот, устата и општото сетило 
за допир, за умот преку нив да може да дојде до сопствената умна храна, односно 
до поимањето на сетилното создание, но и Божественото Писмо, а потоа воден од 
словесноста, со тоа чувство да се насочи кон доброто, благодатта, вистината и 

                                                 
18 Совет на Европската Унија, Извештај за Процесот на стабилизација и асоцијација, 
(КОМ(2004)204 финална верзија) Брисел, 30.03.2004 СЕК(2004)373 
19 Одлука на Советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Европското 
Партнерство со Р. Македонија, Брисел 30.03.2004 СОМ(2004)финален 
20 Проф. дфн Георги Каприев, „Два травматични сюжета“, Православието очи в очи с национализма 
и либерализма, Християнство и култура, Година III (2004)/брой 1 (9) www.hkultura.com 



другите дејства и совршенства на Создателот, коишто можат да се созерцуваат во 
созданието, и во Писмото. На пример, се слушне или се прочита некој збор од 
божественото Писание. Зборот го потресува и бранува воздухот... Од тој потрес 
бива погоден слушниот нерв, којшто доаѓа од мозокот и така умот се буди и го 
слуша изговорениот збор. И тогаш, размислува вака: ако зборот којшто е последица 
и плод на дејство, е толку вистинит, толку мудар, толку убав, колку ли е 
повистинит, помудар, поубав Бог Којшто го изговорил и создал? Преку зборовите 
умот се искачува од сетилното кон умното, од последиците кон причината, од 
образот кон првообразот, бидејќи според свети Дионисиј Ареопагит: „образите и 
сликите на видливите нешта се образи и слики на она што не се гледа, сетилните 
нешта на она што е умно, а одделните и мноштвени претстави на она што е 
неделиво и единствено, а на создавањето на сè појавно, му претходело Божјото 
невидливо создавање.“21 Во ова време на антропоцентричен стил на живеење, 
напишаното во медиумите воопшто и не може да го натера човека да 
созерцува од каде доаѓа прочитаното. А, и кога би се запрашал, читателот би се 
соочил со толку длабока темнина, та од здобиеното искуство, единствено би 
разбрал дека напишаното и оној што го напишал отпаднале од достоинството, на 
коешто луѓето се повикани да постојат. Имам впечаток дека на ова предупреди и 
Неговото Преосвештенство Епископот Бачки г. др. Иринеј на трибината со тема 
Црквата и медиумите во новиот милениум одржана на Машинскиот факултет при 
универзитетот во Белград, кога истакна дека: „денес постои настроение за 
опишување на лажен црковен живот.“ И: „односот на медиумите е катастрофален 
заради наводните познавачи на црковните задкулисни игри.“ 22 

Едноставно, зборувам пред сè за Р. Македонија, медиумите се затрупани во 
кич и шунд новинари, коишто сервираат темнина наместо богословие, и доколку 
некој од Црквата го каже отворено своето мислење веднаш бива нападнат со 
арсенал од комунистички фрази дека во секуларното општество Црквата не треба 
да се меша, и дека за неа најдобро е да молчи. Кој им го дава тоа право на 
комунистите, - без разлика на бојата на политичката партија од којашто доаѓаат, на 
Црквата да и го одземаат правото на мислење и искажување на мислењето, и да ја 
ставаат Црквата во улога на граѓанин од втор ред - до денес не е познато. 

Според зборовите на Епископот Јегарски г. др. Порфириј искажани на 
гореспоменатата трибина: „денес мнозина го гледаат дејствувањето на Црквата во 
идеолошки и политички контекст и таквите се повикуваат на тековите на 
Француската револуција. Според нивното мислење верата е приватна работа. 
Таквиот вид на секуларизам којшто буквално го протерува Бога го доведува 
човекот до самоуништување. Црквата преку медиумите треба да се труди да го 
десекуларизира општеството.“23  

И, на крајот, поаѓајќи од Аристотеловото политичар = Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, логично 
следува дека секој човек е политичар односно граѓанин.24 Во устројувањето на 
граѓанското општество, во коешто спаѓаат и медиумите право да учествува има 

                                                 
21 Преподобног оца нашег Никодима Светогорца, Књига духовних савета, Атос, Београд, 2003 
22 Црква и медији у новом миленијуму, 06. 10. 2004 г. www.spc.org.yu  
23 Исто 
24 спротивно на граѓанин е Ο Ι∆ΙΩΤΗΣ (идиот – човек којшто не е упатен во граѓанските работи, фиг. 
брливко, глупав) 



секој; оттука, апсолутно право на тоа има и Црквата. Во таа насока, 
протопрезвитерот Јован Маендорф ќе забележи: „една од најголемите грешки што 
на човека може да му се случи, без разлика на тоа дали учествува во политичкиот 
процес или се воздржува од него, почива во верувањето дека политичките избори 
се бирање помеѓу апсолутното Добро и апсолутното зло. Всушност, такво 
апсолутно бирање постои само на ниво на духовните реалности, каде што злото се 
нарекува грев, а самиот Бог се идентификува со апсолутната добрина. Како 
одговорни Христијани мораме да мислиме што е „подобро“ или „полошо“ за 
народот, општеството и земјата. Ние можеме да имаме различни мислења за многу 
нешта, а истовремено да останеме соединети во верата и Едната Црква. Но, немаме 
право да бидеме себични и индиферентни.“25  

Оттука, имајќи предвид колку денес, сè почесто, необјективното 
информирање може да влијае на заробување на сетилата коишто го хранат 
умот, неопходно е, Црквата постојано да се труди во точното богословско 
образование, коешто на мнозина ќе им стане цедилка низ којашто ќе 
поминува медот, а на којашто ќе се задржи нечистотијата. Така ќе се запазат и 
зборовите на свети Теодор Иерусалимски за живот во подвиг, според којшто 
грижливо ќе внимаваме на себе, за секогаш да се насладуваме со умното, пружајќи 
ги натаму и умот и желбата; и, никогаш да не нè заробат сетилните нешта, но кон 
умното да се грабаме преку сетилата, за да му се восхитуваме заради него самиот.     

 
 

Неколку примери од печатот 
 

                                                 
25 протопрезвитер Јован Маендорф, Дали хришћани имају политичку одговорност, Беседа, 
Православни богословски часопис бр. 3-4/ 92 

















 


