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Ваша
Високопреосвештенства,
Ваша
Преосвештенства,
Високопреподобни и преподобни оци, у Христу Богу браћо и сестре,
сматрам да је мнoгима познато специфично стање Цркве у Р.
Македонији, и управо удео медија у креирању такве ситуације, али ипак, на
почетку осећам дужност да изложим кратак приказ – заснован на
православној еклисиологији, растерећен од националшовинизма толико
карактеристичног за наше просторе, а истовремено толико атипичног за
духовност Цркве са Истока, зато што у Христу нема више Јудејца ни
Јелина,1 - а коjим приказом површно ћемо бацити поглед на историју
раскола у нашој отаџбини и његово разарајуће дејство на елементарни
критеријум код народа о томе шта је Црква, а шта није.
Као и у свим источно европским земљама тако и у Р. Македонији
најжешћи прогон Цркве започиње доласком Комунистичке партије на власт.
Но, док је у осталим земљама гоњење Цркве било отвореног типа, у Р.
Македонији комунисти су деловали перфидно, покушавајући под плаштом
слободе и националног освешћења, у бољшевистичком смислу речи,
истовремено, да ''створе'' своју лажну цркву, једнократне употребе, и да на
тај начин искористе и пониже Православну Цркву.2 Тако под плаштом
национализма македонски комунисти створили су марионетску верску
организацију у служби државно-полицијских интереса.3 Прва зачуђујућа
чињеница је то што после Другог светског рата, пошто је последњем
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Галат. 3,28.
″Негде у пролеће 1967 год. у Београду на једном скупу високи функционери: Кардељ,
Стамболић, Влаховић, Тодоровић, Стаменковић, Никола Минчев, Крсте Црвенковски
дошли су до закључка да се прогласи и обнови стара Охридска Архиепископија као
аутокефална црква која прекида било какве канонске везе са СПЦ (а тиме и са свим
осталим. Данас расколнички синод МПЦ-а, слави овај датум као најбитнији у својој
историји !!!). Мора да се нагласи да је највећи пропагатор ове идеје био Едвард Кардељ ″
стр.172.– Доне Илиевски, Смислата на некои отпори против автокефалијата на МПЦ,
Скопје, 1970 г. Из овог документа јасно се види да се штампа у то време хвалила
чињеницом да су људи ултра комунистичког опредељења који не верују у Бога, бавили
″црквеним″ питањима. Канони Цркве сматрају да мешање политике у Цркву ставља у
питање кредибилтет Црквене одлуке.
3
Докази за то су: раније је полиција преко њих контролисала антикомунистичку дијаспору,
а данас при забрани Епископу Рашко-призренском г. Артемију да прође кроз Р.
Македонију, презентована му је црна листа Епископа СПЦ којима је забрањен улазак у Р.
Македонију, иначе, достављена од МПЦ до државних органа прогона. Исто тако, приликом
акције прогона из наших манастира, полиција нам је уручила факс архирасколника Стефана
којим се захтева полицијска интеревенција против нас, а према истом документу полиција
је и поступила и образложила своју акцију.
2

канонском епископу (Митрополиту Јосифу) забрањен улаз у земљу,
комунисти проглашавају свештенички иницијативни одбор за организовање
црквеног живота.4
Чини ми се да православна Црква у својој двехиљадугодишњој историји не
памти нешто слично: од 1945 г. до 1958 г. на територију тадашње СРМ није
ступио епископ. Иако сви знамо да је Православна Црква епископална, до
сада никада нико није дао одговор на питање у име којег епископа су ти
свештеници богослужили, и на чијем антиминсу су савршавали Литургију
пуних 13 година. Друго, после 1967 г. године када су прогласили
аутокефалност, чиме су свесно себе искључили из Једне Литургије
Васељенске Православне Цркве, уверавам Вас да до данашњега дана своје
постојање темеље на дубокој мржњи према Бугарима, Србима, Грцима. У 21
веку своје постојање темеље на мржњи и проглашавању унутрашњих и
спољних непријатеља. Отуда, стиче се утисак да уколико им суседни
народи постану пријатељи са којима ће градити однос љубави у Христу,
расколници, би једноставно престали да постоје. На тај начин, свесно
жртвују спасење народа Божјег у Р. Македонији, јер је супротно њиховој
комунистичко идеолошкој матрици, да у Р. Македонији слободно богослуже
и проповедају архијереји Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве.
Следујући благодатном предању знамо да свети оци Цркву
представљају као Брод, а раскол као корито које су они који не желе да буду
у Броду, спустили у воду и плове у њему.5 Себе представљају као Брод, али,
у суштини, они су корито. ″Они који се налазе изван Цркве могу да се спасу
толико колико су се спасили они који су се нашли изван Нојеве барке″6,
пише свети Кипријан Картагински.
Немогуће је да се гради будућност на темељима лажи и мржње. На
жалост управо лаж и мржња су критеријуми по којима се македонски
медијуми и новинари такмиче у писању за, односно, против Цркве. Због
чега је то тако? Прво, зато што су македонски новинари, као и политичари,
исцело богословски неписмени. Изолација7 у којој живе грађани Р.
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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.
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свети Николай Велимирович ″Вярвам и в една, света, сьборна и апостолска цьрква″,
Славянобългарски манастир Св. Вмчк. Георги Зограф , Света Гора, 2003.
6
свети Киприан Картагински ″За единството на Църквата″,Славянобългарски манастир Св.
Вмчк. Георги Зограф, Света Гора, 2003
7
од 1967 г. у Р. Македонији није дошао да служи Литургију ни један православни
патријарх, епископ, презвитер, а, и расколнички архиепископ није посетио ни једну
помесну православну Цркву, осим у тајности. Скопски универзитет због ниског нивоа
образовања одбија да прими Богословски факултет. Богословски семинари се не организују,
нема никаквог тока богословске мисли. На тражење расколничких епископа, полиција не
дозвољава улазак на територији Р. Македоније, православних клирика из било које земље у
свету, што је мало чудно за 21 век, особито када се зна да су добросуседски односи
предуслов за интеграционе процесе. Амерички амбасадор ОБСЕ –а Стефан Миникес
критиковао је владу Р. Македоније да не треба да се меша у религиозне проблеме. Ево шта
о ″македонском синдрому″ пише амерички научник Мирон Вајнер: они који се залажу за
добросуседске односе оптужени су за нелојалност, а могу да се суоче и са опасношћу личне

Македоније посматрајући са црквеног становишта, чини да буду збуњени,
без остатка, пред навалом политичких ставова који су од стране новинара
представљени као ″богословски″, снижавајући поимање о Цркви на нивоу
жуте штампе. Морам да истакнем да ми је веома тешко да ово говорим о
мојој отаџбини и њене грађане, од којих сам и ја неоткинљиви део, али
Истина т. ј. Христос милији ми је од свега другог, а по речима Св. Јована
Лествичника, сматрам да рана може да се излечи једино ако се открије.
Имајући најчасније намере, критичности и самокритичности,
илустрираћу неписменост и гетоизираност већег дела македонских
новинара, наводећи неколико примера и наслова из македонских писаних
медија, део њих приложени су у овом приказу као допунски материјал (мада
у таквој нестручности и неупућености не заостају ни електронски медији). У
најтиражнијим новинама Дневник 23 септембра 2004 г. новинар Бранко
Ђорђевски у тексту под насловом ″Инвазија попова на македонској
граници″ пише: ″у Р. Македонији ушaо je епископ БПЦ са световним
именом Георги Патаров. Он је био у пратњи са још тројицом свештеника
БПЦ који су без проблема ушли у Р. Македонију. Њихов долазак је
предходно био најављен од стране МПЦ и они су ушли без проблема –
изјавили су јуче у МУП Р. Македоније.″!!!8 Једино је Аутономна
Православна Охридска Архиепископија стала у заштиту светијеjшег
Патријарха Максима и свете Бугарске Православне Цркве, демантирајући,
на својој интернет страни, да је разбојник Георги Патаров део православне
Литургије=Евхаристије са којом се као што смо рекли поистовећује Црква.9
На жалост, новинар уопште није навео да сусрет између Гервасија (Георгија
Патарова)10 и Наума11 био сусрет између двојице расколника, (раскол =
природе. Будући да иредентистичке, а не нормалне теме из свакодневног живота имају
приоритет, постоји тенденција да се масмедији ставе у службу власти″... Као последица
свега овога расколници су допринели да у Р. Македонији уместо аутентичне православне
духовности цвета бајање, гатање и медиокритетизам.
8
У цивилизованом свету постоје телефони и новинари се јављају како би проверили
веродостојност информације. Али, то није случај у Р. Македонији. Бранко Ђорђевски ја
могао да се јави у БПЦ и да пита ко је Георги Патаров. Разуме се уколико би желео да буде
објективан и уколико већ унапред не би заузео страну расколничко-полициског режима.
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 г.
10
члан расколничког синода Инокентија у Бугарској.
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расколнички епископ МПЦ-а који се пред девет месеци прочуо својом изложеном
платформом о стварању коалиције расколничких цркава. Реч је о расколничком клирику
″македонске цркве, који је без благослова и дозволе напустио Свету Гору тачније манастир
Григоријат, налази се у стању непослушања и нема никакве духовне везе никакве са
свепреподобним Катигуменом Григоријата – архимандритом Георгијем Капсанисом″ (види
Обраћање Свете Општине, Свете Горе, Кареја 6/19 фебруара 2004, број протокола
Ф.2/5в/228, потписано од свих представника и предстојатеља који су у заједничком
Сабрању двадесет свештених манастира Свете Горе Атонске). Расколник Наум је у својим
манастирима примио рашчињеног клирика Атинагору Богоридија. Са њим су и рашчињени
Никодим Царкњас и Кирило који саслужују и причешћују се са свим расколничким
клирицима МПЦ-а.

јерес) а не канонских епископа, варајући тако свој народ, остављајући доказ
своје непрофесионалности и отсуство новинарског кодекса на само код себе,
већ преко себе и код целог македонског новинарства. Шта представљају
свештенослужитељи Христови, те им се не допушта у 21ом веку да се
слободно крећу Европом! Истог дана у дневним новинама Време, новинарка
Ивана Серафимова пише да митрополит Јован ″школује своје студенте
бугарским и грчким стипендијама″. ″МПЦ тражи од државе да спречи такву
активност. У МПЦ наводе да због овога треба да интервенишу државне
институције″. Очигледно, за расколнике МПЦ највеће зло је то што су
″млади људи решили да се школују у верским православним школама у
Србији, Бугарској, Грчкој и Русији.″ Цела ова ситуација је тврда храна за
народ који нема одговарајуће литургијско образовање и свест о саборности
Цркве, што је наравно последица небриге расколничких епископа за свој
народ. Напротив, њихове изјаве су: „сестринске православне цркве су туђе
цркве македонском народу и непријатељ који вреба“.12 Цена коју плаћа Р.
Македонија због подршке расколника који свој идентитет црпе из мржње, су
и овакви наслови: ″Саставни део борбе за националну слободу Македонаца
је и ослобођење Охридске Архиепископије као Македонске Цркве″, или,
тенденциозно и са мржњом написано: ″аутономија од 1958 г. била је
одобрена од српске расколничке цркве″, или, ″онима којима су дражи црнци
од Македонаца нека траже своје следбенике у Африци, а не у Македонији.
Тамо нека улазе у литургијско и канонско јединство са црним ђаволом.″13
Уколико имамо Христа за критеријум према коме ћемо вредновати све
догађаје из нашег живота, а у томе се састоји величина сваког Хришћанина
који идентитет црпи само од Христа Бога, а не од променљивих земаљских
категорија, биће нам лако да узмемо ″Историју Охридске Архиепископије″
Ивана Снегарова, па да схватимо ко се зашта борио тада, да разумемо оно
што је и врапцима у свету јасно, а то је да је Самоил био бугарски цар који
се борио против Василија II Македонца Бугароубице, ако погледамо
историју православља видећемо да најсветија Православна Црква у Србији
никада није била, нити ће бити ″расколничка″, а видећемо и да се Христос
распео за све људе без разлике на њихову боју коже.
У малограђанском духу новинарских текстова, који су овде накратко
цитирани, објављени су готово и сви други написи (у македонским
медијумима: МТВ, Утрински весник , Вест, Канал 5 итд, итд.), повезани са
црквеним животом у Р. Македонији.14 Ни један од медија није отворио
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изјава преспанско-пелагонијског расколника Петра за писане и електронске медије 22
Септембра 2004 г. (Сител, А1, Време…) после одласка митрополита г. Кирила Варненског
и Великопреславског и г. Игњатија Димитријадског и Алмирског из Р.Македоније.
13
име жалосног текстописца из обзира према њему и према Вама не спомињем. Текст је
објављен у листу Сведок 5 фебруара 2004.
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Мали су изузетак, не толико стручно богословски колико трезвеноумно аналитички,
текстови на пример: Мирке Велиновске, Ђурђине Василевске, Синише Станковића. У
тексту Мирке Велиновске у Фокус, број 486, од 15 октобра 2004 г. одражава се реалност, да
ли и колико је народ на који се позивају у расколничкој МПЦ са њима: ″Изгледа да нам је у
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дебату, на коју би, на пример, на неком од телевизијских канала, уз учешће
клирика МПЦ, позвао епископе из сестринских православних цркава, како
би у разговору са њима грађани сами дошли до сазнања о Цркви. Напротив,
после јединог интервјуа које је самном направила једна локална телевизија,
новинар је био приведен и задржан у полицијској станици од припадника
Министарства унутрашњих послова. Таквих ствари смо се наслушали и
нагледали у последње две три године. Расколнички епископи су, као и
много шта друго што би требало да одликује грађанско друштво
(демократичност, истинољубље...), фалсификат, на коме, будући да је
откривен, не може да се гради. Као што је уобичајено са расколничким
менталитетом, већина још не може да превазиђе фрустрацију која произлази
из самоубеђености да они знају нешто што свету није уопште познато.
Сматрам да је ту потребно још једном указати не само на простаклук, не
само на дилетантизам, не само на провинцијализам, већ на комплетно
одсуство словесности инсуфициентних: Александра Чомовског, Биљане
Јовановске, па и Анете Шијакове. Ево дела њихових коментара: ″власт је
одржала обећање. Договор Црвенковски − Стефан се испуњава рушењем
квази манастира.″15 ″По пријави Преспанско-пелагонијске епархије срушен
је манастир свети Јован Златоуст будући да је грађен без дозволе МПЦ.″16
″У оптицају су термини самосталност и независност, јер би термин
аутономна, био превише оптерећен и изазивао би негативне реакције код
јавности.″17 Но, ево шта пише Савет Европске уније у Извештају о процесу
стабилизације и асоцијације Р. Македоније, конкретно о слободи
изражавања и медија: ″постоји велики број проблема у овом сектору, који
су у вези са актуелним законским оквирима, недостатком средстава,
земаљских интереса неколико угојених владика, у оваквим историјским тренутцима, и
МПЦ решила да се прикључи, проглашавајући незаинтересовану неутралност за интересе
свог народа, питам се: Шта је фактички МПЦ? И, дали и седмочлани синод, као и наша
″државотворна″ власт, постоји независно од народа, сам за себе?″
15
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недостатком професионализма и чињеницом да медији, поред тога што су
подељени по етничкој линији, обично не успевају да поставе програм који
ће рефлектовати колективне интересе. Потребни су и адекватни механизми
да се омогући независност медија… Што се тиче рада новинара, одсуство
адекватног законског оквира о приступима до информација чини се да
отежава и адекватно извештавање.″18 Ту нећемо улазити у кршење
елементарних људских слобода и право на вероисповест
што је
свакодневица у Р. Македонији, а зашта несумљиво, одговорност носи и
жалосно низак ниво безгранично зависних новинара и политички обојених
медија, који су предмет Одлуке Савета Европе о принципима, приоритетима
и условима садржаним у Европском Партнерству са Р.Македонијом. У
делу о људским правима савет је одлучио: ″да се размотри правни оквир за
радиодифузију како би се спречио политички утицај и мешање и да се
предузму конкретни кораци за обезбеђивање независности регулационог
тела за медије.″19
Одсуство новинарске етике и оваква постављеност медија, више него јасно
показују да се налазимо испод елементарних стандарда за преношење
веродостојне информације.
Но, за Православну Цркву и њен крстоваскрсли карактер долази ново
време, време људи који не размишљају према принципима етнофилетизма и
светског новинарства. Православна Охридска Архиепископија јесте део тога
времена. У прилог овоме навешћу и један сегмент текста еминентног прф.
др. Георгија Каприева, публикованом у једном утицајном бугарском медију:
″но, постоји и трећи пут, наиме да се догоди наговештено од њих: макар и
формално прикључени Српском Патријахату, да буду признати за
легитимно аутонимни од целог православног света, без постављања икаквих
допунских услова. Више без икаквих питања, то би био доказ да
православне цркве започињу да се освешћују од своје националне
обузетости и да показују склоност враћању према вредностима које се
налазе у основи православног учења где национализам није присутан ни у
каквој форми″.20
Да чујемо сада и учење светог Никодима Агиорита, које заиста
претставља скупоцено богатство сваком ко жели да се испроба у вештини
писања. Сасвим је недостојно, као што чине неки философи, да се човек
назива мали свет у великом, јер се на тај начин ограничава његово
савршенство само у видљивом свету. Бог је створио човека као велики свет,
као макрокозмос у микрокозмосу због мноштва сила које садржи, а посебно
словесне, умне и вољне, које чулни и велики свет нема. Ум је око душе. И,
будући да је ум на неки начин издвојен изнутра у палати тела, Творац је
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начинио пет телесних, чувствених органа као пет прозора – очи, уши,
ноздрве, уста и опште чуло додира, како би ум кроз њих могао да долази до
сопствене умне хране, односно до осећања и поимања чулне творевине, али
и Божанственог Писма, а затим да би се тим осећањем усмерио, вођен
словесношћу, ка доброти, благодати, истини и другим Творчевим дејствима
и савршенствима, који се могу сазрцавати у творевини и у Писму. На
пример, чује се или прочита нека реч из Божанственога Писма. Реч потресе
ваздух и уталаса га… Тим потресом бива погођен слушни нерв, који долази
из мозга и тако се ум буди и слуша изговорену реч. И тада, размишља
овако: ако реч која је последица и плод дејства толико истинита, толико
мудра, толико лепа, колико ли је истинитији, мудрији, лепши Бог Који ју је
изговорио и створио? Преко речи ум се пење од чулног ка умном, од
последица ка узроку, од образа ка првообразу и ономе што се изображава,
јер према светом Дионисију Ареопагиту: ″образи и слике видљиве ствари су
образи и слике оног што се не види, чулне ствари онога што је умно, и
издељене и мноштвене представе онога што је неиздељено и јединствено, а
стварању свега тога појавног, предходило је невидљиво стварање Божје.″21
У ово време антропоцентричног стила живота, написано у медијима
уопште не може да натера човека да сазрцава одакле долази прочитано.
А, и када би се запитао, читалац би се суочио са толико дубоком тамом, да
би од добијеног искуства, једино разумео да су написано и онај који је то
написао отпали од достојанства у коме су људи позвани да постоје. Имам
утисак да је на ово упозорио и Његово Преосвештенство Епископ Бачки г.
др. Иринеј на трибини са темом Црква и медији у новом миленијуму
одржаној на Машинском факултету при универзитету у Београду, када је
истакао да: ″данас постоји тежња за описивањем лажног црквеног живота″.
И: ″однос са медијима је катострофалан, због тобожњих познаваоца
црквених „закулисних радњи“″.22
Једноставно, говорим пре свега за Р. Македонију, медији су затрпани
у кичу и шунду новинара који сервирају таму уместо богословља, и уколико
неко из Цркве каже отворено своје мишљење, одмах бива нападнут
арсеналом комунистичких фраза да у секуларном друштву Црква не треба
да се меша, и да је за њу најбоље да ћути. Ко даје то право комунистима,
независно од боје политичке партије из које долазе, да Цркви одузимају
право на мишљење и изношење мишљења и да стављају цркву у улогу
грађанина другог реда – до данас није познато.
Према речима Епископа Јегарског г. др. Порфирија исказаним на
горе поменутој трибини: ″данас постоје многи који сагледавају деловање
Цркве у идеолошком и политичком контексту и такви се позивају на
тековине Француске револуције. Вера ја, по њиховом мишљењу, приватна
ствар. Такав вид секуларизма који буквално протерује Бога, доводи човека
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до самоуништења. Црква кроз медије треба да се труди да десекуларизује
друштво″.23
И, на крају полазећи од Аристотеловог политичар = Ο ΠΟΛΙΤΗΣ,
логично следује да је сваки човек политичар односно грађанин.24 У
устројавању граћанског друштва где спадају и медији право учешћа има
свако, отуда, апсолутно право на то има и Црква. У том смеру,
протопрезвитер Јован Маендорф ће забележити: ″једна од најкрупнијих
грешака која се човеку може десити, без обзира на то дали учествује у
политичком процесу или се уздржава од њега, почива у веровању да су
политички избори бирање измећу апсолутног Добра и апсолутног зла. У
ствари, такво апсолутно изабирање постои само на нивоу духовне реалности
- где се зло назива грехом, а сам Бог идентификује се апсолутном добротом.
Као одговорни хришћани морамо мислити шта је ″боље ″ или ″горе″ за
народ, друштво и земљу. Можемо имати различита мишљења о многим
стварима, а да истовремено останемо сједињени у вери и Једној Цркви. Али
немамо право да будемо себични и индиферентни″.25
Отуда, имајући у виду колико данас, све чешће необјективо
информисање може утицати на заробљавање чула која хране ум,
неопходно је, да се Црква стално труди у тачном богословском
образовању, које ће многима постати цедиљка кроз коју ће пролазити
мед, а на којој ће се задржати нечистоћа. Тако ће се запазити и речи
светог Теодора Јерусалимског о животу у подвигу, према којима ћемо
брижљиво пазити на себе, како бисмо се свагда наслађивали умним,
пружајући ка томе и ум и жељу; и да нас никада не оробе чулне ствари, него
да се ка умном отимамо кроз чуло, да би смо му се дивили по њему самом.
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