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Значи, не знаеме по којпат, но некои работи мора да ги повториме:
Демократската партија на Србите во Македонија ја истакнува цврстата верба
дека односите на СПЦ и МПЦ нема, не смеат и едноставно не можат да ги
расипат одличните меѓунационални односи помеѓу граѓаните од македонско и
српско етничко потекло и добрите меѓудржавни односи помеѓу Република
Србија и Република Македонија.
Кога го истакнуваме ова ги имаме в предвид изјавите и искривоколчените
ставови кои никако не водат кон смирување на создадената состојба.
Демократската партија на Србите во Македонија ќе ги вложи сите свои
капацитети кон намалување на тензиите и смирување на страстите, бидејќи
непобитен факт е дека припадниците на српската етничка заедница во
Македонија се и најголеми жртви на меѓусебните несогласувања меѓу двете
цркви. Затоа што во околностите на расколот Србите во Македонија со децении
се апсолутно единствена етничка заедница на која не и е дозволено основното,
со Устав и законите загарантираното право, слобода на вероисповед.
Но последните изјави и интервјуа на еден црковен големодостојник од
редовите на МПЦ, Владиката Брегалнички Агатангел, дадени во неговиот
познат неканонски стил, не само што ја вознемирија целата македонска јавност,
туку уште подлабоко ги навредија, вознемирија и го исплашија секој припадник
на српската национална заедница во Република Македонија.
Интервјуто на Агатангел објавено во Старт од 09 јануари 2004 е
преполно со ставови кои сосема се разликуваат од неговите обиди да се
претстави како Господово чедо кое повикува, цитираме: „Да ја обновиме
надежта во доброто, правдата, љубов и радоста„, за да со своите јасно
изразени ставови, преполни со омраза, се потруди да го оживотвори
спротивното. Тој самиот признава и се прашува, цитираме „Зошто и од кои
причини во црквата која треба да биде сведок на љубовта и убавина, се
собрало толку грдотија„. Се надеваме дека тука беше самокритичен и пред се,
мислеше на себе и нему сличните.
Продолжувајќи понатаму, сосема намерно, за српскиот народ дава
генерална карактеристика, во ниту еден момент не разграничувајќи ги поимите
црква – народ, црква – држава. Цитираме, „Србите никогаш, па ни сега, не ни
мислеле добро. Тие, (мислејќи на нас, Србите, докажано лојални граѓани на
РМ) премногу се обременети со омраза, кај нив се уште тлее страсната желба

на кој било начин, па ако треба и преку лешеви, да граничат со нашиот јужен
сосед.„ Продолжувајќи понатаму со небулози: „Србите се очигледно
продолжена рака на грчкиот хегемонизам. Ваква борба за територии и ваквата
политика се погубни за православието воопшто.„
Вака изговорените зборови на Господовото чедо Агантангел повеќе му
прилегаат на црниот ѓавол отколку на едно свештено лице. Неговите зборови
повикуваат на меѓунационална омраза на два, по сите свои карактеристики,
блиски народи, притоа отворено повикувајќи на линч врз Србите, слично на
свештените лица од усташките хорди на Павелиќ и нивната парола „Србе на
врбе„.
Колкава пак христијанска вера и љубов кон своите верници, овој за жал
владика, покажа во своите празнични посланија, може да се види низ следните
примери: фрли анатема врз еден македонски научник и го нарече квазинаучник
само затоа што тој се осмели да ги побара своите законски права врз
сопствениот имот, што пак задираше во интересите на Господовото чедо
Агатангел. Во иста пригода како опозиционер ја искритикува политиката на
актуелната влада (која впрочем ја проголта мамката и до гуша се заглави во
проблемот за кој очигледно нема решение), своите неистомисленици ги обвини
за „градење сојуз со мрачните сили„, а со најгруби зборови се нафрли и врз
Уставниот суд на РМ, обвинувајќи еден од највисоките државни органи дека во
него „седат само старци и докажани комунисти„.
Бидејќи во напливите на омраза Владиката Агатангел го прекрши
кривичниот законик на Република Македонија, Демократската партија на
Србите во Македонија ги повикува органите на прогонот, МВР, Јавното
Обвинителство, да преземат законски мерки против сторителот на кривично
дело, ширење на верска и национална омраза и за преземените мерки и
активности да ја известат македонската јавност.
И во оваа пригода остро им се спротивставуваме на сите обиди на
неодговорни политичари оваа состојба да ја искористат во дневно-политички
цели за прибирање на ефтини политички поени кај загрижените верници, со
продавање на ефтин национализам, а истовремено истите тие, објективно
мошне малку или воопшто не ги познаваат црковните проблеми. Во исто време
им обрнуваме внимание дека со таквото однесување, ја преземаат врз себе и
одговорноста за туѓите, на ваков непримерен начин, изнесени ставови.
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