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МПЦ БАРА ИЗВИНУВАЊЕ ОД ИВАН СТОИЉКОВИЌ
Лидерот на партијата на Србите не може да информира, туку само да
дезинформира, вели владиката Петар
Билјана

Јовановска

Македонската православна црква и директорот на Агенцијата за
односи со верските заедници бараат извинување од лидерот на
Демократската партија на Србите во Македонија, Иван Стиљковиќ, по
неговата уцена дека и давал рок од три месеци на МПЦ да каже до
каде биле преговорите со СПЦ. Иван Стиљковиќ во емисијата „Код“ на
Канал 5 се самопрогласи за фактор во меѓуцрковниот спор меѓу
Македонската и Српската православна црква.
„Јас ја чекам уште малку МПЦ да ги претресе предлозите и сето она
што е предмет на разговорите со Српската православна црква и да
излезе и да ги информира граѓаните на Македонија. Еве, јас им
порачувам и ним и на целата македонска јавност, доколку не го
направат тоа за три месеци, јас ќе излезам и ќе ја информирам
македонската јавност за текот на преговорите и до каде се стигнати“.
Стоиљковиќ јавно соопшти дека лично го поканил Вранишковски да
присуствува на Светосавската академија во Драмскиот театар, иако
еден ден пред нејзиното одржување во нашиот весник негираше дека
воопшто е запознат со доаѓањето на српскиот егзарх во Македонија,
кој поради судската одлука за изрекување затворска казна од 2,5
години изминатите две години не стапна на македонска почва.
Зошто Владата ја одмолча грубата провокација со присуството на
Вранишковски на Академија, која е финансирана од државниот буџет?
Дали овој молк навестува некои други ветришта и релации на власта

со МПЦ. Јасно е само дека Вранишковски не дошол случајно на
Светосавската академија.
Портпаролот на Синодот на МПЦ, г. Тимотеј, за изјавата на Стиљковиќ
вели: „Тој никогаш не учествувал во преговорите со СПЦ и не може да
информира. Може да повели и да дезинформира“. Митрополитот
преспанско-пелагониски Петар, пак, го оцени овој став како
непримерено мешање на еден политичар во внатрешните работи на
Црквата. „Црквата е одвоена од државата, а аналогно на тоа и од
политиката, па не може да биде предмет на оцени, мислења, директни
влијанија и, згора на се, на закани од претставници на политички
партии во решавање на статусот на МПЦ. Особено кога притоа
заземаат страна на која се противниците на Македонската
православна црква“.
Г. Петар смета дека со провокацијата изречена од лидерот на
Демократската партија на Србите во Македонија не само што ги
навреди МПЦ и нејзините верници, туку се кршат основните принципи
на слободно дејствување на МПЦ во татковината и пошироко и
директно поткопување на нивните темели. „Особено со давање
поддршка на т.н. ПОА, која не може да биде супститут на МПЦ,
бидејќи нема ниту капацитет на Црква, ниту, пак, поседува тела и
органи кои би требало да ги има една автономна црква. Во
конкретниов случај, му препорачуваме на Стоиљковиќ да се извини за
грубата закана што и' ја упати на МПЦ“, ни изјави владиката Петар.
Валентина Божиновска, директорка на Агенцијата за односи со
верските заедници, во изјавата за „Утрински весник“, исто така, смета
дека Иван Стоиљковиќ ќе треба да и' се извини и на МПЦ и на
македонската јавност за својата реторика. „Ниту еден политичар, ниту,
пак, државата не може да се меша во хиерархијата на Црквата и
неговиот повик до МПЦ за три месеци да го реши спорот со СПЦ го
оценувам како индивидуална, невкусна политичка реторика.
Едноставно, тоа е политичка некултура и немање политички сенс.
Стоиљковиќ може да ги повика членовите на својата партија, ама не и
членовите на Синодот и Македонската православна црква. Ова е
негова политичка акробација“, цени Божиновска.

Иако партијата на Стоиљковиќ е коалиционен партнер на премиерот
Никола Груевски, нашата соговорничка не верува дека е тоа некаков
изменет државен став спрема МПЦ. „Раководам со Агенцијата, но не
знам што решава Синодот на МПЦ во однос со спорот со СПЦ, бидејќи
тоа е проблем за кој тие самостојно одлучуваат“, појаснува
Божиновска.
Цане Мојановски, поранешен претседател на Комисијата за односи со
верските заедници и познавач на состојбите во МПЦ, по изјавата на
Стиљковиќ вели дека тој настапува „како политичар опиен од власта“.
Но, од друга страна, присуството на претставник на српскиот
претседател Борис Тадиќ на Светосавската академија го оценува како
осмислен потег и своевиден пробен балон. Наедно, нагласува оти „со
фактот дека власта не го искоментираа влегувањето на Вранишковски
во Македонија, јасно е дека се работи за премолчена согласност,
бидејќи без нечие одобрение тој не можел да ја премине македонската
граница“.

