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1. Вовед 
Погрешните толкувања на соборноста (католичноста) на Црквата можат да 

бидат мотив за појава на еклисиолошки ереси. За православното предание, факт е дека 
секоја помесна Црква возглавена со канонски потврден Епископ е соборна 
(католичанска) Црква. Но, Црквата е исто така една, света, соборна (католичанска) и 
апостолска, како што тоа го изразува Символот на верата. Всушност, токму при 
восогласувањето на овие две вистини се јавува проблемот од кој се произведуваат 
погрешните толкувања и еклисиолошките ереси. Како е можно секоја помесна Црква 
во светот да биде потполна, католичанска (соборна) Црква кога Црквата е само една и 
само затоа може да биде потполна, католичанска, односно соборна? 
 Одговорот на ова прашање е суштински за Црквата, но тој е суштински и за 
насловената тема. Имено, неспорно е дека расколниците во Р. Македонија имаат еден 
надворешен облик на соборност којa произлегува од лигургијската структура на 
Православната Црква која тие тврдат дека ја прифатиле. Поаѓајќи од таму, тие сметаат 
дека е тоа достаточно да се наречат Црква. Но, не само што е крајно сомнително дали 
тие имаат автентична литугијска структура, а со тоа и автентична помесна Црква, 
бивајќи во раскол, тие се во неединство со другите помесни Цркви, што е секако втор, 
но не помалку неопходен услов за да се биде соборна Црква. 
 Прашањето значи, на кое ќе се потрудиме да дадеме едно еклисиолошко 
видување би можело да се постави вака: Дали е доволно да се имитира (подржува) 
литургиската структура на Црквата и со тоа да се биде потполна, соборна 
(католичанска) Црква? Дали во обидот да се покаже како Црква, а не исполнувајќи го 
вториот услов за соборноста на Црквата, расколничката организација во Р. 
Македонија не прави и еклисиолошка ерес? 
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 2. Помесната Црква како соборна (католичанска) 
 Црквата не е творба на светот. Таа е Божја. Затоа, нејзиниот идентитет не е во 
ништо што е производ на светот. Нејзиниот идентитет е надвор од доменот на 
историјата и се наоѓа во некоја метаисторија, но тоа воопшто не значи дека тој 
идентитет не е присутен и во историјата. Метаисторичноста од која Црквата го црпи 
својот идентитет со црковен речник ја нарекуваме есхатон или литургијски, уште 
попрецизно речено, Царство Божјо. 
 Црквата е икона на таа последна реалност, на Царството Божјо на она што 
историски сеуште не е во потполност оприсутнето, а во овој свет е присутно само 
иконично. Таа е превземање на иднината и нејзиниот продор во сегашноста е 
пренесување на она што сеуште конечно не се случило во амбиентот на современоста. 
Затоа, Црквата е онаа која пребива1 во светот. Таа нема на земјата место на постојан 
престој бидејќи тоа место е надвор од овој створен простор и време. Нејзиното 
постојано место на престој е Новиот Ерусалим, кој сеуште во конечна форма не е 
воспоставен, но присутен е во овој свет како икона. 
 Местото и времето каде, како во икона, се објавува Новиот Ерусалим е 
литургијскиот простор и време. Затоа, Литургијата на Црквата се поистоветува со 
конечниот пробив на последната реалност, на Царството Божјо, но сходно на тоа, 
Литургијата се поистоветува со самата Црква. Литургијата е значи Црква и Црквата е 
Евхаристија. 
 Сево ова е од суштинска важност зашто на ваквата евхаристијска онтологија е 
надградено учењето дека секоја локална евхаристијска заедница е потполна, соборна 
(католичанска) Црква. Во секоја локална црковна заедница возглавена со Епископ, кој 
е на местото Христово, во која се совршува Евхаристија се иконизира последната 
реалност на идното Царство, и затоа таа е потполна, целосна, без никаков недостаток, 
соборна, односно католичанска Црква. Секоја помесна Црква е потполно Тело 
Христово. Таа не е само еден негов дел. Есхатолошкиот Христос во целост се 
пројавува во секоја евхаристијска заедница, односно во секоја локална црковна 
структура. Затоа, многу рано, помесната Црква почнала да се нарекува „католичанска 
Црква”, а Св. Игњатиј Антиохијски е првиот кој така ја нарекува. Вели Св. Игњатиј: 
„Онаа Евхаристија нека се смета за сигурна на која претседава Епископ или оној кому 
Епископот ќе му дозволи. Таму каде што ќе се појави Епископот таму нека е и 
мноштовото, како што, таму каде што е Христос Исус, таму е католичанската Црква”.2 
 Јасно е значи дека Св. Игњатиј Антиохијски ја поврзува католичанската Црква 
со Евхаристијата, односно со локалната евхаристијска заедница возглавена со 
Епископот.3 Таа евхаристијска заедница не е некаков дел од поголема целина. Самата 
таа е потполна, цела, затоа што во себе ги вклучува сите. Со други зборови, таа не е 
објава на нешто делумно и непотполно туку на целиот Христос, кој се објавува како 
корпоративна личност во самата евхаристијска заедница. Тој е причасен за сите кои 
                                                   
1 Уште од самите почетоци Црквата е наречена „parikouvsa ejn to; kovsmo” значи онаа која само пребива во 
светот, од таму и терминот парохија. Види за ова: Јевтић, А., Литургијски живот – срж парохијског живота, 
Теолошки погледи 3/80, Београд 1980, стр. 89-90. 
2 Св. Игњатиј Богоносец  (Смирњ. 8,1-2). 
3 За структурата на евхаристијската заедница и за пројавата на единство на верните во Христа може да се 
консултира студијата на Јован Зизијулас, сега Митрополит пергамски: „Евхаријстијска заједница и католичност 
(саборност) Цркве”, објавена во зборникот: Соборност Цркве, Београд 1986. 
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учестуваат во евхаристијското собрание и сите можат да го примаат Него потполно, 
целосно, а не само делумно. Така, локалната Црква се покажува како икона на 
последната реалност на пројавата на „многуте” (народот Божји) во „едниот” 
(Христос). 
 После Вториот Ватикански Концил (1962-1965), сево ова гореречено сметаме 
дека е неспорно и за римокатолиците, а со ваквата еклисиологија се согласни и 
англиканците и лутераните, па и некои други посериозни протестантски заедници. 
 
 
 
 3.Соборноста (католичноста) на Црквата како израз на нејзиното единство 
 Се добива впечаток дека во делот од Символот на верата: „Верувам во едната, 
света, соборна и апостолска Црква”, повеќе се нагласува нејзиното единство во 
вселенски димензии, отколку единството на помесната евхаристијска зедница. 
Најмногу под влијание на римокатолицизмот, кој од времето на Св. Августин почна да 
го прифаќа и повеќе да го нагласува вселенскиот карактер над помесниот карактер на 
Црквата, соборноста и единството, дури и од некои „православни” теолози се 
толкуваат како распознатлива карактеристика за вселенската Црква. Црквата е една, 
велат тие, составена од многу членови како помесни Цркви, но тие Цркви не се 
потполни и се само делови на едната вселенска Црква. 
 Самото потенцирање на едниот или другиот карактер на Црквата има пресудно 
влијание за развојот на нејзината структура. Потенцирањето на вселенскиот карактер 
на единството на Црквата над локалниот, ја доведе римокатоличката Црква до 
папоцентризмот. Како што е забележливо од одлуките на Вториот Ватикански 
Концил, Римокатоличката Црква го преразгледа овој проблем кој очигледно дека го 
немала раната Црква и го превреднува поимањето на помесната Црква признавајќи и 
целосна католичност, односно соборност.4 Но, она што остана збунувачко е тоа што 
Вториот Ватикански Концил не го превреднува и не го ослаби поимот за единство во 
вселенската (универзалната) Црква. Така од 1965 год., во Римокатоличката Црква 
паралелно сопостојат два еклисилошки принципа кои сеуште не се природно поврзани 
во единствена еклисиологија. Мора да се истакне дека кај римокатолиците, барем до 
денес, поимањето на соборноста како доминантна карактеристика на универзалната 
Црква се наметнува над поимањето на соборноста на Црквата како локална заедница. 
 Таквата погрешна еклисиологија на пренагласување на универзалната 
соборност не го произведе само папоцентризмот, туку и поставувањето на 
Вселенскиот Собор на местото на Папа или подобро речено, поставувањето на 
Вселенскиот Собор за надреден еклисиолошки критериум кој се наметнува над 
еклисиолошкиот критериум на локалната Црква. Ова највпечатливо се изрази кај 

                                                   
4 Меѓу римокатоличките теолози постојат такви како што е на пр. Henri de Lubak кои уште пред тоа да го 
направи Ватиканскиот Концил ја нагласуваа и католичноста (соборноста) на помесната Црква, но, за жал, тој 
тоа не го восогласи со веќе постоечкото пренагласување на вселенскиот карактер на соборноста. Познато е 
сепак дека врз одлуките на Вториот Ватикански Концил големо влијание изврши ваквата теологија. Види: 
Lubak, de H., Catolicism, A Study of Dogma in Relation to the Corporate Destiny of Mankind, London 1962, стр. 14. 
Види: Dekret „Orientalum Ecclisiarum”, Dokumenti drugog vatikanskog koncila, Zagreb 1970, str. 239-253. 
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Старокатолиците кои неприфаќајќи ја догмата за безгрешност на Папата донесена на 
Првиот Ватикански Концил (1869-1870), ја пренагласија улогата на Соборот. 
 Да бидеме искрени, многу од православните лесно можат да се сопнат на ова 
искушение. Не малкумина денес, дури и меѓу теолозите во Православната Црква 
прифаќаат дека на местото на Папа во Православната Црква има Вселенски Собор. 
Меѓутоа, и едното и другото се производ на погрешната еклисиологија, која го 
надредува вселенскиот карактер на Црквата над помесниот. 
 Секој локален Епископ кој е претстоител на помесна Црква пројавена во 
литургијското собрание е потполно автокефален за прашања кои се однесуваат 
исклучително за неговата локална заедница.5 Ниту еден Вселенски Собор не може да 
му „наложи” на локалниот Епископ кого ќе хиротониса за ѓакон или презвитер, какви 
методи ќе ползува за да го надградува духовно своето словесно стадо, или каде ќе 
благослови да се градат храмови и манастири. Но, за прашања што се од општ интерес 
на целата Црква или барем на повеќето локални Цркви, неопходно е да се решава 
соборно. Во таков случај соборноста не се наметнува туку таа произлегува од самата 
структура на локалната Црква, која и самата е соборна. 
 Она што би било од општ интерес на сите Цркви во вселената секако е изборот 
на Епископ на некоја локална евхаристијска заедница. Прашањето кој ќе биде 
Епископ на една помесна Црква ја надминува автокефалијата, ако така може да се 
рече на една локална евхаристијска заедница. И тоа е нормално, затоа што не е без 
никакво влијание врз другите помесни Цркви службата на Епископот. Не е сеедно за 
другите Цркви дали ќе биде избран во некоја помесна Црква правоверен Епископ или 
еретик, човек смирен и богољубив или надмен и како личност конфликтен. Затоа, ова 
прашање, кое е од општ интерес за сите Цркви во вселената, Црквата не го оставила да 
биде внатрешна работа на една помесна евхаристијска заедница.6 Од друга страна, 
потврда или признание за католичноста на една помесна Црква е заедничкото 
сослужување во Евхаристијата на нејзиниот Епископ со Епископите на другите 
помесни Цркви во областа или, пак, икумената. 
 Како неопходен услов на пројавување на собрноста на вселенско ниво, а заради 
манифестирање на единство на Црквата е учествувањето на сите предстоители на 
локалните евхаристијски заедници во еден Синод. Меѓутоа, недопустливо е, и несмее 
да се настојува одлуките на таквите Синоди да бидат наложени да се спроведуваат од 
Епископите кои од некаква причина не учествувале во работата на Синодот и немале 
можност да го изразат ставот на локалната евхаристијска заедница по тоа прашање, а 
која токму преку својот Епископ учествува во Синодот. Поинаку речено, Синодот не е 
надреден и надвластен над локалната црковна структура, но тој е израз на соборноста 

                                                   
5 Св. Кипријан Картагенски познат е по неговата теологија дека Епископот е директно одговорен само пред Бога 
за својата Епископија. Види: Ep. 55/52,21. 
6 И покрај тоа што била архаична пракса за изборот на Епископ во некоја помесна Црква да се почитува и 
желбата на народот на таа помесна Црква, сепак никој не можел да биде хиротонисан за Епископ ако за тоа не се 
добиело согласност од Соборот на Епископите на дотичната област или на Епископите кои се нашле на самото 
место во времето на избор на Епископ. Види: Апостолски конституции, VIII, 4  (ВЕП. 2,143 и 185). Заради тоа 
што горереченото има суштинска важност за Црквата, тоа било потвредено и на Првиот Вселенски Собор со 
четвртиот канон. 
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на секоја локална евхаристијска заедница поединечно, а истовремено е израз и на 
единството на сите помесни Цркви во вселената.7 
 Ова значи дека секој Епископ кој учествувал во Синодот не е само дел од 
целината која би се наоѓала во целиот епископат како едно тело, составено од многу, 
туку тој е израз на целината на многуте од неговата Епископија, која, пак, се 
поклопува со целината, полнотата, католичноста на другите Цркви претставувани од 
нивните Епископи. Потполната еднаквост помеѓу Епископите во икумената всушност 
извира од фактот на еднаквост на сите помесни Цркви расеани низ светот.8  Сите 
Цркви во вселената се католичански (соборни) и апостолски, а не само оние Цркви 
кои се основани од Апостолите. Исто така, не само сите Епископи заедно, туку и секој 
Епископ посебно е наследник и преемник на сите Апостоли. 
 Така, католичноста на Црквата не е ниту квантитативен, ниту географски поим. 
Универзалноста, односно вселенскиот каратер на Црквата е последица, но не е 
причина или основа за нејзината католичност. Раширеноста на Црквата по целиот свет 
е само нејзин надворешен знак, но знак кој воопшто не е неопходен. Црквата беше 
католичанска и тогаш кога христијанските заедници беа осамени и издвоени 
островчиња во морето на безверие и паганизам, како што вели Флоровски.9 
  Колку што е голема грешка да се пренагласи вселенскиот карактер  на 
единството на Црквата, толку е голема грешка, ако не и поголема, помесните Цркви да 
се сметаат како независни зашто секоја од нив е потполна, односно целосна Црква.10 
Равновесието се постигнува во она што се нарекува соборност на Црквата. А, 
соборноста, како што прекрасно вели Митрополитот пергамски Јован „е израз на 
меѓусебно единство на помесните Цркви во светот на таков начин што тоа нема да се 
совпаѓа со една вселенска организација” 11 Соборноста значи не смее да води во една 
                                                   
7 Не треба да се превиди фактот дека мотивите за појавување на Помесни или Вселенски Собори не биле без 
врска со самите евхаристијски општини. Тие се производ на евхаристијската самосвест за соборноста на 
локалната заедница која треба да биде потврдена низ единство со другите евхаристијски заедници. Така, ако 
некому не му се дозволува да има потполно литургијско општење во една локална Црква, не може и не треба да 
му се дозволи тоа и во било која друга локална Црква, но секако откако тоа ќе биде потврдено со Помесен или 
Вселенски Собор. Коментирајќи го V канон на I Вселенски Собор, Митрополитот пергамски Јован во 
споменатиот чланок за „Евхаристијската заедница и соборноста на Црквата”, на стр. 146 констатира: „Неговата 
(на V канон на  I Вселенски Собор) длабока смисла се содржи во идејата дека соборноста, односно синодалноста 
е родена од верата на Црквата по која евхаристијското општење во една општина е работа која има врска со сите 
општини во светот.” 
8 Ова е клучно од причина што во православната икумена секоја помесна Црква возглавена со Епископ е 
автокефална, но исто така ниту еден Епископ нема првенство по власт над другите Епископи.  
9 Флоровски, Г., Католичност (саборност) Цркве, во зборникот: Саборност Цркве, књига  I, Београд 1986, стр. 
59. Толкувајќи ја неточноста на формулата на Викентиј Лерински: Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 
creditiun est (што се верувало секаде, секогаш и од сите), Флоровски ќе рече: „Во секој случај, вистината на 
христијанството не може да се докаже преку универзална согласност. Воопшто, никаков консензус не може да ја 
докаже вистината. Тоа би бил случај на акутен психологизам, а во богословието за него има помалку место 
отколку во философијата. ” (исто, стр. 72) 
10  За разлика од Римокатоличката Црква во која се пренагласува вселенскиот карактер на Црквата, 
Англиканската Црква ја пренагласува католичноста на поменсната Црква. Англиканците, водени од една 
еклисиологија дека секоја помесна Црква е католичанска сметаат дека: Православната, Римокатоличката и 
Англиканската Црква се гранки на едната Црква. Всушност, Англиканците се меѓу зачетниците на т.н. „теорија 
на гранки” која е прифатена од повеќето протестантски заедници. Но, таа теорија е всушност израз на 
пренагласувањето на католичноста на помесната Црква над католичноста на Црквата во вселената. Види: Shaw, 
P.E., The Early Tractarians and the Eastern Church, Oxford 1930, стр. 33. 
11 Види: Zhziouvla, !Iw., Qevmata  ejkklhsiologiva", Qessalonivkh 1995, стр. 69.  
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структура која би била над локалните Цркви зашто таквата структура би била 
вселенска организација. 
 Неспорно е дека канонското право на Црквата разликува: Вселенски Собори и 
Собори на помесните Цркви, но ни се чини дека многу поважно од таквото 
разликување е прифаќањето на фактот на „примање” на самите Собори од страна на 
локалните евхаристијски заедници. Преку тој факт на примање, самите Вселенски 
Собори станувале вистински соборни (католичански), зашто нивните одлуки ги 
прифатиле сите Цркви во вселената, а исто така и Помесните Собори преку нивното 
прифаќање од сите Цркви во вселената, без оглед на тоа што биле Собори само на 
помесни Цркви (сосем сеедно дали автокефални или автономни) станале Вселенски 
Собори. 
 Соборноста на локалната Црква произлегува од собирањето „епи то авто”, 
околу Епископот во едната и единствена Евхаристија која го иконизира Царството 
Божјо и која се принесува за сите, и за сè. Но, соборноста на Црквата во вселената се 
огледа во прифаќањето, „примањето” кое истовремено значи и потврдување на 
автентичноста на другите локални евахаристијски заедници (помесни Цркви) кои 
имаат право да организираат помесен Собор. 
 Прифаќањето, пак, на одлуките на некој локален Собор или Собор на повеќе 
локални евхаристијски заедници во еден Помесен Собор од страна на другите локални 
евхаристијски заедници или Помесни Собори (Помесни Цркви) во вселената, повеќе 
значи прифаќање на самите локални, осносно Помесни Собори и потврдување на 
единството со нив, отколку некакво бирократско вреднување на содржината на 
одлуките.12 
 Фактот што Англиканската Црква за себе смета дека ја има задржано истата 
вера со Православната Црква, од која вера подоцна отстапуваат римокатолиците13 
останува без значење ако не е прифатен, односно „примен” од Црквата. Дури и да е 
точно тоа дека англиканците имаат апостолско преемство и права вера, самото по себе 
не е доволно за целосна католичност. Тие се  во схизма, тоа значи не се прифатени и 
потврдени од Црквата, па затоа сето она што е неопходно да го има секоја 
католичанска Црква, како што е на пример апостолското преемство и правата вера, за 
нив не е и доволно за да се наречат католичанска Црква без претходно да бидат 
прифатени и потврдени. 
 Примањето, односно прифаќањето на некоја помесна Црква во единство со 
Католичанската Црква, воопшто не е акт на нечие самоволие. Без да навлегуваме во 
тоа дали е точно дека англиканците имаат апостолско преемство и права вера, зашто 
докажувањето на истото не е предмет на оваа студија, ќе напоменеме дека тие се 
                                                   
12 Сметаме дека за соборноста во односот на локалната евхаристијска заедница и Синодот на сите тие локални 
заедници распространети по цела вселена, најконцизно и најточно се изразил Митрополитот пергамски Јован 
кој вели: „Фундаменталниот и тежок проблем на односот помеѓу католичанската Црква „локална” и 
„универзална”, треба да биде решен во правец на едно „единство во идентитетот”, надвор од секој поим за некое 
„единство во колективноста”. Објаснувајќи шематски, во случајот на единство во колективноста на разните 
локални Цркви, тие прават „делови”, придодадени една на друга за да се образува една целина, додека во 
единството во идентитетот на локалната Црква, тие прават „комплексни кругови” кои не можат да бидат 
придодавани туку, се поклопувааат едните со другите и на крај со Телото Христово и со првобитната апостолска 
Црква.” Зизиулас, Ј., „Евхаристијска заједница и католичност (саборност) Цркве”, објавена во зборникот: 
Саборност Цркве, Београд 1986, стр. 148. 
13 Pawley, B.C., An Anglican Viws the Concil, Steps to Christian Unity, London 1965, стр. 117. 
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схизма и се сметаат за зачетници на етнофилетизмот во Црквата. Англиканската 
Црква е прва „национална Црква”. 14  Не е доволно само да се исполнат некакви 
стандарди за да се биде Црква. На тој начин можеби може да се постане член на некоја 
Лига или Унија. Но, за да се биде автентична Црква, покрај неопходните услови какви 
што се: права вера и апостолско преемство, неопходно е и единство со другите 
Помесни Цркви во вселената, а токму тоа го прави актот на прифаќањето, односно 
„примањето” на другите Цркви како неопходен. Сè додека некоја локална 
евхаристијска заедница е во схизма со другите Цркви не може да се третира како 
Црква. Тоа особено заради искуството кое го има Црквата, дека воколку схизмата брзо 
не се надмине, таа редовно завршува во ерес. 
 Од сето гореречено, тешко прифатливо е она што го пишува 
блаженоупокоениот Митрополит писидијски, а поранешен Архиепископ на Тијатира и 
Велика Британија Методиј Фујас, дека: „...трите Цркви, Римокатоличката, 
Православната и Англиканската се сите католичански”. Тој воопшто не го зема 
предвид, покрај неопходните услови за некоја помесна Црква да биде католичанска, и 
условот таа да биде прифатена, односно примена од другите Цркви. Смета дека е 
доволно за некоја Црква да биде католичанска, да има апостолско преемство и 
апостолска вера.15 
 
 
 
 
 4. Расколот на религиозната организација во Р. Македонија – 
еклисиолошка ерес 
 Сметајќи дека расколот предизвикан од Донатистите ќе се угуши сам во себе 
ако се осуди нивниот провинцијализам и се потенцира нивното неединство со 
католичанската Црква, Св. Августин го пренагласи елементот на единство на Црквата 
во вселената над нејзината католичност во локалната заедница.16 Донатистите, исто 
како и современите расколници во Р. Македонија имале своја евхаристијска заедница, 
која по надворешниот изглед во ништо суштинско не се разликувала од изгледот на 
другите помесни Цркви. Имале иста Евхаристија, исти, односно слични богослужбени 
одежди, читале од истото Свето Писмо и богослужбените книги кои ги ползувале 

                                                   
14 Њуман додека беше англиканец пишуваше: „Ние сме Англичани католици, надвор се римокатолиците од кои 
некои се наоѓаат и помеѓу нас, а на друго место се Грците католици”. Види: Newman, J.H., Parochial and Plain 
Sermons, London new ed. 1891, vol III, стр. 191-192. 
15 Види: Fouvgia M.,G., !Orqodoxiva, Rwmaiokaqolikismov", !Agklikanismov", @Aqhvna 1966, стр. 81. 
16  Avgustin, Ep. 92,93; De unit., 6,16. Додуша, прв кој го поврза поимањето на единството на Црквата во 
вселената со поимот католичанска (соборна) е Св. Кирил Ерусалимски (Види: Kaqhc. 18,23 – PG. 33,1044.) Но, 
тој не го поистовети вселенскиот карактер на Црквата со католичноста на Црквата. Според Св. Кирил 
Ерусалимски, вселенскиот карактер на Црквата е само еден дел од нејзината католичност. Сепак, треба сериозно 
и повеќестрано да се разгледа овој обид на Св. Августин да ги маргинализира Донатистите со цел да не заразат 
поголем дел од Телото. Иако веројатно имал најдобри намери расколот сам во себе да се уништи, тој направил 
големо еклисиолошко промашување, кое за жал се провелекува до наше време. 
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Православните, едноставно, скоро и да не постоела никаква надворешна разлика меѓу 
нив и вистинската Црква.17  

Oд аспект на православнта еклисиологија погрешно е да се пренагласува било 
кој критериум на соборноста на Црквата, локалниот или универзалниот. Соборноста 
(католичноста) на Црквата е разбиена ако нема хармонија меѓу споменатите два 
критериума. Подобро речено, во колку се појави нехармонија помеѓу двата 
критериума на соборноста, универзалниот и локалниот карактер на истата, тогаш се 
јавува раскол, кој бидејќи е директно спротивставен на учењето на Црквата слободно 
може да се нарече ерес. 
 Во продолжение ќе се задржиме на еклисиолошката ерес во расколот на т.н. 
Македонска Православна Црква, кој се појави токму заради споменатото нарушување 
на хармонијата на двата критериуми за соборност. Еклисиолошката ерес на т.н. МПЦ 
започнува веднаш после Втората Светска Војна, кога комунистичката власт не му 
дозволи, во Скопје да се врати протераниот, но канонски Митрополит скопски Јосиф. 
Истата таа комунистичка власт ги организира на бунт свештениците од тогашната 
Н.Р. Македонија да свикаат Црковно – народен собор (што е направено во Март 1945 
год.), и да му искажат непослушност на Митрополитот Јосиф. Нема овде да се 
задржуваме на познати историски факти, кои биле предмет во друга наша студија,18 
само ќе споменеме дека токму овде е почетокот на расколот на Црквата во Р. 
Македонија, но овде е почетокот истовремено и на еклисиолошката ерес. 
 Ќе се задржиме на два аспекта од кои се произведоа два типа на еклисиолошка 
ерес во т.н. МПЦ. Прво, отсуството на Епископот од евхаристиското собрание до кое 
се дојде преку забраната Митрополитот Јосиф да се врати во локалната Црква која ја 
епископствувал, а со што се нарушува католичноста на помесната Црква, зашто 
познато е дека без Епископ нема ниту Црква, и второ, барањата од споменатиот 
Црковно – народен собор потврдени и во сите понатамошни Црковно – народни 
собори на МПЦ за формирање на национална (македонска) Црква во што е лесно 
распознатлива етнофилетистичката ерес. Трето, кое некако се наложува од самата 
синтеза на претходно споменатите факти е постоењето на институцијата Црковно – 
народен собор за која исто така сметаме дека е еклисилошка ерес, како против 
учењето за католичноста на локалната Црква, така и против учењето за католичноста 
на вселенската Црква. 
 Од 1945 год., кога од територијата на тогаш новоформираната Народна 
Република Македонија во составот на Федеративна Југославија заминуваат 
Епископите администратори, кои за време на Втората Светска Војна ги беше 
поставила Бугарската Православна Црква (тогаш сеуште во схизма со 
Константинопол), па сè до 1958 год., до доаѓањето на Доситеј топлички, викарниот 
Епископ на Српскиот Патријарх и неговото поставување од страна на комунистичката 
власт во Н.Р. Македонија за Архиепископ охридски, во Црквата на таа територија 
немало Епископ. Не е предмет на оваа студија да се задржуваме на тоа што Доситеј не 

                                                   
17 Токму заради ова Св. Августин ќе рече дека: расколниците имаат иста надворешна манифестација  како и 
вистинската Црква, читаат од истото Свето Писмо, но немаат спасение. 
18 Види: John, Mitropolitan of Veles, The Theological and Historical Aspect of the Schism of the Church in the 
Repubilc of Macedonia and the Overcoming Thereof, in the book: For the Kingldom to Come, Ohrid 2005, vol. I, p.p. 
56-102. 
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бил канонски избран Архиепископ, туку само поставен од страна на комунистичката 
власт. Сепак, тој бил канонски ракоположен Епископ и неговото апостолско 
преемство не доаѓа под сомнеж. 
 Значи, полни тринаесет години била потполно разбиена католичноста на 
Црквата на територијата на денешна Р. Македонија. Локалната црковна организација 
била обезглавена. Со литургијското собрание не претседавал Епископ. Ниту било 
споменувано име на некој Епископ од страна на свештенослужителите, кои требало во 
име на некој Епископ да совршуваат Евхаристија во парохиите. Тое е сосем доволна 
причина да се наруши католичноста на помесната Црква. Епископот не е додаток на 
католичанската Црква. Тој е структурален елемент и без канонски избран, 
ракополижен и потврден Епископ ниту една заедница неможе да се нараче Црква. 
Секако дека само тој (Епископот), не е доволен елемент, зашто покрај него, Црквата 
мора да има: презвитер, ѓакон и народ Божји, но и кога би ги имала сите други 
елементи, а да нема Епископ повторно не може да биде Црква. 
 Во таква една состојба се наоѓа црковната организација во тогашна Н.Р. 
Македонија после 1945 година. Не е потребна подетална анализа за да се види дека 
структурата на локаланта Црква е разбиена, но со тоа е разбиена и католичноста на 
помесната Црква. Тоа е првиот вид на еклисиолошка ерес во која западнала тогашната 
парацрковна организација на територијата на денешна Р. Македонија. 
 Вториот вид на еклисиолошка ерес, која е производ од направениот раскол, 
предизвикана и зачната е од главниот мотив за правењето на расколот, а тоа е 
етнофилетизмот. Етнофилетизмот е осуден како ерес во 1872 год., на Соборот во 
Константинопол, а кој бил свикан заради схизмата направена од етнофилетистичка 
причина од страна на Бугарската Егзархија. Меѓутоа, етнофилетизмот кој е 
најбесмислената ерес пројавена во историјата на Црквата не е излечен до денес. Тој 
потенцијално тлее во многу помесни Цркви, но во т.н. МПЦ етнофилетизмот е 
суштина на која се темели т.н. „автокефалност” на оваа религиозна организација. 
Всушност, автокефалноста на Црквата во Р. Македонија потребна и беше на 
комунистичката власт за да се гради псевдоисторија на македонската нација, која не е 
ревидирана до денес, а истата не беше внатрешна потреба произлезена од зрелоста на 
Црквата. 
 Третиот вид на еклисилошка ерес кој го практикува т.н. МПЦ е поставувањето 
на Црковно – народниот собор за „Највисоко црковно – управно и законодавно тело” 
на т.н. МПЦ (види чл. 38 од нивниот Устав). Ваквата власт која му се дава на Црковно 
– народниот собор со Уставот на т.н. МПЦ е потполно спротивна на црковното учење 
за соборноста на Црквата. Уште од предникејскиот период, Соборот на Црквата по 
својот состав е собрание на Епископите. Никој не негира дека на соборите 
учествувале презвитери, ѓакони, па дури и лаици, но сите тие имале само советодавна 
улога. Никејскиот Собор во 325 год., со својот 5-ти канон всушност само ја потврдил 
дотогашната пракса Соборите на Црквата да бидат Собори на Епископите. Тој дух 
Црквата никогаш не го напуштила, освен во поновата историја кога се свикани 
неколку Собори во помесните Цркви, и сите се повеќе со политички отколку со 
црковни цели. Сигурно е дека мотивот за таквиот вид на собори е политичката 
тежина, која можат да ја имаат одлуките донесувани на тие собори. За да не може да 
се стави забелешка дека тоа се одлуки само на Епископите на една Помесна Црква, 
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кои во однос на целиот народ се малцинство, сосем нецрковно, во 19-от век, се 
воведува една нова институција, „Црковно – народен собор” во кој мнозинството се 
лаици. 
 Во таков случај, се остава впечаток дека во Црквата се надминал „деспотизмот” 
и дека одлуките на Соборт се израз на демократијата во Црквата. Друго е прашањето 
дали навистина учесниците во ваквиот вид на собор, клириците, монасите и лаиците 
не може и во ваков случај да бидат под влијание на Епископите. Но, тоа прашање, 
барем засега не би го поставувале во доменот на ова истружување, од причини што 
целта ни е да покажеме дека самото постоење на Црковно – народен собор е многу 
посуштинско промашување отколку злоупотребата и изветоперувањето на неговото 
практикување. 
 Самото богословие врзано за ваквиот вид на соборност на Црквата е под големо 
влијание на западната теологија, како на римокатоличката, така и на протестантската. 
Влијанието од римокатоличката е во прифаќањето дека вселенската Црква која во себе 
ги соединува сите поединечни Цркви, доверена им е на сите Епископи заедно.19 За 
влијането на западната теологија врз православните во времето на туркократијата сме 
пишувале на друго место, но од наведеното очигледно е дека прифаќањето на 
критериумот за надреденост на вселенската Црква над помесната раѓа и погрешно 
учење за надреденост на Соборот на Епископи над Епископот на некоја локална 
Црква. Иако во случајов не е прифатено учењето на римокатолиците дека Папата е 
надреден Епископ над другите Епископи, прифатено е како антипод на тоа, но сепак 
суштински исто, дека Соборот (сеедно дали Всленски или на Помесна „автокефална” 
Црква) е надреден над локалниот Епископ. 
 Влијанието, пак, од протестантите е во доменот на политичката демократија на 
Соборот во кој треба да има претставници од сите елементи на структурата на 
Црквата, а не само од Епископите. Тие сметаат дека Црквата треба да биде 
претставувана од сите членови, а не само од Епископот, и дека Епископот иако е 
важен елемент, сепак не ја претставува Црквата во потполност. Колку е тоа погрешно 
разбирање, нагласивме во делот кога пишувавме за Помесната Црква како соборна 
(католичанска). Соборот нема потреба од претставници на една или друга структура за 
да биде подемократски. Вистинскиот Собор на Црквата е учество на целата помесна 
Црква, а не само на некои претставници. Црквата никогаш не го доживувала 
Епископот како претставник на локалната Црква во Соборот со другите локални 
Цркви, туку тој е личност преку која целата локална Црква учествува на Соборот. Тој 
е „едниот” во кој се собира целото „мноштво” и само заради тоа тој е „икона 

                                                   
19  Види: Макарий, Митрополит, Православное догматическое богословие, т.2, Сканирование и создание 
электроного варианта: издателство „Аксион эстин” http:/www.axion.org.ru, Санкт – Петербург, 2006, стр. 230. 
Тоа што Православната Црква нема правен механизам да ги наметне одлуките на Соборт е најприроден 
показател дека во Црквата не постоела посебна институција која е гарант за непогрешливоста на некоја црковна 
догма. Многу доцна, дури во 19 век меѓу православните теолози се појавило мислење дека Соборот на 
Епископите е тој кој не само што донесува одлуки, туку е исто така и гарант за непогрешливоста на тие одлуки. 
Но, сето тоа е само реакција под влијане на римокатоличката теологија за непогрешливост на Папата. Сепак, 
овие теолошки мислења се недостаток на богословието, никако и на Црквата. И покрај извесни проблеми кои ги 
има во Правосалвната Црква меѓу кои еден од нив е големото искушение на самодоволност и самозатвореност 
во границите на Соборот на една Помесна „автокефална” Црква, сепак, Црквата никогаш не вовела друг 
авторитет на автентичност на Соборот од актот на примање, односно прифаќање на соборските одлуки. 
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Христова” и „е местото Божјо”.20 Разбивањето на ваквата иконијска онтологија на 
Црквата заради воведување на повеќе демократија во суштина е разбивање на 
еклисиологијата на соборноста на локалната евхаристијска заедница. 
 Покрај двете суштински еклисиолошки промашувања кои веќе ги наведовме, а 
кои призлегуваат од пренагласениот критериум за вселенскиот карактер на Црквата, 
во продолжение би ја разгледале последицата од тие промашувања која исто така се 
јавува како нов тип еклисиолошка ерес во т.н. МПЦ. Тоа е наметнувањето на Црковно 
– народниот собор на т.н. МПЦ како облик на власт. Како што веќе видовме во 
претходното поглавје, ниту Вселенскиот Собор нема надредена власт над Епископите 
или локалните Цркви, затоа институционалната поставеност на Црковно – народниот 
собор на т.н. МПЦ, како највисоко црковно – управно и законодавно тело е потполно 
пореметен еклисиолошки критериум. Власт во Црквата има само Епископот, но и таа 
е строго одредена со 9-от канон на Антиохијскиот Собор во што се состои. 
Епископската власт на подрачјето на неговата Епископија е духовна, а не јуридичка. 
Таа „власт” е повеќе авторитет на службата на Епископот како „икона Христова”, 
отколку некаква демонстрација на надреденост. Меѓутоа, уставната поставеност на 
Црковно – народниот собор на т.н. МПЦ како „врховна власт” е потполно 
еклисиолошко пореметување. Свеста која е впечатливо присутна меѓу православните, 
дека Вселенскиот Собор сепак има власт произлегува од авторитетот на вистината 
која е изразена со тој Собор. Значи, ако може така да се рече, вистината се наметнува 
како власт, но таа ниту се воведува, ниту се спроведува преку правни механизми.21 
 Наспроти тоа, уставната поставеност на Црковно – народниот собор на т.н. 
МПЦ како „власт” ползува правен механизам за практикување на истата. Во ваков 
случај, веднаш се поставува прашањето зошто служи Соборот или Синодот на 
Епископи во т.н. МПЦ? Ако тој не може да го бира ниту првиот меѓу Епископите,22 
тогаш, која е пак неговата улога?  
 Во Црковно – народниот собор на т.н. МПЦ, Епископите се едно беззначајно 
малцинство во целиот гласачки апарат. Тешко е да се поверува дека во еден 
тоталитаристички амбиент на државната политичка структура како што беше, на 
пример, Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Епископите можат да 
имаат поголемо влијане во Црковно – народниот собор, отколку да речеме 
политичката власт. Впрочем, сево ова се покажа и се докажа во самата историја на т.н. 
МПЦ. Наметнувањето на Црковно – народниот собор како врховна власт во Црквата 
започна уште од Првиот, неканонски, Црковно – народен собор одржан во 1945 год., а 
организиран од комунистичката власт во новоформираната Н.Р. Македонија. 
Фактички, Црковно – народниот собор уште од почетокот на расколничкиот пат на 
т.н. МПЦ го заменуваше Архијерејскиот Синод. Од 1945 год., до 1958 год., во Црквата 
на територијата на денешна Р. Македонија немаше ниту еден Епископ, а да не 
говориме за постоење на Архијерејски Синод. Така, постоењето на стурктурата 

                                                   
20 Св. Игњатиј Богоносец (Магнез. 6,1). 
21 „Оставајќи ја настрана полемиката, вели Афанасјев, можеме да кажеме дека Вселенскиот Собор е врховен 
авторитет на црковните работи.” Види: Афанасјев, Н., Сабор у руском Православном богословљу, објавено во: 
Истина, 12-15/2005, стр. 281. 
22 Спореди чл. 50 и 51 од Уставот на т.н. МПЦ. Изборот на Архиепископ на т.н. МПЦ го врши Црковно – 
народниот собор. 
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Црковно – народен собор се покажа како најпогодна за остварување на целта на 
комунистичката власт за т.н. „автокефалија” на Црквата. Дури и после формирањето 
на Архијерејски Синод во 1958 год., Црквовно – народниот собор остана да биде 
врховна власт во т.н. МПЦ. Тоа е така до денес. Самото сознание дека Црковно – 
народниот собор на некој начин е надреден дури и над Архијерејскиот Синод ги прави 
Епископите на МПЦ да се чувстуваат инфериорно и да бидат постојано под тензија на 
страв од власта. Ова највпечатливо се покажа во повлекувањето на потписите на 
тројцата Епископи на МПЦ од „Нишката согалсност”23 со која се надмина расколот во 
Црквата. Од страв пред власта, која во суштина во 1967 год., го направи расколот во 
Црквата, тројцата Епископи се откажаа од она што го потпишале. 
 
 
 
 5. Резиме 
 Во колку на време не се излечи, расколот редовно завршува како ерес. Дури и 
оние расколи, кои некои денес ги распознаваат како дисциплинарни, со текот на 
времето и тие стекнуваат некаква „идеологија”, која се раѓа во одбрана на состојбата 
во која се наоѓаат. 
 Така и расколот на религиозната организација во Р. Македонија од некои 
распознаван како „дисциплинарен”, се покажува како еклисиолошка ерес. Во т.н. 
Македонска Православна Црква сега се препознаваат три типа на таква ерес. Првиот е 
нарушување на локалната соборност на Црквата со тоа што од 1945-1959 год., на 
целата територија којашто е денес узурпирана од т.н. МПЦ, немало ниту еден 
Епископ. Епископот не е додаток туку е структурален елемент на Црквата и без 
Епископ нема ниту Црква. Затоа, неможе никако поинаку да се нарече споменатата 
состојба освен како погрешно учење за Црквата, односно ерес. 
 Вториот вид на погрешно учење кое сеуште постои во т.н. МПЦ е 
етнофилетизмот. Тој е одамна осуден од Црквата, уште на Соборот во 
Константинопол 1872 год., но во суштина сеуште тлее во многу Православни Цркви. 
Сепак, пучистичкиот чин на прогласување на „автокефалија” на т.н. МПЦ е 
мотивиран исклучиво од етнофилетистички причини. На комунистите, кои направија 
фалсификувана историја од политички причини им требаше „автокефална” Црква 
како сигурност на националниот идентитет на Македонците. Тој сосем нецрковен 
повод го прифатија и некои луѓе од Црквата и без согласност на мајката Црква, 
прогласија „автокефалност”. Таа автокефалија немаше ниту една сериозна 
втемеленост во еклисиологијата и канонското право на Црквата. Имаше темел 
единствено во еклисилошката ерес на етнофилетизмот. Затоа, таа „автокефалија” не е 
призната до денес ниту од една друга Православна Црква во светот. 
 Третиот вид на еклисиолошка ерес кој се појави во т.н. МПЦ е допуштањето на 
политичко влијание во црковните прашања, но не инцидентно туку по 
институционален пат. Наместо Архијерејски Собор, во т.н. МПЦ највисоко црковно – 
управно и законодавно тело е Црковно-народниот собор. Како што веќе покажавме 

                                                   
23 Оригиналниот текст на Нишката согласност со факсимил од потписите може да се најде во книгата: For the 
Kingldom to Come, Ohrid 2005, vol. I, p.p. 106-113. 
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погоре, власта во Црквата не се спроведува со правни механизми. Ниту Вселенскиот 
Собор не се наметнува со власт на непогрешливост, туку со автентичност во која се 
распознава вистината и правата вера. Поставувањето на некаков Црковно-народен 
собор во позиција на власт во Црквата, како што тоа го прави т.н. МПЦ е без црковна 
втемеленост. Колку, пак, таквата поставеност на Црквата е штетна се покажа во 
самата историја на расколничката МПЦ. Немајќи Епископи  од 1945-1958 год., а со 
тоа ниту Архијерејски Собор, т.н. МПЦ за највисоко тело во таа расколничка 
организација го постави Црковно-народниот собор. Дури и денес кога имаат 
Архијерејски Синод, Црковно-народниот собор кај нив е највисоко црковно – управно 
и законодавно тело. Таквата уставна поставеност на расколничката организација МПЦ 
дозволува, или подобро речено, конструирана е за да овозможи непречено влијание на 
политичката власт во Црквата, всушност како што тоа се правеше од самиот почеток 
на формирањето на МПЦ во 1945 год., па сè до денес. 
 Заради сево погоре, сметаме дека е издржано т.н. МПЦ да се нарекува не само 
расколничка, туку и политичка организација. Засега не би можела да се признае како 
Црква. Последниве настани, не само околу изборот на сегашниот нивни архиепископ, 
за кој сите знаат дека е политички, а не црковно избран, туку и гонењата на 
Православната Охридска Архиепископија од страна на власта, во кои активно учество 
има и т.н. МПЦ, покажуваат колку оваа расколничка организација, всушност е 
политичка организација. За гонењата Господ нека им прости, но за да бидат Црква 
треба да се покајат и да ги остават еклисиолошките ереси, кои ги практикуваат. 
 
 
 
 
 На денот на споменот на Св. цар Јустинијан 
 27/14 Ноември 2006 год.  
 Затвор Идризово - Скопје 


