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ЖАЛБА 
од Јован Вранишкоски, осуден за кривично дело: „Предизвикување национална, расна и 

верска омраза, раздор и нетрпеливост” по член 319 ст.1 од КЗ 
 
 
 
 
 Во политичките процеси жалбите по политичките пресуди се неплодни, а 
аргументите во нив безначајни. Кога судот суди по политичка директива и партиска 
идеологија, правдата е запоставена, а вистината занемарена. Бидејќи потекнувам од 
семејство со авангардни сфаќања, семејство во кое најблиски мои роднини во времето на 
диктатурата на Тито беа осудени за „дело против претседателот (Тито) и државата”, 
добро ми е познато колку неправедни се политичките процеси и колку бесмислени се 
аргументите на таквите пресуди.  
 Кога го судеа тој мој роднина за дело против Тито во 1983 година, го осудија на 
две години затвор затоа што од својата канцеларија ја извадил фотографијата на Тито и 
ставил икона од Христос. Се направи вештачење и се утврди дека ѕидот на кој сведоците 
тврдеа дека била закачена сликата е преграда од стакло и следствено на неа не можело да 
се закачи слика од Тито со дрвена рамка како што изјавуваа сведоците дека претходно 
имало. Но, тоа за судијата кој имаше политичка директива да го осуди, не значеше 
ништо. Ја читам сега, после повеќе од дваесет години пресудата од споменатото судење 
и во аргументацијата на истата, судијата вели: „...откако ја извадил сликата на Тито од 
својата канцеларија, заковал нова шајка и на неа ја закачил иконата на Христос”. Тоа 
што се утврдило дека ѕидот на кој според сведоците биле поставени сликата од Тито и 
иконата Христова бил од стакло за судијата нема никакво значење. 
 Ја прочитав пресудата која ја обжалувам и се сетив на ова што погоре го напишав. 
Каква е разликата помеѓу тоа време пред повеќе од дваесет години, кое го викаме време 
на индоктринација, политичка нетолеранција, диктатура и тоталитаризам, и ова време во 
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кое сега живееме? Во целиот судски процес против мене нагласував дека не сум автор на 
текстот на Календарот 2004 за кој ме судат, а судијата кој ја донесе пресудата, целата 
аргументација на истата ја основа токму врз тоа дека јас сум бил авторот на календарот. 
Нормално без никаков доказ, зашто таков доказ не беше приложен ниту од обвинителот 
ниту од сведоците, но каков доказ му требаше на оној судија пред повеќе од дваесет 
години кога го осуди мојот близок роднина за дело против Тито и државата со 
аргументација дека ковал шајка на преграда од стакло? 
 За голема среќа, издавачот на Календарот кој слушнал за ваквата паралогична 
пресуда скоро се јави со писмен акт до Православната Охридска Архиепископија, и 
спремен е да одговара, како што вели „да не би некој на правда да страда”. Иако се 
согласив ако е потребно тој акт да го доставиме до Второстепениот суд, ако судот го 
побара, сепак му одговорив: „зарем не страдаа на правда неколку илјади 
свештенослужители во времето на комунизмот во Русија, Србија, Бугарија или Романија, 
зарем не ги оставија коските во затворите и гулазите во времето на дваесеттиот век 
многу православни верници во земјите на Социјализмот, зарем немало политички 
прогонства и малтретирања на православни свештеници, како и монаси и претходно во 
историјата, конечно, зарем не е верата на православните христијани вера поставена на 
сведочењето на мачениците и на првиот помеѓу нив, самиот Господ и Спасител наш 
Исус Христос”? Што да чека еден Епископ, да страда кога е виновен? Тоа е праведно 
страдање, но каде е таму наградата? А, освен тоа, она што е многу поважно, за вистината 
треба да се отстрада. Единствено во Македонија за време на социјализмот немаше 
гонење на Црквата и тоа од причина што во тоа време, што секако е многу 
симптоматично, државата во Македонија си направи црква. Ако скоро во сите земји со 
православна вера се отстрада, сега дојде време во Македонија. На жалост Македонија 
доцни со многу процеси, па така и со овој. За чистотата на верата треба да се отстрада. 
Тоа е некое народно покајание. 
 Така, освен тоа што не сум го напишал календарот, а тоа го изјавив и во 
истражната постапка и во главниот распит, ништо друго не ме дели од оној кој го 
напишал. Неколку пати кажав и тоа влезе во Записник дека воглавно се согласувам со сè 
што е напишано во Календарот. Мило би ми било да речам дека јас го напишав, ама во 
тој случај тоа нема да биде вистина. Ако, пак, бивам суден за тоа што се согласувам со 
текстот во Календарот, тогаш дури не би се ни жалел на пресудата, зашто јавно реков и 
тоа не го повлекувам дека се согласувам со текстот, но јас не го напишав.  
 Нека ми биде дозволено да прокоментираме колку неповрзани, недокажани и 
бесмислени изјави има во пресудата. 
 На стр.1, во пресудата се вели дека сакајќи да предизвикам „верска омраза, раздор 
и нетрпеливост помеѓу верниците на МПЦ, како и помеѓу верниците на МПЦ и дел од 
верниците на СПЦ, сум издејстувал и сум се согласил да со Одлука на СПЦ бидам 
поставен за егзарх на Охридската Архиепископија во Македонија.” Ако е ова вина за 
некој да оди осумнаесет месеци затвор, тогаш треба да бидат судени претседателот на 
државата и на владата, како и многу политички лидери, оти во најмала мера со нивната 
политика, изјави, сфаќања и дејствувања не се согласуваат барем половината од 
граѓаните во земјава и во таков случај тие прават раздор. Има јавни протести, па дури и 
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хулигански истапи против одредени личности, но досега, а тоа е добро, никој не отишол 
во затвор, зашто никој не повикувал на насилство.  
 Судскиот распит покажа дека од моја страна ниту била некогаш употребена сила, 
ниту некого сум повикал со примена на сила да оствари некои цели или идеи.  
 Покрај другото, текстот на пресудата е полн со логички, јазични и граматички 
недоследности. На првата страница се вели:„Во текот на Ноември 2003 година, преку  
верскиот календар за 2004 година издаден од непостоечкиот манастир Св. Јован 
Златоуст, лоциран во вилата во с. Нижеполе, сопственост на неговите родители, изнесол 
невистинити тврдења, омаловажувања и клевети за МПЦ и тоа:...” Преку добро домашно 
воспитување многу рано, веројатно во предучилишна возраст се учи дека нешто што 
непостои неможе да издава календар, а уште помалку тоа што не постои може да биде 
лоцирано во некоја вила во с. Нижеполе. Ако веќе издава календар и ако некаде е 
сместено, тогаш постои. Но, ова нека ми биде извинето, не можам со сигурност да 
тврдам дека секое домашно воспитување ќе ги научи децата логично да размислуваат и 
ќе ги оформи како личности.  
 Бидејќи ова произволно тврдење на судот дека Православната Охридска 
Архиепископија не постоела продолжува скоро во целото објаснување на пресудата, 
истото повеќе нема да го споменуваме, напоменувајќи само тоа дека една Црква, која е 
постара од државата, а тоа е воглавно случај со сите европски Цркви, нема да чека некој 
провинциски судија да ја признае по негова симпатија или истата да не ја признае. 
Признавањето на Црквата следува од тоа што е таа дел од „едната света соборна и 
апостолска Црква”. Ако е призната од другите православни Цркви во светот, а тоа е 
случај со Правосалвната Охридска Архиепископија, таа постои, во колку не, како што е 
случајот со МПЦ, таа може да постои како верска заедница пред Законот во Р. 
Македонија, но за сите православни Цркви во светот таа е расколничка организација. За 
сево ова му беше доставен писмен акт на судот, потпишан од самиот патријах Павле, за 
кој веројатно ниеден ментално здрав човек не може да спори дека е патријарх признат од 
сите православни Цркви во светот, но велат: „За глувите камбаните за џабе чукаат”. 
 Инаку, самата пресуда не се разликува по ништо од оние разговори кои старите 
жени ги водат пред порта, а кои ги нарекуваме „рекла - казала”. Самата пресуда е повеќе 
декларирање на идеолошки сваќања отколку правен акт. За разлика од тоа што во 
идеолошките или политичиките дебати се остава можност за противаргументи, овде 
судот настапи од позиција на диктатор и воспостави тоталитаристичка атмосфера. 
 На стр. 10 од пресудата, судот вели дека сме ја „негирале МПЦ, нејзиното 
постоење, како и угледот и достоинството на нејзините челници”. По сè изгледа дека 
судот не ги консултирал ниту записниците од судењето, затоа што дури и во нив јасно е 
запишано дека не го негирам постоењето на МПЦ како верска заедница која е 
регистрирана со закон, кажувам само дека таа, во подрачјето на Православните Цркви се 
третира како расколничка организација. Едното од другото е сосем различно. 
 Сепак, кулминација на правната недоследност е фактот што судот излегува од 
своите ингиренции да суди според законот и почнува да ме суди за моите верски 
убедувања, секако крајно паушално и од ракав. Секако не може некој да очекува дека 
судијата треба да ја познава теологијата и канонското право како да е теолог, но за 
очекување е барем да не се впушта во теолошки дискурси, а камоли да суди за теолошки 
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прашања. Ако човек кој ја познава теологијата и црковната историја ја чита пресудата, ќе 
стекне впечаток дека оној кој ја пишувал е некоја претенциозна и надуена идивидуа, која 
мисли дека има право да врши интервенција не само во правниот туку и во духовниот, па 
и билошкиот поредок на планетата земја. 
 Имало такви и пред судијата кој ја потпишал пресудата. Познава историјата на 
Црквата многу судии кои биле гонители и мачители на христијаните. Па дури и до 
скоро. До крајот на тоталитаризмот на социјализмите од сите видови. Но, во 21 век да се 
остане вандал, без никакви познвања за верата и Црквата и уште згора на тоа гонител на 
христијнските Епископи, тоа до оваа пресуда во цивилизирана Европа беше 
назамисливо. 
 Судот вели дека со тоа што сме служеле во станот на моите родители, и со тоа 
што сме велеле дека тоа не е ниту прв ниту последен пат да служиме, сме покажувале 
упорност во рушењето на МПЦ. Прво, служењето богослужби на приватен имот не е 
забрането со закон. Во колку тоа би било, до сега ќе сносевме санкции, но она што е 
идикативно од ваквата паушална изјава е стравот дека од еден стан со површина од 50м2 
ќе сме ја срушеле МПЦ која има повеќе од 1000 верски објекти и уште толку придружни 
објекти. Истиот овој судија кој ја изрече пресудава на која се жалиме, само пред една 
година нè осуди за тоа што сме влегле во храмот Св. Димитриј во Битола за ја крстиме 
внуката од сестра. Значи во храм не можам да влезам оти судот ќе ме стави во затвор, 
според текстот на пресудава дома не смеам да служам оти сум ја рушел МПЦ, а од друга 
страна велат, Уставот на Р. Македонија гарантирал слобда на вероисповеста. На ова без 
коментар. 
 Кулминација на глупаста има во петтиот пасус на стр. 11 каде судот вели дека сме 
биле поставен за поглавар на туѓа Црква. Па може ли да има меѓу православните Цркви 
туѓи и наши? Може ли помеѓу римокатолиците меѓусебе, или пак протестантите 
меѓусебе да има туѓи и нивни? Или за да бидам уште појасен, може ли на еден 
православен христијанин да му биде поблизок неговиот сонародник кој е атеист или 
друговерец, отколку некој црнец од Кенија кој има православна вера и живот согласен на 
верата? Не е грешка ако некој нешто незнае и сака да научи, но многу е опасен незнајко 
кој смета дека знае сè.  
 Нечесно е тоа што судот сака да ги извитопери фактите кои произлегуваат од 
записниците на процесот. Ниту имам намера да се повлечам за она што го правам по 
однос на мојата должност како Епископ, нити од мисијата која ми е доверена од Господ, 
но ако во текот на процесот сум рекол дека на хиротонијата на новоракоположените 
Епископи Јоаким и Марко бев по нивна покана, како што луѓето по покана одат на 
свадба, а ракополагањето на еден Епископ е неговата свадба, тогаш треба да се биде 
крајно пристрасен, тенденциозен па дури и подол и злонамерен да се говори дека јас сум 
го орнизирал нивното ракополгање. Не сакам да верувам дека во судот некои ја 
занемаруваат фактологијата и почнале да се занимаваат со гатање и читање од дланка. 
 За разлика од многумина кои бараат милост од судот, јас не барам. За мене е чест 
да пострадам за мојот Господ. Ако него го распнаа, ако апостолите ги убија, тогаш што 
да чека оној кој не живее по стихиите на овој свет, туку по зборот на Евангелието? Затоа 
и имам смелост да му го кажам в лице ова на судијата кој ме осуди, па дури и да 
додадам: Треба ли да му се замери на човек кој во две последователни страници прво 
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вели дека Православната Охридска Архиепископија не постоела иако самиот кажува 
дека имала свештенство, монаштво и верници, па дури и нека се мала група како тој 
вели, а постоело нерегистрираното здружение на сведокот Мишко Гелевски и истото 
броело 7000 членови, до овој момент непостоечки, бидејќи ниту сега истото не е 
регистрирано? Во подобри услови, на таквиот ќе му бараа ново лекарско уверение за да 
му ја продолжат возачката дозвола. И уште полошо од тоа. Ајде што тоа здружение на 
сведокот Мишко Гелевски не постои и брои нула членови, туку работата е што судијата 
нагласува дека Мишко не сведочел од свое име туку од името на седумилјадното 
членство. Затоа и претходно реков дека овој случај потсеќа на судењето на оној мој 
роднина за ковење шајка во стакло во времето на Тито. Еј, Господи, прости им оти 
незнаат што прават. Ти му велиш дека како Епископ кој му служи на Евангелието, 
никогаш нема да сакам, ниту пак да правам предизвикување на национална и верска 
омраза, раздор и нетрпеливост, а тој на стр. 20 од пресудата вели: „тој свесно и вољево 
ги превземал дејствијата кои значат остварување на законското битие на кривичното 
дело што му се става на товар”, за да продолжи дека кривичното дело сум го знаел и во 
својата свест сум ја имал сликата за истото. И како најголем грев се смета тоа што: 
„пристапил на туѓа Црква од туѓа држава и под нејзин патронат основал друга паралелна 
Црква при веќе постоечката МПЦ”. Веќе рековме дека тешко на таа верска заедница која 
ќе дојде на дереџе судот да ја брани, но што ако постанев припадник на друга вера? Сега 
затоа што сум припадник само на „туѓа Црква” добив осумнаесет месеци, а ако недај 
Боже постанев припадник на друга вера, ќе ми „отпееше” доживотна робија. Каква ти е 
таа власт која ти ја ускратува слободата на вероисповест да веруваш во Оној кој го 
љубиш? 
 На крај, простете што сева оваа одбрана нема само правна терминологија. Но, 
зарем судењето беше по правна основа? Сигурен сум дека не сум го извршил кривчното 
дело за кое се теретам, но нема да бегам од затворот ако ми се определи. Зарем може 
некој кој ги читал записниците од судењето и кој ме познава како личност да поверува 
дека после сè што направив и правам за Црквата ќе ме уплашат осумнаесет месеци 
робија? Должен сум да кажам дека пресудата е неправедна, но и многу други гонења, 
робии и линчувања биле неправедни. Секое неправедно страдање е само венец повеќе 
пред Бога. Не сум сигурен дека Господ ќе ме удостои со таква милост, да пострадам за 
него, но ако сака, нека биде воља Негова. Сепак, ако Јован е виновен за катастрофално 
лошата политичка клима, за војната и нетрпеливоста помеѓу граѓаните на Р. Македонија, 
за општиот криминал и корупцијата, за лошата економска состојба и незадоволувањето 
на критериумите за влез во ЕУ и Нато, и ако ништо друго не создава омраза и 
нетрпеливост помеѓу граѓаните на Р. Македонија, тогаш запалете го. 
 
 
 
 
 
 
    +Јован Митрополит велески и повардарски и егзарх охридски 


