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М А К Е Д О Н С К И Т Е  А Р Х И Ј Е Р Е Ј И  М А К Е Д О Н С К И Т Е  А Р Х И Ј Е Р Е Ј И  
Н Е  Д О Н Е С О А  С ТА В  З А  Н Е  Д О Н Е С О А  С ТА В  З А  
П И С М О Т О  Н А  С П Ц   П И С М О Т О  Н А  С П Ц   

ВЛАДИЦИТЕ ПОЧНАА ТРЕЗВЕНО ДА 
РАЗМИСЛУВААТ ЗА ПРАШАЊА ОД 

НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС 

Последното писмо на Српската 
црква упатено до Македонската 
православна црква не прет ставу-

ва некојси голем подем во одмрз ну ва-
њето на односите меѓу двете духовни и 
религиски институции. Тоа што СПЦ по-
пушти не значи дека има омекнување 
во нејзините ставови, туку тоа е знак на 
добра волја, бидејќи сестринската црк-
ва се соочува со неколку сериозни про-
блеми. 

Прво, немоќниот и физички стар по-
главар на СПЦ, патријархот Павле, веќе 
не може да ги контролира внатрешните 

Постојат неколку фактори 
заради кои СПЦ омекна во 
своите ставови.

Пред сè, Српската црква се 
соочува со неколку 
внатрешни проблеми, кои се 
поврзани со политичката 
ситуација во Белград, потоа 
со состојбите на Косово, каде 
има манастири, но нема 
Срби.

Судирот на Цетиње 
претставува уште еден 
проблем за СПЦ, бидејќи 
самоосвестувањето на 
Црногорците за статусот на 
нивната непризната 
Црногорска црква почнува да 
се манифестира.

Сега СПЦ мора да настапува 
во согласност со реалноста и 
според опкружувањето. 
Затоа на владиците на МПЦ 
им нуди отвореност во 
преговорите, кои можат да ги 
остранат сите досегашни 
тврди ставови. Но, кога 
станува збор за црковни 
прашања секогаш мора 
внимателно да се пристапува 
во преговорите со СПЦ. 
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црковни проблеми поврзани со ам би-
циите на одредени владици, кои себеси 
се гледаат на неговото место на цр ков-
ниот трон.

Второ, општата ерозија на српската 
држава, која никако да состави нова 
Вла да, ја ослабнува позицијата на Црк-
вата и ја оддалечува од влијанието врз 
епархиите на Косово, односно постои 
опасност лулката на Пеќската патри јар-
шија да биде само обична именка на 
хартија. Имено, постои манастирот "Де-
чани", но таму ќе нема кој да црквува.

Трето, првиот сериозен физички су-
дир меѓу СПЦ и непризнатата Црно гор-
ска православна црква на Цетиње, прет-
ставува предупредување за Српската 
црква, бидејќи прашање е на време ко-
га владиката Амфилохие ќе ги задржи 
манастирите, но ќе ги изгуби верниците. 
Тоа значи дека со текот на времето вли-
јанието на СПЦ врз верниците во Црна 
Гора ќе се намалува. Карактеристичен 
пример за ова се состојбите во Украина, 
каде Руската црква има сè помалку вер-
ници.

логот со српските архијереји. 
"Вла ди ци те беа информирани за пис-

мото од Си нодот на СПЦ, но изразија 
желба пое динечно да го анализираат, 
да изградат ставови и на следната си-
нодска сед ни ца да го дефинираме ста-
вот на Синодот. Дотогаш не можеме да 
зборуваме за условите", изјави порт па-
ролот на Сино дот, владиката г.Тимотеј. 

Исто така, маке донските архијереји 
не ја анализираа ниту посетата на три-
члената црковна делегација на Мос ков-
ската патри јар шија. Тоа прашање било 
оставено за сл ед ната синодска седница. 
Ина ку, спо ред информации од Белград, 
српските архијереји го дефинирале днев -
ниот ред за Саборот, кој треба да почне 
на 14 мај. Тогаш тие ќе го дефинираат и 
конечниот став околу македонското цр-
ковно пра шање. Владиците на МПЦ само 
го ут вр диле датумот за прославата на 
40-го дишнината од автокефалноста. Таа 
ќе се одржи на 14 и 15 јули во Охрид.

Писмото со кое српскиот патријарх 
Павле прифаќа разговори со МПЦ ос та-
на енигма за јавноста. Со тоа се отвора 
простор за манипулација во јавноста, 

И четврто, Руската црква, која сака 
да биде "лидер во православието", е 
свес на за експанзијата на протес тантиз-
мот и на католицизмот во Русија и во 
нејзината непосредна околина. Поради 
ова, нејзина главна цел е да ги помири 
православните цркви и да создаде нов 
православен сојуз, кој ќе биде брана од 
западните цркви.

Македонските владици поединечно 
ќе го разгледуваат писмото на српскиот 
Синод и на следната синодска седница 
закажана за мај, кога ќе го дефинираат 
својот став за продолжување на ди ја-

би дејќи сите писма на СПЦ беа оп то ва-
рени со некакви условувања за при зна-
вање на МПЦ. 

Во врска со ова прашање владиката 
Тимотеј беше дециден.

"Нашите позиции никогаш не се сме-
нети, според тоа немам што ново да ви 
кажам. Не менуваме име на нашата црк-
ва и не менуваме статус, ние во ниту ед-
ен случај со Вранишковски немаме по-
треба да разговараме и да договараме, 
за нас само СПЦ е партнер, а тој е нивна 
испостава, кој е на туѓ простор и е не по-
требен", изјави митрополитот Тимотеј.
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