Н Е М А П Р О М Е Н А В О С ТА В О Т Н А
"МПЦ ќе прифати секакво
медијаторство во
разговорите со СПЦ, но само
ако тоа е добронамерно.
Сепак, двете страни треба
да се обидат сами да го
решат спорот. Ако
преговорите запнат,
искрените посредници се
добредојдени", истакна
поглаварот на МПЦ, Г.Г.
Стефан.
Синодот на СПЦ почна да
сфаќа дека со инает не може
да гради цврсти и
пријателски односи со
сестринските цркви во
регионот. Затоа неодамна
таа упати писмо до МПЦ, во
кое се потенцира дека го
прифаќа условот за
продолжување на дијалогот.
Но, при тоа дел од
владиците на СПЦ не го
забораваат нивниот пион од
Македонија.
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

С

è додека српските архијереји во
Белград разговараат за горливи
проблеми во своето јато, односите меѓу Македонската православна црква и Српската православна црква остануваат по старо, односно нема Соломонско или луцидно решение.
Имено, закоравените навики на одделни српски националшовинистички
владици тешко се надминуваат. Затоа
односите меѓу СПЦ и МПЦ се обременети со класична демагогија и историски невистини. Тоа се чувствува и во првиот чекор, кој го направи српскиот
патријарх Павле, кој соочен со кризата
во своите редови, односно со губењето
на лулката на Пеќската патријаршија,
потоа со аспирациите на непризнаената
Црногорска црква, тој се обидува да ги
зајакне позициите на СПЦ во односите
со соседите, кои беа пукнати во 2002
година, а по формирањето на т.н. Јованова црква во Македонија, "колата" тргна да се тркала надолу.

"СРПСКАТА ПРАВ

САБОРОТ НА СПЦ РАСПРАВА ЗА НЕКОЛКУ ВАЖНИ РАБОТИ:
СОСТОЈБАТА СО ЕПАРХИЈАТА НА КОСОВО, НАПАДИТЕ
ВО ЦРНА ГОРА И ЗА ОДНОСИТЕ СО МПЦ. НА ОВОЈ САБОР
ПРИСУСТВУВА И ОДРОДНИКОТ ЈОВАН

ДУХОТ НА ЕДИНСТВО
"МПЦ ќе прифати секакво медијаторство во разговорите со СПЦ, но само ако тоа е добронамерно. Сепак, двете страни треба да се обидат сами да го
решат спорот. Ако преговорите запнат,
искрените посредници се добредојдени", истакна поглаварот на МПЦ, Г.Г. Стефан, на Семакедонската православна
средба, која неодамна се одржа во градот Велес, кој имаше храброст да го протера одродникот Јован од своето огниште.
"Во овој момент не можеме да говориме, бидејќи треба да се договорат и
двете страни, и СПЦ и МПЦ, но ние не
бегаме од медијаторство, иако најпрво
треба да се обидеме сами да го надминеме прашањето", додаде Архиепископот Г.Г. Стефан.
"Без разлика што ќе се случи, МПЦ нема да го менува својот став во преговорите. Решавање на автокефалниот статус и запазување на името МПЦ, остануваат главни цели на нашата Црква",
оценува поглаварот на МПЦ.
На Семакедонската православна
средба тој испрати порака за духовно
единство меѓу народот.
"Најсилно е духовното единство, а секој народ, секоја црква треба да го негува тоа духовно единство", потенцира
Г.Г. Стефан.
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ПРИТИСОЦИ ВРЗ
ПАТРИЈАРХОТ
Инаку, Синодот на Српската православна црква почна да сфаќа дека со
инает не може да гради цврсти и пријателски односи со сестринските цркви
во регионот. Затоа, неодамна таа упати
писмо до МПЦ, во кое се потенцира
дека го прифаќа условот за продолжување на дијалогот. Но, при тоа дел од
владиците на СПЦ не го забораваат нивниот пион од Македонија, расчинетиот
Вранишковски, кој според нив сепак би
требало да се најде во тимот за преговори.
Ова се случува во време кога "Српската православна црква гори", и која
сè повеќе се наоѓа меѓу чеканот и наковалната.
Писмото, кое беше испратено до Архиепископот Г.Г. Стефан беше со благослов и потпис на српскиот патријарх
Павле, кој поради својата старост сè повеќе се соочува со притисок да поднесе
оставка. Но, тој не дозволи да биде изненаден, туку за момент се врати во Патријаршијата во Белград и го отвори последното заседание на српскиот Собор.
Истовремено, Синодот на МПЦ го
разгледуваше епилогот од патувањето

М А К Е Д О Н С К АТА П РА В О С Л А В Н А Ц Р К В А

ОСЛАВНА ЦРКВА ГОРИ!?"
на нејзините тројца владици, Петар, Тимотеј и Агатангел, кои беа во официјална
посета на Руската православна црква.
Средбата на македонската црковна
делегација со колегите од Московската
патријаршија, поточно со митрополитот
Смоленски и Калининградски г. Кирил,
кој во Руската црква е претседател на
Одделот за надворешни контакти со
православните цркви, мина во трезвена
атмосфера.
На својот сајт, Руската црква соопшти
дека митрополитот Кирил изразил задоволство од информацијата за ослободување на Вранишковски и истакнал
дека "со ова е отстранета важната пречка пред преговорите за регулирање на
статусот на Македонската православна
црква".
Од име на Московската патријаршија,
г. Кирил истакнува дека РПЦ претпочитува што е можно поскоро обновување
на разговорите меѓу МПЦ и СПЦ. Основна тема на средбата, која беше остварена на барање на Македонската
православна црква, се наведува дека
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биле "патиштата за надминување на постојната изолација на верниците во Македонија".
Учесниците на дијалогот во Москва
биле единствени дека решението на
проблемот на МПЦ треба да биде постигнато "преку дијалог со Српската
црква, врз основа на црковни канони,
почитувајќи ги пастирските потреби на
македонските верници".
Московската патријаршија информираше дека Српската црква "е информирана за средбата со македонските
претставници", бидејќи досега СПЦ отворено се противеше на било какви
контакти на МПЦ со други православни
цркви, особено со влијателните православни центри, каква што е Москва.
Таков беше случајот и со средбата на македонските владици со вселенскиот
патријарх Вартоломеј, по која прв пат,
како и сега во Русија, секретарот на Синодот на Вселенската патријаршија официјално соопшти за посетата на МПЦ,
што доволно говори дека има промена
на односот кон нашата Црква.

