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ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕШТЕНСТВО, 

 
 
Христос воскресе! – Првога дана редовног овогодишњег заседања, 13. маја 

текуће године, Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве свестрано је 
размотрио питање раскола који нас дели, а посебно је анализирана најновија ситуација, 
настала после завршетка рада наших двеју комисија за дијалог и вашег односа према 
тексту договора постигнутог међу комисијама, после ступања његовог 
Високопреосвештенства Митрополита велеског и повардарског Г. Јована у 
евхаристијско општење и канонско јединство са Српском Православном Црквом, а 
тиме и са васељенским светим Православљем, - после акција које је потом Свети Синод 
Македонске Православне Цркве предузео против њега и после најновијих разговора 
између Светог архијерејског Синода Српске Православне Цркве и делегације Светог 
Синода Македонске Православне Цркве, 30. априла 2003. године, у Патријаршијском 
двору у Београду. Имајући у виду сложеност ситуације и своју односну одлуку са 
прошлогодишњег ванредног заседања, чију копију Вам поново достављамо у прилогу 
овога братског писма, а руковођен искључиво бригом за јединство Цркве, њену 
благодатну мисију и спасење свих крштених душа, Свети Сабор вам братољубиво 
поручује да од вас очекује да, са пуном свешћу о својој архипастирској и историјској 
одговорности, у току следећих пет дана учините следеће: 

1. да званично, на радост неба и земље, прихватите најширу црквену 
аутономију, формулисану текстом споразума из Ниша, коју вам наша 
света Црква братољубиво и уз сагласност свих помесних сестринских 
Цркава даје, и  

2. да уједно опозовете све неканонске мере које су до сада предузете 
против Његовог Високопреосвештенства митрополита велеског и 
повардарског Г. Јована и да му одмах омогућите повратак на његову 
епископску катедру и управљање епархијом са које је неканонски и 
насилно уклоњен. 
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Уколико се продужи ваша досадашња пракса остајања при неприхватљивом 
стању Ваше скоро четрдесетогодишње црквене изолације и одлагања једино могућег и 
благословеног решења у смислу нормализације вашега канонскога статуса, Свети 
Архијерејски Сабор ће, са жаљењем, бити приморан да, без нових консултација са вама, 
предузме даље канонске мере и донесе одговарајуће одлуке. 

Молимо вас, Ваше Високопреосвештенство и остала Високопреосвештена 
браћо, да ову поруку никако не схватите ни као претњу ни као условљавање него – 
једино и искључиво – као служење добру вашем и нашем. 

Наши Преосвештени изасланици, Епископи бачки Г. Иринеј и браничевски                
Г. Игнатије, усмено ће вам шире образложити ставове Светог Архијерејског Сабора. 

Братољубиво апелујемо на вас, браћо, у име љубави Христове и само у то име: 
станем добрје, станем со страхом Божјим! 

Вашег Високопреосвештенства у Христу брат, 
 

 
Председник 

Светог архијерејског сабора 
Архиепископ пећки, 

Митрополит београдско-карловачки и 
Патријарх српски 

+Павле 
 
 
 
 


