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До Неговата Светост,
Најсветиот Павел, Архиепископ Пеќки,
Митрополит Белградско-Карловачки,
Патријарх Српски
Ваша Светост,
возљубен во Господа, Собрату и Сослужителу!
Срдечно Ве поздравувам и Ви пожелувам Вам, на собраќата архипастири и
богољубивиот народ српски, благодатен мир и преуспевање.
Нашето внимание одамна е привлечено од проблемот на канонското устројство на
животот на православните христијани во Република Македонија, којшто е изложен во писмото
на Вашата Светост, предадено преку преосветениот епископ Бачки Иринеј. Како што му е
познато на Вашата Светост, Руската Православна Црква неизменето ја поддржува позицијата на
Светата Српска Црква во однос на даденото прашање, сметајќи дека неговото разрешување
исцело се наоѓа во компетенција на Црквата-Мајка. Покрај тоа, Нас длабоко не опечалува
пребивањето вон црковно заедничарење на многубројните верници во Република Македонија,
коишто му припаѓаат на братски словенски народ. Оваа тага се удвојува и од искушенијата
коишто во денешно време ги преживува тој народ, подложен на напади од страна на терористи.
Ние, во мерата на Нашата информираност, со Внимание го следевме текот на преговорите
помеѓу претставниците на Српскиот Патријарх и епископите во Македонија. Нас не радуваше
тоа што, и покрај многуте тешкотии, во последните години дојде до значајни исчекори во
преговарачкиот процес, како што беше забележано и на Архиерејскиот Собор на Српската
Православна Црква во Мај годинава. Ние со задоволство го примивме известувањето на
Соборот дека сега Српската Православна Црква со молитва и љубов во Светиот Дух ги очекува
одговорите на црковната јерархија во Македонија. заедно со Вашата Светост и нашите собраќа,
архипастирите на Српската Православна Црква, Ние исто така сме убедени дека
востановувањето на евхаистиското заедничарење, прекинато после едностраното прогласување
автокефалија на Македонската Православна Црква, внесува голем придонес во делото на
сеправославното единство и христијанското сведоштво во современиот свет.
По верното слово на светиот Апостол Павел, во телото Христово, коешто е Светата
Негова Црква, “ако страда еден член, страдаат со него и сите членови; се прославува ли еден
член, со него се радуваат сите членови” (1Кор. 12. 26). Оттука, Ние сега искусуваме утеха од
Господа, штом примивме од Вас известување дека до ова време еден од архиереите во
Македонија, Високопреосветениот Митрополит Велески и Повардарски Јован, веќе стапил во
канонско заедничарење и единство со Вашата Светост, а со самото тоа и со Полнотата на
Вселенското Православие. Отсега и Ние овој брат во Христа го поздравуваме преку Вас и
двојно го спомнуваме него во нашите молитви, да го укрепи Господ и да му помогне во
натамошните дејствија коишто по Наше убедување треба да бидат сторени за востановување на
целосно молитвено и канонско заедничарење на сите верници во Македонија и нивните пастири
со Вселенската Полнота на Христовата Црква. Затоа, и во очекување на конечното решение по

однос на устројството на Црквата во Македонија, прекинот на повеќегодишната изолација и
стапувањето во братското семејство на светското Православие веќе претставува големо
достигнување и се пројавува како залог на идната благосостојба од којашто толку има потреба
возљубениот од Нас православен народ на Македонија кој претрпел многубројни страдања. Се
надеваме дека нашата заедничка радост наскоро ќе ја достигне полнотата, кога и останатите
собраќа на Митрополитот Јован ќе бидат примени во канонско заедничарење, а прашањето за
статусот на Православната Црква во нивната земја ќе добие достојна разрешница – разумна,
втемелена на љубовта и согласна со светите канони.
Ја уверувам Вашата Светост во Нашите усрдни молитви за приближување на ова
торжество на православието и за сестран процут на народите од тие земји коишто Господ ги
доверил на Вашата Првосветителска грижа.
Со братска љубов во Христа Спасителот
+ Алексиј
Патријарх Московски и на цела Русија
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