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PNo.1121
8 September 2004

P R O L O G U E

 The schism is an unnatural state for the Church, because the 
Church is the one that unites, and not the one that separates. God and 
man unite in the Church, and man with man in one inseparable unity. 
The basic meaning of Christ’s coming on earth and the meaning of the 
existence of the Church is to unite that which has been separated after 
the fall of Adam, to gather the faithful people in one holy unity with their 
God which is to appear as the Kingdom of God.
 On the contrary, the schism is a separation, a division on many 
grounds, mostly because of human vanity. But, recently some schisms 
have appeared incited by nationalistic motives. The core of every schism 
is meaningless, but the most meaningless is the schism because of 
ethnophiletism.
 The schism occurred in the Church in the Republic of 
Macedonia in 1967 precisely because of ethnophiletistic reasons. The 
Serbian Orthodox Church has recognized the autonomy of this Church 
in 1959, but due to political and ethnophiletistic motives, with the harsh 
interference of the communistic authorities in the Church, the bishops in 
Macedonia, during the mentioned 1967, proclaimed their autocephaly in 
a putschistic way, without a blessing. Until today, this autocephaly is not 
recognized by any of the local Churches.
 After long years of talks and negotiations, in the month of May 
of the year 2002, in Nis, a commission consisted of bishops of both 
sides, signed an Agreement by virtue which they confirmed the wide 
autonomy of the Church in the Republic of Macedonia. This Agreement 
was accepted by the Assembly of the Serbian Orthodox Church and it 
was expected that it would be accepted by the Synod of the Church 
in the Republic of Macedonia. But, just as under the pressure of the 
politicians the schism occurred, so it did now, under the pressure of the 
politicians, when the Synod in the Republic of Macedonia did not accept 
the Agreement reached in Nis.
 Aiming a final solution of the long-lasting schism, and mostly 
for the salvation of the people dwelling in schism, we have summoned 
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the bishops, the clergy, the monastics and faithful people of the Church in 
the Republic of Macedonia, to join the liturgical and canonical unity with 
our Patriarchate, and with all the other Orthodox Churches through it.
 This summon was responded by His Eminence the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr John, with all the 
clergy, monastics and people of his Metropolis, which serves to his 
honour before the future generations. He understood that the schism is 
directed precisely against the salvation of his people and that no one has 
national pretensions over that people. No one can choose who his parents 
will be or in what people he will be born, thus the national affiliation has 
no essential meaning for the salvation of the mankind.
 After the accession of His Eminence, the Metropolitan 
John, to the unity with the Church, the persecutions, maltreatments, 
humiliations, trials, even arrests and imprisonments started for him, 
his people, monastics and believing people. Expelled from the temples 
and monasteries, they started to serve in private habitats, we would say 
in catacomb conditions. The schismatic hierarchy of the unrecognized 
church, together with the authorities in the Republic of Macedonia, acted 
as the fiercest persecutor of the canonical Church, the Orthodox Ohrid 
Archbishopric.
 This book is a written testimony of the confession of the faith. 
The decrees, letters, epistles, supports, communiquйs and everything else 
mentioned in it, are a reflection of the faith and love of the members of 
the Orthodox Ohrid Archbishopric towards the Lord. It is a historical 
document about the overcoming of the schism which has tormented the 
Church for full thirty five years. Many of the names mentioned in this 
book will enter the history, but only a few of them will be remembered as 
good ones.
 We thank the Lord that the schism has been overcome, regardless 
the fact that there still exists a schismatic hierarchy in the Republic of 
Macedonia. The people can choose now: salvation in the Church or 
perdition in schism.
 May God bless all who made efforts for the publication of this 
book, but even more those who wrote it with their acts and their way of 
life.

The Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade and Karlovci

and Patriarch of Serbia.
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1. The schism as a contradiction to the unity of the Church

The Eastern (Orthodox) Church identifies the unity with 
the Eucharist. The one who is in the Eucharist is in the Church 
and one cannot be in the Church unless one participates in 
the Eucharist. In other words, the Eucharist is the border of 
the Church, if the Church has any borders 1. The borders of 
the Church are neither territorial nor timely. They are only 
ontological. This means that either one is in the Church, that is, 
in the Eucharist and exists, or one is not and does not exist.

But, what to do with the schism which has its Eucharist, 
and according to the logic of the aforesaid should also 
be a Church? The schism is more an opposition than a 
contradiction. The contradiction is, in a way, immanent to the 
Church, particularly as for its iconic ontology. The Church 
“is”, but it also still “is not” the Kingdom of God. However, 
the opposition is absolutely alien to the Church. The schism, 
which is an opposition, eats from inside the church’s identity. 

THE THEOLOGICAL AND HISTORICAL ASPECTS OF
THE SCHISM OF THE CHURCH IN THE REPUBLIC 

OF MACEDONIA AND THE OVERCOMING THEREOF

1 “The Church is indicated in the mysteries”, says St. Nicolas Cabasilas, 
    PG.150, 452D. There is no better definition of 
the Church. However, at the same time, this means that the Church cannot be 
defined. It has no borders. It is identified with the sacraments, with the Liturgy. 
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BOGOSLOVSKO - ISTORISKI ASPEKT NA 
RASKOLOT NA CRKVATA VO R. MAKEDONIJA I 

NEGOVOTO NADMINUVAWE

1. Raskolot kako sprotivstavenost na edinstvoto na Crkvata

Isto~nata (Pravoslavnata) Crkva, sobornosta ja 
poistovetuva so Evharistijata. Vo Crkvata e onoj koj e 
vo Evharistijata i ne mo`e{ da bide{ vo Crkvata ako ne 
u~estuva{ vo Evharistijata. So drugi zborovi, Evharistijata 
e granica na Crkvata, ako za Crkvata voop{to mo`e da se 
re~e deka ima granica1. Granicata na Crkvata ne e nitu 
teritorijlna, nitu vremenska. Taa e edinstveno ontolo{ka. 
Toa zna~i, ili si vo Crkvata, odnosno vo Evharistijata i 
postoi{, ili ne si i nepostoi{. 

No, {to e toga{ so raskolot koj ima svoja Evharistija, 
pa spored logikata na pogore re~enoto i toj bi trebalo 
da e Crkva? Raskolot e pove}e sprotivstavenost otkolku 
protivre~nost. Protivre~nosta e nekako imanentna na Crk-
vata, osobeno vo nejzinata ikoniska ontologija. Crkvata “e”, 
ama i seu{te “ne e” Carstvo Bo`jo. No, sprotivstavenosta ñ 
e potpolno nesvojstvena na Crkvata.  Raskolot koj e sprotiv-
stavenost, od vnatre go podgrizuva crkovniot identitet. 

1 „Црквата во Тајните се објавува», вели Св. Никола Кавасила,  
   PG.150, 452D. Подобра дефиниција за Црквата 
нема. Но, тоа истовремено значи дека Црквата нема дефиниција. Нема 
граници. Таа се поистоветува со тајноводството, со Литургијата.
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If the unity 2  is the identity of the Church, then the schism is 
immediately directed against it. It separates instead of gathering, it 
divides instead of uniting.

In his essay “The Catholicity of the Church”, Florovsky poses 
an inevitable question. Previously emphasising that the doctrine of 
St. Cyprian of Carthage about the grace of the holy mysteries only 
in the borders of the Church has never been rejected, nor denied 
by the Church, he wonders, how is it possible not to accept and 
retain the practical conclusions of Cyprian in the knowledge of the 
Church 3?

To answer this question, which certainly is an essential question 
for the schism, one needs to refer somewhat more to the historical 
and theological circumstances with regard to the schisms in the 
New-Testament and post-New-Testament times, until the time 
of St. Cyprian of Carthage. In the beginning, the Church was 
somewhat tolerant towards the schisms. To be honest, the schisms 
described in the New Testament are not even similar to the ones 
in the Christian history to come 4. Although the word “σχίσμα” is 
used in the original Greek text, the Slavic translators, as well as the 
other languages, translated it as: discord (razdor), argument. This 
is because in the beginning of the New Testament the schism was 
understood as a sort of difference of opinion of certain members 
of the Church, without a danger that those differences of opinion 
would separate the community. Later, in the epistles of the apostle 
Paul, we can see that the schism was not only a difference of 
opinions of some individuals to a tolerable limit, but a certain 

2 Having in mind the unity of the Holy Trinity in God the Father, the Church 
has unity in Christ, in His body. Christ says: “that all of them may be one, Father, 
just as You are in me and I am in You. May they also be in us so…” (John 17:21).

3 St. Cyprian of Carthage is the first who thoroughly theologically treats 
the schism. He was urged to theologize about the unity and the grace in 
the limits of the Church having as aim to find solution for the schisms of 
his age. But, just as it was always practiced in the Church, to relate deeply 
the theology with the pastoral needs, so was the theology of St. Cyprian 
regarding the unity and the schism, although it may seem to someone 
theoretical and academic, it is deeply pastoral and ecclesiastical, because it 
leaves no room for doubt about the gracelessness of the schisms, and with 
this the impossibility to find salvation outside of the Church.

4 See: John 7:43, 9:16 and 10:19
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Ako crkovniot identitet e edinstvoto2, toga{ raskolot e 
direktno naso~en protiv nego. Toj rastura namesto da so-
bira, deli namesto da spojuva.

Florovski vo svojot esej “Za granicite na Crkvata”, 
nametnuva edno neizbe`no pra{awe. Prethodno istaknuvaj}i 
deka u~eweto na Sv. Kiprijan Kartaginski za blagodatta na 
Svetite Tajni edinstveno vo granicite na Crkvata, Crkvata 
nikoga{ ne go otfrlila, nitu go osporila, toj se pra{uva, 
kako e mo`no prakti~nite zaklu~oci na Kiprijan da ne bi-
dat primeni i zadr`ani vo soznanieto na Crkvata3?

Za da se odgovori na ova pra{awe {to sekako e su{tinsko 
pra{awe za raskolot, potrebno e da se osvrneme malku pove}e 
na istorisko - bogoslovskite priliki po odnos na raskolite 
vo novozavetno i postnovozavetno vreme, do vremeto na Sv. 
Kiprijan Kartaginski. Vo po~etokot, Crkvata bila nekako 
tolerantna kon shizmite. Za volja na vistinata, tie shizmi 
koi se opi{ani vo Noviot zavet, ni od daleku ne se sli~ni 
so onie vo ponatamo{niot tek na hristijanskata istorija4. 
Iako vo originalniot gr~ki tekst se upotrebuva zborot 
“σχίσμα” preveduva~ite na slovenski, pa i na drugite jazici 
toa go prevele kako: razdor, odnosno raspravija. Toa e zatoa 
{to vo po~etokot na Noviot zavet shizmata se sfa}ala  
kako eden vid razlika na mislewata na poedini ~lenovi na 
Crkvata, bez opasnost takvite razliki na mislewata da ja 
podelat zaednicata. Podocna, vo poslanijata na ap. Pavle, 
gledame deka shizma ne e samo razlika na mislewata na poed-
inci do nekoja toleratna granica, tuku e izvesna podelenost 

2  По углед на единството на Светата Троица во Бога Отца, Црквата има 
единство во Христа, во телото Негово. Христос вели: „Сите едно да бидат, како Ти 
Отче што си во мене и јас во тебе, и тие во нас едно да бидат...» (Јован 17,21)

3  Св. Кипријан Картагински е првиот кој темелно богословски се занимава со 
расколот. Поттикнат е да богословствува за единството и благодатта во границите 
на Црквата, токму од причина да најде решение за расколите во негово време. 
Но, како што секогаш било пракса во Црквата, богословието да биде длабоко 
поврзано со пастирските потреби, така и богословието на Св. Кипријан по 
однос на единството и расколот, иако некому може да му изгледа теоретско и 
академско, длабоко е пастирско и црковно, бидејќи не остава простор за сомнеж 
во безблагодатноста на расколите, а со тоа и неможноста да има спасение надвор 
од Црквата.

4 Види: Јован 7,43; 9,16 и 10,19.
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separation to groups 5. 
Although there were schisms even before the time of St. 

Cyprian, still, in the history of the Church, there wasn’t such a 
clear ecclesiology of the unity as the one he established. But, he also 
should be thanked for something else, for the historical legacy left 
on the understanding of the schism, which remained an unsurpassed 
lesion of ecclesiology. Precisely in this historical legacy we 
recognise the ecclesiological tradition of the Church, inherited from 
St. Ignatius of Antioch and Clement of Rome, according to which 
the Church has the following structure: bishop, priest, deacon, and 
laos, or people of God. The clergy, which includes the priests and 
deacons, as well as the laos, are subordinated to the bishop, but in 
accordance with the Gospel: “who wants to be the first, let him be 
your servant” (Matt. 20:27), the bishop asks for advice (consilium) 
from the clergy, and asks only for agreement (consensus) 6  from the 
people, but he does not neglect or leave out anyone. The Church 
is gathered in the bishop who holds every initiative, but he does 
nothing on his own, without the others 7. The clergy may participate 
in the choice of a bishop, even the people may, but the choice of 
the bishop becomes valid only when he is recognised by the other 
bishops who inevitably should participate in the choice of a bishop 
of a local Church 8 .

So, according to Cyprian, who, as we said, followed the entire 
tradition of the Church up to his time, the bishop, the catholic Church, 
Christ and God are inseparably joined. His conclusion: “the one that 
does not have the Church for a mother could not have God for a 
father” is very well-known, as well as “who is not with the Church 
is not with Christ” 9. On another place he adds: “just as the one who 
is not with the bishop is not with the Church” 10, consequently he is 
neither with God nor with Christ. Where the bishop is, that is where 
the Church is 11. In other words, the Church is the only area in 

  5 See: 1 Corinthians 1:10, 11:18
6  Epist. 34 (28):3-4
7      7.
8 Epist. 55 (52), 8.
9 „Habere non potest Deum patrem qui ecclesiam non habet matrem” and „Qui 

alibi praeter ecclesiam colligit Christi ecclesiam spargit”. De Unitate 6.
10 „Si qui cum episcopo non sit, in ecclesia non esse...». Epist. 66 (69), 8.
11     
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po grupi5.
Iako imalo raskoli i do vremeto na Sv. Kiprijan, sepak 

vo istorijata na Crkvata, ne se pojavi edna tolku jasna ekli-
siologija za edinstvoto kolku onaa koja toj ja postavi. No, 
treba da mu se blagodari i za ne{to drugo, za istoriskata 
ostavnina koja ja ostavi po odnos na sfa}aweto za raskolot, 
a koja ostana kako nenadminata lekcija po eklisiologija. 
Tokmu vo taa negova istoriska ostavnina, go prepoznavame 
eklisiolo{koto predanie na Crkvata, nasledeno od Sv. 
Ignatij Antiohijski i Kliment Rimski, spored koe Crk-
vata ja ima slednava struktura: episkop, prezviter, |akon i 
laos ili narod Bo`ji. Klirot vo koj spa|aat prezviterite 
i |akonite, kako i laosot mu se pot~ineti na episkopot, no 
sosema soglasno na Evangelieto, “koj saka pome|u vas da bide 
prv, neka vi bide sluga” (Mt. 20: 27), episkopot bara sovet 
(consilium) od klirot, a od narodot bara samo soglasnost (con-
sensus)6, no nikogo ne zanemaruva i ne izostavuva. Crkvata 
se sobira vo episkopot vo kogo e sekoja inicijativa, no toj 
ni{to ne pravi sam, bez drugite7. Vo izborot na episkopot 
mo`e da u~estuva i klirot, pa duri i narodot, no izborot na 
episkop postanuva validen samo toga{ koga }e bide priznat 
od drugite episkopi koi neizostavno treba da u~estvuvaat vo 
izborot na episkop na pomesna Crkva8.

Taka, spored Kiprijan, a kako {to rekovme, toj go sledi 
celoto predanie na Crkvata do negovo vreme, episkopot, 
katoli~nata Crkva, Hristos i Bog se nerazdelno povrzani. 
Poznat e negoviot zaklu~ok: “koj ja nema Crkvata za majka, 
ne e mo`no da go ima Boga za Otec” i “Koj ne e so Crkvata, 
ne e nitu so Hrista”9. No, na drugo mesto dopolnuva i veli: 
“kako i onoj koj ne e so episkopot, ne e nitu so Crkvata”10, 
pa sledstveno na prethodnoto, ne e nitu so Boga, nitu so 
Hrista. Tamu kade {to e episkopot, tamu e Crkvata11. So 
 5 Види: 1Кор. 1,10; 11,18.
 6 Epist 34 (28), 3-4.
 7      7.
 8 Epist. 55 (52), 8.
 9 „Habere non potest Deum patrem qui ecclesiam non habet matrem” и „Qui alibi 
praeter ecclesiam colligit Christi ecclesiam spargit”. De Unitate 6.
 10 „Si qui cum episcopo non sit, in ecclesia non esse...». Epist. 66 (69), 8.
 11     
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which the mysteries of salvation take place, but exclusively by 
the canonically established hierarchy. It is not enough, according 
to St. Cyprian, only to confess the faith correctly to be named a 
catholic Church. The correct confession of the faith is not the only 
criterion for the catholicity of the Church. Quite the opposite, the 
catholicity of the Church is a criterion for the correct confession 
of the faith 12. Usually, the schismatics defend the state of schism 
with the statement that they do not differ in the confession of 
the faith from those who teach orthodoxly, that is, they keep 
the same dogma. However, according to St. Cyprian, the correct 
confession of the faith is not salvational without the unity with the 
Church13 The catholicity includes the confession of the faith and 
the doctrine of the same, and the orthodox confession is not more 
encompassing or wider than the catholicity. Otherwise said, the 
real faith is revealed and confirmed only in the catholicity. So, it 
is not possible, as some schismatics think, to be orthodox without 
being in unity with the catholic Church.

Not only that outside of the catholicity of the Church is there 
no orthodox faith, but also the mysteries performed are not valid, 
because in the heresy and in the schism the Holy Spirit is absent. 
This is especially elaborated by St. Cyprian in his writing on the 
baptism performed by the schismatics. Even if we presume, he 
said, that it is possible for the schismatics to perform baptism, it is 
not possible for them to receive the Holy Spirit, because the Holy 
Spirit is only in the Church. To be baptised, and not to receive 
the Holy Spirit is the same as if you hadn’t been baptised14. The 
baptism is absolution of the sins, and the sins are absolved only by 

12 See:           
         1990, pg. 
128.
13 About the year 255 St. Cyprian looks into the issue if the true faith is 
sufficient enough for the salvation of man, this is when the issues of the 
validity of the baptisms of the schismatics is questioned. He is categorical 
that the heretics and the schismatics have neither the right nor the power 
to baptize. See: Epist. 69 (76):1. This issue was treated about thirty years 
before by the African Synod (the Synod in Carthage in 220, as is testified by 
St. Cyprian in Epist. 73:3 and Epist. 74:1), and by the Synod of Asia Minor 
(Epist. 75:9).
14 Epist. 69 (66), 10.
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drugi zborovi, Crkvata e edinstveniot prostor vo koj se 
sovr{uvaat tajnite na spasenieto, no isklu~ivo od kanonski 
vospostavenata jerarhija. Ne e dovolno, spored Sv. Kipri-
jan, nitu samo pravilnoto ispovedawe na verata za nekoj 
da se nare~e Soborna Crkva. Pravilnoto ispovedawe na 
verata ne e edinstven kriterium za sobornosta na Crkvata. 
Obratno, sobornosta na Crkvata e kriterium za pravilnoto 
ispovedawe na verata12. Obi~no raskolnicite ja branat sos-
tojbata na raskolot so tvrdewata deka ne se razlikuvaat 
vo ispovedaweto na verata od onie koi u~at pravoslavno, 
odnosno, deka ja ~uvaat istata dogma. Me|utoa, spored Sv. 
Kiprijan, pravilnoto ispovedawe na verata ne e spasitelno 
bez da se ima edinstvo so Crkvata13. Sobornosta go opfa}a 
ispovedaweto na verata i u~eweto za nea, a pravoslavnoto 
ispovedawe ne e poseopfatno i po{iroko od sobornosta. 
Poinaku re~eno, vistinskata vera se otkriva i se potvrduva 
samo vo sobornosta. Ne e, zna~i, vozmo`no, kako {to smetaat 
nekoi raskolnici, deka mo`e da bide{ pravoslaven, a da ne 
bide{ vo edinstvo so sobornata Crkva.

No, ne samo {to nadvor od sobornosta na Crkvata nema 
pravoslavna vera, tuku nitu tajnite koi se sovr{uvaat ne se 
validni, bidej}i vo eresta i vo raskolot otsustvuva Svetiot 
Duh. Ova osobeno go razrabotuva Sv. Kiprijan koga pi{uva 
za kr{tenieto kaj raskolnicite. Duri i da pretpostavime, 
veli, deka e mo`no raskolnicite da se krstat, toga{ nikako 
ne e mo`no da se zdobijat so Duh Sveti, za{to Duhot Sveti 
e samo vo Crkvata. Da se krsti{, a da ne go zdobie{ Svetiot 
Duh isto e kako i da ne si se krstil14. Kr{enieto e otpu{tawe 
12 Види:           
         1990, 
стр. 128.
13 Св. Кипријан го разгледува прашањето дали е доволна вистинската 
вера за спасение на човекот, некаде околу 255г. кога се јавува проблемот 
со валидноста на крштението на расколниците. Тој е категоричен дека 
еретиците и расколниците немаат ниту право, ниту сила да крштеваат. 
Види: Epist. 69 (76),1. Ова прашање веќе беше третирано триесетина 
години пред тоа, од Африканскиот синод (Синодот во Картагина 220г., 
како сведочи Св. Кипријан во Epist. 73,3 и Epist. 74,1), и од синодот во 
Мала Азија (Epist. 75,9).
14 Epist. 69 (66), 10.
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those who have received the Holy Spirit, according to John 20:22. 
Those external to the catholic Church are deprived of this 15.

On the issue of the validity of the baptism performed by the 
schismatics and heretics, during the time of St. Cyprian, other 
local Churches got involved, but almost all of them accepted his 
ecclesiology. First this was done by the bishops of Africa at the 
synods held in 255 and 256 year. The conclusions of these synods 
have been amounted to the following: the Catholic Church is the 
only area of operation of the Holy Spirit and that is the reason why 
it has the only power with regard to doctrine and holy mysteries 
16. Similarly all the Eastern local Churches decided to follow 
St. Cyprian in his ecclesiology17. And this ecclesiology, as the 
Metropolitan John Zizioulas says, has two main focal points:

1. “As opposed to the schism, the Catholic Church holds 
possession of the fullness of the body of Christ (the oldest 
understanding of the catholicity), however, this is not manifested 
only as unity in the Eucharist, or in the real faith and in the bishop, 
but as fullness and self-sufficiency of every salvational act of the 
Holy Spirit, expressed through the unity of every Church with the 
bishop, on whom the Church is supported.

2. “The schismatic are out of the Church and consequently it 
is not possible to speak of their participation in the area of the 
body of Christ. Hence, there is no essential difference between 
the schism and the heresy from the ecclesiological point of view. 
What is of interest to Cyprian is that both these are posed out of the 
Church. Beginning from the fact that the Church is the only body 
of Christ, then the one who is out of the Church is out of Christ and 
out of the salvation’ 18.

In the ecclesiology of St. Cyprian, the canonical and the 
essential limits of the Church overlap. This overlapping 
is proven by the unity of every local Church in the one 
Eucharist performed by one bishop. Everyone who does not 
participate in this Eucharist, performed by a canonical bishop, 
15 „cuncti haeretici et schismatici non dant Spiritum sanctum”. Epist. 69 (66), 11.
16 Epist. 70, 3.
17 Јевсевије Памфил, Црквена историја, Belgrade 1871, VII, 5, pg.78-80.
18  See:             
       1990, pg. 133.
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na grevovite, a grevovite se otpu{taat samo od onie koi se 
steknale so Svetiot Duh, soglasno so Jovan 20, 22. Tokmu od 
toa se li{eni onie koi se nadvor od sobornata Crkva15.

Vo pra{aweto za validnosta na kr{enieto kaj raskolni-
cite i ereticite, vo vremeto na Sv. Kiprijan se zame{aa i 
drugi pomesni Crkvi, no re~isi site ja prifatija negovata 
eklisiologija. Prvo toa go napravija episkopite od Afrika 
na sinodite odr`ani 255 i 256g. Zaklu~ocite na tie sinodi 
se svedoa na slednovo: Sobornata Crkva e edinstvena oblast 
na dejstvo na Svetiot Duh i zaradi toa ima edinstvena sila da 
ima ispravno u~ewe i Sveti Tajni16. Isto taka, i site Isto~ni 
pomesni Crkvi odlu~ija da go sledat Sv. Kiprijan vo negovata 
eklisiologija17. A, taa eklisiologija, kako {to veli Mitropo-
litot Jovan Ziziulas, ima voglavno dve potpori{ta:

1. “Nasproti raskolot, Sobornata Crkva, raspolaga so 
polnotata na Teloto Hristovo (najstaro poimawe na so-
bornosta), me|utoa, toa ne se objavuva samo kako edinstvo 
vo Evharistijata, ili vo pravata vera i vo episkopot, tuku 
kako polnota i samodovolnost na sekoe spasitelno dejstvo na 
Svetiot Duh, izrazeno preku edinstvoto na sekoja Crkva so 
episkopot, na kogo i se polaga Crkvata.

2. Raskolnicite se nao|aat nadvor od Crkvata i sled-
stveno, ne e mo`no da stane zbor za nivno u~estvo vo oblasta 
na Teloto Hristovo. Od tamu, ne postoi su{tinska razlika 
od eklisiolo{ka gledna to~ka, pome|u raskolot i eresta. 
Ona {to go interesira Kiprijan  e toa {to i dvete ovie 
se postavuvaat nadvor od Crkvata. Od faktot {to Crkvata 
e edinstvenoto Telo Hristovo, toga{ onoj koj }e se najde 
nadvor od Crkvata se stava  nadvor od Hrista i nadvor od 
spasenieto.”18

Vo eklisiologijata na Sv. Kiprijan, kanonskite i su{-
tinskite granici na Crkvata se sovpa|aat. A, toa sovpa|awe 
se doka`uva vo edinstvoto na sekoja pomesna Crkva vo ed-
nata Evharistija sovr{uvana od eden episkop. Sekoj koj 
15 „cuncti haeretici et schismatici non dant Spiritum sanctum”. Epist. 69 (66), 11.
16 Epist. 70, 3.
17 Јевсевије Памфил, Црквена историја, Београд 1871, VII, 5, стр.78-80.
18  Види:            
        1990, стр. 133.
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acknowledged by the other bishops of the Church of God in 
the ecumene, and performs another eucharist, under another 
bishop, he is a schismatic both in a canonical, but also in the 
essential, dogmatic sense. Because the Church is one, because 
one is the body of Christ, this, every communion in another 
eucharist under another bishop, has nothing to do with the 
body of Christ. 

It is undeniable that the Orthodox Church does not have a 
unified practice of accepting the schismatics. In some circles, 
the supportes of the “ecclesiastical exactitude”, the schismatics 
are accepted through repeated baptism. Consequently, none of 
the holy mysteries performed in the schism are considered 
valid. Nevertheless, wider in the Orthodox Church, only 
a certain “economy” is applied regarding the schismatics. 
Not only the baptism, but also the unction and the other 
holy mysteries, even the ordination of priests and bishops is 
accepted to be valid, obviously, after the schismatics accede 
to the unity with the Church and after it is confirmed that they 
have the apostolic succession.

This economy is caused by the pastoral needs of the Church.  
In its essence, it is philanthropy necessary for the salvation 
of the world. But, by doing an economy in the schisms, are 
we not doing a greater sin? “If the graceless desolation, says 
Florovsky, begins behind the canonical borders of the Church, 
and all the schismatics were not baptised and still dwell in the 
before-baptism darkness, then the perfect clarity, strictness 
and duration in the actions and judgements of the Church 
are still more necessary”19. In other words, if the baptism and 
the other holy mysteries performed in the schism are really 
invalid, because they were performed outside of the canonical  
area of the Church, then, why are the same recognized 
somewhere in the Orthodox Church? Is it only to make it 
easier for them to take a decisive step, to accede to the Church 
unembarrassed? Is it possible, then, to recognize that motive 
as worthy, convincing and blessed? If they are accepted only 

19  Florovsky, G. “The Limits of the Church”, Sobornost, no.1-2/2001, 
pg.29.
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ne u~estvuva vo taa Evharistija, sovr{uvana od kanonski 
episkop, priznat od drugite episkopi na Crkvata Bo`ja vo 
Vselenata, i pravi druga evharistija pod drug episkop, toj e 
raskolnik i vo kanonska, no i vo su{tinska, dogmatska smis-
la. Od pri~ina {to Crkvata e edna, bidej}i edno e teloto 
Hristovo, toa, sekoe zaedni~arewe vo druga evharistija pod 
drug episkop, nema vrska so Teloto Hristovo.

Nesporno e deka pravoslavnata Crkva nema voedna~ena 
praksa na prifa}awe na raskolnicite. Vo nekoi sredini 
koi se zastapnici na “crkovnata akrivija”, raskolnicite se 
primaat preku povtorno kr{tevawe. Sledstveno, nitu edna 
sveta tajna izvr{ena vo raskolot ne se smeta za validna. 
Me|utoa, na po{irokoto podra~je na pravoslavnata Crkva, 
se primenuva izvesna “ikonomija” po odnos na raskolnic-
ite. Ne samo kr{tenieto, tuku i miropomazuvaweto i os-
tanatite sveti tajni, pa duri i rakopolagaweto na sve{teno-
slu`iteli i episkopi se prifa}a za validno, sekako otkako 
raskolnicite }e pristapat vo edinstvo so Crkvata i otkako 
se proveri deka imale apostolsko preemstvo. 

Ikonomijata e predizvikana od pastirskite potrebi na 
Crkvata. Taa e vo su{tina ~ovekoqubie koe e neophodno 
za spasenie na svetot. No, pravej}i ikonomija vo raskolite, 
ne pravime li u{te pogolem grev? “Ako bezblagodatnata 
pusto{, veli Florovski, po~nuva vedna{ zad kanonskite 
granici na Crkvata, i site shizmatici ne bile nitu krsteni 
i sé u{te prebivaat vo predkr{telniot mrak, toga{ 
sovr{enata jasnost, strogost i istrajnost vo dejstvata 
i sudovite na Crkvata se u{te poneophodni”19. So drugi 
zborovi, ako kr{tenieto i drugite sveti tajni izvr{eni vo 
raskolot navistina se nevalidni, bidej}i se izvr{eni nadvor 
od kanonskoto podra~je na Crkvata, toga{, zo{to nekade vo 
Pravoslavnata Crkva tie se priznavaat? Samo zatoa li da im 
se olesni da go napravat re{ava~kiot ~ekor? Da pristapat 
neposramoteni kon Crkvata? Zar e mo`no, toga{, takviot 
motiv da se priznae za dostoen, ubedliv i blagosloven?  Ako 
tie se primaat samo zaradi gorenavedenoto, toga{ toa bi 

19  Флоровски, Г., За границите на Црквата, Соборност, бр.1-2/2001, Велес 
2001, стр.29.
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because of the above-mentioned, then this would be a very 
dangerous and hasty indulgence20. What is there to receive, in 
fact, for those who would accede to the Church that way?

While the East almost fully accepted the ecclesiology of St. 
Cyprian, after the time of the Roma bishop Stephan, and later 
when this was supported by Augustine, the West made a difference 
between the charismatic and the canonical area of the Church. So, 
according to them, someone can be in a canonical schism, and yet 
participate in the charismatic domain of the Church. Today, the 
schisms are perceived with much more indulgence then in the time 
of St. Cyprian of Carthage, both in the Orthodox Church and in 
the Roman-Catholic Church. Hence, Florovsky’s dilemma given 
above: How is it possible for the holy mysteries performed in 
schism to be accepted as valid, when the same had been performed 
in the graceless domain, that is, outside of the borders of the 
Church?

The Roman theology, certainly, under the influence of the 
blessed Augustine, allows and confesses that the apostolic 
succession is observed, and the holy mysteries performed by their 
clergy are not completely graceless 21, in the schisms, even in the 
heresies. Just as on many other issues, on this issue as well, the 
orthodox ecclesiology during the reign of the Turks was under the 
influence of the Roman-catholic.

The East, especially during the long history of Byzantium, on 
many occasions proved that it did not renounce the ecclesiology 
of St. Cyprian of Carthage regarding the schism, however, in 
the centuries after the fall of Constantinople it showed a certain 
incapability to sustain and develop its authentic theology and 
strictness towards the acceptance of the schismatics. During this 
time the Church was positioned in some very unenviable political 

20  “This would be flattering to the human weakness, says Florovsky, the self-
sufficiency and the faintheartedness, dishonesty are more dangerous because 
they create the entire illusion of the ecclesiastical recognition of the relevance 
of the schismatic sacraments and services, and this is not only regarding the 
acceptance of the schismatics or the outsiders, but also in the consciousness 
of the majority of the faithful as well as the clerical hierarchy.” Florovsky, G., 
“The Limits of the Church”, Sobornost, no.1-2/2001, Veles 2001, pg.29.
 21 Augustin, S., In Ps. 32, Enarr. II, 29; PL. 36, 299.



41 

bilo mnogu opasna i nepromislena popustlivost20. [to bi 
dobile, vpro~em, onie koi na takov na~in bi pristapile vo 
Crkvata?

Dodeka Istokot re~isi celosno ja prifatil ekli-
siologijata na Sv. Kiprijan, Zapad, od vremeto na rimskiot 
episkop Stefan, a podocna toa go poddr`a i Avgustin, 
napravi razlika pome|u harizmati~nata i kanonskata oblast 
na Crkvata. Taka, spored niv, nekoj mo`e da bide vo kanonski 
raskol, no da u~estuva vo harizmati~nata oblast na Crkvata. 
Denes, kako vo Pravoslavnata, taka i vo rimokatoli~kata 
Crkva, na raskolite se gleda mnogu popopustilivo otkolku 
{to toa bilo vo vremeto na Sv. Kiprijan Kartaginski. Ot-
tamu i dilemata na Florovski koja ja navedovme pogore: 
Kako e mo`no svetite tajni izvr{eni vo raskolot da bidat 
prifateni kako polnova`ni, koga istite se izvr{eni vo 
bezblagodattno podra~je, odnosno, nadvor od granicite na 
Crkvata?

Rimskoto bogoslovie, sekako, pod vlijanie na bla`eni 
Avgustin, dopu{ta i priznava deka i vo raskolite, pa duri 
i vo eresite, apostolskoto preemstvo se zapazuva i svetite 
tajni izvr{uvani od nivnite sve{tenoslu`iteli ne se 
napolno bezblagodatni21. Kako i po mnogu drugi temi, taka 
i po ova pra{awe, pravoslavnata eklisiologija, za vreme 
na turkokratijata bila pod vlijanie od rimokatoli~kata. 
Istokot osobeno niz dolgata istorija na Vizantija, na mnogu 
pati doka`al deka ne se odrekuva od eklisiologijata na Sv. 
Kiprijan Kartaginski po odnos na raskolot, no vo vekovite 
posle padot na Konstantinopol poka`a odredena nemo} da 
go odr`uva i razviva sopstvenoto avtenti~no bogoslovie i 
strogosta kon prifa}aweto na raskolnicite. Vo toa vreme, 
Crkvata be{e postavena vo mnogu nezavidni politi~ki 

20  „Тоа би било повеќе ласкање на човековата слабост, вели Флоровски, на 
самољубието и маловерието, неискреност дотолку поопасна, што го создава 
целиот привид на црковното признвање на важноста на схизматичките тајни 
и свештенодејства, и тоа не само во поглед на прифаќањето на схизматиците 
или надворешните, туку и во свеста на најголемото црковно мнозинство, 
како и на црковните власти”. Флоровски, Г., За границите на Црквата, 
Соборност, бр.1-2/2001, Велес 2001, стр.29.
21 Augustin, S., In Ps. 32, Enarr. II, 29; PL. 36, 299.
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conditions and this is what, most probably, made it engage more 
around the unity, but at the same time made it yielding towards the 
schismatics and heretics.

Saint Augustine develops a doctrine that the Church also acts 
in the mysteries of the schismatics. To some she gives birth from 
within, and to the others she gives birth from the outside, but 
both the former and the latter are born from the same mother, the 
Church22. It connects the former and the latter by a double bond: 
through the unity of the Spirit and the union of peace 23. And 
while the union of peace is broken in the schism, the union of the 
Spirit in the holy mysteries, according to St. Augustine, remains 
unbroken. But, despite the fact that the schism remains united with 
the Church in the grace of the holy sacraments, as is the opinion of 
St. Augustine, it translates into a conviction as soon as the love and 
the catholicity drain. In spite of the primary difference between St. 
Cyprian and St. Augustine regarding the doctrine about the grace 
in the schism, both agree that there is no salvation in the schism. 
St. Cyprian derives this conclusion using a more radical method24, 
while St. Augustine does this in a milder manner, but according 
to both of them, the holy mysteries performed by the schismatics 
are inefficient. According to St. Cyprian this is because these are 
performed outside of the canonical area of the Church which 
overlaps with the graceful area, and according to St. Augustine, 
this is because love ceases in the schism and in the separation, and 
salvation is impossible outside of love. In other words, despite the 
fact that the schismatics may have a Holy Bible, holy mysteries 
and the right doctrine about the faith, they have no salvation. At 
least this is what St. Cyprian of Carthage and St. Augustine of 
Hippo say.

It does not seem as it would be true to say that there is 
absolutely no grace in the schism. But, we would rather call this 
a potential grace, than an efficient grace. The grace which exists 
in the schism is potential and it waits for the moment when the 
22 Augustin, S., De bapt., 1,15,23.
23 Ephes. 4:3.
24 “The one who is outside of the Church could be saved as much as those 
outside of Noah’s arc could be saved”. Cyprian of Carthage, St., “About the 
Catholicity of the Church”, Sofia 2000, pg.9.
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uslovi i najverojatno toa ja natera pove}e da raboti na 
edinstvoto, no istovremeno i da bide popoustliva kon 
raskolnicite i ereticite.

Sveti Avgustin razviva u~ewe deka i vo tajnite na 
raskolnicite Crkvata dejstvuva. Ednite taa gi ra|a vnatre 
vo sebe, a drugite taa gi ra|a nadvor od sebe, no i ednite i 
drugite se rodeni od istata majka, Crkvata22. Taa gi povrzuva 
i ednite i drugite so dvojna vrska: preku edinstvoto na Duhot 
i sojuzot na mirot23. I dodeka sojuzot na mirot vo raskolot 
e raskinat, edinstvoto na Duhot vo Svetite Tajni, spored 
Sv. Avgustin, ostanuva neraskinato. No, i pokraj toa {to 
raskolot ostanuva soedinet so Crkvata vo blagodatta na 
Svetite Tajni, kako {to smeta Sv. Avgustin, toj se pretvora 
vo osuda, {tom }e se iscrpi qubovta i sobornosta. I pokraj 
prvi~nata razlika pome|u Sv. Kiprijan i Sv. Avgustin po 
odnos na u~eweto za blagodatta vo raskolot, dvajcata se 
soglasni deka vo raskolot sepak nema spasenie. Sv. Kiprijan 
toj zaklu~ok go izveduva niz eden poradikalen metod24, dodeka 
Sv. Avgustin toa go pravi poblago, no i spored dvajcata, 
svetite tajni izvr{eni kaj raskolnicite se nedelotvorni. 
Spored Sv. Kiprijan zatoa {to tie tajni se izvr{eni nadvor 
od kanonskoto podra~je na Crkvata koe se poklopuva so 
blagodatnoto podra~je, a spored Sv. Avgustin, zatoa {to 
vo raskolot i razdeluvaweto seknuva qubovta, a nadvor od 
qubovta spasenieto e nemo`no. So drugi zborovi, i pokraj 
toa {to raskolnicite mo`e da imaat Sveto Pismo, sveti 
tajni i pravo u~ewe za verata, tie nemaat spasenie. Barem 
taka smetaat i Sv. Kiprijan Kartaginski i Sv. Avgustin 
Iponski.

Po sé izgleda deka ne e najdobro da se re~e oti vo 
raskolot voop{to nema blagodat. No, taa blagodat pove}e 
bi ja narekle blagodat koja e vo potencija, otkolku blagodat 
koja e delotvorna. Blagodatta koja postoi vo raskolot, 
vsu{nost e potencijalna i go ~eka momentot raskolot da 
22 Augustin, S., De bapt., 1,15,23.
23 Ефес. 4,3.
24 „Оној кој се наоѓа надвор од Црквата, би се спасил толку колку што би 
можел да се спаси некој кој се наоѓал надвор од ковчегот на Ное”. Кипријан 
Картагенски, Св., За единството на Църквата, София 2000, стр. 9.
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schism is surpassed to become efficient. It is probable that the 
grace spreads beyond the limits of the Church, because the Spirit 
blows wherever He wants 25, and it seems too harsh, but also very 
binding for the freedom of the Holy Spirit if one says that there 
is no grace whatsoever outside of the Church. But one can say 
something else with certainty, this grace is only sufficient for 
biological sustenance, a grace given not in plenitude and fullness 
as is in the Church, but through a pacifier, as babies are fed. This 
grace is not the gift of adoption, but food necessary for the slave to 
survive. Thus it is not very smart to say that nothing is performed 
in the schismatic sacraments, because in this case they would be 
not a mere theatrical performance, but a blasphemy against the 
Holy Spirit. However, the mysteries performed have no power to 
renovate and transform, no power to deliver and unite, they only 
have the potential for that. The effect of the holy mysteries will 
happen only after the schism is healed.

The One Who offers and Who offers Himself is Christ 26. He 
performs every holy sacrament in the Church, however, because 
there is a need for a visible form of the act, the clergy does this. 
This means that the success and the grace of some holy sacrament 
do not depend on the worthiness of the priest. Does this mean that 
in the holy sacraments of the schismatics, as well, Christ is the one 
who acts, and if this is so, how can we say that there is no salvation 
in the holy sacraments performed in the schism?

It is true that Christ is the Great Archpriest and Minister of 
the Church. It is true that the hierarchy appointed trough the 
apostolic succession performs only the visible form of the holy 
sacrament. The grace is from God and there is no doubt about it. 
Nevertheless, if we can say so, the quantity of the grace which is 
emanated from the sacraments of the schismatics is insufficient 
for emperfection, for accomplishing the final goal, deification and 
salvation. We would rather say that the grace in the sacraments 
of the schismatics is rather a grace of urging than a grace of 
emperfection and deification. It is necessary not only for the mere 

25 John. 3,8.
26 See the prayer “No one who is bound…” which is read during the 
Cherubic Hymn at the Liturgy
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se isceli za da postane delotvorna. Verojatno i nadvor od 
granicite na Crkvata blagodatta seu{te se protega, za{to 
Duhot duva tamu kade {to saka25, i izgleda prestrogo, no 
i mnogu obvrzuva~ki za slobodata na Svetiot Duh, ako se 
ka`e deka nadvor od Crkvata nema nikakva blagodat. No, so 
sigurnost mo`e da se ka`e ne{to drugo, deka taa blagodat 
e vo doza za bilo{ki opstanok, blagodat koja se dava ne vo 
izobilstvo i polnota kako {to toa se pravi vo Crkvata, 
tuku so cucla, kako {to se ranat bebiwata. Ne e taa blagodat 
dar na vosinovuvaweto, tuku hrana neophodna da pre`ivee 
robot. Taka, ne e dobro da se re~e deka vo raskolni~kite 
sve{tenotajni ne se izvr{uva ni{to, za{to vo takov slu~aj 
toa bi bilo ne prosto teatarska pretstava, tuku i hula na 
Svetiot Duh. No, toa {to se izvr{uva nema sila da obnovuva 
i preobrazuva, nema sila da spasuva i soedinuva, tuku ima 
samo potencija za toa. Dejstvoto na sve{tenotajnite }e stane 
delotvorno duri otkako raskolot }e se isceli.

Onoj koj prinesuva i koj se prinesuva e samiot Hristos26. 
Toj ja sovr{uva sekoja Sveta Tajna vo Crkvata, me|utoa 
bidej}i e potrebna i vidliva forma na izvr{uvaweto, 
toa go pravat sve{tenoslu`itelite. [to zna~i ne zavisi 
uspehot i blagodatta na nekoja Sveta Tajna od dostojnosta na 
sve{tenoslu`itelot. Zna~i li toa deka i vo svetite tajni 
na raskolnicite, Hristos e toj koj sve{tenodejstvuva, i ako 
e toa taka, kako mo`e toga{ da se re~e deka vo svetite tajni 
izvr{eni vo raskolot nema spasenie?

To~no e toa deka Hristos e Golemiot Arhijerej i Sve{-
tenoslu`itel vo Crkvata. To~no e i toa deka jerarhijata 
postavena so apostolsko preemstvo ja vr{i samo vidlivata 
forma na Svetata Tajna. Blagodatta e Bo`ja i vo toa nema 
somne`. Me|utoa, ako smeeme taka da re~eme, koli~estvoto 
na blagodatta koja ishodi od Tajnite kaj raskolnicite ne 
e dovolna za vosovr{uvawe, za postignuvawe na kone~nata 
cel, obo`uvawe i spasenie. Pove}e bi rekle, blagodatta 
vo tajnite na raskolnicite e blagodat na pottiknuvaweto 

25 Јован: 3,8.
26 Види ја молитвата „Никој не е достоен...” која се чита кога на Литургијата 
се пее Иже херувими.
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biological sustenance, because without the necessary minimum of 
grace none of the created beings can exist, but it is also a pledge 
of God’s love towards the schismatics, which despite everything, 
has not become colder and has not dried off completely 27. The 
father waits for the prodigal son to return and “everything which 
is his to become his son’s”. God has not closed Himself for the 
schismatics, but He is cautious and He hasn’t given them the keys 
to all the treasuries. He patiently waits for them to repent and 
to receive them in the communion of His body and blood. This 
is why through the holy sacraments he gives them a grace that 
urges them towards repentance. Nevertheless, the number of the 
schismatics is irrelevant. The philanthropic God who leaves the 
ninety nine sheep and goes after the lost one, He does not show 
mercy only because there are many who are schism. He is far more 
induced with mercy by the concord of the few in the Church, that 
is in the body of Christ, than of the many who pray in discord with 
one another because the sole state of schism has separated them to 
such an extent that they don’t even have a mutual prayer 28.

However, the sin brought by the schism, often, completely 
obscures the schismatics’ conscience and they cannot make 
a difference between the urging and the emperfecting grace. 
This is why the schismatics are minimalists, or, in the best 
case, mediocrities. Let us not be misunderstood, what we are 
talking about here is spiritual mediocrity, a distorted criterion 
for the ascetic love and perfection. Receiving a quantity of grace 
necessary for biological survival, the schismatics become self-
content and without a will to emperfect and deify. This is the 
reason why their criterion for the ecclesial identity is so labile. 
They confuse the ecclesiological with the biological being, the 

27 Still, nothing can anger God more than the schism in the Church and the 
dividing of Christ’s vestment, says St. John Chrysostom,   
       PG. 62, 85.
28 St. Cyprian of Carthage says that with the words: “For where two or three 
come together in my name, there am I with them” (Mt. 18:20), the Lord 
shows that He is more present when two or three one-heartedly pray than 
with a multitude of disagreeing ones, and that the unified prayer of the 
few can ask for more than the discordant prayer of the many. Cyprian of 
Carthage, St., “About the Catholicity of the Church”, Sofia 2000, pg.16.
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otkolku blagodat na vosovr{uvaweto i obo`uvaweto. Neo-
phodna e ne samo zaradi prostoto biolo{ko pre`ivuvawe, 
za{to bez neophodniot minimum blagodat ne mo`e da `ivee 
nitu edno stvoreno bitie, tuku i kako zalog na Bo`jata 
qubov kon raskolnicite, koja, bez razlika na sé ne oladela 
i ne se presu{ila potpolno27. Otecot go ~eka bludniot sin 
da se vrati i “sé negovo da bide na sinot”. Bog, zna~i, ne se 
zatvoril kon raskolnicite, iako e pretpazliv i ne im gi 
dal klu~evite od site riznici. Trpelivo ~eka da se pokajat 
i da gi primi vo zaednicata na teloto i krvta Negovi. Za-
toa, preku svetite tajni im dava blagodat na pottiknuvawe 
za pokajanie. No, brojot na raskolnici nema nikakva uloga. 
^ovekoqubiviot Bog koj ostava deveeset i devet ovci i odi 
po ednata zagubena, ne se smilostuva samo zaradi toa {to ima 
mnogumina koi se raskol. Pove}e nego go umoluva soglasieto 
na malkuminata koi se vo Crkvata, zna~i, vo Teloto Hris-
tovo, otkolku na mnogute koi se molat nesoglasno edni na 
drugi od pri~ina {to samata sostojba na raskol gi rasturila 
do taa mera da nemaat nitu soborna molitva28.

No, grevot vo koj se pa|a so raskolot, ~estopati potpolno 
ja pomra~uva sovesta na raskolnicite i tie ne mo`at da ja 
razlikuvaat pottiknuva~kata od vosovr{uva~kata blagodat. 
Zatoa, raskolnicite se minimalisti ili vo najdobar slu~aj 
mediokriteti. Da ne bideme pogre{no protolkuvani, ovde 
zboruvame za duhovno mediokritetstvo, za poremeten kri-
terium za podvi`ni~ka qubov i sovr{enstvo. Primaj}i 
go koli~estvoto na blagodat neophodno za da se pre`ivee 
biolo{ki, raskolnicite postanuvaat samozadovolni i bez 
`elba za vosovr{uvawe i obo`uvawe. Zatoa i nivniot 
27 Сепак, ништо не може да Го разгневи Бога повеќе од расколот во Црквата 
и раскинувањето на многу делови на Христовата одежда, вели Св. Јован 
Златоуст,          
PG. 62, 85.
28 Св. Кипријан Картагински вели дека со зборовите: „каде се двајца или 
тројца собрани во мое име, таму сум и Јас посред нив” (Мт. 18,20), Господ 
покажува оти, Тој е повеќе со двајца или тројца кои еднодушно се молат, 
отколку со поголем број на различномислечки, и дека повеќе може да биде 
испросено од согласната молитва на малкумината, отколку од несогласното 
молење на многуте. Кипријан Картагенски, Св., За единството на Църквата, 
София 2000, стр. 16.
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ecclesial with the worldly identity. The grace given to them in 
the holy sacraments, which is urging towards repentance, instead 
of being used for return into the catholic body of the Church, is 
being squandered on useless purposes, thrown “before the dogs 
and the pigs” 29. Thus the grace given to them, instead of bringing 
salvation, is their conviction and doom. And, if someone asks 
”why are the schismatics given grace through the holy sacraments 
at all, when in most cases this becomes their conviction and 
doom?”, the answer lies within the mystery of God’s mercy and 
love. This is how they would not have the excuse that they have 
been cast out, but it would show that they have separated form the 
unity by themselves. This is how it would be revealed that God 
waits for them, as His own sons, to return and to accept them in 
the community of the Church, but, also, that they are mindless and 
they steal from that which in fact belongs to them, they spend the 
part of the treasure of their Father, intended for them, in “a distant 
land…debaucherously” 30, irreversibly, and without any benefit. 
This is why it is not possible to say that the schismatics are still 
in the Church. This is incorrect and ambiguous, although, it is 
probably possible to say that in the schisms the Church continues 
to act “anticipating for the mysterious hour when the hard heart 
will be melted by the warmth of the grace” and the will and thirst 
for conciliarity and unity will be lit and started up 31.

In our contemporary world many want to position the schisms 
in the disciplinary, that is, canonical section of the church life. This 
is nothing but an attempt to reduce the weight of responsibility 
of the schismatics, aiming to a possible easier solution and unity. 
Still, ever since the great schism with the Roman-Catholic church, 
29 Mt. 7:6.
30 Luke 15:13
31 Wishing to prove that the blessed Augustine is not opposed to Saint 
Cyprian of Carthage, and to the entire Byzantine theology, regarding the 
schism, Georgy Florovsky writes: “It is necessary to hold firmly in mind that 
in asserting the “validity” of the sacraments and of the hierarchy itself in the 
sects, St. Augustine in no way relaxed or removed the boundary dividing sect 
and communality. This is not so much a canonical as a spiritual boundary: 
communal love in the Church and the separatism and alienation in the 
schism. For Augustine this was the boundary of salvation…” See: Florovsky, 
G., “The Limits of the Church”, Sobornost, no.3/2001, Veles 2001, pg.12.
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kriterum za crkovniot identitet kaj niv e tolku labilen. 
Go me{aat eklisiolo{koto so biolo{koto bitie, crkov-
niot so svetovniot identitet. Blagodatta koja im se dava 
vo svetite tajni, koja e pottiknuva~ka za pokajanie, namesto 
da ja ispolzuvaat za vra}awe vo sobornoto Telo na Crkvata, 
tie ja rasfrlaat po bezvredni celi, “pred ku~iwata i sviwi-
te”29. Taka, blagodatta koja im se dava, namesto za spasenie 
im postanuva za sud i osuda. I, ako nekoj pra{a, zo{to 
toga{ voop{to im se dava blagodat niz svetite tajni koga vo 
najgolem broj slu~ai, za raskolnicite toa e za sud i osuda, od-
govorot e vo tajnata na Bo`jata milost i qubov. Za da nemaat 
izgovor deka bile otfrleni, tuku da se doka`e deka samite 
se otcepile od edinstvoto. Da se objavi deka Bog gi ~eka kako 
svoi sinovi, da se vratat i da gi primi vo zaednicata na Crk-
vata, no deka tie se bezumni i kradat od ona {to fakti~ki 
nim im pripa|a, delot od bogatstvoto na nivniot Otec koe e 
za niv nameneto go tro{at vo “dale~na zemja... razvratno”30, 
nepovratno i bez nikakva polza. Zatoa, ne e mo`no da se re~e 
deka shizmaticite se seu{te vo Crkvata. Toa e neto~no i 
dvosmisleno, no mo`no e verojatno da se re~e deka vo ras-
kolite Crkvata prodol`uva da dejstvuva “vo o~ekuvawe na 
tainstveniot ~as koga }e se rastopi tvrdokornoto srce od 
toplinata na blagodatta” i }e se zapali i razgori voljata i 
`edta za sobornost i edinstvo31.

Shizmite vo na{ava sovremenost, mnogumina sakaat da gi 
smestat vo disciplinarniot, odnosno kanonskiot oddel na 
crkovniot `ivot. So toa se saka samo da se namali te`inata 
na odgovornosta na raskolnicite za eventualno polesno da 

29 Мт. 7,6.
30 Лука 15,13.
31 Сакајќи да покаже дека блажениот Августин не е во спротиставеност со 
Свети Кипријан Картагински, но и со целокупното византиско богословие 
по однос на расколот, Георгиј Флоровски ќе напише: „Една работа неопходно 
е добро да се запемети: Блажениот Августин, тврдејќи дека тајните и самата 
јерерхија во расколите има „полноважност”, воопшто не ја омекнувал и не 
ја бришел границата што ги разграничува расколот и соборноста. И тука не 
станува збор толку за канонска, колку за духовна граница, соборната љубов 
во Црквата или сепаратизмот и отуѓувањето во схизмата. За Августин, ова е 
границата на спасението...” Види: Флоровски, Г., За границите на Црквата, 
Соборност, бр. 3/2001, Велес 2001, стр.12.
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from 1054, which later gave birth to many other schisms, a certain 
schismatic way of thinking which constantly tries to blunt the 
responsibility of the schismatics, started to exist in the schismatic 
part of the Church. In the first half of the 20th century even some 
theories started to occur, and these were intended to eradicate the 
border between the catholicity (conciliarity) and the schism. One 
of these theories is the famous: Church branch theory, according 
to which the schismatic churches are only branches of the one 
catholic Church. However, for the matter of the truth, this theory 
should not be attached only to the incapability of the western 
theologians to theologize without apology for the state of schism 
in which they befell. Most of the evidence of the aforesaid theory 
were already used throughout the history of the schisms. This was 
also the case with the more recent schisms from the 19 century, 
which were, most freqently, inspired by ethnophiletistic urges.

It is a historical fact that many of the schisms which remained 
unresolved for a longer time developed into heresies. This is why, 
the schismatics were very often identified with the heretics in the 
practice of the Church. At first glance, it seems as if there is a 
certain contradiction between the 6th Canon of the II Ecumenical 
Council and the First Rule of St. Basil the Great concerning the 
heretics and schismatics. Nevertheless, the bishop Nicodime 
Milash, by interpreting this Rule, rightfully does not agree with 
Balsamon who wants to put in accord these two rules through a 
gradation of the schisms. Those to which the 6th canon refers are 
schismatics who only pretend to believe and teach orthodoxy, says 
Balsamon, and they are actually heretics, while those of which 
St. Basil speaks are orthodox by faith, but because of a certain 
misunderstanding they separated from the fraternity. Yet, the 
bishop Nicodim writes: “Not only is this Rule not a contradiction 
to the Rule of Basil the Great, but it also confirms it. The fathers 
here distinctly highlighted that a distinction should be made 
between the heretics and the schismatics and those who make 
illegal assemblies, this is why they separately mention the first, 
separately the second, and separately the third. Nevertheless, the 
fathers do not perceive the heretics in an ordinary, narrow sense of 
the word, but in its broad meaning, thus not only do the recognized 
heretics belong here, but also the schismatics and those who create 
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se dojde do re{enie i edinstvo. Sepak, u{te od golemiot 
raskol vo 1054 g. so rimokatoli~kata crkva, od koj raskol 
podocna se izrodija mnogu drugi, vo raskolni~kiot del 
od Crkvata, po~na da egzistira i soodvetna raskolni~ka 
svest koja postojano se trudi da ja zatapi odgovornosta na 
raskolnicite. Vo prvata polovina na 20-tiot vek po~naa da 
se javuvaat duri i teorii so koi se ima{e za cel potpolno 
da se izbri{e granicata pome|u sobornosta i raskolot. 
Edna od tie teorii e poznatata: Church branch theory, spored 
koja shizmati~kite crkvi se samo granka od ednata soborna 
Crkva. No, za volja na vistinata, ne treba taa teorija da se 
prepi{uva samo na nesposobnosta na zapadnite bogoslovi 
da bogoslovstuvaat bez apologija na sostojbata na raskol vo 
koja zapadnale. Pove}eto od dokazite na spomenatata teorija 
ve}e bile upotrebeni  niz istorijata na shizmite. Pa i vo 
poslednite shizmi od 19-tiot vek, predizvikani naj~esto od 
etnofiletisti~ki pobudi.

Istoriski e faktot deka mnogu od raskolite koi osta-
nale nere{eni podolgo vreme prerasnale vo eres. Zatoa, 
vo iskustvoto na Crkvata, raskolnicite mnogu ~esto se 
poistovetuvale so ereticite. Na prv pogled izgleda kako da 
postoi edna sprotistavenost pome|u 6-tiot kanon od II Vsel-
enski sobor i prvoto pravilo na Sv. Vasilij Veliki koga 
govorat za ereticite i raskolnicite. Me|utoa, episkopot 
Nikodim Mila{ tolkuvaj}i go ova pravilo so pravo ne se 
soglasuva so Valsamon koj saka da gi dovede do soglasnost 
ovie dve pravila preku gradacija na raskolite. Onie za koi 
zboruva 6-tiot kanon se raskolnici koi samo se prepravaat 
deka veruvaat i u~at pravoslavno, veli Valsamon, a vo 
su{tina se eretici, dodeka onie za koi govori Sv. Vasilij 
po verata se pravoslavni, no zaradi nekoe nedorazbirawe 
se oddvoile od bratstvoto. No, episkopot Nikodim pi{uva: 
“Ova pravilo ne samo {to ne e sprotistaveno na praviloto 
na Vasilij Veliki, tuku i go potvrduva. Vo nego otcite jasno 
ozna~uvaat deka treba da se razlikuvaat ereticite od ras-
kolnicite i od onie koi pravat nezakoniti sobranija, za{to 
posebno gi spomenuvaat ednite, posebno drugite, a posebno 
tretite. Samo {to otcite ne gi razbiraat ovde ereticite vo 
obi~na, tesna smisla, tuku vo {iroka smisla, taka {to tuka 
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illegal assemblies. According to this, the thought of the heretics 
could be explained in the following way: we forbid bringing of 
charges against the bishop to all heretics, including here under the 
name heretics not only those who are essentially such, and who 
have been condemned for their false doctrine by us or our fathers, 
but also all of those dwelling in schism, as well as those who 
create illegal assemblies against the canonically ordained bishops, 
despite their pretending to confess the orthodox faith 32”.

As a matter of fact, the line between heresy and schism is very 
thin. Many schismatics stick to orthodoxy, but in due time they 
become heretics. The isolation from the catholic life blunts their 
criterion for the real confession of the faith 33. The most evident 
example of how the schism transforms into a heresy is the schism 
of the Roman-Catholic Church, and then all the other schisms 
that stemmed from that schism and grew into great scandalizing 
heresies. It is very difficult to preserve the real faith in a condition 
of isolation and non-communication. The isolated cannot apply the 
fruits of catholicity and of the Holy Spirit and they melt in their 
own self-sufficiency. They are aware that the fullness of the gifts 
of the catholic Church does not belong to them, so they secretly 
try to appropriate them. The schismatics, among all else, are 
impertinent usurpers of somebody else’s property. The have done 
nothing to make the fruits of catholicity grow and they want to use 
them with no feeling of guilt that they do not deserve them. They 
want to use the entire heritage of the Church, and they have, self-
willingly, renounced the same when they created the schism. They 
even wish not to be called schismatics, and yet they do not cast 
away the reasons that led to schism. But, the Church does not trust 
them for they are enemies of the Church, just as St. Athanasios the 
Great said referring to the schismatic followers of Meletios, who 
accused him 34. 

32 Milash N., Правила православне Цркве с тумачењима, book I, Novi 
Sad 1895, pg. 261
33 “Discord or schism, says the blessed Augustine, cannot happen if one does not 
act contrary to the tradition. This is why the schism is enrooted in the heresy”, 
See: Augustin, Cotra Crescon. grammatic. lib. II, cap.7.
34 Athanasius the Great (Афанасий Великий) Защитительное слово противь 
ариань, Творения в четырех томах, volume I, pg. 301.
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se podrazbiraat ne samo priznatite eretici, tuku i raskol-
nicite i onie koi sostavuvaat nezakoniti sobranija. Spored 
toa, mislata na otcite bi mo`ela vaka da bide izrezena: nie 
zabranuvame da bidat podnesuvani tu`bi protiv episkopot 
na site eretici, podrazbiraj}i gi po nazivot eretici ne samo 
onie koi vo su{tina se takvi, i koi nie ili na{ite otci, za 
nivnoto la`no u~ewe sme gi osudile, tuku i site onie koi se 
vo raskol, kako i onie koi sostauvaat nezakoniti sobranija 
protiv kanonski postavenite episkopi, i pokraj toa {to tie 
se pravat deka ja ispovedaat pravoslavnata vera.32”

Vsu{nost, mnogu e tenka granicata pome|u eresta i ras-
kolot. Mnogu raskolnici vo po~etokot se dr`at pravoslavno, 
a so tek na vremeto postanuvaat eretici. Izolacijata od so-
bornoto `iveewe gi pravi da im zatapi kriteriumot za vis-
tinskoto ispovedawe na verata33. Najevidenten primer kako 
raskolot preminuva vo eres e raskolot na rimokatoli~kata 
Crkva, a potoa i site drugi raskoli koi proizlegoa od toj 
raskol i prerasnaa vo golemi i soblaznitelni eresi. Mnogu 
e te{ko da se ~uva pravata vera vo sostojba na izolacija 
i nekomunikacija. Izoliranite nemo`at da gi polzuvaat 
plodovite na sobornosta i na Duhot Sveti i tie se topat vo 
nivnata samozadovolnost. Svesni se za toa deka nim ne im 
pripa|a polnotata na darovite na Sobornata Crkva i zatoa 
se obiduvaat kri{um da gi prisvojat. Raskolnicite pome|u 
drugoto se i drski prisvojuva~i na tu|o. Ni{to ne vlo`ile 
za da izniknat plodovite na sobornosta, a sakaat da gi 
upotrebuvaat tie plodovi bez nikakva gri`a na sovesta deka 
ne gi zaslu`ile. Sakaat da go polzuvaat celoto nasledstvo 
na Crkvata, a samoinicijativno se odrekle od istoto toga{ 
koga go napravile raskolot. Sakaat duri i da ne gi nareku-
vaat raskolnici, a sepak da ne gi otfrlat pri~inite koi gi 
dovele do raskol. No, nim Crkvata ne im veruva, zatoa {to se 
neprijateli na Crkvata, kako veli Sv. Atanasij Veliki koga 

32  Милаш, Н., Правила православне Цркве с тумачењима, књига I, Нови 
Сад 1895, стр. 261.
33 „Раскол или схизма, вели Блажени Августин, не може да се случи ако не 
се прави нешто спротивно на преданието. Затоа схизмата е вкоренета во 
ереста”. Види: Augustin, Cotra Crescon. grammatic. lib. II, cap.7.
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The creation of national Churches in the 19th century, was a 
great disturbance of the principle of catholicity (conciliarity). It 
started to be considered normal to bind the synods to the borders 
of the state of the corresponding national Church. The gradation of 
catholicity was lost. The local Churches, or in a somewhat better 
case, the Churches organized on the territory of one state, started 
to be treated as absolutely independent. Fortunately one of the 
principles of catholicity, the eucharistic unity in the bishop, was 
preserved even in the most difficult times for the Church. However, 
with the other principle, the eucharistic and canonical unity of the 
local Churches in the ecumene, there are many difficulties. This is 
why it is so difficult to organize an Ecumenical Council.

In the Orthodox Church the Council is not in the stead of the 
Pope, preserved for him in the Roman-Catholic Church, as many 
think 35. It is not some sort of an super-liturgical institution. It does 
not have an authority over a certain local Church. This can be seen 
from the fact that no Synod, not even the Ecumenical ones, could 
interfere in the internal affairs of a local Church. When we say local 
Churches, we do not mean local from the aspect of Patriarchates, 
or archbishoprics, or Churches organized within the borders of 
a certain state, but from the aspect of the orthodox ecclesiology, 
according to which every Church with a bishop at its head, and as 
well with a priest, a deacon and God’s congregation in its structure 
besides the bishop, is treated as a local Church. Another thing 
is that there have been, and probably will still be, attempts for 
supervision over the internal affairs of a local Church. But these 
are erroneous examples and are owed to the misunderstanding of 
the synod. As early as in the third century, St. Cyprian of Carthage 
established a beginning, some might call it challenging, that every 
bishop is free to organize the affairs in his bishopric, answering 
only to God for that.

The exclusion of a local Church from participation in the 
35 There are even theologians who consider that the Council of the Orthodox 
Church has the role of the Pope in the Roman-Catholic Church. However, 
this is only thus with the old Roman-Catholics who at the First Vatican 
Council separated from the Roman-Catholics and did not support the 
impeccability of the Pope. Yet, they reached another extreme and instead 
of the Pope they revered the Synod, or what we call conciliarismus.
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govore{e za raskolnicite meletijani koi go obvinuvaa34. 
Sozdavaweto na nacionalni Crkvi vo 19-tiot vek, vo 

mnogu go poremeti principot na sobornosta. Po~na da se 
smeta za normalno sinodalnosta da se ograni~uva so granic-
ite na dr`avata na soodvetnata nacionalna Crkva. Se izgubi 
gradacijata na sobornosta. Pomesnite Crkvi, ili vo malku 
podobar slu~aj, Crkvite organizirani na teritorijata na 
edna dr`ava, po~naa da se tretiraat za apsolutno nezavisni. 
Za sre}a edniot princip na sobornosta, evharistiskoto 
edinstvo vo episkopot se zadr`a i vo najte{kite vremiwa za 
Crkvata. Me|utoa, so onoj vtoriot, evharistiskoto i kanon-
sko edinstvo na pomesnite Crkvi vo Vselenata, ve}e ima 
mnogu pote{kotii. Zatoa e i tolku te{ko da se organizira 
Vselenski Sobor. 

Vo Pravoslavnata Crkva, Soborot ne e na mestoto na Papa 
koj go ima rimokatoli~kata Crkva, a kako {to toa go mislat 
mnogumina35. Toj ne e nekoja nadliturgijska institucija. Ne 
e zna~i nekoja vlast nad pomesnata Crkva. Ova se gleda od 
faktot {to nitu eden Sinod, pa nitu onie Vselenskite, ne 
mo`ele da se me{aat vo vnatre{nite raboti na edna pomesna 
Crkva. Soborot samo go izrazuva crkovnoto ednomislie, 
vzaemnost i edinstvo, a ne e nekoja vlast nad pomesnite 
Crkvi. Koga velime pomesni Crkvi, ne mislime pomesni od 
aspekt na mesni patrijarhati, ili arhiepiskopii ili Crkvi 
organizirani vo granicite na edna dr`ava, tuku pomesni od 
aspekt na pravoslavnata eklisiologija spored koja sekoja 
Crkva vozglavena so episkop, a koja pokraj episkopot vo 
strukturata ima sve{tenik, |akon i narod Bo`ji ja tretira 
kako pomesna ili lokalna Crkva. Druga e rabota {to se javu-
vale, a verojatno i seu{te }e se javuvaat obidi za supervizija 
vrz vnatre{nite raboti na edna pomesna Crkva. No, toa se 

34 Афанасий Великий, Защитительное слово противь ариань, Творения в 
четырех томах, том I, стр. 301.
35 Има дури и теолози кои сметаат дека соборот на православната Црква 
ја има улогата која во римокатоличката ја има папата. Меѓутоа, тоа е така 
само кај старокатолиците кои на Првиот Ватикански концил се одделија 
од римокатолиците и не ја признаа безгрешноста на папата. Но, отидоа во 
друга крајност па на местото на папата го поставија Синодот или она што 
го викаме conciliarismus.
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Council is an ecclesiological offence. Every attempt to exclude 
some bishops from participating in the Council, and to consider 
the decisions that a few other, so called bishops from the 
synod, reach as obliging to everyone is a grave danger and an 
ecclesiological anomaly, and is a serious endangering of the 
ecclesiological foundation of the synod. However, it is an even 
graver ecclesiological undermining when certain local Churches, 
represented by their bishops, self-willingly refuse to participate 
in the council of the bishops on a wider territory, regardless 
of the reason for their refusal. Nowadays this is done out of 
ethnophiletistic reasons. Moreover, the issue of the autonomy or 
autocephaly of a certain Church is, most often, opened because of 
ethnophiletistic reasons. Thus, the ethnophiletism has become the 
greatest instigator of schisms.

 One should not forget that the Church has gradation in 
the catholicity and this is how it preserves the unity. The greater 
councils are the ones which gather the bishops from a wider 
territory, regardless of the state borders, and the decisions of such 
councils are more valid from the decisions of the smaller councils 
which gather the bishops from smaller territorial borders36. For 
example, the metropolitan councils were, and still are of a lower 
rank compared to the Patriarchal or exarchial. Certainly the 
greatest is the Ecumenical Council which includes the bishops of 
the entire ecumene (world, universe), and the decisions reached at 
these councils are the most influential ones.

2. Chronology of the Schism of the Church in the Republic 
of Macedonia and the Overcoming thereof 

 a) Historical and Political Interferences

One cannot talk of the schism of the Church in the Republic 
of Macedonia without having at least a minimal knowledge of the 
history of the people inhabiting that territory. Having no intention 

36  In many Canons reached at the Ecumenical or Local Councils this 
gradation of the decisions is emphasized, certainly with a highlight on the 
Councils of wider territories. See Canons: II 6; IV 9, 17; Antioch. 14;
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pogre{ni primeri i se dol`at na pogre{noto razbirawe na 
sinodalnosta. U{te sv. Kiprijan Kartaginski vo tretiot 
vek postavi eden po~etok, nekoj }e re~e predizvikuva~ki, 
deka sekoj episkop e sloboden da gi uredi rabotite  vo svo-
jata episkopija taka {to za toa }e mu podnese smetka samo na 
Boga. 

Sekoe isklu~uvawe na nekoja pomesna Crkva da u~estvuva 
na Soborot pretstavuva eklisiolo{ka povreda. Sekoj obid 
nekoi episkopi da se isklu~at od u~estvoto vo Soborot, a 
odlukite koi gi donesuvaat nekolku drugi, t.n. sinodalni 
episkopi, da bidat obvrzuva~ki za site pretstavuva golema 
opasnost i eklisiolo{ki anomalizam i seriozno zagrozu-
vawe na eklisiolo{kiot temel kakov {to e sinodalnosta. 
Me|utoa, u{te poopasno eklisiolo{ko potkopuvawe e koga 
nekoi pomesni Crkvi, pretstavuvani od svoite episkopi, po 
svoja volja odbivaat da u~estuvaat vo soborot na episkopite 
na edna po{iroka teritorija, bez razlika od koja pri~ina toa 
go pravat. Naj~esto toa denes se pravi od etnofiletisti~ki 
pri~ini. I pra{aweto na avtonomijata ili avtokefalijata 
na nekoja Crkva, naj~esto e pottiknato od etnofiletisti~ki 
pri~ini. Taka, etnofiletizmot stana najgolem pottiknuva~ 
za raskol.

 No, ne treba da se zaboravi deka Crkvata ima gradacija 
vo sobornosta i na toj na~in go ~uva edinstvoto. Pogolemi 
sobori se onie na koi se sobiraat episkopi od po{iroka 
teritorija, bez ogled na dr`avnite granici, a odlukite od 
takvite sobori se pomerodavni od odlukite na pomalite 
sobori na koi se sobiraat episkopi od potesni teritorijalni 
granici36. Da re~eme, mitropolitskite sobori bile, a i sega 
se so ponizok rang od patrijar{iskite odnosno egzarhiskite. 
Sekako, najgolem se tretira Vselenskiot sobor vo kogo 
u~estvuvaat episkopi od celata vselena i odlukite na tie 
sobori se najvlijatelni.

36  Во многу канони кои се донесувани на Вселенските или помесните 
собори се нагласува таа градација на одлучувањата секако со поголема 
важост на одлуките на Соборите на поширока територија. Погледај ги 
каноните: II 6; IV 9, 17; Антиох. 14;
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to turn this essay into a historical treatise, it will still be necessary 
to refer to several basic dilemmas, raised in the history of the 
people living on the territory of the Republic of Macedonia, which 
have largely contributed to the occurrence and persistence of the 
schism of one part of the Church in the Republic of Macedonia. 
The dilemmas that we would wish to discuss were a taboo subject 
in the history of the Socialist Republic of Macedonia, and then 
again, unfortunately, they remain as such until today, first of all 
because many see them as difficult to solve, then, because even 
those who have certain solutions for the dilemmas lack the courage 
to present them because they can be proclaimed to be dangerous 
for the future of the state, without anyone being concerned about 
their truthfulness. Ever since the communist rule, somehow, we 
got used to living in the lie and with the lie, thus, nowadays many 
find the atmosphere of the truth unbearable because it asks for a 
radical inner change, redistribution of the energy, or translated into 
a theological vocabulary, repentance and transformation.

Regardless of how much these people - and I will call them 
my people just to prove that both in good and evil I share their 
destiny - were oppressed, tormented, humiliated and maltreated, 
regardless of whether they are conscious that they should have 
their own state or their immaturity for the same, regardless of the 
bravery and will for life in freedom, or the fear and patience, still 
a great dilemma has not been solved for them on the path to the 
future. This dilemma is the following: what is the relation between 
the Macedonians and the Slavs? In other words, can you at the 
same time be both Macedonian – a native and Slav – a newcomer, 
or is there something incompatible in this combination?

Certainly, our goal will not be to enter deeper into the 
examination of this problem for our goal is completely different, 
but even a partial analysis of the subject will help us around 
the answers to the problems of the schism of the Church in the 
Republic of Macedonia.

The claim that the church schism in the Republic of Macedonia 
has been caused by the nationalistic schism of the being of the 
people who live on the territory of today’s Republic of Macedonia 
is quite probable. The communist government needed to create a 
history for the, then, People’s Republic of Macedonia after 1945. 
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2. Hronologija na shizmata na Crkvata vo R. Makedonija i 
nejzinoto nadminuvwe

a) Istorisko - politi~ki zame{atelstva

Ne mo`e da se govori za shizmata na Crkvata vo R. 
Makedonija, bez prethodno da se ima barem edno mini-
malno poznavawe od istorijata na narodot koj `ivee na 
taa teritorija. Bez pretenzii na{iov esej da prerasne vo 
istoriska rasprava, neophodno }e bide da se osvrneme vrz 
nekolku bazi~ni dilemi koi stojat vo istorijata na nar-
odot koj `ivee na teritorijata na R. Makedonija, a koi vo 
mnogu doprinele kako toa za da se pojavi, taka i za seu{te 
da postoi shizmata na del od Crkvata vo R. Makedonija. 
Dilemite koi ovde bi sakale da gi postavime bea tabu tema 
vo istorijata na Socijalisti~ka Republika Makedonija, no 
za `al, takvi ostanaa do denes, prvo zatoa {to na mnogu-
mina im izgledaat te{ki za re{avawe, vtoro, zatoa {to 
i onie koi imaat nekakvi re{enija za tie dilemi, nemaat 
dovolno hrabrost da gi iznesat, bidej}i tie re{enija mo`e 
da bidat deklarirani kako opasni po idninata na dr`avata, 
bez pritoa nekogo da go zainteresira nivnata vistinitost. 
Od vremeto na komunisti~koto ropstvo, nekako kako da 
naviknavme da `iveeme vo lagata i so lagata, taka {to sega 
za mnogumina atmosferata na vistinata e nepodnosliva, 
za{to bara vnatre{na radikalna promena, prenaso~uvawe 
na energiite, ili so teolo{ki re~nik ka`ano, pokajanie i 
preobrazuvawe.

Bez razlika na toa kolku ovoj narod, a }e go nare~am mojot 
narod za da poka`am deka i vo dobro i vo lo{o ja delam 
sudbinata so nego, bil ugnetuvan, i izma~uvan, i poni`uvan, 
i zloslovuvan, bez razlika na toa dali imal svest deka treba 
da ima svoja dr`ava ili se poka`uval nezrel za toa, bez 
razlika dali bil hrabar i so `elba da `ivee vo sloboda, ili 
bil pla{liv i trpeliv, edna mnogu va`na dilema na negoviot 
pat kon idninata seu{te ne ja re{il. Toa e dilemata: kakva 
e vrskata na Makedoncite so Slovenite? So drugi zborovi, 
mo`e{ li da bide{ i Makedonec - starosedelec i Sloven - 
dojdenec, ili ima ne{to nespoivo vo taa kombinacija?
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Yet, instead of building it based on documents and facts, it was 
written based on the needs of the then-created state. Wanting to 
show that the inhabitants of the territory of the then People’s 
Republic of Macedonia are brothers with the other people of 
Yugoslavia, they called them Slavs. To be honest, this was only a 
continuance of the pan-Slavic propaganda which started in Russia 
through the newly created Bulgarian state in the 19th century. This 
might have not been such a problem if on the other hand they did 
not insist on the contrary as well, which is that the inhabitants of the 
aforesaid regions are the descendants of the ancient Macedonians.

The territory of today’s Republic of Macedonia, both 
geographically and demographically is a suitable area for the 
occurrence of the given dilemma. One cannot claim that that 
territory was not inhabited by the ancient Macedonians, nor can 
one say that the Slavs did not penetrate that region. However, 
wanting to preempt just the name of the ancient Macedonians, 
without having participated into their culture, which since the 
time of Alexander the Great, and probably even before him, 
was exclusively Greek, seems irrational and unfounded. The 
disregarding of the fact that the Gospel that reached the region 
of today’s Republic of Macedonia during the time of the Apostle 
Paul was in Greek; the lack of knowledge that in the time of the 
birth of the czar Yustinian in Skopje, Greek was spoken there, as 
well as in Bitola (Heraclion) and Stoby; the lack of information 
that the archaeological monuments found on the territory of the 
Republic of Macedonia, dating from the beginning of Christianity 
until the arrival of the Slavs, testify for the usage of the Greek 
language by the inhabitants of the territory is called ignorance by 
science, and it is called tendentiousness in politics. Thus, it is a 
fact that the culture, which was created on the aforesaid regions 
at the beginning of Christianity, and even before that, was Greek. 
Certainly, not Greek, out of today’s narrow comprehension of 
the nation and its culture, but Greek from the perspective of the 
ecclesiastical perception of God and the world, which means from 
the perspective of theology, with which the Greek language was 
inseparably connected in the Eastern Roman Empire, from the 
beginning of the Christian era. The territory of today’s Republic 
of Macedonia, in the course of long centuries was part of the 
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Sekako deka nema da ni bide cel da vlezeme podlaboko vo 
ispituvawe na ovoj problem, bidej}i celta ni e sosem poin-
akva, no duri i delumnata analiza na taa tema vo mnogu }e ni 
pomogne za odgovorite na problemot na shizmata na Crkvata 
vo R. Makedonija. 

Bi bilo mo`no da se tvrdi deka crkovniot raskol vo R.M. e 
predizvikan od nacionalniot raskol na bitieto na lu|eto koi 
`iveat na teritorijata na dene{na R.M. Na komunisti~kata 
vlast posle 1945g. potrebno ñ be{e da sozdade istorija za 
teritorijata na toga{na Narodna Republika Makedonija. 
I namesto taa da se gradi vrz dokumenti i fakti, taa po~na 
da se pi{uva za potrebite na toga{ sozdadenata dr`ava. 
Sakaj}i da se poka`e deka `iteleite na teritorijata na 
toga{na NRM se bra}a so drugite jugoslovenski narodi, 
gi narekoa Sloveni. Dodu{a, toa be{e samo prodol`etok 
na panslavisti~kata propaganda koja ja zapo~na Rusija 
preku novosozdadenata Bugarska dr`ava vo 19-tiot vek. Toa 
mo`ebi i ne }e be{e tolkav problem ako od druga strana ne 
se  insistira{e da se doka`e i sprotivnoto, a toa e deka 
naselenieto na gorespomenatite prostori ima poteklo od 
drevnite Makedonci.

Teritorijata na dene{na R. Makedonija i geografski i 
demografski e povolen prostor za da se javi spomenatata 
dilema. Ne mo`e da se ka`e nitu deka na taa teritorija ne 
`iveele drevnite Makedonci, nitu da se ka`e deka na taa 
teritorija ne prodrele Slovenite. No, da se saka da se pris-
voi samo imeto na drevenite Makedonci, bez da se u~estvuva 
vo nivnata kultura, koja od vremeto na Aleksandar Veliki, 
a verojatno i pred nego, bila isklu~ivo gr~ka, izgleda nera-
zumno i neosnovano. Da ne se ima predvid deka Evangelieto 
na prostorite na dene{na R. Makedonija koe stignalo vo 
vremeto na apostol Pavle bilo na gr~ki jazik, da ne se znae 
deka vo vremeto na ra|aweto na carot Justinijan, vo Skopje 
se zboruvalo na gr~ki jazik, da ne zboruvame za Bitola (Irak-
lion) ili za Stobi, da  se nema soznanie deka arheolo{kite 
spomenici, najdeni na teritorija na R.M. od vremeto na 
po~etokot na hristijanstvoto pa sé do doa|aweto na Slo-
venite svedo~at za upotrebata na gr~kiot jazik na naseleni-
eto koe `iveelo tamu, vo naukata se narekuva nepoznavawe, a 
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Eastern Roman Empire. During these centuries an incomparably 
elated culture was being built. Still, a minimal dosage of honesty 
is required in order to confess that all that culture, emerging in 
various forms, until the arrival of the Slavic people on the territory 
of today’s Republic of Macedonia, had a Greek origin. Once 
again we emphasise that quite another thing is comprehended by 
the Greek nation, which was created in the 19th century, which is 
different from the Greek culture as a product of the spirit of diverse 
people, who in spite of originating from various clans, were still 
united by the same language, which was Greek, ever since the 
time of Alexander the Great. The arrival of the Slavs induces 
certain mixing of the peoples on the aforesaid territory. The Slavs 
adopted the religion and the culture of the natives, but it seems 
that they encountered difficulty while learning the language. Yet, 
they accepted the mentality and the way of life of the natives and 
they adjusted the terminology of their thoughts and speech to 
the new values they adopted as their faith, cult and culture. We 
find tendentious the suppositions that there weren’t  any mixed 
marriages between the natives and the newly-arrived Slavs, that 
the Slavs only adopted the faith and the culture of the natives, just 
as it seems impossible that the Slavs completely suppressed the 
Greek character of the Macedonian inhabitants whom they met in 
these regions 37.

We presume that the greatest perplexity was created when 
the communist historiography of the after-the-war constructed 
People’s Republic of Macedonia started to call Samuel the czar of 
the Macedonians, despite the fact that he called himself the czar 
of the Bulgarians, and he was defeated by Basil II the Macedonian 

37 The latest known researches on the meaning of the names Macedonia and 
Macedonians, in the Middle Ages, made by the professor Tarnanidis can be 
found in the book « „  ”  
    »   
  2000, pg. 25-47, with analysis of the places in the 
entire course of Migne’s Patrology where both terms are mentioned. The analysis 
shows that not only in pre-Christian time, but also during the existence of the 
Eastern Roman Empire, the Slaves did not call themselves, nor were they called, 
Macedonians. The name Macedonian was attached only to those inhabitants of 
Byzantium who spoke Greek.
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vo politikata, tendencioznost. Fakt e zna~i deka kulturata 
koja se sozdavala na spomenatite prostori od po~etokot 
na hristijanstvoto, no i pred toa, bila gr~ka. Sekako ne 
gr~ka od aspekt na dene{noto tesno razbirawe na nacijata 
i nejzinata kultura, tuku gr~ka od aspekt na {irinata na 
crkovnoto do`ivuvawe na Boga i na svetot, od aspekt, zna~i, 
na teologija, so koja nerazdelno se povrzal gr~kiot jazik vo 
Isto~noto Rimsko Carstvo, od po~etokot na hristijanskata 
era. Teritorijata na dene{na R.M., dolgi vekovi bila vo sos-
tavot na Isto~noto Rimsko Carstvo. Vo tie vekovi gradena e 
edna nesporno vozvi{ena kultura. Me|utoa, potrebno e mini-
malna doza na ~esnost za da se priznae deka celata taa kultura 
koja se javuva vo najrazli~ni formi do doa|aweto na Slovenite 
na teritorijata na dene{na R.M. bila od gr~ki proishod, pov-
torno napomenuvaj}i deka drugo e gr~ka nacija koja e sozdadena 
vo 19-tiot vek, a drugo e gr~ka kultura koja e proizvod na duhot 
na razli~ni narodi, koi i pokraj toa {to bile razli~ni po rod 
gi obedinuvalo toa {to imaat ist jazik, gr~kiot, i toa u{te od 
vremeto na Aleksandar Veliki.

Doa|aweto na Slovenite pravi odredeni me{awa na nar-
odot na spomenatata teritorija. Slovenite ja primile verata 
i kulturata na starosedelcite, no po sé izgleda te{ko im bilo 
da go nau~at jazikot. Sepak, go prifatile mentalitetot i na-
~inot na `ivot na starosedelcite i po~nale terminologijata 
na razmisluvaweto i na govoreweto da ja prilagoduvaat na no-
vite vrednosti koi gi primile kako vera, kult i kultura. Ni se 
~inat tendenciozni pretpostavkite deka nemalo me{ani bra-
kovi me|u starosedelcite i novodojdenite Sloveni, tuku deka 
Slovenite ja primile samo verata i kulturata od starosedel-
cite, kako {to isto taka izgleda neverojatno deka Slovenite 
celosno go potisnale gr~kiot karakter na makedonskoto nasele-
nie koe go zateknale na tie prostori37. 
37 Најнови нам познати истражувања за тоа што означувале имињата Македо-
нија и Македонци или македонски, во средниот век, прави професорот Тар-
нанидис во книгата: « „  ”  
    »   
  2000, стр. 25-47, анализирајќи ги местата во целиот 
курс на Мињеовата Патрологија каде се споменуваат двата споменати термини. 
Анализата покажува дека не само во предхристијанско време, туку и во времето 
на постоењето на Источното Римско царство, Словените ниту себе си, ниту од 
другите биле нарекувани Македонци. Македонци биле нарекувани само оние 
жители на Византија кои говореле на грчки јазик.
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Bulgaroktonos (Bulgar-slayer). Does this mean that Samuel led a 
fratricidal war, Macedonians versus Macedonians, or, according to 
the context of the above-given researches, the Macedonians were 
separate from the Slavs during his age? 38

The understanding of this historical-political issue will have a 
great effect on the position we will take regarding the solution of 
the problem with the schism in the Republic of Macedonia. All of 
this is related because none of the schisms is only an ecclesiological 
problem without its being a political problem at the same time. On 
the other hand, the independence of a given Church, depends on 
the independence of the territory on which the Church exists at the 
time. This is why we saw it as necessary, without using some sort 
of a scientific apparatus for the solution of the aforesaid problem, 
to mention the same as an existing one, because to many, this 
problem, being both historical and political, is still unresolved. 
It is very likely that no one has the right to forbid the inhabitants 
of today’s Republic of Macedonia to feel as Macedonians, but it 
is up to them to decide whether they are Macedonians or Slavs, 
because to think that you are Slav and to use the name Macedonian 
is completely unfounded and immature.

 b) The Schism of the Macedonian Orthodox Church as a 
Product of the Historical and Political Perplexities

The first church-people’s council was summoned after the order 
and immediate support of the communist regime. On 4 March 
1945 in Skopje, about 300 delegates from the entire territory of 
the People’s Republic of Macedonia were gathered, as well as 
representatives of the government headed by the president of 
ASNOM, Metody Andonov Chento, a representative of the army, 

38  Perhaps someone might note that czar Samuel was Armenian by origin, 
and this is probably why he did not feel as Macedonian? Nevertheless, 
there is no data that some of those who used the Slavic language as 
means of intercommunication, at least until the fall of Constantinople, 
called themselves, or were called, Macedonian. Samuel was not called 
Macedonian by anyone, and contrary to him, another Armenian and czar of 
Byzantium, Basil I (867-886), was called Macedonian, not only because he 
was born and lived in Macedonia, but also because he spoke Greek.
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^inime deka najgolemo zame{atelstvo se napravi koga 
komunisti~kata istoriografija na povoeno konstituira-
nata Narodna Republika Makedonija po~na da go narekuva 
Samuila car Makedonski i pokraj toa {to toj sam se smetal za 
car Bugarski, a bil porazen od Vasilij II Makedonecot Buga-
roubiec. Zna~i li toa deka Samuil vodel bratoubistvena 
vojna, Makedonci protiv Makedonci, ili pak, vo kontekstot 
na pogorenavedenite istra`uvawa, Makedoncite vo negovo 
vreme se razlikuvale od Slovenite?38

Od razbiraweto na ovoj istorisko - politi~ki problem, vo 
mnogu }e zavisi i toa kakov stav }e imame kon re{avaweto na 
problemot so shizmata vo R. Makedonija. Seto toa e povrzano 
zatoa {to re~isi nitu eden raskol ne e samo eklisiolo{ki 
problem tuku istovremeno i politi~ki. Od druga strana i 
samostojnosta na edna Crkva, zavisi od samostojnosta na ter-
itorijata na koja Crkvata vremeno prebiva. Zatoa ~inevme 
za neophodno, bez polzuvawe na nekakov nau~en aparat za re-
{avawe na gorenavedeniot problem, da go spomeneme istiot 
kako postoe~ki, za{to za mnogumina, toj problem kako isto-
riski, taka i politi~ki e seu{te nere{en. Verojatno nikoj 
nema pravo na `itelite na dene{na Republika Makedonija 
da im zabrani da se ~uvstuvaat kako Makedonci, me|utoa 
treba sami da si go re{at problemot dali se Makedonci ili 
Sloveni, za{to da misli{ deka si Sloven, a da go polzuva{ 
imeto Makedonec izgleda neosnovano i nezrelo.

b) Raskolot na Makedonskata Pravoslavna Crkva kako 
proizvod na istorisko - politi~kite zame{atelstva

Prviot crkovno - naroden sobor e svikan po nalog 
i neposredna poddr{ka na komunisti~kiot re`im. Na 

38  Можеби некој ќе забележи дека цар Самуил по потекло бил Ерменин, па 
веројатно затоа не се чувствувал Македонец? Но, нема податок дека некој од 
оние кои го ползувале словенскиот како јазик на меѓусебна комуникација, 
барем во времето до падот на Константинопол, себе си, или пак другите 
го нарекувале Македонец. Самуил од никого не е наречен Македонец, а 
наспроти него, еден друг Еременин и цар византиски, Василиј I (867-886), 
наречен е Македонец, не само затоа што е роден и живеел во Македонија, 
туку и затоа што зборувал грчки.
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colonel Pance Nedeljkovic, in the name of the  Roman-Catholic 
Church, Alojz Turk, later to become bishop of Belgrade, and in the 
name of the Muslim community, the mufti of Skopje Said Idriz 39. 
As one can see, the attendants at the church-people’s council were 
representatives of the government and of many religions, not only 
orthodox bishops. Everyone that is even the least acquainted with 
the ecclesiology and the canonical law of the Orthodox Church, 
will understand that this council was rather a political than a 
church one. As expected, Serbian Orthodox Church (SOC), at the 
Episcopal conference summoned on this occasion, on 12 March 
1945, declares this council to be uncanonical since no bishop was 
participating, and this is a necessary requirement for the council 
to be canonical. Then again, neither during the council, nor later, 
was there a consensus on what was to be demanded, and autonomy 
or an autocephaly. Many of the priests in Macedonia were aware 
that the absolute independence contravenes the canonical order of 
the Orthodox Church, as well as that it does not suit the federative 
organization of the state of Yugoslavia. 

Perhaps the anti-church and uncanonical order in the People’s 
Republic of Macedonia does not begin with the first church-
people’s council, but it begins from the moment of the prohibition 
to mention the names of the canonical bishops at the Liturgy. 
Actually, the schism is nothing more than a loss of communion 
with the bishop and with God 40. Thus, they came to a situation 
where the rights of the bishop, given to him through the Canons of 
the Church, were ceased by some sort of a “steering committee”. 
This committee transferred priests and moved them to the worst 
parishes if they opposed the absolute autocephaly of the Church 
in the People’s Republic of Macedonia. In this case, it is not so 
important whether the Serbia bishops until 1941 were included 
in the propaganda of turning the Macedonians into Serbians, 
just as it is not so important that the Patriarch Gabriel tells to 

39  Politka, no. 11919, 8 March 1945.
40 It is known that the priest Bogatin Atanasovski, who was officiating in the 
temple of the St. grat-martyr Dimitry in Bitola, should explain why he mentioned 
at the Liturgy the name of the Serbian Patriarch Gabriel when he was aware of 
the relations between the two Churches? Was he on the side of the Macedonian 
Church or was he willingly against it?
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04.03.1945 g. vo Skopje bile sobrani okolu 300 delegati od 
cela N.R. Makedonija, kako i predstavnici na vlasta na ~elo 
so pretsedatelot na ASNOM, Metodij Andonov ^ento, pret-
stavnik na vojskata, polkovnikot Pan~e Nedeqkovi}, vo ime 
na rimokatoli~kata crkva, Alojz Turk, podocne`niot bisk-
up belgradski, a vo ime na muslimanskata zaednica, skop-
skiot muftija Said Idriz39. Kako {to se gleda na crkovno 
- narodniot sobor prisutni bile predstavnici na vlasta i na 
mnogu religii, nemalo samo pravoslavni episkopi. Sekomu 
koj barem malku ja poznava eklisiologijata i kanonskoto 
pravo na pravoslavnata Crkva, jasno }e mu bide deka toa so-
branie bilo pove}e politi~ko otkolku crkovno. Normalno, 
SPC na Episkopskata konferencija svikana po toj povod, 
12.03.1945g. toj sobor go proglasuva za nekanonski, bidej}i ne 
e svikan od episkop i na nego ne prisustvuva nitu eden epis-
kop, {to e neophoden uslov za soborot da bide kanonski. No, 
nitu za vreme na soborot, nitu podocna, nemalo konsenzus za 
toa {to se bara, avtonomija ili avtokefalija. Mnogumina od 
sve{tenicite vo Makedonija bile svesni deka apsolutnata 
samostojnost go ru{i kanonskiot poredok na pravoslavnata 
Crkva, no i toa deka ne odgovora na federativnoto uredu-
vawe na dr`avata Jugoslavija.

Protivcrkovniot i nekanonski poredok vo N.R. Make-
donija mo`ebi ne zapo~nuva toga{ koga e svikan prviot 
crkovno - naroden sobor, tuku onoj moment od koga po~nuva 
da se zabranuva na Liturgijata da se spomenuvaat imiwata 
na kanonski priznatite arhijerei. Raskolot, vsu{nost, i 
ne e ni{to drugo, tuku gubewe na zaednicata so episkopot 
i so Boga40. Taka, se stigna do situacija, pravata na epis-
kopot dadeni so kanonite na Crkvata da gi prigrabi nekakov 
“inicijativen odbor”. Toj odbor premestuval sve{tenici i 
gi pra}al na najlo{i parohii onie koi ne bile privrzanici 
za apsolutna avtokefalija na Crkvata vo N.R. Makedonija. 

39  Политика, бр. 11919, 8 март 1945.
40 Познато е дека свештеникот Богатин Атанасовски кој бил на служба 
во храмот Св. вмч. Димитриј во Битола, требало да даде изјава по чија 
дозвола го спомнал на Литургија името на српскиот патријарх Гаврил кога 
му се познати односите помеѓу двете Цркви? Дали е тој за Македонската 
Црква или пак е своеволно против неа?
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the entourage of Macedonian priests that no one forces them, as 
Macedonians in the ethnical sense of the word, to change their 
national  affiliation 41. The important fact is that, the Church in the 
People’s Republic of Macedonia, beginning from 1945 is de facto 
without a bishop, and no bishop is mentioned at the Liturgy, which 
is utterly unecclesiastical 42. There is no Church without a bishop 
as it is impossible to celebrate the Liturgy if it is not officiated 
by a bishop, or by a priest in the name of the bishop. Still, Mr. 
Done Ilievski, later to become a secretary of the Commission for 
religious issues of Macedonia, the ideologist of the autocephaly, 
as he calls himself 43, with regard to the events concerning the 
initiation of the steering committee, on presbyterian basis says: 
“This is the demand, this is the aspiration, this is the spirit of the 
Macedonian priests and faithful, to survive by accepting, instead of 
an archbishop, instead of a bishop, to listen to a priest (presbyter), 
but a Macedonian one. This is one of the characteristics of the 
Macedonian Church, and it remains to be a historical fact 44”. It is 
true that this is a great historical fact, but just to prove the opposite, 
to prove the uncanonical procedure of the Steering committee and 
the pressure of the communist authorities to grant autocephaly to 
the Church in Macedonia.

Under an immense pressure of the ungodly communist 
authorities, the Metropolitan of Skopje Joseph, was silently 
released from duty, although he did not lose the title. The 
Patriarch Vicentius became an administrator of all the eparchies 
in Macedonia. But even greater pressure was exerted over the 
vicarious bishop Dosithey, with the title bishop of Toplica, who 
was a Serbian by his mother, but born in Macedonia. The pressure 
of the communists does not justify his uncanonical act. Namely, he 
was invited at the church-people’s council scheduled for 4 October 
1958, in Ohrid. There, trought an utterly uncanonical procedure, he 

41 See: Puzovic P.(Пузовиќ П.), Раскол у Српској православној Цркви 
(македонско црквено питање), Belgrade1997, pg. 30-31.
42 Same, pg. 36.
43 See: Interview with Done Ilievski in Makedonsko Sonce, no. 415 from 14 June 
2002.
44 The Memoirs of Done Ilievski (Мемоарите на Доне Илиевски) Makedonsko 
Sonce, no. 417 from 28 June 2002.
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Vo ovoj slu~aj ne e tolku bitno dali srpskite vladici do 
1941g. bile vklu~eni vo propagandata za posrbuvawe na make-
donicite, kako {to ne e tolku bitno toa {to patrijarhot 
Gavril ñ veli na delegacijata makedonski sve{tenici deka 
nikoj ne gi prinuduva kako Makedonci vo etni~ki smisol 
da go menuvaat svoeto nacionalno ~uvstvo41. Bitno e {to 
Crkvata vo N.R. Makedonija od 1945g. de facto e bez episkop, 
nitu eden episkop ne se spomenuva na Liturgija {to sekako e 
potpolno necrkovno42. Nema Crkva bez episkop, kako i {to 
ne mo`e da se slu`i Liturgija, ako taa ne ja slu`i episkop 
ili sve{tenik, no vo imeto na episkopot. No, g-dinot Done 
Ilievski, podocne`en sekretar vo Komisijata za verski 
pra{awa na Makedonija, ideologot na avtokefalijata, kako 
{to sam sebesi se narekuva43, vo vrska so nastanite okolu 
formiraweto na inicijativniot odbor vrz baza na prezvit-
erijanska osnova }e re~e: “Toa e baraweto, toa e ̀ elbata, toa 
e duhot na makedonskite sve{tenici i vernici, da se opstane, 
so toa {to }e se prifati mesto arhiepiskop, mesto vladika 
da se slu{a pop, ama da bide makedonski. Toa e edna karak-
teristika na Makedonskata Crkva koja ostanuva kako isto-
riski fakt.44” Vistina toj e golem istoriski fakt, no za da 
se doka`e sprotivnoto, da se doka`e nekanonskata postapka 
na Inicijativniot odbor i pritisokot na komunisti~kata 
vlast da se dobie avtokefalnost na Crkvata vo Makedonija.

Pod golem pritisok na bezbo`nata komunisti~ka vlast, 
skopskiot Mitropolit Josif pre}utno e razre{en od 
dol`nosta, iako ne ja gubi titulata. Patrijarhot Vikentij 
stanuva administrator na site eparhii vo Makedonija. No, 
u{te pogolem pritisok e napraven vrz toga{ vikarniot 
episkop Dositej, so titula topli~ki, koj inaku po majka e 
Srbin, no roden e vo Makedonija. Pritisokot izvr{en vrz 
nego od komunistite, ne e opravdanie za negovata nekanonska 
postapka. Imeno, toj e pokanet da prisustvuva na crkovno - 

41 Види: Пузовиќ, П., Раскол у Српској православној Цркви (македонско 
црквено питање), Београд 1997, стр. 30-31.
42 Исто, стр. 36.
43 Види: Интервју со Доне Илиевски во Македонско сонце, бр. 415 од 
14.06.2002г.
44 Мемоарите на Доне Илиевски, Македонско сонце, бр. 417 од 28.06.2002г.
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was elected Archbishop of Ohrid and Skopje and Metropolitan of 
Macedonia 45. The uncanonical moment was that the election was 
made without even one orthodox bishop present or participating in 
it, and as second, equally, or even more important than the first, is 
that this election was in fact usurpation of someone else’s cathedra 
46. At the enthroning, he received the insignia from a priest and the 
sceptre from a layman. The procedure of arrival of Dosithey from 
Belgrade to Macedonia is conducted in an utmost secrecy 47. If this 
was not uncanonical, then, why all the secrecy?

The bishop Dosithey was previously promised that the 
Government of SFRY would compel the members of the Assembly 
of SOC not to raise a church-judicial procedure against Dosithey. 
Actually, the pressure of the  ungodly communist authorities was 
consisted of this, to convince the members of the Assembly of the 
SOC not to undertake a court procedure against the uncanonical act 
of the bishop Dosithey. The following were opposed to the decision 
of the Assembly of SOC held from 3rd to 19th June 1959, to elect 
the vicar bishop of Toplica kyr Dosithey a Metropolitan of Skopje: 
45 Just as a note, the Second Church-People’s Council was held in the hotel “Orce 
Nikolov” in Ohrid, not in a church, nor in some church building as is proper, and 
only at the time of the signing of the Decision they went to the temple St. Sophia 
in Ohrid.
46 It should be underlined that during this time the eparchies in Macedonia were 
administered by the Patriarch Vicentius. Thus, the election of the vicarious bishop 
of Toplica, kyr Dosithey, for eparchial bishop in Macedonia was completely 
uncanonical. For this act the Canons predict the strictest sentence, defrocking, 
that is stripping of rank. See: 15th canon of the I Ecumenical Council, 17th canon 
of the V-VI Ecumenical Council, 16th of the Antioch Synod.
47 Done Ilievski, then secretary of the Religious Commission of the Steering 
Committee of Macedonia, in his memoirs admits that all was conducted in utter 
secrecy. One day before the Church-People’s Council in Ohrid, the bishop of 
Toplica Dosithey was held in house arrest in the villa of the Steering Committee 
of Macedonia in Ohrid. Done Ilievski says: “…he came with a train to Vranye 
(this refers to the bishop Dosithey), where I waited for him with a car. We did 
not call anyone. His arrival was made known only to the proto-presbyter Nestor 
Popovski. We did not stop in Skopje. We stopped in Bitola to have a quick lunch 
in the restaurant “Macedonia” and we left straight for Ohrid. We stayed in a villa 
of the Steering Committee, in Gorica, and it was only Dosithey, I and the cook 
who were there. Dosithey had no communication with anyone. I, obviously, kept 
contact with the members of the Steering Committee”. See: Makedonsko Sonce, 
no. 418 dated on 12 July 2002.
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narodniot sobor zaka`an za 04.10.1958g. vo Ohrid. Tamu, vo 
edna krajno nekanonska postapka e izbran za Arhiepiskop 
ohridski i skopski i Mitropolit makedonski45. Nekanonski 
e toa {to e izvr{en izbor bez prisustvo i u~estvo na nitu 
eden arhijerej od pravoslavnata Crkva i vtoro, ednakvo 
va`no ili pova`no od prvoto, {to takviot izbor e vo 
su{tina uzurpacija na tu|a katedra46. Na ustoli~uvaweto, 
insigniite mu gi predava sve{tenik, `ezalot svetovwak. 
Samata postpka za doa|awe na Dositej od Belgrad vo Ma-
kedonija se izveduva vo najgolema tajnost47. Ako ne bilo toa 
protivkanonski, zo{to toga{ tolku golema tajnost?

Prethodno, na episkopot Dositej mu bilo veteno deka Vla-
data na SFRJ }e izdejstvuva od kaj ~lenovite na Soborot na 
SPC da ne bide protiv Dositeja podignata crkovno - sudska 
postapka. Vsu{nost, pritiskot od bezbo`nata komunisti~ka 
vlast tokmu i vo toa se sostoi, da se ubedat ~lenovite na 
Soborot na SPC da ne prevzemaat sudewe protiv nakanons-

45 Колку да се помни, Вториот црковно-народен собор одржан е во хотелот 
„Орце Николов» во Охрид, ниту во црква, ниту во црковни простории како 
што тоа приличи, а само во моментот на потпишување на Одлуката се 
отишло во храмот Св. Софија во Охрид.
46 Треба да се подвлече тоа дека во тоа време со епархиите во Македонија 
администрирал патријархот Викентиј. Така, изборот на викарниот епископ 
топлички г. Доситеј за епархиски архијереј во Македонија е потполно 
неканонски. За таквата постапка каноните предвидуваат најстрога казна, 
разрешување односно расчинување. Види: 15-ти канон од I Вселенски 
собор, 17-тиот канон на V-VI Вселенски собор, 16-ти од Антиохијскиот 
синод.
47 Доне Илиевски, тогашен секретар во Верската комисија во Извршниот 
совет на Македонија, во неговите мемоари признава дека сî било изведено 
во најголема тајност. Ден пред одржувањето на црковно народниот собор 
во Охрид, епископот топлички Доситеј бил во домашен притвор во вилата 
на Извршниот совет на Македонија во Охрид. Вели Доне Илиевски: „... 
слезе со воз во Врање (се мисли на епископот Доситеј), каде јас го пречекав 
со автомобил. Никаде не се јавивме. За неговото доаѓање знаеше само прота 
Нестор Поповски. Не запревме никаде во Скопје. Во Битола прокаснавме во 
ресторанот “Македонија” и отидовме право во Охрид. Таму се сместивме 
во една вила на Извршниот совет во Горица каде бевме само Доситеј, јас 
и готвачот. Доситеј немаше никаков контакт со никого. Јас се разбира бев 
во контакт со членовите на Иницијативниот одобор”. Види: Македонско 
сонце, бр. 418 од 12.07.2002г.
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the bishop of Rashka and Prizren, and now Patriarch of Serbia kyr 
kyr Paul and the bishop of Shabatz and Valevo kyr Simeon 48. It is 
obvious that the pressure of the Government was successful, and 
only two bishops remained firmly loyal to the canonical order of 
the Church. In all the failure, it is still a success that the Assembly 
managed to avoid to elect for eparchial bishops the suggested 
candidates: proto-presbyter Nestor Popovski, proto-presbyter 
Toma Dimovski, presbyter Spiro Popovski and the  secondary 
school teacher Mr. Vlatko Zaharovski, who were all married, but 
with a consent from their wives to get a divorce, as is written in 
the letter from the eparchy of Skopje no.159 from 16 May 1958: 
“because of the great ecclesiastical and national interest”. If this 
had happened, to elect married candidates for bishops, it would 
have been a disgrace in the history of the Orthodox Church after 
the VI Ecumenical Council. 

Probably no one will be able to prove what the blackmail that 
the communists used to convince the bishop Dosithey was. There 
is a minutes in the archive of the SOC in which there is a quote 
of what Dosithey said at the session of the Holy Synod of the 
SOC held on 29 September 1958. On 27 September 1958, he was 
summoned by the Steering Committee of the Socialist Federatve 
Republic of Yugoslavia (SFRY) where he met Strahil Gigov, 
president of the commission for religions of the Government of 
Macedonia, who told him that he had been sent by the president 
of the Assembly of the Republic of Macedonia, Lazar Kolishevski 
and that he passed to him the message that he was to participate 
at the Church-People’s Council which is to be held in Ohrid on 4 
October 1958. They talked about many other things at the session 
of the Holy Synod of the SOC, on which the bishop Dosithey had 
no answer. And in the end he said: Whether I wished it or not, I 
have to go 49.

From the ecclesiological-canonical aspect, the church-people’s 
council in Ohrid, held on 4 October 1958, is completely illegitimate. 
However, under the great pressure of the authorities, the Assembly 
of the SOC, held from 3 to 19 June 1959, succumbed and accepted 

48 Record from the Assembly of the SOC, SB no. 34/rec. 62. 
49 Record, Syn. no.2721/rec.656 from 29 September 1958.
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kata postapka na episkopot Dositej. Protiv odlukata na So-
borot na SPC odr`an od 3-19 juni 1959g., vikarniot episkop 
topli~ki g. Dositej da bide izbran za mitropolit skopski, 
bile: episkopot ra{ko - prizrenski, a sega patrijarh srp-
ski g.g. Pavle i episkopot {aba~ko - vaqevski g. Simeon48. 
O~igledno e deka pritisokot na vlasta uspeal, a nepokole-
blivi vo sproveduvaweto na kanonskata postavenost na 
Crkvata, ostanale samo dvajca episkopi. Vo siot neuspeh, 
sepak e uspeh {to Soborot uspeal da izbegne da gi izbere 
za eparhijski arhijerei, od vlasta predlo`enite kandidati: 
prota Nestor Popovski, prota Toma Dimovski, jerej Spiro 
Popovski i profesorot vo sredno u~ili{te g. Vlatko Za-
harovski, site o`eneti, a imele soglasnost od soprugite da 
se razvedat, kako se veli vo dopisot od Skopskata eparhija, 
br. 159 od 16.05.1958 g.: “zaradi visokiot crkoven i naroden 
interes”. Vo kolku se slu~e{e toa, da se biraat za episkopi 
o`eneti kandidati, toa bi bilo presedan vo istoriajta na 
pravoslavnata Crkva od posle VI Vselenski Sobor.

Verojatno ne }e mo`e da se doka`e so {to komunistite 
go ucenile episkopot Dositej. Postoi zapisnik vo arhivata 
na SPC, vo koj se citira ona {to Dositej go izjavil na sed-
nica na Svetiot Sinod na SPC, odr`ana na 29.09.1958g. Na 
27.09.1958g., toj bil povikan vo Izvr{niot sovet na SFRJ i 
tamu se sretnal so Strahil Gigov, pretsedatel na verskata 
komisija na Vladata na Makedonija, koj mu ka`al deka e is-
praten od pretsedatelot na Sobranieto na Makedonija Lazar 
Koli{evski i deka mu ja prenesuva pokanata upatena od nego 
da prisustvuva na crkovno - narodiot sobor koj treba da se 
odr`i vo Ohrid na 04.10.1958 g. Bilo razgovarano i za mnogu 
drugi raboti, za koi episkopot Dositej, na sednicata na Sve-
tiot Sinod na SPC, rekol deka ne mo`e da govori. Na kraj 
rekol: Sakal ili ne sakal, jas moram da odam49. 

Od eklisiolo{ko - kanonski aspekt, crkovno - narodniot 
sobor vo Ohrid, odr`an na 04.10.1958g. e potpolno nelegi-
timen. Me|utoa, pod golem pritisok na vlasta, Soborot na 
SPC, odr`an od 3-19 juni 1959 g., popu{ta i prifa}a del od 

48 Записник од соборот на СПЦ, АС Бр. 34/ зап. 62.
49 Записник, Син. бр. 2721/ зап. 656 од 29.09.1958г.
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part of the decisions, with which it practically granted autonomy 
to the Church in Macedonia. From this perspective, it is difficult 
to judge how wrong the Assembly was to have accepted decisions 
from an uncanonical council. Yet, the bishop Dionisy from the 
American eparchy of the SOC, whom the communists could not 
pressurize, did not accept the decisions of the Assembly with 
which the SOC gives legitimacy to the completely illegitimate 
church-people’s council.

Quickly after the ordination of two more bishops in Macedonia, 
it could be seen why the Government put such a pressure that 
the Church in Macedonia got autonomy. On 16 July 1960, the 
metropolitan Dosithey informed the Patriarch Herman that a 
first Macedonian church is being raised in Windsor, Canada 
and Columbus, Ohio, and on 17 November he informed him 
that a delegation of the Macedonian Orthodox Church (MOC) 
visited Australia and the bishop of Strumica and Zletovo Nahum 
consecrated a church in Melbourne. This provoked a reaction from 
the Ecumenical Patriarchate, under the jurisdiction of which are 
the Greeks in Australia and the Ecumenical Patriarch Athenagora, 
who, just as a reminder, was an archdeacon in the temple of St. 
great-martyr Dimitry in Bitola, and on 1 February 1961 in a 
letter he asked the Patriarch Herman who was this bishop who 
consecrated a church to the Christians who “are almost all from 
Greece and accordingly have one more reason to belong to the 
canonical jurisdiction of the Greek Archbishopric for Australia 
and New Zealand 50”? Actually, the Steering Committee of 
Macedonia of that time, insisted on an autonomous Church, not 
because it liked the Church so much, but in order to be able to 
organize church municipalities in the diaspora and to control 
the people through it, for most of the people in the diaspora 
were anti-communists, so the state had no other mechanisms to 
control them but through the Church. From an ecclesiological-
canonical aspect, the participants of the church-people’s council 
in Macedonia did not make a difference between autonomy and 
autocephaly. From 1958, until today, not one Article was written 
on the ecclesiological or canonical aspect of the autonomy or the 
50 Act, Syn. no.515 dated on 22 February 1960. 
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odlukite, so {to prakti~no se dava avtonomija na Crkvata 
vo Makedonija. Te{ko e od ovaa prespektiva da sudime kolku 
Soborot pogre{il {to prifatil odluki od nekanonsko so-
branie. No, episkopot Dionisij od amerikanskata eparhija 
na SPC, vrz kogo ne mo`elo da se izvr{i pritisok od ko-
muwarite, ne gi prifatil odlukite na Soborot so koi SPC 
mu dava legitimitet na potpolno ne legitimniot crkovno 
- naroden sobor.

Brzo posle hirotonijata na u{te dvajca episkopi vo Make-
donija, se vide zo{to tolku vlasta pritiska{e Crkvata vo 
Makedonija da dobie avtonomija. Na 16.07.1960 g. mitropoli-
tot Dositej go izvestuva patrijarhot German deka se podiga 
prva makedonska crkva vo Vinsdor Kanada i Kolumbos Ohajo, 
a na 17.11.1960g. go izvestuva deka delegacija na MPC ja pose-
tila Avstralija i zletovsko - strumi~kiot episkop Naum, 
osvetil crkva vo Melburn. Toa predizvika reakcija od Vse-
lenskata Patrijar{ija pod ~ija jurisdikcija se grcite vo 
Avstralija i Vselenskiot patrijarh Atinagora, koj, kolku 
za potsetuvawe, be{e arhi|akon vo hramot Sv. vm~. Dimitrij 
vo Bitola, na 01.02.1961g. so pismo go pra{uva patrijarhot 
German, koj e toj episkop koj na hristijanite koi “skoro site 
se od Grcija i sledstveno od u{te edna pri~ina potpa|aat 
pod kanonska jurisdikcija na Gr~kata Arhiepiskopija za 
Avstalija i Nov zeland 50”, im osvetil crkva? Vsu{nost, 
Izvr{niot sovet vo toga{na Makedonija, pritiskal za avto-
nomna Crkva, ne zatoa {to mnogu ja sakal Crkvata, tuku za da 
mo`e da se organiziraat crkovni op{tini vo dijasporata i 
preku niv da se kontrolira istata, bidej}i lu|eto vo dijaspo-
rata vo glavno bea antikomunisti, pa dr`avata nema{e drug 
mehanizam da gi kontrolira osven preku Crkvata.

Od eklisiolo{ko - kanonski aspekt, u~esnicite na crkov-
no - narodniot sobor vo Makedonija ne znaele {to zna~i nitu 
avtonomija, a nitu avtokefalija. Od 1958g, pa do na{e vreme, 
ne e napi{an nitu ~lenok za eklisiolo{kiot ili kanonski-
ot aspekt na avtonomijata ili avtokefalijata. Pred dve go-
dini, na{ata smirenost publikuva edna kolumna vo dnevniot 
pe~at, naslovena: “Avtonomija i avtokefalija”, vo koja se 

50 Акт, Син. бр. 515 од 22.02.1960г..
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autocephaly. Two years ago, our humbleness published a column 
in the daily press under the title: “Autonomy and autocephaly”, 
in which we tried to explain to the public for the first time that 
every eparchy is autocephalous in its own way, and in another 
way an entire local Church, made of many eparchies, is not even 
autonomous if it infringes the principle of catholicity. For the true 
Church the issues of the autonomy and autocephaly are redundant. 
Nevertheless, the communist authorities in Macedonia were 
disinterested in the theological and legal aspect and it persistently 
pressurised the, then autonomous, Church in Macedonia to ask 
for complete separation from the SOC. This initiative was met 
by resistance even by the Union of the association of the priests 
which, it is known, was under the influence of the Government. 
For example, the proto-presbyter Krstan Bijeljac asked for an 
explanation from the proto-presbyter Nestor Popovski, then the 
secretary of the metropolitan Dosithey, was the autocephaly asked 
for by the Church or the sate, and received an answer that both 
asked for it.

The Government of the then SFRY had two goals regarding 
the Church. One of them, which was directly conducted by the 
Steering Committee of Macedonia, was to use the Church for 
political purposes, to control the diaspora through the Church. 
The other was the one of Tito’s and the Steering Committee’s 
of the SFRY, to reduce the influence of the SOC and gradually 
degrade and destroy it. There is no other explanation for the fact 
that the communists, who destroyed the churches everywhere 
around the world, and here in Yugoslavia, more particularly in 
Macedonia, they had created a Church. Through the separation of 
the Church, they actually wanted to destroy it, because everyone 
knows that this is the ideology of the communism. In Macedonia, 
they succeeded in this, as it can be concluded from the words 
of the secretary of the Religious Commission, “comrade” Done 
Ilievski, who is the ideologist of the autocephaly, which means 
of the schism as well. In his recently published memoirs, this is 
what he says about the proto-presbyter Nestor Popovski, president 
of the Steering Committee in 1945, and about his cooperation 
with the Steering Committee: “A month before his death (Nestor 
Popovski’s), we met, I paid him a visit and this is what he told me: 
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obidovme za prv pat da objasnime na javnosta deka sekoja ep-
arhija na izvesen na~in e avtokefalna, a na drug na~in cela 
edna pomesna Crkva, sostavena od mnogu eparhii, ne e nitu 
avtonomna vo kolku go prekr{i principot na sobornosta. 
Za pravata Crkva, pra{aweto za avtonomija i avtokefalija 
e izli{no. Me|utoa, komunisti~kata vlast vo Makedonija, 
voop{to ne ja interesira{e bogoslovsko - pravniot aspekt 
i taa uporno vr{e{e pritisok vrz toga{ ve}e avtonomnata 
Crkva vo Makedonija po sekoja cena da bara potpolno ot-
cepuvawe od SPC. Takvata inicijativa naide na protivewe 
duri i vo Sojuzot na sve{teni~koto zdru`enie za koe se znae 
deka be{e pod vlijanie na vlasta. Na pr. prota Krstan Bi-
jeqac bara objasnuvawe od prota Nestor Popovski, toga{en 
sekretar na mitropolitot Dositej, dali avtokefalija bara 
Crkvata ili dr`avata, na {to dobiva odgovor deka toa go 
baraat i ednata i drugata.

Vlasta vo toga{na SFRJ ima{e dve celi po odnos na Crk-
vata. Ednata, koja najdirektno ja sproveduva{e Izvr{niot 
sovet na Makedonija be{e Crkvata da bide ispolzuvana za 
politi~ki celi. Preku Crkvata da se kontrolira dijaspo-
rata. Drugata cel be{e onaa na Tito i na Izvr{niot sovet 
na SFRJ, da se namali vlijanieto na SPC i postepeno da 
se degradira i uni{tuva. Nikako poinaku ne mo`e da se 
objasni faktot {to komunistite, koi nasekade vo svetot 
gi uni{tuvaa crkvite, tuka vo Jugoslavija, a osobeno vo 
Makedonija da sozdavaat Crkva. Preku delbata na Crkvata, 
vsu{nost tie sakaa da ja uni{tat, za{to na site im e poznato 
deka toa e ideologija na komunizmot. Vo Makedonija toa im 
uspea kako {to se gleda i od zborovite na sekretarot vo Ver-
skata komisija, “drugarot” Done Ilievski, koj e ideolog na 
avtokefalijata, a so toa i na raskolot. Vo svoite memoari 
neodamna objaveni, toj za protojerejot Nestor Popovski, 
pretsedatel na Inicijativniot odbor od 1945g., i za sorabot-
kata so Incijativniot odobr veli: “Mesec dena pred nego-
vata smrt (na Nestor Popovski), se vidov so nego, go posetiv 
doma i mi re~e: E, drugar Done, otkako dojde ti, nie nitu edno 
pismo ne isprativme bez da go vidi{ i ti, i ne napravivme 
nitu edna gre{ka, ni crkovna ni politi~ka. Sorabotkata 
be{e dobra. Jas, kolku {to bev vo Komisijata, tolku bev i 
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So, comrade Done, ever since you came we haven’t sent a letter 
before you saw it, and we made no mistakes, either ecclesiastical 
or political. Our cooperation was good. I spent equal amount of 
time both in the Commission and in the Metropolis… As a matter 
of fact, although I was in the Commission I participated as part 
of that Steering Committee 51”. Until a short while ago, many, 
probably, correctly presumed that the autocephaly of the MOC 
was a decision of the Steering Committee of Macedonia from 
that time. However, after the publication of the Memoirs of Mr. 
Done Ilievski in 2002, we certainly know that the task to divide 
the Church and cause a schism was his. Unfortunately, being 
completely deluded, he considers the prompted schism to be the 
greatest work of his lifetime.

Before the regular session of the Holy Assembly of Bishops of 
the SOC, the president of the Executive committee of Serbia, Dragi 
Stamenkovic, summoned the Patriarch Herman to a reception with 
the Executive committee, on 5 May 1967, in order to compel him into 
granting autocephaly to the Church in Macedonia. However, the Patriarch 
Herman answered: “You say that they should be satisfied. But, do you ask 
us, the Serbian people if we exist and if somebody needs to satisfy our 
needs? Who is the initiator of all this, is it us or is it them? We wanted to 
satisfy them and it was done, but now you ask of us to commit suicide. 
No, we will not do that, and if they proclaim autocephaly by themselves, 
I openly tell you, we will put Dosithey on a trial and we will see what 
God and that trial will give him 52.” The renowned professors, Sergey 
Troytsky and Blagota Gardashevic presented a report before the holding 
of the Assembly of Bishops, which was previously assigned to them, and 
in which they concluded that the bishops in Macedonia do not know 
the Church Canons, consciously infringe the same as well as the given 
bishop’s vows, they cooperated with the state authorities in the limitation 
of the church organisation and that “if on the church-people’s council they 
proclaim autocephaly of the Church, it will be considered, not only by 
the SOC, but also by all the other orthodox Churches, to be a schismatic 
organisation. 53” In the decision of the Assembly of the SOC, where 
51 The Memoirs of Done Ilievski (Мемоарите на Доне Илиевски) Makedonsko 
Sonce, no. 417 dated on 28 June 2002.
52 Act, Syn. no.1785 dated on 17 May 1967.
53 Act, Syn. no.1006/rec.149 dated on 10 March 1967
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vo Mitropolijata... Fakti~ki, jas iako bev vo Komisijata, 
u~estuvav kako del od toj Inicijativen odobor.51” Do skoro 
mnogumina verojatno so pravo pretpostavuvaa deka avtoke-
falijata na MPC e re{enie na toga{niot Izvr{en sovet 
na Makedonija. Me|utoa, posle objavuvaweto na Memoarite 
na g-dinot Done Ilievski vo 2002 godina, ve}e so sigurnost 
se znae deka tokmu toj ja dobil zada~ata da ja rastura Crk-
vata i da predizvika raskol. Na golema `alost, potpolno 
oprelesten, toj go smeta predizvikaniot raskol za najgolemo 
negovo `ivotno delo.

Pred redovnoto zasedanie na Svetiot arhijerejski sobor 
na SPC, pretsedatelot na Izvr{niot sovet na Srbija Dragi 
Stamenkovi} go povika patrijarhot German na 05.05.1967g. na 
priem vo Izvr{niot sovet za da vr{i pritisok na Crkvata 
vo Makedonija da ñ se dade avtokefalnost. Me|utoa, patri-
jarhot German mu odgovori: “Vie velite deka treba da bidat 
zadovoleni. A, dali nas Srbite vo ovaa zemja né pra{uvate 
dali postoime i dali nekoj i nas treba da né zadovoli? Koj 
e inicijator na sevo ova, nie ili tie? Nie sakavme da gi 
zadovolime i toa be{e napraveno, no od nas sega se bara da 
izvr{ime samoubistvo. Ne, nie toa nema da go napravime i 
ako tie sami proglasat avtokefalija, otvoreno Vi velam deka 
}e go dademe Dositeja pred sud, pa {to }e mu da dade Bog i toj 
sud.52” Profesorite, pak, od svetski glas, Sergej Troiciki i 
Blagota Garda{evi}, pred odr`uvaweto na Arhijerejskiot 
sobor, podnesoa referat, za {to prethodno bea zadol`eni, 
a vo koj konstatiraat deka arhijereite vo Makedonija ne 
gi poznavaat crkovnite kanoni, svesno gi kr{at istite 
kako i polo`enata arhijerejska zakletva, sorabotuvaat so 
dr`avnite vlasti za razgrani~uvawe na crkovnite organiza-
cii i “ako na crkovno - naroden sobor proglasat avtokefali-
ja na Crkvata, taa }e se smeta ne samo od SPC, tuku i od site 
drugi pravoslavni Crkvi za raskolni~ka organizacija.53” Vo 
odlukata, pak, na Soborot na SPC kade se odbiva baraweto 
na MPC da bide avtokefalna Crkva, pome|u ostanatite ar-
gumenti: nedovolen broj na arhijerei, nedovolen broj na sve{-
51 Мемоарите на Доне Илиевски, Македонско сонце, бр. 417 од 28.06.2002г.
52 Акт, Син. бр. 1785, од 17.05.1967.
53 Акт, Син. бр. 1006/зап. 149, од 10.03.1967г.
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the request by the MOC to be an autocephalous Church is rejected, 
among the other arguments the following also stand: insufficient 
number of bishops, insufficient number of priests in relation to 
the existing church parishes and religious buildings, temples and 
monasteries, lacking church-educational institutions and similar, 
and it is said that the MOC does not even have a hierarchy 
“capable enough to guide the Church” 54. This is probably the 
most important condition for achieving autocephaly. The mother 
Church, the one that gives the autocephaly, should trust the bishops 
of the Church to whom it is to grant the autocephaly. All other 
conditions are additional. If there is not enough conviction that 
the people who ask for autocephaly have sufficient responsibility, 
but also capability and knowledge to manage the autocephaly, 
then all the external conditions are not enough. And the level 
of needed responsibility of the bishops of the MOC was shown 
around the events of expelling of the Metropolitan of Veles and 
Vardar Valley and Exarch of Ohrid John from his cathedra, in July 
2002, after the accession of his Metropolis to the liturgical and 
canonical unity with the SOC. The Synod of the MOC reached an 
utterly uncanonical and unconstitutional decision, even according 
to their Constitution, to relieve the metropolitan John of the duty 
eparchial bishop of the Metropolis of Vardar Valley without a 
Church trial and conviction, which was conducted by means of 
political methods, using police force and with a gun pointed at 
his head, with which it continued to do unforgivable sins towards 
the Church of God, just as the one with the schism that cannot be 
washed even by the martyr’s blood 55. 

At a great misfortune, the Church-People’s Council held from 
16 to 19 July 1967 in Ohrid, in a putschistic way, consistently with 
the previous church-people’s councils, which means completely 
uncanonically and without any relation with the doctrine of the 
church, proclaimed autocephaly of the Church in Macedonia. To 

54 Record SB no. 44/rec. 10 dated on 24/11 May 1967..
55 For those who are not in unity with the Church, St. Cyprian says: “Even if 
those suffer death confessing His name, their stain will not be washed even 
by their blood. The heaviness of the guilt for the schism cannot be washed 
even through suffering”. Cyprian of Carthage, St., “About the Catholicity 
of the Church” (За единството на Църквата), Sofia 2000, pg.17.
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tenoslu`iteli vo soodnos so postoe~kite crkovni op{tini 
i verski objekti, hramovi i manastiri, nemawe na crkovno 
- obrazovni institucii i dr., se veli deka MPC ne raspo-
laga nitu so jerarhija koja e dovolno  “sposobna da ja vodi 
Crkvata”54. Toa e verojatno i najva`niot uslov za steknu-
vawe na avtokefalija. Onaa Crkva koja e majka, koja ja dava 
zna~i avtokefalijata treba da ima doverba vo arhijereite 
na Crkvata na koja ñ dava avtokefalija. Site drugi uslovi se 
dopolnitelni. Ako se nema ubedenost deka lu|eto koi baraat 
avtokefalija imaat soodvetna odgovornost, no i sposobnost 
i vera i znaewe da upravuvaat avtokefalno, toga{ nitu eden 
drug nadvore{en uslov ne e dovolen. Kolku se, pak, arhijere-
ite na MPC na nivoto na potrebnata odgovornost poka`aa 
vo nastanite okolu proteruvaweto na Mitropolitot ve-
leski i povardarski Jovan od negovata katedra vo juli 2002g. 
posle pristapuvaweto na negovata mitropolija vo litur-
gisko i kanonsko edinstvo so SPC. Sinodot na MPC donese 
potpolno nekanonska i neustavna odluka duri i spored 
nivniot Ustav, mitropolitot Jovan bez Crkoven sud i pre-
suda da bide razre{en od dol`nosta eparhiski arhijerej na 
Povardarskata mitropolija i istata so politi~ki metodi, 
so prisila na policijata i so vperen pi{tol vo ~eloto, 
nasilni~ki ja sprovede, a so toa prodol`i da pravi nepro-
stlivi grevovi kon Crkvata Bo`ja kako onoj so raskolot koj 
nitu ma~eni~kata krv ne mo`e da go ispere55.

Na golema nesre}a, Crkovno - narodniot sobor svikan 
od 16-19.07.1967g. vo Ohrid na pu~isti~ki na~in, dosledno 
na prethodnite crkovno - narodni sobori, zna~i, potpolno 
nekanonski i bez nikakva vrska so crkovnoto u~ewe, progla-
si avtokefalnost na Crkvata vo Makedonija. Da mu se dade 
na Crkovno - narodniot sobor tolkava vlast, da proglasuva 
ili ukinuva avtokefalija, navistina e golemo neznaewe i 
neupatenost na episkopatot koj u~estuval na toj Crkovno - 

54 Записник АС бр. 44/зап.10, од 24/11.05.1967г..
55 За оние кои не се во единство со Црквата, Св. Кипријан вели: „Дури и ако 
таквите претрпат смрт заради исповедање на Неговото име, флеката нема 
да им се измие ниту од самата крв. Тешката вина за расколот не се очистува 
ниту со страдање”. Кипријан Картагински, Св., За единството на Църквата, 
София 2000, стр. 17
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give such authority to a Church-People’s Council, to proclaim 
or abolish autocephaly, is indeed immense ignorance and lack 
of knowledge of the bishops present at that Church-People’s 
Council. It is the bishop’s highest authority, and not the authority 
of some sort of people’s council, to take care of the faith. Nowhere 
in the Orthodox Church is possible for a people’s council to 
have a greater authority on the issues of the faith and the church 
order than the one of the Assembly of Bishops. Actually, it was a 
people’s council of people who lived in a society of communism, 
even if it was called Church-people’s one, in which the bishops 
are a minority (only four out of thirty four), decided on such an 
important issue as is the autocephaly of the Church. Thirty-four 
people out of entire Macedonia decided to push the Church in 
Macedonia into a schism. This is utter totalitarianism concordant 
to the time in which they lived. However, not even the members 
of the Church-People’s Council were convinced that their decision 
was valid and applicable. For if they were convinced in this, then 
why was it necessary for them to ask for recognition from the 
Assembly of Bishops of the SOC?

The Assembly of Bishops of the SOC immediately reacted at 
this, having an extraordinary session on 14 September 1967, with 
an only item on the agenda: the Proclamation of autocephaly of 
the MOC and it ceased every religious officiation and canonical 
communication with the hierarchy in Macedonia, calling the 
church in Macedonia a schismatic religious organisation and 
obligating the Synod of the SOC to conduct a church court 
procedure against the culprits of the schism 56. In the rationale 
of the decision of the Assembly of the SOC, was said that the 
proclamation of autocephaly was not only uncanonical, but 
also, opposed to the Constitution of the MOC, because none 
of the Articles of the constitution of the Macedonian Church 
predicts self-proclamation of autocephaly, or a proclamation of 
autocephaly by a certain Church-people’s Council. It is noticeable 
that what is written in the Article no. 141 from 1967, in which it 
is reported that the MOC has proclaimed autocephaly, is incorrect. 
Namely, the Ohrid Archbishopric was never autocephalous from 

56 Record SB no.50/rec.7 dated on 15 September 1967 
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naroden sobor. Na episkopite, a ne na nekakov naroden sobor, 
im pripa|a vrhovnata vlast da se gri`at za verata. Nikade vo 
Pravoslavnata Crkva ne e mo`no nekakov naroden sobor da 
ima pogolema vlast za pra{awa od verata i crkovniot pore-
dok, od Soborot na Arhijereite. Fakti~ki, eden naroden 
sobor na lu|e koi `iveat vo komunisti~ko op{testvo, pa 
ako saka neka bide toa nare~en i Crkovno - naroden, vo koj 
arhijereite se malcinstvo (samo ~etvorica od vkupno tri-
eset i ~etvorica), odlu~uva za tolku va`no pra{awe kakvo 
{to e avtokefalijata na Crkvata. Trieset i ~etiri lu|e od 
cela Makedonija odlu~uvaat Crkvata vo Makedonija da ja 
vturnat vo raskol. Toa e kraen totalitarizam soodveten na 
vremeto vo koe se `iveelo. Me|utoa, nitu samite ~lenovi na 
Crkvono - narodniot sobor ne bea ubedeni deka nivnata od-
luka e validna i polnova`na. Za{to ako vo toa bea ubedeni, 
zo{to toga{ be{e potrebno povtorno da baraat priznavawe 
od Arhijerejskiot Sobor na SPC?

Na toa vedna{ reagira{e Arhierejskiot sobor na SPC 
koj vonredno zasedava{e na 14.09.1967 g. so edinstvena to~ka 
na dnevniot red: Proglasuvaweto na avtokefalnosta na 
MPC, i go prekina sekoe bogoslu`beno i kanonsko op{tewe 
so jerarhijata vo Makedonija, narekuvaj}i ja crkvata vo 
Makedonija raskolni~ka verska organizacija i zadol`uvaj}i 
go Sinodot na SPC da povede crkovno sudska postapka pro-
tiv vinovnicite za raskolot56. Vo obrazlo`enieto na odlu-
kata od Soborot na SPC se veli deka samoto proglasuvawe 
na avtokefalijata e ne samo nekanonsko tuku i sprotivno 
na Ustavot na MPC, za{to vo nitu eden ~len ustavot na 
Makedonskata Crkva ne predviduva nitu samoproglsuvawe 
na avtokefalija, nitu pak, proglasuvawe na avtokefalija 
od nekakov Crkovno - naroden sobor. Se zabele`uva deka e 
neto~no ona {to e napi{ano vo aktot br. 141 od 1967 g. so 
koj MPC izvestuva deka proglasila avtokefalija. Imeno, 
Ohridskata arhiepiskopija nikoga{ ne bila avtokefalna od 
aspekt na dene{noto razbirawe na avtokefalijata i deka ni-
koga{ ne bila nacionalna Crkva na makedonskiot narod. Do-
kaz za toa e {to ohridskiot arhiepiskop Teofan bil suden 

56 Записник АС бр. 50/зап.7, од 15.09.1967г.
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the aspect of today’s understanding of autocephaly and that it has 
never been a national Church of the Macedonian people. A proof 
for this is that the Archbishop of Ohrid Theophanous was tried 
and convicted by an Assembly of the Constantinople Patriarchate 
which was presided by the Patriarch Dionysius IV, and that he was 
replaced by the metropolitan of Sophia, Melenty. The archbishops 
of the Ohrid Archbishopric, even those who were Slaves by 
origin, signed with: Prohor, by the mercy of God, Archbishop 
of I Justiniana, the Serbs, the Bulgarians etc; or Gabriel, by the 
mercy of God Archbishop of I Justiniana, Ohrid and all Bulgarians, 
Serbs, Arbanahs, Moldowallachs etc., but, none of the archbishops 
of Ohrid signed as archbishop of Macedonia. They were not 
unfamiliar with the fact, it is said in the rationale of the decision of 
the bishops of the MOC, that Socialist Republic of Macedonia was 
not a state, but it was just a federative part of the state, with limited 
sovereignty. Stating the aforesaid conditions with a historical and 
political character relevant for the acquiring of autocephaly, the 
bishops of the MOC proved to be immature and unripe to guide 
an autocephalous Church. Another thing, also being of great 
importance, is that according to the Holy Scripture, “no one gives 
to himself honour” (Jews 5:4), and that: “no one can give the others 
more rights from the ones he has”, which has already become an 
axiom in all the positive laws. Only an autocephalous Church has 
the right to give autocephaly to some of its parts. It is not possible 
for some part of an autocephalous Church to proclaim autocephaly 
by itself for any reason given, and the least from an ethnophiletistic 
one. According to St. Basil (canon I), all who deviate from the legal 
church hierarchy, damage the unity of the church, regardless of the 
fact that they teach as the Orthodox Church on the issues of the 
faith. In the end, what would become of the Orthodox Church if 
every ethnic group proclaims autocephaly? 57

For this division of the Church, comrade Tito gave the metropolitan 
Dosithey a “medal with the flag of Yugoslavia with a ribbon 58”, 
conversely, the sisterly Orthodox Churches condemned the 
57 This is all given in the account of Act, Syn. no.50/rec.7 dated on 15/2 
September 1967
58 Slijepczevic Dz. (Слијепчевиђ, Ђ.), Македонско црквено питање, Munich 
(Минхен) 1969, pg.75.



85 

i osuden od Sobor na Konstantinopolskata patrijar{ija 
na koj predsedaval patrijahot Dionisij IV, i deka na negovo 
mesto bil postaven sofiskiot mitropolit Melentij. Arhi-
episkopite na ohridskata arhiepiskopija, pa duri i onie koi 
bile po rod Sloveni, se potpi{uvale: Prohor, po milosta 
Bo`ja, arhiepiskop na I Justinijana, Srbite, Bugarite i.t.n.; 
ili Gavril, po milosta Bo`ja arhiepiskop na I Justinijana, 
Ohrid i na site Bugari, Srbi, Arbanasi, Moldovlasi, i.t.n., 
no nitu eden od Ohridskite arhiepiskopi ne se potpi{al 
kako arhiepiskop Makedonski. Ne im e nepoznato, se veli 
vo obrazlo`enieto na odlukata na arhijereite na MPC 
deka SR Makedonija ne e dr`ava, tuku e samo federalen 
del na dr`avata so ograni~en suverenitet. Naveduva}i gi 
gorespomenatite uslovi so istoriski i politi~ki karakter 
relevantni za steknuvawe na avtokefalijata, arhiereite na 
MPC se poka`uvaat nezreli  i nedorasnati da vodat edna 
avtokefalna Crkva. Drugo ne{to {to isto taka e mnogu 
va`no e toa {to spored Svetoto Pismo, “nikoj sam za sebe 
ne prisvojuva ~est” (Evr. 5:4), kako i deka: “nikoj ne mo`e 
na drugite da im dade pove}e prava od onie {to sam gi ima”, 
{to ve}e postanalo aksioma vo site pozitivni prava. Pravo 
e samo na avtokefalna Crkva da dade na nekoj nejzin del av-
tokefalija. Ne mo`e nekoj del od avtokefalna Crkva, sam da 
si proglasi avtokefalnost, od bilo koi pri~ini, a najmalku 
od etnofiletisti~ki. Spored Sv. Vasilij (kanon I), site oni 
koi otstapuvaat od zakonitata crkovna jerarhija, go ru{at 
crkovnoto edinstvo, bez ogled na toa {to po pra{awata od 
verata u~at kako Pravoslavnata Crkva. Na kraj, {to bi os-
tanalo od Pravoslavnata Crkva ako sekoja etni~ka grupa si 
proglasi avtokefalnost?57

Za vakvoto razgraduvawe na Crkvata, drugarot Tito go od-
likuva mitropolitot Dositej so “orden na jugoslovenskoto 
zname so lenta58”, a ostanatite, pak, sestrinski Pravoslavni 
Crkvi go osudija pu~isti~kiot akt na proglasuvawe na 
avtokefalija bez soglasnost na majkata Crkva i go preki-
naa litugisko - kanonskoto op{tewe so jerarhijata na Make-
57 За сево ова се зборува во образложението на: Акт, Син. бр. 50/зап.7, од 
15/2.09.1967г.
58 Слијепчевиђ, Ђ., Македонско црквено питање, Минхен 1969, стр. 75.
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putschistic act of proclamation of autocephaly without consent of 
the mother Church and they ceased the liturgical communication 
with the hierarchy of the Macedonian Orthodox Church.

On 19 March 1968, the Holy Synod of Bishops of the SOC, 
implemented the decision of the Assembly of Bishops, from 15 
September 1967, and reaches the following decision:

“1. We put before the canonical church court and we order 
bringing of action against the culprits for creation of the 
schismatic religious organisation in the Orthodox Church in 
Macedonia, as follows:

His High Reverence the Metropolitan of Skopje kyr 
Dosithey,

His Eminence the Bishop of Bitola kyr Clement,
His Eminence the Bishop of Zleteovo and Strumica kyr 

Nahum
The Vicarious Bishop Velichki kyr Methodius and
The Bishop of America, Canada and Australia kyr Cyril
2. We appoint as responsible for the procedure and the rising 

of charges, His Eminence the Metropolitan of Zhicha kyr Basil, 
who is to be given all the needed accusing material 59”.

One does not need to know much about the history of the events 
from that period in order to conclude that the autocephaly of the 
MOC was an exclusively political decision. The communists who 
destroyed the living Church everywhere in the world, turning the 
temples and monasteries into stables and warehouses, initiated 
and aided the schism in Macedonia for two reasons. First of all 
because only through the Church they could control the diaspora, 
which was in an anti-communist mood, and second, by creating 
an supporting the schism in the Church, they wanted to weaken 
it to its utmost limits so that they can destroy it more easily. 
The Metropolitan of Skopje, kyr Dosithey himself, during a 
conversation with the Synod of the SOC, on 18 November 1966, 
declared: “We decided to ask for autocephaly from the SOC. We 
delivered this decision to the Steering Committee of Macedonia. 
It dedicated a session to this decision and notified us that we are 

59 Act, Syn. no.1150/rec.142, dated on 19 March 1968
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donskata Pravoslavna Crkva.
Na 19.03.1968g. Svetiot arhijrejski sinod na SPC, ja izvr-

{uva odlukata na Arhijrejskiot Sobor od 15. 09.1967 g. i go 
donesuva slednovo re{enie:

“1. Se stavaat pod kanonski crkoven sud i se nareduva po-
digawe na postapka protiv vinovnicite na sozdavaweto na 
verskata raskolni~ka organizacija vo Pravoslavnata Crkva 
vo Makedonija i toa:

Negovoto Visokopreosve{tenstvo Mitropolitot skopski 
g. Dositej,

Negovoto Preosve{tenstvo Episkopot bitolski g. Kli-
ment

Negovoto Preosve{tenstvo Episkopot zletovsko - stru-
mi~ki g. Naum

Vikarniot Episkop veli~ki g. Metodij i
Episkopot amerikansko - kanadski i avstraliski 
g. Kiril.
 2. Za vodewe na postapkata i podnesuvawe na tu`ba se 

odreduva Negovoto Preosve{tenstvo Episkopot `i~ki g. 
Vasilij, na kogo treba da mu se predade siot tu`ben materi-
jal za upotreba.59”

Ne treba mnogu da se znae od istorijata na nastanite vo 
toa vreme, za da se zaklu~i deka avtokefalijata na MPC e 
isklu~ivo politi~ka odluka. Komunistite koi nasekade vo 
svetot ja uni{tuvaa `ivata Crkva, hramovite i manastirite 
pretvaraj}i gi vo kowu{nici i magacini, vo Makedonija ja 
iniciraa i ja pomagaa shizmata zaradi dve pri~ini. Prvo, 
zatoa {to edinstveno preku Crkvata mo`ea da ja kontro-
liraat dijasporata koja be{e krajno antikomunisti~ki 
raspolo`ena, i vtoro, pravej}i i poddr`uvaj}i raskol vo 
Crkvata, da ja oslabat do krajni granici za da mo`at polesno 
da ja uni{tuvaat. Samiot Mitropolit Skopski g. Dositej 
vo razgovor so Sinodot na SPC na 18.11.1966 g. izjavil: 
“Re{ivme od SPC da barame avtokefalnost. Taa na{a od-
luka nie ja dostavivme na Izvr{niot sovet na Makedonija. 
Toj nejze ñ posveti edna sednica i ni soop{ti deka ne sme na 

59 Акт, Син. бр. 1150/зап. 142, од 19.03.1968г.
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not on the wrong path when we ask for church autocephaly. 60”
By reaching a political decision, the Steering Committee of 

Macedonia, most unnaturally, started to protect the Church from 
the Church. As if all the other Churches wanted to destroy the 
Church in Macedonia, and only the greatest “church-lovers”, 
the communists were trying to protect it. It went even further. 
The decision of the Steering Committee of Macedonia was an 
unconstitutional act. In the SFRY of that time, the state was 
separated from the Church and every involvement of the state in 
the Church was an unconstitutional and unlawful act, according to 
the Elementary law on the position of the religious communities 
(Official Bulletin of the SFRY dated on 10 March 1965, no. 10 
pg. 295). However, this unconstitutional support of the Steering 
Committee of Macedonia to the Church in Macedonia was urged, 
as we said before, by the highest authorities of Yugoslavia, and 
with the sole purpose of creating a schism, so that they could 
destroy the church more easily.

Nevertheless, the 30th Apostolic Rule says: “If a bishop uses 
the worldly authorities in order the get a Church through them, 
he should be defrocked, even excommunicated, and the same 
should be done with those who communicate with him.” This 
Apostolic Rule is repeated to the word in the Third Canon of the 
VII Ecumenical Council. The information that Done Ilievski, a 
secretary of the Commission for Relations with the Religious 
Communities in Macedonia gives in his book “The Meaning of 
the Resistance against the Autocephaly of the MOC”, that the 
SOC ecognized the autocephaly of the MOC in 1958, and not its 
autonomy, is utterly unsupported and his book, besides not having 
any scientific basis, it is nothing more than a political pamphlet. 
It is a fact that he had a task from the Steering Committee of the 
People’s Republic of Macedonia, to organise the autocephaly, 
create a schism and weaken the position of the Orthodox Church 
in the SFRY, and this does not only make him undignified before 
the future generations, but it also seems that this man was neither 
psychologically nor intellectually prepared for this crime. To try 
to even think that the SOC did not give the MOC an autonomy, 
60 Записник АС бр. 44/зап.10, од 24/11.05.1967 г.
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pogre{en pat koga barame crkovna avtokefalnost.60”
Donesuvaj}i politi~ka odluka, Izvr{niot sovet na Make-

donija, sosem neprirodno, po~na da ja {titi samata Crkva 
od Crkvata. Kako site drugi Crkvi da sakaa da ja uni{tat 
Crkvata vo Makedonija, a samo najgolemite “crkvoqupci”, 
komuwarite se stavija vo nejzina za{tita. U{te pove}e 
od toa. Samata odluka na Izvr{niot sovet na Makedonija 
ve}e be{e protivustaven akt. Vo toga{na SFRJ, dr`avata 
be{e odvoena od Crkvata i sekoe me{awe na dr`avata vo 
Crkvata be{e protivustaven i protivzakonski akt, soglasno 
Osnovniot zakon za polo`bata na verskite zaednici (Sl. 
list SFRJ od 10.03.1965g. br. 10 str. 295). No, takvata protiv-
ustavna poddr{ka koja Izvr{niot sovet na Makedonija ñ ja 
dava{e na Crkvata vo Makedonija be{e potpomagana, kako 
{to ve}e rekovme, od najvisokoto rakovodstvo na Jugoslavi-
ja, a so edinstvena cel, pravej}i raskol vo Crkvata polesno 
da ja uni{tat.

Me|utoa, vo 30-toto apostolsko pravilo se veli: “Ako 
nekoj episkop se poslu`i so svetovnite vlasti za preku niv 
da dobie Crkva, neka se ras~ini, pa duri i odla~i, a isto taka 
i onie koi so nego op{tat.” Ova apostolsko pravilo, od zbor 
do zbor e povtoreno vo tretiot kanon od VII Vselenski sobor. 
Toa {to Done Ilievski, toga{en sekretar vo Komisijata za 
odnosi so verskite zaednici vo Makedonija go pi{uva vo 
negovata kniga: “Smislata na nekoi otpori protiv avtoke-
falijata na MPC”, deka SPC vo 1958 g. na MPC ñ priznala 
avtokefalija, a ne avtonomija e krajno neizdr`ano i nego-
vata kniga ne samo {to nema nikakva nau~na osnova, tuku ne e 
ni{to pove}e od obi~en politi~ki pamflet. Fakt e deka toj 
ja dobi zada~ata od Izvr{niot sovet na N.R. Makedonija da ja 
organizira avtokefalijata, da napravi raskol i da ja oslabi 
pozicijata na Pravoslavnta Crkva vo SFRJ, no ne samo {to 
toa ne go pravi dostoen pred narednite pokolenija, tuku po 
sé izgleda deka ~ovekot ne be{e nitu psiholo{ki nitu in-
telektualno podgotven za edno takvo zlodelo. Da se obide{ 
samo da pomisli{ deka SPC ne ñ dala na MPC avtonomija 
tuku avtokefalija ve}e e pogre{no, a kamoli da se obiduva{ 

60 Записник АС бр. 44/зап.10, од 24/11.05.1967г.
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but an autocephaly, is wrong in itself, and not to even mention the 
attempt to prove that the word independence, used in the Decision 
for recognizing the autonomy of the MOC by the SOC, meant 
autocephaly. Even though we wholly agree that the autonomy and 
autocephaly, ecclesiologically, and even lexically, juridically and 
politically, do not differ much, and that, above all, the doctrine of 
the Church of the Orthodox, does not know of the problem of the 
autocephaly and autonomy, as we have already written before 61, 
we cannot agree that the SOC gave the MOC an autocephaly in 
1958. If it is somewhat justified for Done Ilievski to reason and 
write thus, firstly because he is not a theologian, and secondly, 
because he is a communist, it is not acceptable to use the arguments 
given in his book to prove that the autonomy given in 1958 was 
equal to autocephaly 62. Although very cunningly, as a participant 
in the writing of the Constitution of the MOC, Mr. Done Iliveski 
intended to plant a text with which he and his like-minded will have 
arguments to prove that in fact the SOC recognized an autocephaly 
of the MOC, still, the Assembly of the SOC did not approve of the 
first version of the Constitution from 1958 and asked from the MOC 
to rework it. Nevertheless, even if the Serbian Church were taken 
in by this cunning plot, would it automatically have meant that, 
what was contrary to the church doctrine, contrary to the Canons 
of the Church, contrary even to the behaviour and morality of the 
Orthodox Christians, would have been accepted and endured? 
Perhaps for Done Ilievski, who appears to be a lawyer for the 
MOC 63, who is completely unfamiliar with the ecclesiology of the 
Orthodox Church, it is sufficient to have a piece of paper which 
would later be subjected to various types of interpretation, but then 
again, the real criterion for acceptance of a decision in the Church 
has always been the liturgical one, and not the legal one. This does 

61 See the daily press, Dnevnik dated on 5 February 2000, the column: Auto-
cephaly or Autonomy (Автокефалија и автономија).
62 See: Ilievski D. (Илиевски, Д.), The Meaning of the Resistance against the 
Autocephaly of the MOC (Смислата на некои отпори против автокефалијата 
на МПЦ), Skopje 1970, pg. 91-113.
63 It should be taken in regard that at that period the MOC had no people who could 
theologically and canonically and legally defend the autocephaly, so it obviously 
whole-heartedly accepted the services of a communist such as Done Ilievski. 
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da doka`uva{ deka zborot: samostojnost, upotreben vo Od-
lukta za priznavawe na avtonomijta na MPC od strana na 
SPC, zna~el avtokefalnost. Iako sosem se soglasuvame 
deka avtonomijata i avtokefalijata eklisiolo{ki, pa duri 
i leksi~ki i pravno - politi~ki mnogu ne se razlikuvaat i 
deka zgora na toa u~eweto za Crkvata na pravoslavnite ne go 
poznava problemot na avtokefalija i avtonomija, kako {to 
ve}e sme pi{uvale61, ne mo`eme nikako da se soglasime deka 
SPC vo 1958 g. ñ dala na MPC avtokefalija. Ako e donekade 
opravdano za Done Ilievski taka da razmisluva i taka da 
pi{uva, od edna strana zatoa {to ne e teolog, od druga zatoa 
{to e komunist, ne e opravdano argumentite upotrebeni vo 
negovata kniga da se polzuvaat za doka`uvawe deka dade-
nata avtonomija vo pedeset i osmata bila ramna na avtoke-
falija62. I pokraj toa {to mnogu lukavo, kako sou~esnik vo 
pi{uvaweto na Ustavot na MPC, g-dinot Done Ilievski 
imal namera na SPC da ñ podmetne tekst so koj toj i negovi-
te istomislenici }e imaat argumenti da doka`uvaat deka 
SPC vsu{nost ñ priznala avtokefalija na MPC, Soborot 
na SPC ne ja odobruva prvata verzija na Ustavot od 1958 g. 
i bara od MPC da go preraboti. Me|utoa, duri i pod uslov 
Srpskata Crkva da nasednela na edno lukavo podmetnuvawe, 
zna~i li toa po avtomatizam deka ona {to e sprotivno 
na crkovnoto u~ewe, sprotivno na kanonite na Crkvata, 
sprotivno duri i na odnesuvaweto i moralot na pravoslav-
nite hristijani }e mo`e da bide prifateno i da za`ivee vo 
praksa? Mo`ebi za Done Ilievski koj se javuva vo uloga na 
advokat na MPC63, a komu potpolno mu e nepoznata eklisio-
logijata na Pravoslavnata Crkva dovolno e da se ima list 
haritija koj posle }e bide podlo`en na razli~ni vidovi 
tolkuvawa, me|utoa, vistinskiot kriterium za prifa}awe na 

61 Види во дневниот печат, Дневник од 05.02.2000г., наша колумна: Автоке-
фалија и автономија.
62 Види: Илиевски, Д., Смислата на некои отпори против автокефалијата на 
МПЦ, Скопје 1970, стр. 91-113.
63 Треба да се има во предвид дека во тоа време МПЦ немала кадар кој 
можел богословски и канонски -  правно да ја брани автокефалијата, па 
очигледно широкоградо ја прифатила услугата од еден комуњар каков што 
бил Доне Илиевски.
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not mean that we do not need the administrative and canonical 
order, but what makes the Church different from the institutions 
of this world is the eschatological nature thereof, the identity it 
draws from the Kingdom of God, and not from some legal acts 
and clauses. Furthermore, Done Ilievski, in the above-mentioned 
book, tries to prove that the Church, many times in the history 
used the state to accomplish some of its goals. This was also done 
by the SOC, he says, and gives several examples. Why should we 
then bear a grudge against the Church in Macedonia for using the 
Government to proclaim an autocephaly of the Church? 64 There is 
nothing wrong in the Church being in symphony with the state, and 
for the state to become a Church, however, is it possible to have the 
support of an atheistic state, such as was Yugoslavia, without being 
misused and manipulated for the destruction of the Church?

In the years between 1968 and 1977, one cannot say that there 
were talks about the overcoming of the schism as much as one can 
say that there were several meetings held under great pressure by 
the communist government of that time, and all that just to give the 
impression that there were some talks so that the announced trial of 
the episcopate of the MOC wouldn’t happen. It was not until 1978 
that there was a meeting of commissions of the SOC and MOC 
in the monastery of St. Prohor Pcinjski, held upon request of the 
Macedonian Church, dated 22 April 1977, for the recognition of 
the autocephaly thereof. The commissions met for the second time 
on 17 and 19 September 1979 in the monastery of the Most Holy 
Mother of God in Kalishta near Struga, but neither the first nor the 
second time did the Macedonian Church repent for the committed 
uncanonical and putschistic act, so the talks failed.

On 20 May 1981, the archbishop Dosithey passed away. The 
newly-elected archbishop Angelarios, on 1 February 1982 by 
virtue of act no. 37, asked the SOC to recognize the autocephaly 
of the MOC, but the Assembly of the SOC, in May the same year, 
decided negatively on the issue. Thus, the issue of recognizing 
the autocephaly of the MOC remained unresolved in the time of 

64 See: Ilievski D. (Илиевски, Д.), The Meaning of the Resistance against 
the Autocephaly of the MOC (Смислата на некои отпори против 
автокефалијата на МПЦ), Skopje 1970, pg.145-167.
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nekoja odluka vo Crkvata od sekoga{ bil liturgiskiot, a ne 
pravniot. Ne zna~i toa deka ne e potreben administrativen 
i kanonski poredok, no ona {to ja pravi Crkvata razli~na od 
instituciite vo ovoj svet e nejzinata eshatolo{ka priroda, 
identitetot koj go crpi od Carstvoto Bo`jo, a ne od nekoi 
pravni akti i klauzuli. Zgora na seto toa Done Ilievski vo 
gorenavedenata kniga se obiduva da doka`e deka Crkvata na 
mnogu pati vo istorijata ja polzuvala dr`avata za ostvaru-
vawe na nekoi nejzini celi. Toa go pravela i SPC, veli toj 
i naveduva nekolku slu~ai za toa. Zo{to toga{ ñ se zameruva 
na Crkvata vo Makedonija {to ja ispolzuvala vlasta za da 
proglasi avtokefalija na Crkvata?64 Nema ni{to lo{o vo 
toa Crkvata da bide vo simfonija so dr`avata, za dr`avata 
da stane Crkva, me|utoa mo`no li e da se ima poddr{ka od 
edna ateisti~ka dr`ava kakva {to be{e komunisti~ka Jugo-
slavija, a pri toa taa da ne bide zloupotrebena i upotrebena 
za razgraduvawe na Crkvata?

Vo godinite od 1968 do 1977 ne mo`e da se re~e deka se 
vodeni razgovori za nadminuvawe na raskolot kolku {to 
mo`e da se re~e deka se napraveni nekolku sredbi pod 
golem pritisok na toga{nata komunisti~ka vlast, sé samo 
da izgleda deka se vodat nekakvi razgovori za da ne dojde do 
najavenoto sudewe na episkopatot na MPC. Duri vo 1978 g. 
doa|a do sredba na komisii od SPC i MPC vo manastirot 
Sv. Prohor P~inski, po molba na Makedonskta Crkva od 
22.04.1977g. za priznavawe na nejzinata avtokefalnost. Ko-
misiite se sostanale i po vtor pat na 17 i 19.09.1979g. vo 
manastirot Sv. Bogorodica vo Kali{ta kaj Struga, no nitu 
prviot, nitu vtoriot pat Makedonskta Crkva ne se pokajala 
za izvr{eniot protivkanonski i pu~isti~ki ~in, pa razgov-
orite bile neuspe{ni. 

Na 20.05.1981g. se upokoil arhiepiskopot Dositej. Novo-
izbraniot arhiepiskop Angelarij na 01.02.1982 g. so akt br. 
37, pobaral od SPC da ñ priznae avtokefalnost na MPC, 
no Soborot na SPC vo maj istata godina odlu~uva negativno 
po toa pra{awe. Taka, pra{eweto za priznavaweto na av-

64 Види: Илиевски, Д., Смислата на некои отпори против автокефалијата на 
МПЦ, Скопје 1970, стр. 145-167.
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the archbishop Angelarios, who also asked recognition from the 
prelates of the other orthodox Churches, but received the answer 
that it was an internal issue of the SOC.

In 1990, the SOC made several attempts to resume the talks 
with the MOC, but, because of many unresolved issues in the 
Synod of the MOC, the current archbishop Gabriel avoided the 
meeting of the commissions. The first meeting of the commissions 
happened on 3 March 1992 in Belgrade, and the discussions were 
resumed on 15 and 16 April 1992 in the monastery of the Most 
Holy Mother of God in Kalishta. However, just as the previous 
attempts, all was in vain. The SOC asked for repentance, and the 
MOC asked for autocephaly.

After this, there were no official meetings neither at a level 
of the commissions, or at some other level, until 1998, when our 
humbleness was ordained into a vicarious bishop of the metropolis 
of Prespa and Pelagonija. Only a month after our ordination, 
we managed to make a contact with His Grace, the Archbishop 
of Athens and all Greece kyr kyr Christodoulou, and arrange a 
meeting of our delegation with him. At the meeting with the Greek 
archbishop, which was first after many decades, due to the reason 
that none of the prelates of the local Churches would receive the 
delegation of the MOC, we requested that the Archbishop would 
be an intermediary with the SOC for the MOC. This was arranged 
and soon after that, the talks between the commissions of the SOC 
and the MOC resumed. Thus, through negotiations we reached a 
very acceptable resolution, which is known as the Nis Agreement, 
because it was signed by the members of the commissions of the 
SOC and the MOC at the meeting in Nis, on 17 May 2002. The 
Agreement foresaw the resolution of two basic issues. The status 
of the Church in Macedonia would be autonomous and the name 
of the Church would be Ohrid Archbishopric. This was, basically, 
an optimal resolution because it is known that an autocephaly, 
produced in a putschistic manner, without having previously 
passed the status of autonomy is impossible, but also that the 
name Macedonian Orthodox Church cannot be accepted by all 
the Orthodox Churches when it is known that the greater part 
of Macedonia is in Greece and the Greek Churches do not agree 
only the territory of today’s Republic of Macedonia to have the 
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tokefalijata na MPC ne e re{eno i vo vremeto na arhiepis-
kopot Angelarij koj baraj}i priznavawe i od predstoitelite 
na drugite pravoslavni Crkvi dobil odgovor deka e toa 
vnatre{no pra{awe na SPC.

Vo 1990g. SPC pravi nekolku obidi za prodol`uvawe 
na razgovorite so MPC, me|utoa, zaradi mnogu nesredeni 
raboti toga{ vo Sinodot na MPC, toga{niot arhiepiskop 
Gavril izbegnuva da dojde do sredba na komisiite. Prva 
sredba na dvete komisii napravena e na 03.03.1992 g. vo 
Belgrad, a razgovorite se prodol`eni na 15 i 16.04.1992 g. 
vo manastirot Sv. Bogorodica vo Kali{ta. No, kako i site 
prethodni obidi sé e bezpolezno. SPC bara pokajanie, MPC 
bara avtokefalija.

Posle toa nema nikakvi oficijani sredbi nitu na nivo 
na komisii, nitu na nekoe drugo nivo, sé do 1998 g. koga za 
pomo{en episkop na Prespansko - pelagoniskata mitropoli-
ja hirotonisana e na{ata smirenost. Samo posle eden mesec 
posle na{ata hirotonija uspeavme da vospostavime kontakt 
so Negovoto bla`enstvo, Arhiepiskopot Atinski i na cela 
Grcija g.g. Hristodulos i da dogovorime sredba na edna na{a 
delegacija so nego. Na sredbata so gr~kiot arhiepiskop {to 
be{e prva posle mnogu decenii, za{to nitu eden predstoi-
tel na pomesnite Crkvi ne saka{e da primi delegacija od 
MPC, be{e pobarano arhiepiskopot da posreduva kaj SPC 
za MPC. Toa i be{e napraveno i mnogu brzo posle toa in-
tenzivno prodol`ija da se vodat razgovori me|u komisiite 
na SPC i MPC. Taka, niz pregovori se dojde do edno mnogu 
prifatlivo re{enie koe e poznato kako Ni{ka soglasnot, 
bidej}i be{e potpi{ano od ~lenovite na komisiite na SPC 
i MPC na sredbata vo Ni{, na 17.05.2002 g. Soglasnosta 
predviduva{e re{enie na dve bazi~ni pra{awa. Statusot 
na Crkvata vo Makedonija da bide avtonomen i imeto na 
Crkvata da bide Ohridska Arhiepiskopija. Toa vo su{tina 
be{e optimalno re{enie, za{to na site im e poznato deka ne 
e mo`no da bide prifatena edna avtokefalija koja e proiz-
vedena na pu~isti~ki na~in, bez prethodno da go pomine 
statusot na avtonomija, no isto taka ne e mo`no da bide pri-
fateno i imeto Makedonskata Pravoslavna Crkva od strana 
na site pravoslavni Crkvi, koga se znae deka pogolemiot del 
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exclusive right to be called Macedonian.
Although the three metropolitans of the MOC, the Australian 

metropolitan Peter, the metropolitan of Debar and Kichevo 
Timothy and the metropolitan of Strumitca Nahum, signed it, they 
withdrew their signatures and gave up the Agreement under the 
pressure of the journalists. Our humbleness did not take part in the 
session of the Synod, at which it was decided on the acceptance 
of the Nis Agreement, because we were on a pilgrimage through 
Greece with the students from the Faculty of Theology, and which 
was organized by the Synod of the OCG (Orthodox Church of 
Greece). After we returned, after consulting some of the members 
of the Synod of the MOC, we went to Belgrade at a meeting with 
the Synod of the SOC to try to find a solution for the newly-arisen 
situation. The best solution seemed to be that the SOC should 
send an individual summon to the bishops, clergy, monastics and 
the faithful people in the Republic of Macedonia to approach the 
liturgical and canonical unity with the SOC, and through it with all 
the orthodox Churches. Even though we were personally promised 
by several other bishops of the MOC that they will respond 
positively at the summons, our response, as a Metropolitan of 
the Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley, together with the 
entire clergy and congregation, remained alone. On 22 June 2002, 
by virtue of a written decree from the Serbian Patriarch kyr kyr 
Pavle (Paul), we were admitted into liturgical and canonical unity 
with the SOC and through it with the entire orthodox ecumene. Yet, 
on 6 July 2002, after the decision of the HSB of the MOC from 
5 July 2002, according to which Jovan (John) was relieved “of 
the duty eparchial bishop of the Eparchy of Vardar Valley” 65, the 
police of the Republic of Macedonia, contrary to the Constitution 
of the Republic of Macedonia, according to which the Church is 
separated from the state, effected the decision of the Synod of the 
MOC and expelled us from the residence of the holy metropolis 
of Veles and Vardar Valley. The uncanonical decision of the MOC 
and the maltreatments I and our associates, endured by the state 
authorities will be referred to somewhere else. 

The first liturgy of unity with the SOC and through it with the 
65 Decision of the HSB of the MOC no.161 dated on 05 July 2002
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na geografska Makedonija e vo Grcija, pa Gr~kite Crkvi ne 
se soglasuvaat samo Crkvata na teritorijata na dene{na 
R. Makedonija da go ima ekskluzivnoto pravo da se nare~e 
Makedonska.

Iako potpi{aa, trojcata mitropoliti na MPC, avstral-
iskiot Petar, debarsko - ki~evskiot Timotej i strumi~kiot 
Naum, tie gi povlekoa potpisite i se otka`aa od Soglas-
nosta pod pritisok na novinarite. Sinodot na MPC odlu~i 
da ne ja prifati Ni{kata soglasnost. Na taa sednica na 
Sinodot na koja se odlu~uva{e za prifa}awe na Ni{kiot 
dogovor ne be{e prisutna na{ata smirenost bidej}i bevme 
na pokloni~ko patuvawe niz Grcija so studentite na bo-
goslovskiot fakultet organizirano od Sinodot na GPC. 
Otkako se vrativme, posle konsultacija so nekoi ~lenovi na 
Sinodot na MPC, otidovme vo Belgrad na sredba so Sinodot 
na SPC, da barame re{enie za novonastanatata sostojba. 
Najdobro izgleda{e re{enieto, SPC da upati poedine~en 
povik do arhijereite, sve{tenstvoto, mona{tvoto i po-
bo`niot narod vo R. Makedonija za pristapuvawe kon 
liturgisko i kanonsko edinstvo so SPC, a preku nea i so 
site pravoslavni Crkvi. Iako li~no nas ni be{e veteno od 
strana na u{te nekolku arhijrei vo MPC deka }e odgovorat 
pozitivno na takviot povik, na{iot odgovor kako Mit-
ropolit na veleskata i povardarska sveta mitropolija za-
edno so celokupnoto sve{tenstvo i pobo`niot narod ostana 
osamen. Na 22.06.2002 g. so pismen akt od strana na Srpskiot 
patrijarh g.g. Pavle bevme primeni vo liturgisko i kanonsko 
edinstvo so SPC i preku nea so celata pravoslavna ikumena. 
No, na 06.07.2002 g. po odluka na SAS na MPC od 05.07.2002 
g., spored koja mitropolitot Jovan e razre{en “od dol`nosta 
eparhiski arhijerej na Povardarskata eparhija”65, policijta 
na R. Makedonija, sprotivno na Ustavot na R. Makedonija, po 
koj Crkvata e odvoena od dr`avata, ja sprovede odlukata na 
Sinodot na MPC i né progoni od rezidencijata na veleskata 
i povardarska sveta mitropolija. Za nekanonskata odluka na 
MPC i torturite izvr{eni vrz nas i na{ite sorabotnici od 
strana na dr`avnite organi }e govorime na drugo mesto.
65 Одлука на САС на МПЦ бр.161 од 05.07.2002г.
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entire Orthodox Church was in the monastery Koporin, at the 
600th anniversary since the erection of the monastery, together 
with the Patriarch of Serbia kyr kyr Pavle (Paul), the hosting 
bishop of Branichevo Ignatius and other visiting bishops. This was 
practically a seal on the liturgical and canonical unity, which, 
because of the unwanted events related to our persecution, 
happened on 1 August 2002, more than a month after the 
written announcement for our acceptance into unity.

After they realised that there is no likelihood for things 
to change soon and that the rest of the episcopate of the 
schismatic Church in Macedonia has no intention to respond 
to the summons of the Patriarch Pavle (Paul), the Synod of the 
SOC decided to call an extraordinary assembly of bishops to 
discuss the given issue. The Assembly took place on 23 and 
24 September 2002 in the Patriarchate in Belgrade and it was 
decided that our humbleness is granted the title Exarch of 
His Holiness the Patriarch of Serbia and the throne of Ohrid, 
together with the existent title Metropolitan of Veles and Vardar 
Valley. This means that we were given a canonical possibility 
to administer the eparchies in the Republic of Macedonia and 
to officiate and organise the religious life in it. This would 
certainly be difficult, but nothing is impossible to God.

3. Summary
The ecclesiology of the Orthodox Church does not recognize 

a problem named autonomy or autocephaly. This is an artificial 
problem imposed with the independence of the Balkan states 
in the 19th century. No local Church can be a Church unless it 
is autonomous or autocephalous (in the literal meaning of the 
word) from the other Churches, nor can it be a Church if it has 
completely isolated itself from the other Churches and does 
not communicate with them. For the Church to be a Church 
it needs to be in liturgical and canonical communion with the 
other local Churches, regardless of its organisational position.

The schisms motivated by ethnophiletistic urges are typical 
for the life of the Church in the 19th and 20th century. These 
are probably the most unreasonable and the most senseless 
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Prvata Litrugija na edinstvo so SPC i preku nea so 
celata pravoslavna Crkva be{e vo manastirot Koporin, 
na 600 - godi{ninata od podignuvaweto na manastirot, za-
edno so Patrijarhot Srpski g.g. Pavle, episkopot doma}in, 
brani~evskiot Igwatij i drugi episkopi negovi gosti. 
So toa i prakti~no se zape~ati liturgiskoto i kanonsko 
edinstvo koe zaradi nesakanite slu~uvawa vrzani so na{eto 
progonstvo se slu~i duri na 01.08.2002g., pove}e od mesec dena 
posle pismenoto soop{tenie deka sme primeni vo edinstvo.

Otkako se vide deka nema izgledi brzo da se promenat nas-
tanite i deka ostanatiot del od episkopatot na raskolni~kata 
Crkva vo Makedonija nema namera da odgovori na povikot 
na Patrijarhot Pavle, Sinodot na SPC odlu~i da se svika 
vonreden arhijerejski sobor po ova pra{awe. Soborot se 
odr`a na 23 i 24.09.2002 g. vo Patrijar{ijata vo Belgrad i se 
odlu~i na na{ata smirenost da ñ bide dodelena titulata eg-
zarh na Negovata svetost patrijarhot srpski i na ohridskiot 
tron, zaedno so postoe~kata mitropolit veleski i povardar-
ski. Toa zna~i deka ni be{e dadena kanonska mo`nost da ad-
ministrirame so eparhiite vo R. Makedonija, bogoslu`ej}i 
i organiziraj}i go crkovniot `ivot vo niv. Toa sekako }e 
bide te{ko, no za Boga ni{to ne e nevozmo`no.

3. Rezime
Eklisiologijata na Pravoslavnata Crkva ne poznava 

problem nare~en avtonomija ili avtokefalija. Toa e 
ve{ta~ki problem nametnat so osamostojuvaweto na balkan-
skite dr`avi vo 19-tiot vek. Nitu mo`e edna pomesna Crkva 
da bide Crkva, ako ne e avtonomna pa duri i avtokefalna (vo 
bukvalno zna~ewe na zborot) od drugite Crkvi, nitu pak, 
mo`e da bide Crkva, ako potpolno se izdvoila od drugite 
Crkvi i nema op{tewe so niv. Za Crkvata da bide Crkva 
treba da bide vo liturgisko i kanonsko op{tewe so drugite 
pomesni Crkvi, bez razlika na na~inot na organizaciona 
postavenost.

Shizmite motivirani od nacionalfiletisti~ki pobudi 
se karakteristika na `ivotot na Crkvata vo 19-tiot i 20-
tiot vek. Tie se verojatno najnerazumnite i najbesmislenite 
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schisms in the history of the Church. Their motive for 
existence is utterly unecclesiastical and is a fruit of the 
decadence of the faith after the burden of the Ottoman and 
communist oppression.

The schism is opposed to the Church and this is why there 
is no salvation in it. The schismatics may have accepted the 
integral text of the Holy Scriptures, they may think that they 
have the same faith and the same dogma as the orthodox, 
they may have holy mysteries that do not differ in almost 
anything from the ones of the Church, but despite all, they do 
not have salvation only for being outside of the body of the 
Church. The dogmas have basis and they are confirmed only 
in the conciliarity of the Church. The doctrine of the faith, 
outside of the Church, is equal to a philosophy. This is why, 
regardless of the fact that the schismatics consider themselves 
to believe orthodox, their faith is fruitless because it is not 
confirmed in the conciliarity of the Church, and without this 
criterion heterodoxy, that is heresy, is easily accepted. Most 
of the times, all schisms, unless they are healed in time, end 
in heresy.

The schism that happened to the Church in the Republic 
of Macedonia in 1967 has a political character. We think 
that there were two reasons for the putschistic act of self-
proclaiming autocephaly. First, to satisfy the need of the 
communist authorities to control the diaspora through the 
Church, which, at that time, was uncontrollable in any other 
way because it was anti-communistic, and the second was to 
reduce the power of the SOC by separating one of its parts 
and create a long-lasting discord in the body of the Church. 
We would not include as a reason here the giving of national 
identity to the people in the newly-created Republic through 
the Church, because despite the fact that the Church, especially 
in the Balkan region, was keeper of the national identity of 
some people, still, its role and meaning is not this.

The Church on the territory of the Republic of Macedonia 
in the period of its unilateral separation from the body of the 
Orthodox Church, indeed, had no capacity for autocephalous 
management. Above all, the episcopacy did not have the 
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shizmi vo istorijata na Crkvata. Nivniot motiv za da eg-
zistiraat e potpolno necrkoven i e plod na dekadencijata na 
verata posle pritisocite vo otomanskoto i komunisti~koto 
ropstvo.

Raskolot e sprotistavenost na Crkvata. Zatoa vo nego nema 
spasenie. Mo`e raskolnicite da go prifatile integralniot 
tekst na Svetoto Pismo, mo`e da mislat deka ja ~uvaat istata 
vera i istite dogmati kako i pravoslavnite, mo`e da imaat 
sveti tajni koi skoro po ni{to nema da se razlikuvaat od onie 
na Crkvata, no i pokraj sé nemaat spasenie. Samo zaradi toa 
{to se nadvor od teloto na Crkvata. Dogmatite imaat osnov i 
se potvrduvaat edinstveno vo sobornosta na Crkvata. Nadvor 
od Crkvata, u~eweto za verata se edna~i so filosofija. Zatoa, 
bez razlika {to raskolnicite smetaat deka pravoslavno veru-
vaat, nivnata vera e neplodotvorna bidej}i ne e potvrdena od 
sobornosta na Crkvata, a bez toj kriterium mnogu lesno mo`e 
da se primi krivoverie, odnosno eres. Naj~esto, site shizmi, 
vo kolku ne se iscelat na vreme, zavr{uvaat vo eres.

Shizmata koja ñ se slu~i na Crkvata vo R. Makedonija vo 
1967g. e od politi~ki karater. Smetame deka za pu~isti~kiot 
akt na samoproglasuvawe na avtokefalija postoele dve 
pri~ini. Prvo, da se zadovoli potrebata na toga{nata 
komunisti~ka vlast preku Crkvata da ja kontrolira dijaspo-
rata koja vo toa vreme ne mo`e{e na nitu eden drug na~in da 
bide kontrolirana bidej}i be{e antikomunisti~ki raspolo-
`ena, i vtoro, da se namali mo}ta na SPC so toa {to }e se 
oddeli eden nejzin del i }e se napravi dolgogodi{en razdor 
vo teloto na Crkvata. Tuka ne bi ja broele kako pri~ina 
davaweto na nacionalen identitet na narodot vo novonasta-
natata Republika preku Crkvata, za{to i pokraj toa {to 
Crkvata, osobeno na balkanskite prostori bila ~uvar i na 
nacionalniot identitet na nekoj narod, sepak nejzinata ulo-
ga i smisla ne e vo toa.

Crkvata na teritorijata na R. Makedonija vo periodot na 
nejzinoto ednostrano oddeluvawe od teloto na Pravoslavnata 
Crkva, navistina i nema{e kapacitet za avtokefalno upra-
vuvawe. Pred sé episkopatot ne be{e na potrebnoto duhovno 
i intelektualno nivo da mo`e da rakovodi so avtokefalna 
Crkva. Na golema `alost, toa po sé izgleda prodol`uva do 
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necessary spiritual and intellectual level to manage an 
autocephalous Church. Sadly, this seems to resume until 
today, which has its proof in the withdrawal of the signatures 
from the Nis Agreement 66. Above all, the Synod of the 
schismatic organisation ever since 1967 has had bishops for 
whom there are canonical obstacles to have any clerical rank, 
not to even mention their being bishops. 

Fortunately for the entire Orthodox Church in the ecumene, the 
schism in the Church in the Republic of Macedonia was resolved 
on 22 June 2002, when His Holiness the Patriarch of Serbia kyr 
kyr Pavle (Paul), admitted the holy metropolis of Veles and Vardar 
Valley, with its prelate the Metropolitan Jovan (John), in liturgical 
and canonical unity with the SOC, and through it, with all the 
other orthodox Churches in the world. Thus, now on the territory 
of the Republic of Macedonia there is a canonically recognized 
Orthodox Church, the Ohrid Archbishopric.

 It is rightfully expected that the XXI century is going to 
be the century of Orthodoxy. The last few centuries, the Orthodox 
Church suffered through many pressures and fell under many 
influences. Most of the countries with orthodox denomination 
passed through multiple oppressions. There were no conditions for 
free development of the orthodox theology, nor for influence of the 
Orthodox Church in the social life. Now the Church is outwardly 
free. The outer enemies become less and less powerful, but, it 
remains to solve the inner problems so that it can progress into the 
XXI century as a religion of the future of the world. One of the 
greatest inner enemies is certainly the schism. Although we already 
said that every gradation of the schism would be imprecise and 
arbitrary, because there is no bigger or smaller schism (we already 
cited St. Cyprian who said that the number of the schismatics 
has no meaning), we could still say that the schism based on 

66 “No one should think that the good ones can be separated from the Church. 
The wind does not spread the wheat. Only the neglected weeds are carried in 
the whirl… The ones separated are those who without God’s guidance, self-
sufficiently accept presidency over irrational councils, without legal counsel, 
appoint themselves to be prelates, they adopt the title Bishop, although no one 
has given them episcopacy”.   Cyprian of Carthage, St., “About the Catholicity 
of the Church” (За единството на Църквата), Sofia 2000, pg. 40-41.
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na{e vreme, za {to dokaz e povlekuvaweto na potpisite od 
Ni{kiot dogovor66. Zgora na seto toa, vo Sinodot na raskol-
ni~kata organizacija u{te od 1967g. ima episkopi koi imaa 
kanonski pre~ki da bidat vo bilo koj sve{teni~ki ~in, a ka-
moli da bidat episkopi.

Za golema sre}a za celata Pravoslavna Crkva vo ikumena-
ta, raskolot so Crkvata vo R. Makedonija se re{i na 22. 06. 
2002g., koga Negovata Svetost, patrijarhot srpski g.g. Pavle, 
ja primi Veleskata i povardarska sveta mitropolija, episko-
puvana od Mitropolitot Jovan, vo liturgisko i kanonsko 
edinstvo so SPC i preku nea so site ostanati pravoslavni 
Crkvi vo svetot. Taka, sega na teritorijata na R. Makedonija 
ima kanonski priznata Pravoslavna Crkva, Ohridska arhi-
episkopija. 

So pravo se o~ekuva XXI vek da bide vek na Pravoslavie-
to. Poslednive nekolku vekovi, Pravoslavnata Crkva 
pretrpe mnogu pritisoci i potpa|a{e pod mnogu vlijanija. 
Pove}eto od zemjite so pravoslavna veroispovest pominaa 
niz nekolkukratni ropstva. Nema{e uslovi za slobodno raz-
vivawe na pravoslavnata teologija, nitu za vlijanie na 
Pravoslavnata Crkva vo op{testveniot `ivot. Sega Crk-
vata nadvore{no e slobodna. Nadvore{nite neprijateli 
postanuvaat sé ponemo}ni, me|utoa, sega ostanuva da gi re{i 
vnatre{nite problemi za da mo`e da nastapi vo XXI vek 
kako religija na idninata na svetot. Od vnatre{nite nepri-
jateli sekako deka najgolem e raskolot. Iako ve}e rekovme 
deka sekoja gradacija na raskolite bi bila neprecizna i 
proizvolna, bidej}i skoro i da nema pogolem i pomal raskol 
(ve}e se povikavme na Sv. Kiprijan koj veli deka brojkata 
na raskolnicite nema nikakvo zna~ewe), sepak bi mo`ele da 
re~eme deka najneosnovan, najneizdr`an, najsprotistaven e 
raskolot od etnofiletisti~ki pri~ini. Na golema `alost, 

66 „Никој нека не мисли дека добрите можат да се одделат од Црквата. 
Ветерот не ја развејува пченицата. Само запустените плевели бидуваат 
однесени од виорот... Се одделуваат оние, кои без Божјото распоредување, 
самоволно примаат началство над безрасудни собори, без законито 
посветување, себе си се поставуваат за водачи, си го присвојуваат звањето 
Епископ, иако никој не им дава епископство”. Кипријан Картагенски, Св., 
За единството на Църквата, София 2000, стр. 40-41.
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ethnophiletism is the most unfounded, the most unbearable and 
the most contradictory one. Unfortunately, the greatest number of 
the schisms today is due to ethnophiletistic urges, among which is 
the one we are now referring to in this writing.
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17 May 2002, NIS

DRAFT AGREEMENT ON 
ESTABLISHING CHURCH UNITY

The Serbian Orthodox Church, that is the Patriarchate 
of Pec, bearing in mind the actual, spiritual and pastoral needs 
and the decisions of the Holy Assembly of Bishops of the 
Serbian Orthodox Church, No. 47/1958, 6/1959- record 57 
dated on 17 June,1959, recognizes broad church independence, 
that is, broadest church autonomy to the existing eparchies of 
the orthodox church in the Republic of Macedonia, that is, the 
Ohrid Archbishopric and its diaspora, leaving the question of 
the final resolution according to the canonical order of the 
Orthodox Church, to the future pan-orthodox concord of the 
Fullness of the Church in the Holy Spirit.

In its concrete content it means the following:

1. In its internal affairs, as well as in its church and 
pastoral activities the respective Orthodox Church 
has autonomy in accordance to the generally-accepted 
canonical norms. Therefore, it shall have its own Holy 
Synod of Bishops and a Primate. 

2. The respective Church shall be administered on the 
basis of the generally-accepted canonical order of the 
Orthodox Church and its own Constitution.

3. The Primate represents his Church before the 
Serbian Orthodox Church, and the establishing of the 
eucharistic communion and canonical unity with the 
Serbian Orthodox Church is the witness for the church 
unity with the remaining local Orthodox Churches.

4. The Primate shall be addressed to by His Beatitude/His 
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Ниш, 17 мај 2002

НАЦРТ СПОРАЗУМА
О ВАСПОСТАВЉАЊУ ЦРКВЕНОГ 

ЈЕДИНСТВА

Српска Православна Црква, односно Пећка 
Патријаршија, имајући у виду реалне духовне и пастирске 
потребе, и одлуке Светог Архијерејског Сабора Српске 
Православне Цркве број 47/1958, 6/1959-записник 57 
од 17/4 јуна 1959г., признаје постојећим епархијама 
Православне Цркве у Републици Македонији, односно 
Охридској Архиепископији и њеној дијаспори, широку 
црквену самосталност, односно најширу црквену ауто-
номију, остављајући питање коначног решења, сагласно 
канонском саборском поретку Православне Цркве, 
будућем свеправославном сагласју Пуноће Цркве у Духу 
Светом. 

По свом конкретном садржају, то подразумева следеће:

1. У свом унутрашњем животу и у својим црквено-
пастирским делатностима Православна Црква о 
којој је реч има самосталност у складу са општева-
жећим канонским нормама. Сходно томе, она има 
свој Свети Архијерејски Синод и Поглавара.

2. Црква о којој је реч управља се на основу опште-
важећег канонског устројства Православне Цркве 
и свог Устава.

3. Поглавар представља своју Цркву пред 
Српском Православном Црквом, а успоствљање 
евхаристијске заједнице и канонског јединства са 
Српском Православном Црквом јесте сведочанство 
црквеног јединства и са осталим помесним Пра-
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Grace and shall wear a white epanokalymafko with a 
brilliant cross.

5. The Patriarch of Serbia confirms the consecration 
of the Primate, above all, by celebrating the Divine 
Liturgy with him.

6. The Patriarch of Serbia or his deputy partakes in the act 
of enthronement together with one of the bishops of the 
respective Church.

7. At the Divine Liturgy, at “Among the first remember…
’’ the Primate mentions the Patriarch of Serbia and at 
the Great Entry he can mention the primates of other 
local Churches, while the eparchial bishops and the 
vicarious  bishops mention the name of the Primate.

8. The Primate, or his deputy, partakes in the boiling of 
the holy myrrh together with the Patriarch of Serbia as 
a sign of unity in the Holy Spirit.

9. The Patriarch of Serbia communicates the Ecumenical 
Patriarchate and the local Churches about the election 
and consecration of the Primate of the respective 
Church. The Primate can also inform about this with a 
serene letter.

10. The Holy Synod of Bishops makes decisions about the 
formation of new and the reallocation of the existing 
bishoprics and informs the Patriarch of Serbia about 
that officially.

11. In case of a trial of a bishop, or in any other case of 
similar gravity, where a Council of at least twelve 
bishops is required to make decisions, according to 
the canonical order of the Orthodox Church, then the 
number of the missing bishops will be provided from 
the episcopacy of the Serbian Orthodox Church.

12. The eparchial bishops, as well as the vicarious bishops, 
are appointed by the Holy Synod of Bishops of the 
respective Church.

13. During the co-officiating with the Archbishop of Pec, 
Metropolitan of Belgrade and Karlovci and Patriarch 
of Serbia, the Primate stands at his right hand.
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вославним Црквама.
4. Поглавар се ословљава са Његово Блаженство 

или Блажењејши и носи белу панакамилавку са 
брилијантским крстом.

5. Избор Поглавара потврђује Патријарх српски, пре 
свега заједничким служењем Свете Литругије са 
њим.

6. У чину устоличења новоизабраног Поглавара учес-
твују Патријарх српски или његов изасланик и 
један од архијереја речене Цркве.

7. Поглавар на светој Литургији, на В первих помјани, 
помиње Патријарха српског, а на Великом входу 
може да помиње и поглаваре других помесних 
Цркава, док подручни епархијски архијереји и ви-
карни епископи помињу име Поглавара.

8. Поглавар, или његов изасланик, учествује у варењу 
и освећењу светог мира са Патријархом српским, у 
знак јединства у Духу Светом.

9. О избору и устоличењу Поглавара речене Цркве, 
Патријарх српски обавештава Васељенску Патри-
јаршију и помесне Цркве. Са своје стране, о томе 
може обавештавати и Поглавар својим мирним 
писмом.

10. О оснивању нових и арондацији постојећих епар-
хија одлучује Свети Архијерејски Синод и о томе 
службено извештава Патријарха српског.

11. У случају суђења епископу или у другом случају 
сличне тежине, када, сагласно канонском поретку 
Православне Цркве, треба да одлучује Сабор од 
најмање дванаест епископа, број епископа који 
недостаје биће обезбеђен из епископата Српске 
Православне Цркве.

12. Епархијске архијереје и викарне епископе бира 
Свети Архијерејски Синод речене Цркве.

13. Поглавар, при саслуживању са Архиепископом 
пећким, Митрополитом београдско - карловачким 
и Патријархом српским, стоји са његове десне 
стране.
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14. In accordance with the ancient Church Tradition and 
the historical practice, the name of the respective 
Church is the Ohrid Archbishopric. The Ohrid 
Archbishopric may, according to the long-established 
practice, use the name it has used so far in its internal 
official communication with the Patriarchate of Pec.

15. For the same reason, the Primate officially bears the 
title Archbishop of Ohrid and Metropolitan of Skopje, 
and the present title can be applied internally.

16. The respective Orthodox Church will partake in 
all pan-orthodox conferences, consultations and 
celebrations and it can also partake in the meetings 
of the Primates of the autocephalous and autonomous 
Orthodox Churches with the blessing of the Ecumenical 
Patriarchate.

17. In the spirit of these decisions it is necessary to 
harmonize the constitutional regulations with regard to 
the agreement on establishing canonical unity.

DRAFT AGREEMENT ON THE PASTORAL 
COOPERATION

It is necessary to provide correct pastoral care for 
the members of the Serbian people in the Republic of 
Macedonia as well as for the members of the Macedonian 
people in Serbia and in other regions of Serbia, as well as 
in Croatia, Slovenia and elsewhere in the canonical area of 
the Serbian Orthodox Church with a brotherly agreement 
on appointing parish priests of the same nationality as 
those in his parish and who will speak the same language 
during the officiating, the homilies and the administration. 
The parish priests will be under the jurisdiction of the 
competent eparchial bishop.
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14. Сагласно древном црквеном предању и историјској 
пракси, Црква о којој је реч носи назив Охридска 
Архиепископија. Охридска Архиепископија може, 
по досад устаљеној вишедеценијској пракси, у свом 
унутрашњем међусебном службеном општењу са 
Пећком Патријаршијом да користи назив који је и 
до сада користила.

15. Из истих разлога, Поглавар званично носи титулу 
Архиепископа охридског и Митрополита скопског, 
а у унитрашњој употреби може да користи и до-
садашњу титулу.

16. Православна Црква о којој је реч учествује на 
свеправославним конференцијама, саветовањима 
и свечаностима, а уз сагласност Васељенске Патри-
јаршије и у сусретима Поглавара аутoкефалних и 
аутономних Православних Цркава.

17. У духу ових одлука неопходно је усагласити 
уставне прописе који се односе на споразум о 
воспостављању канонској јединства.

НАЧЕЛНИ СПОРАЗУМ О ПАСТИРСКОЈ САРАДЊИ

 Питање успешног и канонски исправног пастир-
ског старања за припаднике српског народа у Републи-
ци Македонији и за припаднике македонског народа 
у Србији и у другим српским областима, као и у 
Хрватској, Словенији и другде на канонском подручју 
Српске Православне Цркве, треба решити братским до-
говором о постављању парохијских свештеника из ис-
те народности на парохије односног националног сас-
тава и о коришћењу односног језика у богослужењу, 
проповеди и администрацији, с тим што ће се дотични 
парохијски свештеници налазити под јурисдикцијом 
надлежног епархијског архијереја.
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HOLY METROPOLIS OF VELES AND 
VARDAR VALLEY

     

Protocol No 101 dated on 20 June 2002

We, the clergymen of the Holy Metropolis of Veles and 
Vardar Valley support our Metropolitan kyr John in the efforts 
he makes for the unity of the Church of God and we agree that 
our Holy Metropolis accedes to the canonical and liturgical 
unity with the other Orthodox Churches, without altering 
anything of the current liturgical and canonical order.

As a Metropolis, we represent a full Catholic and 
Apostolic Church without any defect because we fulfil the 
conditions for preserving the structure of the Church, which is 
the following: we have a bishop, a priest, a deacon and God’s 
congregation, and we also have apostolic primacy which is 
certainly an indispensable condition for being recognized 
as an Orthodox Church. Yet, what is equally important for 
a Metropolis to be a full catholic Church is that it should 
be in canonical and liturgical unity with the other Orthodox 
Metropolises. Until now we have not fulfilled this and we have 
been called schismatic by the neighbouring Metropolitans. We 
agree to change this situation because the unity of the Church 
is not an addition but an essence of the Christian life.

Our faith and our Church is supranational, which, of 
course, does not mean that it is not also national. It is historical 
given that most of the congregation of our Holy Metropolis is 
Macedonian by birth, but it is a biological feature acquired by 
birth and it neither adds to one’s happiness nor does it reduce 
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СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И 
ПОВАРДАРСКА

 Протокол бр. 101 од 20.06.2002

Ние, свештенослужителите од Велешката и повар-
дарска света Митрополија, го поддржуваме нашиот Ми-
трополит г. Јован во напорите кои ги прави за единство 
на Црквата Божја и се согласуваме, Нашата Света Митро-
полија да влезе во канонско и литургиско единство со 
останатите православни Цркви, без при тоа да промени 
нешто од досегашниот литургиски и канонски поредок.

Ние, како Митрополија сме полна и без никаков 
недостаток Соборна и Апостолска Црква, зашто го ис-
полнуваме условот за запазување на структурата на Црк-
вата, а тоа е: епископ, свештеник, ѓакон и народ Божји, 
но исто така имаме и апостолско преемство што е секако 
неопходен услов за да бидеме од сите признати како 
Православна Црква. Сепак, она што е подеднакво важ-
но за една Митрополија да биде полна соборна Црква 
е тоа е да биде во канонско и литургиско единство со 
другите Православни Митрополии, а тоа до сега не го 
исполнувавме и затоа од соседните Митрополити бевме 
нарекувани схизматици. Согласни сме таквата состојба 
да ја промениме затоа што единството на Црквата не е до-
даток туку суштина на христијанскиот живот. 

Нашата вера и нашата Црква е наднационална, што 
секако не значи дека е и ненационална. Историска даденост 
е повеќето членови на нашата Света Митрополија да се по 
род Македонци, но таа е биолошка карактеристика која се 
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it. The genuine happiness is to meet God for Whom all nations 
and all people are equal. Therefore, we consider that a Church 
which will not rise above the biological features of a man and 
will not direct mankind towards the eternal values and towards 
the life in the Kingdom of God where there will be neither Jew 
nor Greek, is not much different from the political parties and 
religious sects.

For all these reasons, we find that it is essential for 
the future of our holy Metropolis to seize this God-given 
moment for accession of liturgical and canonical unity with 
the other Orthodox Churches, thereby without renouncing our 
autocephaly which is the identity of every local Church with a 
bishop at its head.

 Here are the signatures of all the clergy of the Holy 
Metropolis of Veles and Vardar Valley: 
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добива при раѓањето и не го прави човекот ниту повеќе 
ниту помалку среќен. Вистинската среќа е да се сретнеме 
со Бога пред Kого сите нации и сите луѓе се еднакви. 
Затоа, сметаме дека Црква која не ќе се издигне над 
биолошките карактеристики на човекот, која нема да го 
упатува човештвото кон вечните вредности и кон животот 
во Царството Божјо, во кое ќе нема ниту Евреин ниту Грк, 
не се разликува многу од политичките партии и сектите. 

Од таквите причини, сметаме дека е суштински 
важно за иднината на нашата света Митрополија да не го 
пропуштиме овој од Бога даруван момент да влеземе во 
литургиско и канонско единство со другите Православни 
Цркви, при тоа не откажувајќи се од афтокефалијата која 
е идентитет на секоја помесна Црква возглавена со својот 
епископ. 

Следуваат потписите на сите свештенослужители 
од велеската и повардарска света Митрополија.
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HOLY SYNOD OF BISHOPS
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

No. 1859 
20 June 2002
Belgrade

ADDRESS
to the bishops, clergy and faithful in the Republic of 

Macedonia

Dear fathers, brothers and sisters in the Lord,

With fatherly and brotherly love in our mutual God, 
we address all of you and we call each of you separately, as a 
person and as an orthodox Christian, to take your personal and 
catholic responsibility before the Living God and before His 
holy Church and together with us to do everything possible and 
necessary for overcoming the schism in our Orthodox Church. 
We must heal the wounds of disunity and non-communion 
between us in order to achieve a triumph of brotherly Christian 
love over the evil forces and passions. We must do all this in 
God’s glory and to witness the truth of the holy Orthodoxy 
in the present turbulent world and for spiritual benefit and 
salvation of our souls. The essence of the spiritual venture 
to which God urges is to establish liturgical communion and 
canonical unity, not only between all of you and the Serbian 
Orthodox Church, but also with all local, most holy Orthodox 
Churches, that is, with the entire orthodox spiritual family in 
the world, “the family of the Only-begotten”, according to the 
words of St. John Chrysostom.

You may well ask yourselves why does the Patriarch 
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Број: 1859
20. јун 2002.
у Београду

Обраћање
архијерејима, свештенству и верном народу у Републици 

Македонији

Драги нам у Господу оци, браћо и сестре,

Са очинском и братском љубављу у заједничком Господу 
обраћамо се свима вама и позивамо сваког од вас понаособ, 
као личност и као православног хришћанина, да преузме своју 
личну и саборну одговорност пред Живим Богом и пред светом 
Црквом Његовом и да, заједно са нама, учини све што је могуће 
и неопходно за превазилажење раскола у нашој Православној 
Цркви, за исцељење ране нејединства и разопштености међу 
нама, ради поновног тријумфа братске хришћанске љубави над 
злим силама и страстима, а у славу Божју, на сведочење истине 
светога Православља у данашњем немирном свету и на духовну 
корист и спасење наших душа. Суштина духовног подвига на који 
нас Господ позива јесте васпостављање литургијског општења и 
канонског јединства свих вас не само са Српском Православном 
Црквом него, истовремено, и са свим најсветијим помесним 
Православним Црквама, односно са свеукупном православном 
духовном породицом у свету, „Породицом Јединороднога” по 
речима светог Јована Златоуста.
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Paul address each one personally and individually, from the 
bishops to the monks and nuns in the monasteries and to the 
faithful all around the parishes of Macedonia? The reason is 
simple. After many years of official discussions between the 
two authorized commissions whose members were bishops 
from both sides, we came to a common draft agreement on 
establishing church unity. The text of the draft agreement 
was accepted by both commissions on 14 January 2001, at 
the monastery of St. Naum near Ohrid. Our Holy Assembly 
of Bishops approved that draft agreement without a single 
amendment at its regular session in Belgrade in the month of 
May 2001, while the Holy Synod of the Orthodox Church in 
Macedonia never informed us of their official position, neither 
positively or negatively. Regardless of that, we accepted 
without hesitation the proposal for a new meeting in order for 
the commissions to continue the dialogue. The commissions, 
in Nis on May 17 this year, improved and formulated the draft 
agreement more precisely and shaped it so that it would be 
acceptable for all Orthodox Churches in the world. Within a few 
days our Assembly, once again without a single amendment, 
approved this considerably revised draft agreement. And 
again no official reaction followed from Skopje but we were 
informed via the media that your Holy Synod did not adopt the 
draft agreement.

Because of all that, complying with the imperative of 
brotherly love in the name of Christ and intending to exhaust 
all evangelic means for the sake of the holy church unity, 
we are calling each dear brother bishop in the Republic of 
Macedonia, with love and faith, honestly and courageously, 
together with all his clergy, monastics and the pious people, to 
restore liturgical and canonical unity with us and thus with all 
Holy Orthodox Churches throughout the ecumene, with which 
he will become an actual follower of the Holy Apostles and the 
holy Fathers, the Holy Slavic enlighteners and teachers Cyril 
and Methodius and their numerous disciples in Ohrid and in all 
other church centres, ours and yours. We accept everyone with 
sincere and unconditional brotherly love. We cannot accept in 
unity and communion only those clerics, regardless of their 
hierarchical rank, who have canonical and moral obstacles for 
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Вероватно се питате: зашто се патријарх Павле обраћа 
сваком лично и појединачно, од господе архијереја до монаха и 
монахиња по манастирима и до верника по парохијама широм 
Македоније? Разлог је једноставан. После многогодишњих 
званичних разговора између двеју овлашћених комисија, чији су 
чланови били архијереји са обе стране, дошло се до заједничког 
нацрта споразума о васпостављању црквеног јединства. Текст 
нацрта споразума су обе комисије прихватиле 14. јануара 2001. 
у манастиру Светог Наума код Охрида. Наш Свети Архијерејски 
Сабор у Београду је тај нацрт, без иједне примедбе, одобрио на 
свом редовном заседаwу месеца маја 2001. године, док од стране 
Светог Синода Православне Цркве у Македонији никада није 
достављен званичан став, ни позитиван ни негативан. Без обзира 
на то, прихватили смо, не оклевајући, предлог да се комисије опет 
састану и продуже дијалог. У Нишу, 17. маја ове године, комисије 
су побољшале и прецизније формулисале нацрт споразума и 
довеле га до облика у којем је он прихватљив за све Православне 
Цркве у свету. Кроз неколико дана наш Сабор је, опет без иједне 
примедбе, усвојио и одобрио и овај, знатно ревидирани нацрт 
споразума. Ни овај пут није уследила никаква званична реакција 
из Скопља, а из средстава јавног извештавања сазнали смо да 
ваш Свети Синод није усвојио нацрт споразума.

Због свега тога, повинујући се императиву братољубља у 
име Христово и у намери да исцрпемо сва јеванђелска средства 
у служби свете ствари црквеног јединства, обраћамо се овим 
јавним апелом и позивамо сваког драгог нам брата епископа у 
Републици Македонији да са вером и љубављу, часно и храбро, 
заједно са својим свештенством, монаштвом и верним народом, 
обнови литургијско и канонско јединство са нама, а самим тим 
и са свима светим Православним Црквама широм васељене, 
и да тако буде стварни следбеник светих Апостола и светих 
Отаца, светих словенских просветитеља и учитеља Кирила и 
Методија и велике плејаде њихових ученика у Охриду и у свим 
другим црквеним центрима, вашим и нашим. Свакога примамо 
са искреном и безусловном братском љубављу. У јединство 
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the clerical service.
Finally, we would like to emphasize that it is for the 

benefit and the future of the Church of God, life and salvation 
of all of us and in no way is it a matter of earthly interests and 
aims.

Brothers, as a Church, we do not act from a position 
of national exclusiveness and we do not have any national or 
territorial pretensions towards you. We respect the national 
determination and the national identity of the Macedonian 
people and of all the people in the Republic of Macedonia. 
Ethnophiletism, that is, the subjection of the Church to national 
and political ideologies and programmes, has long been 
condemned as a heresy. Ethnophiletism is generated precisely 
from the weakened consciousness of the catholicity of the 
Church, thus creating ground for divisions and schisms.

The unity of the Church is sacred. It is an utmost 
blessing and honour for all of us to serve to it. We are 
approaching sincerely, with no vicious intentions, in the name 
of God. You are as well invited to approach not only us, but all 
the rest, including your predecessors, “endeavouring to keep 
the unity of the Spirit with the bonds of peace”, so that we can 
all be “one body, one Spirit” because there is “One Lord, one 
faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, 
through all and in all of us” (Eph, 3-6) Amen.

Your prayer before God,
+Paul

The Archbishop of Pec
Metropolitan of Belgrade and Karlovci and 

Patriarch of Serbia
Chairman of the Holy Synod of Bishops
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и заједницу не може бити примљен само онај клирик, ма ком 
јерархијском степену припадао, који има канонске и моралне 
сметње за свештеничку службу.

Најзад, желимо да нагласимо следеће: у питању је добро 
и будућност Цркве Божје, живот и спасење свих нас, а никако 
неки приземни овоземаљски циљеви и интереси.

Ми, браћо, као Црква не наступамо са позиција 
националне искључивости и немамо никаквих ни националних 
ни територијалних претензија у односу на вас. Поштујемо 
националну опредељеност и национални идентитет 
македонског народа и сваког народа у Републици Македонији. 
Етнофилетизам, односно подвргавање Цркве национално- 
-политичким идеологијама и програмима, одавно је с правом 
осуђен као јерес. Етнофилетизам се управо и рађа из ослабљене 
свести о саборности Цркве, те тако ствара подлогу за поделе и 
расколе.

Јединство Цркве је светиња. Служење њему највећи је 
благослов и највећа част за све нас. Ми вам прилазимо искрено, 
без задње мисли, у име Божје. Приђите и ви не само нама него 
и свима, па и својим прецима, „старајући се да чувате јединство 
Духа свезом мира”, да сви будемо „једно тело, један Дух”, јер 
је „један Господ, једна вера, једно крштење, један Бог и Отац 
свију, који је над свима, кроза све и у свима нама” (Еф. 4, 3 – 6 ). 
Амин.

Ваш молитвеник пред Господом

 
Архиепископ пећки,

Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски

председник Светог Архијерејског Синода
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HOLY METROPOLIS OF VELES AND VARDAR VALLEY

Protocol No 106 dated on 21 June 2002

To:
The Holy Synod of Bishops of the
Serbian Orthodox Church
Belgrade

Your Holiness,

Summoned by God’s love for unity with Him in the 
centuries to come and via Your holiness, embraced in the 
one catholic and apostolic Church which is nothing less than 
the very body of the incarnated and resurrected Christ, we, 
the Metropolitan of Veles and Vardar Valley, together with 
the entire clergy, monastics and pious people of our Holy 
Metropolis, in response to the brotherly appeal your Holiness 
addressed to the clergy and the pious people of the Orthodox 
Church in Macedonia, would like to inform you that we 
sincerely, freely and responsibly accept the proposed liturgical 
and canonical unity with the Serbian Orthodox Church and 
with the whole orthodox ecumene which is in liturgical unity 
with the SOC.
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СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА 

Протокол бр. 106 од 21.06.2002

До
Светиот Архиерејски Синод на 
Српската Православна Црква
Белград 

Ваша светост,

Од Божјата љубов повикани во битие за единство 
со Него во вековите на вековите, а преку Вашата светост 
прегрнати во едната, соборна и апостолска Црква, која не е 
нешто друго, туку самото тело на воплотениот и воскреснат 
Христос, ние, Митрополитот Велешки и Повардарски, со 
сето свештенство, монаштво и побожниот народ на нашата 
Света Митрополија, одговарајќи на братскиот повик, 
упатен до јерархијата и побожниот народ на православната 
Црква во Македонија, од страна на Вашата Светост, 
Ве известуваме дека искрено, слободно и одговорно го 
прифаќаме предложеното литургиско и канонско единство 
со Српската Православна Црква и со целата православна 
икумена која е во литургиско единство со СПЦ.
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The unity of the Church is not a supplement but the very 
essence of the existence in the Church. The Church is one, for 
one is God and the Saviour of all, and all who believe in Him 
and in the Kingdom of God, promised by Him, should be in 
liturgical and canonical unity with the whole Orthodox Church 
in the world. We consider it our episcopal duty to live but also 
to teach the pious people that the truth of life is only in the unity 
with God Himself, as well as with those who are in unity with 
Him. Those who persistently remain in the schism for whatever 
reason they might have, but especially for ethnophiletistic 
reasons, are already condemned at the Constantinople Local 
Council and will be ultimately condemned after the Second 
Coming of Christ, for they preferred to believe the lie, rather 
than the truth, and they have replaced the God-Person with the 
characteristics of the human nature.

Your holiness, in your address to the bishops, the 
clergy and the pious people in the Republic of Macedonia, You 
have emphasized that the Orthodox Church in Serbia “does not 
act upon national exclusiveness” and that “you have, neither 
national nor territorial pretensions towards” the Macedonians. 
That is quite sufficient to convince anyone reasonable and 
well-intentioned that no one will be nationally humiliated by 
this act of unity. As a matter of fact, the real esteem of the 
national affiliation is possible only in the unity with all the 
people who make the body of Christ.

Since the reception in liturgical and canonical unity 
is “with unconditional brotherly love” which means that 
you have no requests that we change anything in the current 
liturgical and administrative practice, apart from your refusal 
to accept in communion, “that cleric, regardless of his rank, 
who has canonical and moral obstacles for clerical service”, 
which you certainly are obliged to do by the canonical order 
of the Orthodox Church, we bind ourselves not to officiate 
with the Metropolitan of Kumanovo and Polog, Cyril, as his 
incompetence for any hierarchal rank was known to the Serbian 
Church and is evident from the act Syn. No. 2348 dated on 
3.08.1965, and, moreover, he was forbidden to officiate by the 
Holy Synod of the Macedonian Orthodox Church by virtue of 
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Единството на Црквата не е додаток, туку суштината 
на постоењето во Црквата. Црквата е една, зашто еден е 
Господ и Спасителот на сите и секој што верува во Него 
и во Царството Божјо ветено од Него, треба да биде во 
литургиско и канонско единство со целата Православна 
Црква во светот. Сметаме дека наша епископска должност 
е самите да живееме, но и верниот народ да го поучуваме 
дека вистината на животот е само во единство со самиот 
Бог, но и со оние што се во единство со Него. Оние што 
упорно остануваат во раскол од кои било причини, но 
особено од етнофилетистички побуди, веќе се осудени 
од Цариградскиот помесен собор, а конечно ќе бидат 
осудени после Второто Христово Доаѓање, зашто повеќе и 
поверувале на лагата, отколку на вистината, зашто местото 
на личностниот Бог го замениле со својства на човековата 
природа.

Во обраќањето до архиереите, свештенството 
и верниот народ во Република Македонија, Вие, Ваша 
светост, нагласивте дека Православната Црква во Србија 
„не настапува од национална исклучивост” и дека „немате 
никакви, ни национални, ни територијални претензии во 
однос” на Македонците. Тоа сосема е доволно секому 
што е разумен, но во исто време и добронамерен, да биде 
убеден дека со чинот на единството никој нема да биде 
национално понижен. Всушност, вистинското вреднување 
на националната припадност е можно само во единство со 
сите народи од кои е составено телото Христово. 

Бидејќи приемот во литургиско - канонското 
единство е „со безусловна братска љубов”, дека ништо, 
значи, не барате да менуваме во досегашната литур-
гиска и административна пракса, освен, секако, што со 
канонскиот поредок на Православната Црква сте обвр-
зани, да не можете да го примите во општење „оној кли-
рик, на кој било јерархиски степен да припаѓа, кој има 
канонски и морални пречки за свештеничката служба”, 
ние се обврзуваме дека нема да бидеме во сослужување со 
Митрополитот полошко-кумановски г-дин Кирил, зашто 
неговата неподобност за стапување во кој било ерархиски 
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resolution No. 125 dated on 7 August 1990 which is still not 
abolished.

Your Holiness, allow us to recommend ourselves to 
your holy prayers so that you will mention us at the Holy 
Proscomide for we hope that starting from today we are no 
longer in a schism with the Serbian Orthodox Church and, 
accordingly, with the Orthodox ecumene. We would like to 
ask you to commuicate the sister Orthodox Churches that the 
Metropolis of Veles and Vardar Valley region is in unity with 
the Catholic Orthodox Church.

     
Your brother in Christ,
+ John
Metropolitan of Veles 
and Vardar Valley,
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степен и беше позната на Српската Црква, што се гледа 
од актот Син. Бр. 2348 од 3.08.1965 г., а од друга страна, 
нему му е забрането вршење на свештенодејства од страна 
на Светиот Синод на Македонската Православна Црква, 
со одлука бр. 125 од 7.08.1990 г., која до денешен ден не е 
укината.

Дозволете ни, Ваша светост, да се препорачаме на 
Вашите свети молитви и да Ве замолиме да нè спомнувате 
на светата Проскомидија, зашто, се надеваме дека, 
почнувајќи од денес, не сме веќе во раскол со Српската 
Православна Црква, а со тоа ни со православната икумена. 
Ве молиме да ги известите сестринските Православни 
Цркви, дека Велешката и повардарска Митрополија е во 
единство со Соборната православна Црква.

Ваш брат во Христа,

М И Т Р О П О Л И Т
+Јован велески и повардарски
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HOLY SYNOD OF BISHOPS
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

No. 1859/1
22 June 2002
Belgrade

To
His High Reverence
the Metropolitan of Veles and Vardar Valley, kyr John
Metropolis of Veles, Macedonia

Subject: reply to Your letter no.106 dated on 21 June 2001, 
by which you reacted to Our address to their High 
Reverences the hierarchs, the clergy, the monastics 
and faithful of the Holy Orthodox Church in Your 
country (Synno. 1859 dated on 20 June 2002) 
appealing to the pastoral and Christian conscience of 
each bishop, cleric, monk, nun and believer before 
the urgent need to finally overcome the tragic schism 
which has divided, pained and spiritually separated 
us since 1967.

Your High Reverence,
respected and dear brother in Christ the Saviour and 

coofficator of Our humbleness, kyr John

 With joy and brotherly love and above all with gratitude 
to God, the Eternal Prelate of the Holy Church and the Bishop 
of our souls, the Source and Giver – with the Father and the 
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Spirit – of being, wellbeing and eternal welfare, we inform 
your High Reverence that we received your letter No. 106 
dated on June 21 this year, which is your reply to our address 
to their Reverences the bishops, the clergy, monastics and the 
Christ-loving people of our Holy Orthodox Church in the 
Republic of Macedonia (Synno. 1859 dated on June 20, 2002) 
in which we appealed to the pastoral and Christian conscience 
of each brother bishop, cleric, monk, nun and believer in all 
the eparchies on the territory of Macedonia and we called 
all together and each one individually to make an effort for 
overcoming the tragic schism, which has been dividing us 
since 1967, and for healing the spiritual sore which has been 
aching and afflicting both you and us, and with us the whole 
orthodox world.
 You have, dear Highly Reverend Bishop, responded 
most sincerely, responsibly and bravely as it is appropriate 
for any orthodox arch-shepherd, who, as the Good Shepherd, 
Christ our Lord, “gives his own life for his sheep”, for the 
spiritual flock entrusted to him. You have rejected the state 
of schism as unsound and, above all unredeemable, and you 
have accepted the proposed liturgical and canonical unity with 
the Serbian Orthodox Church and with the entire orthodox 
ecumene, which is in liturgical and canonical unity with it, and 
you have decided to cease any officiation with the Metropolitan 
of Kumanovo and Polog Cyril, whose personality represents a 
great stumbling block on the road to establishment of canonical 
unity and order in the Church.
 What we find particularly rejoicing in Your letter is 
Your, inspired with the sincere, apostolic Tradition of the holy 
fathers, profession of faith in God’s Church, the one and only, 
not supplementary, organizational or merely functional, but in 
its being and nature Church of God as the only Source and 
Way of our eternal unity with the Triune God of ours in the 
Kingdom of His glory. May God give that your spiritual and 
theological profession of the truth of the Church inspires and 
spurs the other brother bishops who have not replied to our 
address yet!
 With brotherly love in God we inform You that we 
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accept You in the holy communion of the Church, in full 
liturgical and canonical communion, together with all the 
reverend clergy, most venerable monastics and the respectable 
people of the entrusted to You holy Metropolis of Veles and 
Vardar Valley. It is also our pleasant duty to inform You that we 
will officially without any delay, inform the Holiest Orthodox 
Patriarchs and other Primates of the local sister Churches of 
this gift from God to His Church.
 Since the day we received your letter we have been 
mentioning you at the Divine Liturgy, as well as in our cell 
prayer, as a brother and co-officiator in Christ our Lord. “All 
these are the work of one and the same Spirit ... For we were 
all baptized by one Spirit into one Body... and we were all 
given the one Spirit to drink.” (1 Cor. 12, 11-13).

Your High Reverence’s brother in Christ

+PAUL
Archbishop of Pec,

Metropolitan of Belgrade and Karlovci
and Patriarch of Serbia

Chairman of the Holy Synod of Bishops
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HOLY SYNOD OF BISHOPS
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

No. 1859/2
June 22, 2002
in Belgrade

Your High Reverences, 
 

With joy and brotherly love and, above all, with 
gratitude to God, we inform You that our address to the 
hierarchy, clergy, monastics and faithful of the Orthodox 
Church in Macedonia (in schism since 1967), sent on 20 
June this year (Synno. 1859), calling those who would like, 
on a canonical basis, to return to the communion with the 
Serbian Orthodox Church and, thus, with the ecumenical, 
Holy Orthodox Church was responded today, June 21, by His 
Eminence, the Metropolitan of Veles and Vardar Valley kyr 
John. By virtue of his act no. 106 he informs Us and the Holy 
Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church that he, 
together with all the clergy and people of his eparchy, accepts 
the liturgical and canonical unity with the Serbian Orthodox 
Church and with the whole orthodox ecumene and he asks to 
be admitted in communion.
 

On the basis of Our responsibility as a Primate of the 
Serbian Orthodox Church and on the basis of the decision of 
the Holy Assembly of Bishops and the Holy Synod of Bishops 
of the Serbian Orthodox Church (Asno. 38/16 dated on May 
23, 2002 and Synno. 1686/ rec.713 dated on June 1, 2002), 
we immediately informed His Eminence, the Metropolitan of 
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Veles and Vardar Valley, kyr John, that we brotherly accept 
him in communion and in the unity of the Catholic Orthodox 
Church, through a liturgical communion with him in the 
canonical framework of our local Church. Therefore, with 
brotherly love we ask your High Reverences, having in mind 
the stated facts, to mention at the proscomide our brother and 
co-officiator in Christ, His Eminence, the Metropolitan of 
Veles and the Vardar Valley kyr John, and, when there is the 
opportunity and the need, you can co-officiate with him and 
cooperate in all the areas of the arch-pastoral responsibility 
and competence, in a blessed unity and for the benefit of the 
holy Church.

Enclosure:
1. A copy of the letter from His Eminence, the 

Metropolitan of Veles and Vardar Valley, kyr John, no. 
106 dated on June 21, 2002.

2. Our reply to this letter Synno. 1859/1

Your High Reverences’ brother in Christ,
+PAUL

Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade and Karlovci

and Patriarch of Serbia
Chairman of the Holy Synod of Bishops



143 



144       

THE HOLY SYNOD OF BISHOPS
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

No. 1859/3
June 25, 2002
Belgrade

To: His Holiness
The Patriarch of Moscow and all Russia
Kyr kyr Alexy
Moscow

Subject: New events in the church life of the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia

YOUR BEATITUDE,

With fraternal love and joy, and, before all, with 
gratitude to the Lord, We inform You that His Eminence 
kyr Jovan (John), Metropolitan of Veles and Vardar Valley, 
has responded to Our appeal addressed to the clergy, priests, 
monastics and the faithful of the Orthodox Church in the 
Former Yugoslav Republic of Macedonia (separated from 
the Serbian Orthodox Church after the schism in 1967), on 
June 20 of the current year (Synno. 1859). In this we appealed 
to those who are willing to unite again on a canonical basis 
with the Serbian Orthodox Church, and thus with the holy 
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СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Број 1859/3
25. јун 2002.
у Београду

Његовој Светости
Патријарху московском и све Русије
Господину господину Алексију
Москва

Предмет:  развој црквеног живота у Бившој   
 Југословенској Републици Македонији

Ваша Светости,

Братољубиво, са радошћу, а пре  свега са бла-
годарношћу у Господу, обавештавамо Вас да се на 
Наше обраћање јерархији, свештенству, монаштву и 
верницима Православне Цркве у Македонији (у расколу 
још од 1967. године), упућено 20. јуна текуче године 
(Синбр. 1859), са позивом да се они који то желе, на 
канонским основама, врате у свезу јединства са Српском 
Православном Црквом, а самим тим и са васељенским 
светим Православљем, 21. јуна текуће године одазвао 
Његово Високопреосвештенство митрополит велески и 
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ecumenical Orthodoxy. His Eminence John addressed Us a 
response, namely, an act no. 106, dated June 21 of the current 
year, informing Us and the Holy Synod of Bishops of the 
Serbian Orthodox Church, that he himself, together with his 
clergymen and the faithful of his Diocese, accept liturgical 
and canonical unity with the Serbian Orthodox Church and 
the entire Orthodox ecumene and ask to be admitted into 
communion.

Based on Our responsibility as the Primate of the 
Serbian Orthodox Church and based on the decisions enacted 
by the Holy Assembly of Bishops and the Holy Synod of 
Bishops of the Serbian Orthodox Church (Asno. 38/Note 16 
dated May 23, 2002 and Synno. 1686/Note 713 dated June 
1, 2002), We promptly informed His Eminence kyr John, the 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley, that We fraternally 
accepted him into communion and unity of the Holy Catholic 
Orthodox Church through liturgical communion with him 
within the canonical framework of our local Church. Therefore, 
We fraternally ask Your Holiness that, bearing in mind the 
aforesaid, You mention in Your prayers our brother and co-
officiator in Christ, His Eminence kyr John, the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley, and - when possible or necessary 
- let him officiate in the canonical region of Your Most Holy 
Church, as You would let any other canonical hierarch of the 
Orthodox Church.

Herewith We would also like to ask You, Your Holiness, 
to address urgently and without any delay - through Our 
humble self, or, if you consider it better, directly - a paternal 
message of support to Our Highly Reverend brother John, who 
has personally had sufficient faith and courage to exclude his 
Diocese from the schism and to accede to the Mother Church. 
We hope that his God-pleasing example, motivated by an 
honest pastor’s conscience, will incite the majority of other 
bishops, who are still in a schism, to find within the strength of 
faith and enough courage to make the same step themselves. 
Your Patriarchal support, due both to the reputation of Your 
Most Holy local Church and to Your personal reputation in the 
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повардарски г. Јован и својим актом бр. 106 од 21. јуна 
2002. обавестио Нас и Свети Архијерејски Синод Српске 
Православне Цркве да он, заједно са укупним клиром и 
народом своје епархије, прихвата литургијско и канонско 
јединство са Српском Православном Црквом и са читавом 
православном икуменом и моли да буде примљен у 
општење.

На основу своје одговорности Предстојатеља 
Српске Православне Цркве и на основу одлукâ Светог 
Архијерејског Сабора и Светог Архијерејског Синода 
Српске Православне Цркве (Асбр. 38/зап.16 од 23. маја 
2002. и Синбр. 1686/зап. 713 од 1. јуна 2002.) одмах смо 
известили Његово Високопреосвештенство митрополита 
велеског и повардарског г. Јована да га братски примамо 
у општење и јединство свете Католичанске Православне 
Цркве, кроз литургијску заједницу са њим у канонским 
оквирима наше помесне Цркве, те братољубиво молимо 
Вашу Светост да, имајући у виду наведене чињенице, 
молитвено поменете нашега брата и саслужитеља у 
Христу, Високопреосвештенога митрополита велескога 
и повардарскога г. Јована, а када се за то укаже прилика 
и потреба, да му дозволите и свештенослужење на 
канонском подручју Ваше најсветије Цркве, као било 
којем другом канонском архијереју Православне Цркве.

Овом приликом молимо Вас, Ваша Светости, 
да хитно, по могуђству одмах, без имало одлагања, 
упутите – преко Наше смерности или, ако сматрате да је 
тако корисније, непосредно – очинску поруку подршке 
Нашем Високопреосвештеном брату Јовану, који је имао 
вере и храбрости да сâм искључи своју Епархију из 
раскола и приведе је Мајци Цркви. Ми се надамо да ће 
његов богоугодни и истинском архипастирском савешђу 
мотивисани пример подстакнути и већину других 
архијереја који се још увек налазе у расколу да и сами 
нађу у себи силу вере и довољно смелости за истоветан 
корак. Ваша патријаршка подршка, како због угледа 
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Orthodox world, is going to be of enormous importance in this 
matter and the overcoming of this long-lasting schism is going 
to be, God willing, an excellent message to all the initiators of 
and participants in schismatic movements, from the Balkans 
to Ukraine.

Enclosure:

1. Copy of the letter sent by His Eminence John, 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley, no. 106, 
dated June 21, 2002

2. Our reply to Metropolitan John, Synno. 1859/1

Your Holiness’ brother in Christ,

Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade-

Karlovci and
Serbian Patriarch

( + P A V L E),
Chairman of the Holy 

Synod of Bishops
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Ваше најсветије помесне Цркве тако и због Вашег личног 
угледа у православном свету, биће од огромног значаја, а 
превазилажење овог дуготрајног раскола биће, ако Бог дâ, 
и изванредна порука свим носиоцима и протагонистима 
расколничких покрета, од Балкана до Украјине.

 

Прилози: 

1. Копија дописа Његовог Високопреосвештенства 
митрополита велеског и повардарског г. Јована бр. 
106 од 21. јуна 2002.
2. Наш одговор истоме Синбр. 1859/1 

Ваше Светости у Христу брат,

Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-карловачки и

Патријарх српски
+Павле

председник Светог Архијерејског Синода
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HOLY SYNOD OF BISHOPS
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

No. 1859/4
June 29, 2002
Belgrade

To 
His High Reverence
the Metropolitan of Veles and Vardar Valley, kyr John
Metropolis, Veles, Macedonia

Subject: Support from His Holiness, the Patriarch of Moscow 
and of all Russia, kyr Alexy II, on the occasion of 
the re-establishment of the liturgical and canonical 
communication between the Serbian Orthodox 
Church, and thus with the fullness of the Orthodox 
Catholic Church, and your High Reverence, that is, 
the holy Metropolis of Veles and Vardar Valley.

Your High Reverence,

 Using the fortunate circumstance that the delegation of 
the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church, 
led by His High Reverence, the Metropolitan of Backa Irineos, 
made a trip to Moscow on June 25 this year for the purpose of 
bilateral official discussions and preparations for the mutual 
positions of the two sisterly Churches concerning the issue 
of the schisms which unfortunately, nowadays, plague the 
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СВЕТ АРХИЕРЕЈСКИ СИНОД 
НА СРПСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Број 1859/4
29. јуни 2002
во Белград

До
Неговото Високопреосвештенство
Митрополитот Велешки и Повардарски господин Јован 
Митрополија, Велес, Македонија

Предмет: Поддршка од Неговата Светост Патријархот 
московски и на цела Русија г. Алексиј II по повод 
воспоставувањето на литургиското и канонско 
општење помеѓу Српската Православна Црква, 
а со тоа и со целата полнота на Православната 
Соборна Црква, од една страна, и Вашето 
Високопреосвештенство, односно свештената 
митрополија велешка и повардарска, од друга 
страна

Ваше Високопреосвештенство,

Користејќи ја среќната околност што делегацијата 
на Светиот Архиерејски Синод на Српската Православна 
Црква, на чело со Неговото Преосвештенство Епископот 
бачки г. Иринеј, на 25 јуни оваа година патуваше во 
Москва заради билатерални официјални разговори и 
подготовки за заедничките ставови на двете сестрински 



152       

orthodox ecumene in all regions, we informed His Holiness, 
the Patriarch of Moscow and all Russia Alexy about the joyous 
and graceful event of the uniting of your High Reverence 
and your honourable clergy, together with the most virtuous 
monastics of your blessed diocese and with all your God-
loving flock, with the fullness of our holy local Church and 
thus with the fullness of the holy Orthodox Church altogether. 
On this occasion we asked His Holiness for His precious 
spiritual and moral support to Your High Reverence in these 
days of misunderstanding, even calumnies and unscrupulous 
attacks that you are experiencing from your false brethren 
after making your honest, courageous, correct and above all, 
responsible decision of a pastor, spiritually redeeming for the 
laity, dogmatically and canonically irreproachable decision, by 
which you exhibited and proved that the voice of the Gospel, 
the voice of the holy fathers, the voice of the holy church 
Councils and the voice of the holy and eternal Tradition of the 
Orthodox Church is an authority to your conscience, instead 
of the voice of  “the flesh and blood” and, not to mention the 
voice of the external to the church, sometimes even openly 
anti-church forces and “lobbies”.
 His Holiness Alexy II, the Patriarch of Moscow and 
all Russia, our brother in Christ and co-officiator of our 
humbleness, responded immediately, handing in a letter to the 
aforesaid Highly Reverend, Metropolitan of Backa, member 
of the Holy Synod of Bishops. In his wise letter, inspired with 
sincere fatherly love, the Holy Patriarch, gave his whole-
hearted support both to the positions of the Holy Synod and 
the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church 
and to Our humbleness, as well as to the decision of your High 
Reverence, supported by Your eparchy’s congregation, to 
choose, instead of the spiritual vegetation in the schism, that 
is, the gradual but certain spiritual decay, the full, blessed life 
and the path of salvation for yourself and for your flock in the 
holy, catholic community and in the fullness of the Orthodox 
Church.
 We enclose a copy of our letter to His Holiness the 
Patriarch of Moscow and all Russia Alexy (Synno. 1859/3 
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Цркви по прашањето за расколите кои денес, за жал, 
ја мачат православната вселена на сите меридијани, го 
известивме Неговата Светост Патријархот московски и на 
цела Русија г. Алексиј за радосниот и благодатен настан 
на присоединувањето на Вашето Високопреосвештенство 
и Вашиот чесен клир, заедно со преподобното монаштво 
на Вашата благословена Епархија и со целата Ваша 
богољубива паства, со полнотата на нашата света 
помесна Црква, и со самото тоа со полнотата на светата 
Православна Црква воопшто, и по тој повод го замоливме 
Неговата Светост за Негова драгоцена духовна и морална 
поддршка на Вашето Високопреосвештенство во деновите 
на недоразбирање, па и клевети и бескруполозни напади 
кои ги доживувате од лажните браќа по донесувањето 
на Вашата чесна, храбра, исправна, а над сè пастирски 
одговорна, за народот Божји духовно спасоносна, 
догматски и канонски беспрекорна одлука, одлука со 
која покажавте и докажавте дека за Вашата совест е 
меродавен гласот на Евангелието, гласот на светите отци, 
гласот на светите црковни Собори, гласот на свештеното 
и вечно Предание на Црквата Православна, а не гласот на 
„тело и крв”, да не зборуваме за гласот на вонцрковните, 
понекогаш и отворено противцрковните сили и „лобија”.
 Неговата Светост Патријархот московски и на 
цела Русија, возљубениот во Христа брат и сослужител 
на нашата смиреност, г. Алексеј II, ни одговори веднаш, 
доставувајќи Ни свое писмо преку веќе споменатиот 
Преосвештен Епископ бачки г. Иринеј, член на Светиот 
Архиерејски Синод. Светиот Патријарх во своето мудро 
писмо, вдахнато со искрена татковска љубов ја даде својата 
целосна поддршка како на ставот на Светиот Архиерејски 
Собор и Синод на Српската Православна Црква и на 
Нашата смиреност лично кон проблемот на расколот 
кој веќе со децении ја мачи нашата помесна Црква, така 
и кон одлуката на Вашето Високопреосвештенство, 
поддржана и од страна на Вашите епархијани, наместо 
духовното вегетирање во расколот, односно постепеното, 
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dated on June 25, 2002) and a copy of the reply of His Holiness, 
the Patriarch Alexy (No. 3727 dated on June 28, 2002).

Your High Reverence’s brother in Christ,
+PAUL

The Archbishop of Pec
Metropolitan of Belgrade and Karlovci

and Patriarch of Serbia
Chairman of the Holy Synod of Bishops
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но неизбежно духовно умирање во него, да го изберете 
полниот благодатен живот и патот на спасението за себе и 
за вашата паства  во светата, соборна, небоземна заедница 
и во полнотата на Црквата Православна.
 Во прилог Ви доставуваме копија на Нашето писмо 
до Неговата Светост Патријархот московски и на цела 
Русија г. Алексиј (Синбр. 1859/3 од 25. јуни 2002.) и копија 
на одговорот од Неговата Светост патријархот Алексиј 
(бр. 3727 од 28. јуни 2002).

На Вашето Високопреосвештенство во Христа брат,
Архиепископ пеќки, 

Митрополит белградско–карловачки и Патријарх српски
+ ПАВЛЕ

претседател на Светиот Архиерејски Синод
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PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL RUSSIA ALEKSY

28 June 2002
No. 3727

To His Holiness,
the Most Holy Paul, Archbishop of Pec, 
Metropolitan of Belgrade and Karlovci,
Patriarch of Serbia

Your Holiness,
beloved in God, Brother and Co-officiator! 

I cordially salute You and wish You, the brother 
bishops and the God-loving Serbian people, graceful peace 
and greatest prosperity.

Our attention has long been drawn to the problem 
of the canonical organisation of the life of the Orthodox 
Christians in the Republic of Macedonia, presented to us in 
Your Holiness’ letter, delivered through the most reverend 
bishop of Backa, Irineos. As Your Holiness knows, the 
Russian Orthodox Church unalterably supports the position 
of the Holy Serbian Church in respect to the given question 
considering its resolution to be entirely in the competence of 
the Mother-Church. Besides that, We are deeply grieved by the 
dwelling out of the ecclesiastical communion of the multitude 
of faithful in the Republic of Macedonia, who are brotherly 
Slavic people. This grief is doubled by the temptations that 
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ПАТРИЈАРХ  МОСКОВСКИ  И  НА  ЦЕЛА  РУСИЈА
АЛЕКСИЈ

28 Јуни 2002
бр. 3727

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 проб-
лемот на канонското устројство на животот на право-
славните христијани во Република Македонија, којшто е 
изложен во писмото на Вашата Светост, предадено пре-
ку 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 не-
говото 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 
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these people undergo these days, being the target of terrorist 
attacks. We, in the measure of Our understanding, have 
followed, with attention, the process of negotiations between 
the representatives of the Serbian Patriarch and the bishops 
in Macedonia. We were pleased by the fact that, in spite of 
the difficulties, during the last years some meaningful steps 
have been made in the negotiation process, as it was noted 
at the Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church 
in May, this year. We received with pleasure, the notification 
that now, the Serbian Orthodox Church with prayer and love 
in the Holy Spirit expects the answers of the church hierarchy 
in Macedonia. Together with your Holiness and our brothers, 
the bishops of the Serbian Orthodox Church, We are also 
convinced that the establishment of the eucharistic communion, 
broken after the unilateral proclamation of autocephaly of the 
Macedonian Orthodox Church, introduces a great contribution 
to the work of the pan-orthodox unity and Christian testimony 
to the contemporary world. 

According to the truthful words of the holy Apostle Paul, 
in the body of Christ, which is His Holy Church, “If one part 
suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every 
part rejoices with it” (1 Cor. 12.26). Thus, We feel the Lord’s 
consolation ever since we received a notification that one of 
the bishops in Macedonia, the Highly Reverend Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley John, has already joined the 
canonical communion and unity with Your Holiness, which is, 
with the Fullness of the Ecumenical Orthodoxy. From now on, 
We greet this brother in Christ through You and twice as much 
mention him in our prayers, so that he will have God’s support 
and aid in his further actions, which should, in Our opinion, be 
aimed towards the full canonical communion in prayer of all 
faithful in Macedonia and their pastors with the Ecumenical 
Fullness of Christ’s Church. This is why, and in anticipation of 
the final resolution regarding the organisation of the Church in 
Macedonia, the ending of the long-term isolation and stepping 
into the brotherly family of the world Orthodoxy is already 
a great achievement and represents a pledge to the future 
prosperity which fairly needed by the beloved orthodox people 
of Macedonia who endured many sufferings. We hope that our 
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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 хрис-
тијанското 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 
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mutual joy will soon reach its fullness when the other brothers 
of Metropolitan John will be received into the canonical 
communion, and the issue about the status of the Orthodox 
Church in their country will be properly resolved – reasonably, 
grounded on love and in accordance with the holy Canons. 

I assure Your Holiness in Our cordial prayers for the 
approaching of this grandeur of the orthodoxy and for the 
widespread bloom of the peoples in the countries that God 
gave to Your Enlightening care. 

With brotherly love in Christ our Saviour
+ Alexy,

 Patriarch of Moscow and all Russia
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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 Ми-
трополитот Јован ќе бидат примени во канонско заедни-
чарење, 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 мо-
литви 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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MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH
HOLY SYNOD OF BISHOPS

No. 161
6 July 2002 
Skopje

The Holy Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox Church, at its 
extraordinary session held on 5 July 2002, at the monastery of the “Holy Virgin Mary” in 
Matka near Skopje, considering the newly created situation in the Macedonian Orthodox 
Church, caused by the Metropolitan John, after a detailed discussion unanimously reached 
the following 

DECISION

The Holy Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox Church, starting 
from 6 July 2002, suspends the Metropolitan of Vardar Valley kyr John, from his duty as 
an eparchial metropolitan of the Vardar Valley diocese. The Synod reached this Decision as 
he, with his unilateral accession to the “eucharistic communion and canonical unity with the 
Serbian Orthodox Church”, violated, broke and trod on the Episcopal profession (oath) with 
which he was obliged to keep the unity and the Constitution of the Macedonian Orthodox 
Church.

The Holy Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox Church, according to 
Article 75 of the Constitution of the MOC, appoints to the Metropolitan John the monastery 
“St. Great-martyr George” near Negotino, as a place for his permanent residence and 
officiation.

The Holy Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox Church, having in 
mind the evangelic and fraternal love and the order of the Church, gives an opportunity 
to Metropolitan John to repent within 30 days and to return to the unity of the Macedonian 
Orthodox Church, or the Synod will act in accordance with the Church Canons and Rules.

Starting from 6 July 2002, the Holy Synod of Bishops of the Macedonian 
Orthodox Church will administrate the Vardar Valley Diocese.

The decision is to be delivered to
- the Board of the Vardar Valley Diocese,
- the former Metropolitan of Vardar Valley, John and
- the Archives of the Holy Synod  of Bishops.

 Stephan
Chairman of the Holy Synod of Bishops of the 

Macedonian Orthodox Church
Archbishop of Ohrid and Macedonia
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MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH
HOLY SYNOD OF BISHOPS

No162
6 July 2002
Skopje

The Holy Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox 
Church at the extraordinary session held on 5 July 2002 at the 
monastery of the “Holy Virgin Mary”- Matka, Skopje, reached 
the following 

DECISION

The Holy Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox 
Church appointed a Commission for performing a transfer of 
responsibility for the Vardar Valley diocese, for the safe of the 
eparchy and the inventory.

The Commission consists of:
- His Eminence, Metropolitan of Debar and Kicevo, Timothy
- His Eminence, Metropolitan of Bregalnica, Agathangel and
- the proto-presbyter Jordan Postolovski
The Commission shall perform a transfer and submit a 

written report to the Holy Synod of Bishops of the Macedonian 
Orthodox Church on 6 July 2002, after twelve o’clock.

This decision shall be delivered to:
- the members of the Commission
- the Board of the Vardar Valley Diocese 
- the former Metropolitan of Vardar Valley John
- the archives of the Holy Synod of Bishops

Stephan
Chairman of the Holy Synod of Bishops 

of the Macedonian Orthodox Church
Archbishop of Ohrid and Macedonia
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HOLY METROPOLIS OF 
VELES AND VARDAR VALLEY

NEGOTINO

Protocol No.1001 dated on 13 July 2002

To
The Holy Synod of Bishops 
of the Serbian Orthodox Church
Belgrade

         Your Holiness,

We are filled with joy that God has bestowed on us 
the possibility to witness His name before the schismatics, 
pagans and antitheists, but at the same time, sad and aggrieved 
because the Church in Macedonia is being persecuted by the 
new Neros and Diocletians. We are writing this letter to ask 
for Your holy prayers and Your intercession before the Lord of 
glory in addition to God’s comfort, given to us in abundance.

Allow us, Your Holiness, to inform You of the latest 
church events in Macedonia following our acceptance to 
accede liturgical and canonical unity with the SOC and the 
other Orthodox Churches, of our persecution, the denial of 
the basic human rights, maltreatment by the police and the 
threats with weapons, to the most brutal threat that we would 
be deprived of our life.

After an extensive propaganda and the campaigns 
of nearly all media in Macedonia against the act of our 
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СВЕТА МИТРОПОЛИЈА 
ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

НЕГОТИНО

Протокол бр. 1001 од 13 јули 2002г.

До
Светог Архијерејског Синода 
Српске Православне Цркве
Београд

Ваша светости,

Обузети радошћу што нас је Господ удостојио да 
сведочимо Његово име пред расколницима, незнабошцима 
и противбошцима, али у исто време тужни и жалосни 
што је Црква у Македонији гоњена од нових Нерона и 
Диоклецијана, пишемо Вам ово писмо да поред утеху 
Господњу коју нам Господ даје у изобиље, потражимо 
и Ваше свете молитве и Ваше заступање пред Господом 
славе.

Дозвoлите нам, Ваша светости, да Вас известимо 
о последњим црквеним настанима која су се догодила 
у Македонији после нашег прихватања да уђемо у 
литургиско и канонско јединство са СПЦ-а и осталих 
православних цркава, о нашем прогонству, о укидању 
основних човекових права, о малтретирању од стране 
полиције, претењу са оружјем све до најбруталније закане 
да ће нас лишити живота.

После велике агитације и медиумске кампање скоро 
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accession to liturgical and canonical unity with the SOC, and 
through it with the other orthodox Churches, the Synod of 
the schismatic church in Macedonia held a meeting on 5 July 
2002 and reached an entirely uncanonical decision to suspend 
us from duty of eparchial bishop of the holy Metropolis of 
Veles and the Vardar Valley. In the respective decision, which 
we are enclosing, it is stated that by the unilateral accession 
to the liturgical and canonical unity with the SOC we have 
violated, deranged and trod on our episcopal confession, 
which, allegedly, obliged us to preserve the Constitution of the 
schismatic church in Macedonia. Without a trial and without 
any given violation against any of the Canons of the Church, 
not even against a single Article from the Constitution of the 
schismatic church, they reached an uncanonical decision, to 
put us into the monastery “St. George” near Negotino, where 
there are no basic conditions for life as there is no running and 
drinking water except for than two hours a day.

Just for the record, they have erred even by saying 
that we violated our episcopal confessions of faith, for our 
confession of the faith, which can be checked since it is kept in 
the archives, was not a plagiarism, but a personal confession 
of faith, as it was done long ago in the Church, and in this 
confession not once did we mention the MOC, therefore, we 
never made an oath to be faithful to the schismatic synod, but 
faithful to the synod of the Orthodox Church.

We have been given thirty days to return to the 
communion with them, which would only be possible if they 
returned to the communion with the one, holy, catholic and 
apostolic Church within those thirty days. 

This sort of decision is non-ecclesiastical in all 
respects, first, because they cannot make decisions about 
bishops and clerics who are not in their competence, for by 
the act of accession to liturgical and canonical unity with 
the SOC they ceased to have competence for that and their 
decisions are no longer valid to us. Second, the decision 
itself is uncanonical because according to the Canons of the 
Church, no one shall make a decision to remove the appointed 
eparchial bishop from his cathedra without previously putting 
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свих медијума у Македонији против чина приступања у 
литургиско и канонско јединство са СПЦ, а преко ње и 
са осталим православним Црквама, Синод расколничке 
цркве у Македонији заседавао је 05.07.2002г. и донео 
потпуно неканонску одлуку да будемо разрешени од 
дужности епархиског архијереја Велешке и повардарске 
свете митрополије. У одлуци коју вам шаљемо као прилог, 
каже се да смо једностраним прикључењем у каноско 
и литургиско јединство са СПЦ, нарушили, прекршили 
и погазили епископско исповедање, које нас је наводно 
обавезивало да чувамо устав расколничке цркве у 
Македонији. Без икаковг суда, без икаквог навођења да 
смо прекршили неки црквени канон, па чак и неки члан 
Устава расколничке цркве, противканонски донели су 
одлуку да будемо смештени у манастиру Св. Ђорђа код 
Неготина у коме нема нити елементарних услова за живот 
јер текуће питке воде има само два сата дневно.

Колико да се зна, они су погрешили чак у томе што 
кажу да смо прекршили епископско исповедање вере, јер 
наше исповедање вере, а то се може видети будући да се 
то чува у архивама, није било неки плагијат, већ лично 
исповедање вере како се то радило некад давно у Цркви и 
у том исповедању нити на једном месту нисмо поменули 
МПЦ, тако да никад и нисмо дали неку заклетву да ћемо 
бити верни расколничком синоду, већ синоду православне 
Цркве.

Дат нам је рок да се за тридесет дана вратимо у 
општење са њима, што би свакако било могуће једино кад 
би се они у року од тридесет дана вратили у општењу са 
једном светом саборном и апостолском Црквом. 

Оваква је одлука по свему нецрквена, прво зато што 
они не могу одлучивати о епископима и клирицима који 
не припадају у њихову надлежност, јер тиме што смо ми 
приступили у литургиско и канонско јединство са СПЦ, 
они више нису надлежни и њихове одлуке немају важност 
над нама. Друго, сама је одлука противканонска јер по 
канонима Цркве, нико несме донети одлуку да се надлежни 
епархијски архијереј удаљи са своје катедре без претходно 
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him on trial and sentencing him. This decision merely reveals 
the ecclesiastical, spiritual and even intellectual level of the 
bishops of the schismatic Church in Macedonia. But You 
already know this.

As you may well know, the Church in Macedonia 
proclaimed its autocephaly in 1967 by political means. It is 
the only church that came into being during the communist 
regimes. The politicians needed it in order to control the 
diaspora. Unfortunately, it has not been able to free itself from 
the political influence ever since. Everybody knows that the 
politicians, and not the Church, chose the archbishops. This 
was also the case with the last one, who was again unlawfully 
appointed by politicians. Thus, it comes to no surprise that 
they made a political instead of a church decision. Even 
those metropolitans, for whom we hoped would accede to 
liturgical and canonical unity with the SOC, were intimidated 
by the political blackmails and showed that they preferred the 
comfort to the Church.

What is even worse is the way their decision was 
realized. They used police force. Despite the fact that the 
Church is separated from the state, since the archbishop had 
been appointed by the governing political set, he asked the 
state to perform an utterly unconstitutional act and to expel 
the legal bishop from his cathedra with the use of police force. 
Naturally, the police did this without an warrant, which was 
not how things were done even after the World War II in the 
totalitarian system, where one had to present an warrant in 
order to confiscate somebody’s property. On 6 July 2002, at 
about 12.30 noon, they came in front of the Metropolis, broke 
the lock, forced their way into the house, rummaged through 
our possessions seeking arms and searched our pockets. 
We were most brutally expelled by the police, having been 
previously humiliated and maltreated. We did not transfer our 
duty since we did not accept their illegal decision, even though 
the police threatened to put us in prison. We were expelled 
together with three brothers and a sister who lived with us.

The police took us to the monastery St. George near 
Negotino, but they wanted to leave only us there and the 
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да буде суђен и осуђен. Оваква одлука само показује на 
ком црквеном, духовном па чак и интелектуалном нивоу 
су архијереји расколничке Цркве у Македонији. Али о 
томе Ви већ знате.

Као што вам је већ добро познато, Црква у 
Македонији самопрогласила је аутокефалију 1967г. 
политичким путем. То је једина црква која је настала у 
комунистичким режимима. Требала је политичарима да би 
контролисали дијаспору. Нажалост, од тада не може да се 
ослободи од поличког утицаја. Сви знају да су политичари, 
а не Црква бирали архиепископе. Све до последњег кога су 
сасвим незаконито поставили опет политичари. Тако, није 
чудо што су сад донели политичку, не црквену одлуку. 
Чак и они митрополити од којих смо се надали да ће 
приступити у литургиско и канонско јединство са СПЦ, 
уплашили се пред политичких уцена и показали су да им 
је више стало до комфора него до Цркве.

Оно што је још горе је то како су спровели ту 
нецрквену одлуку. Присилом полиције. И поред тога што 
је Црква одвојена од државе, будући да је архиепископ 
био постављен од владајуће политичке гарнитуре, по-
тражио је да држава уради сасвим неуставни акт и 
полициском присилом отера законитог епископа са своје 
столице. Наравно, полиција је то урадила без судског 
налога, како што није се радило чак и после Другог 
светског рата у тоталитаристичком систему у коме за 
да се одузме некоме имање било је потребно да се има 
барем налог за то. 06.07.2002г. у 12,30ч. дошли су пред 
Митрополије, разбили су браву, ушли насилно у кућу, 
претурили су нам све ствари тражећи оружје, претресали 
су нам џепове. Најбруталније смо били избачени са стране 
полиције, претходно понижавани и малтретирани. Нисмо 
примопредали дужност јер нисмо прихватили њихову 
незакониту одлуку и поред тога што нам је полиција 
претила да ће нас стрпати у затвор. Са нама су избацили и 
три брата и једну сестру са којима смо живели заједно.

Полиција нас је довела у манастиру св. Ђорђа код 
Неготина и желели су да оставе само нас у манастиру, а 
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brothers and sisters to leave. They fiercely opposed it. The very 
next day, several brutes gathered to protest against our being 
at the monastery. In fact, they are exerting extreme pressure 
on us to depart from here. The telephone was cut off two days 
after our arrival. Now we have water only for two hours a day 
due to some restriction, we have no telephone and we rest in 
cells with no warm floor but bare concrete.

On 9 July 2002, the commission appointed by the 
schismatic synod, consisting of Metropolitans Timothy and 
Agathangel called the Eparchial administrative board and 
performed an audit at the Metropolis after having previously 
broken the locks and declared that there was a possibility of a 
financial misuse, wanting, of course, to discredit our person. 
They changed the episcopal deputies and assembled the clergy 
asking them to confirm their loyalty in written. That same day 
the priests who denied loyalty to them were suspended and 
removed from their parishes. And all of that was done with the 
assistance of the police.

We have hired a lawyer to press charges before 
the civil court for violation of the peace of our residence 
because we were expelled from there without a court warrant. 
Furthermore, we have informed the monitoring mission of the 
Helsinki Committee for Human Rights in Skopje of this case 
and of course, we are doing our best to alarm the public of the 
fact that our fundamental human rights have been denied.

We would not have voluntarily left our Metropolis if 
we weren’t forced to do so. We ask you to remember us in 
your holy prayers, as we know you have freedom before God, 
to help us endure in the love towards Him.

Your brother in Christ, our Lord,
+John

Metropolitan of Veles and Vardar Valley
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братја и сестре да иду од манастира. Они су се ревносно 
супроставили на то. Већ наредног дана скупили су 
неколико уличара да протестују против тога што смо у 
манастиру. Тако, сваког нам дана праве огромни притисак 
да идемо одавде. После два дана укинули су нам и 
телефон. Сада имамо воду само два сата на дан, јер је нека 
рестрикција, немамо телефона, одмарамо у келијама у 
којима нема топлог пода већ само голи бетон.

09.07.2002г. комисија одређена од расколничког 
синода састављена од Митрополите Тимотеја и Агатангела 
сазвала је Епархиски управни одбор и правила ревизије 
откако су претходно обијали браве и објавила да има 
сумње о финансиских малверзација желећи наравно да 
дискредитују нашу личност. Променили су архијерејске 
намеснике и сазвали свештеничко сабарање на коме су 
тражили да им свештеници потпишу лојалност. Већ истог 
дана њима нелојалним свештеницима дате су одлуке да су 
развлашћени и промењени са парохија. И све то раде уз  
асистенцију полиције.

Ми смо ангажовали адвоката да покрене тужбу 
пред грађанским судом о нарушењу последњег мирног 
владања наше резиденције, јер смо од тамо протерани 
без судског налога. Исто тако, пријавили смо случај 
мониторинг мисије Хелсиншког комитета у Скопљу и 
наравно трудимо се колико је то у нашим могућностима 
све више да алармирамо јавност о томе да су нам угрожена 
основна човекова права.

Нећемо доборовољно отићи из наше митрополије 
ако за то не бисмо били натерани силом. Препоручујуемо 
се Вашим светим молитвама, јер знамо да имате слободу 
пред Господа да нам помогне да истрајемо у љубави према 
Њему.

Ваш брат у Христу Господу,
+Јован

 Митрополит велески и повардарски
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27 July 2002

HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN 
RIGHTS

MEMBER OF THE HELSINKI FEDERATION 
FOR HUMAN RIGHTS

WITH CONSULTATIVE STATUS AT THE UNITED 
NATIONS AND THE EUROPEAN COUNCIL

E- mail: helcom@soros.org.mk    helcom@ihf.org.mk  Web:
http:www.mhc.org.mk

 

To
Mr. Goran Mitevski
The Manager for Public Security
Police Service

Dear Sirs,

The Helsinki Committee for human rights of the Republic 
of Macedonia has observed with interest and concern the events 
referring to His Eminence, the Metropolitan John, who was the 
head of the Diocese of Veles and Vardar Valley until recently.

Metropolitan John was received for a discussion at his 
request on 10 July 2002. On that occasion he complained that 
some of his civil rights had been violated, which is of concern 
for our organization.

Namely, it is claimed that the police assisted illegally 
during the intrusion of the representatives of the Macedonian 
Orthodox Church for overtaking the building of the Diocese 
of Veles and Vardar Valley on 6 July 2002. The entering and 
the search of the people and the premises of the administrative 
building were performed without a warrant. During the search, 
bishop John and the other people who were present in the 
building were treated rudely and with insults. The representatives 
of the Ministry of Internal Affairs did not want to present their 
identification and as far as the entering and the search are 
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concerned, there was no minutes created. The bishop was not 
allowed to take his personal belongings with him. He was only 
allowed to do that on 9 July 2002. The bishop complained that 
certain things were missing, among them, a golden cross, worth 
EUR 500, and his wallet containing his salary of around MKD 
50.000.

The Helsinki Committee neither wants nor has a mandate 
to interfere with the internal affairs of the MOC. Yet, the committee 
has an interest in the state and the agencies thereof, particularly 
the Commission for Relations of the Religious Communities 
and the Ministry of Internal Affairs to act in accordance with 
the law and to respect the Constitution, regulations and the 
ratified international agreements with regard to human rights and 
freedom. In this respect we would kindly ask you to inform us of 
the following:

1) On the ground of what authorization the Ministry 
assisted the intrusion in the Diocese of Veles and the 
Vardar Valley.
2) Was there a warrant for entering and searching, issued 
by the court, according to the Constitution of the Republic 
of Macedonia and the legal procedures?
3) What was the warrant, as long as there was one, 
presented?
4) What was the legal ground for the search and why 
were legal procedures not respected (warrant, witnesses, 
minutes, etc.)?
5)  Did the Ministry of Internal Affairs make efforts to 
protect the personal belongings of the people who were 
forced to leave the building (including the mentioned 
valuables which disappeared, personal computers, etc)?
We hope to hear from you soon and, once again, we appeal 

to the Ministry to accomplish their assignments within the legal 
frameworks and with dignity, without interfering in the church 
affairs, even when they are of national interest. We particularly 
appeal to you to make efforts in order to protect the personal 
security of bishop John and those who accompany him.

Skopje, 12 July, 2002
Best regards,
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Monthly Report of the Helsinki Committee for 
Human Rights for July 2002

The schism in the MOC

In July, the events regarding Metropolitan John, until 
recently the head of the diocese of Veles and Vardar Valley, 
continued. At his request, he was admitted for a discussion at 
the Helsinki Committee, and on this occasion he complained 
that his civil rights had been violated. Namely, he claims that 
during the incursion of the representatives of the Macedonian 
Orthodox Church for the repossession of the building of the 
Veles and Vardar Valley eparchy, on 6 July, the police illegally 
assisted them as a) they refused to present identification, b) 
they did not present a warrant, c) they did not make a record 
of the incursion and the search d) the bishop John himself and 
the rest of the people in the building were treated rudely and 
with insults, e) the clergymen were not allowed to take their 
personal belongings with them, and a few days later, when 
they were allowed to, f) they noticed the absence of several 
valuable objects and a larger sum of money.
 On 20 July, the bishop John was expelled from the 
monastery “St. George” in Negotino as well. This time the 
expelling was carried out by furious citizens using violent 
methods, and the police, although present there - did nothing 
to prevent them.
 For these reasons, the Helsinki Committee has 
addressed the Ministry of Internal Affairs in order to check 
the statements and to ask for an explanation of their actions. 
In their reply, the Ministry of Internal Affairs emphasizes that 
they treated the case as “an assistance, that is, a legal entrance 
of the owners” and “retrieving of the violated possession over 
the building”. Also, having treated this case as “a violation of 
the public peace and order”, the Ministry of Internal Affairs 
found it unnecessary to have had a warrant. 
 The Helsinki Committee neither wants nor does it have 
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Месечен извештај од Хелсиншкиот комитет 
за човекови права за јули 2002

Расколот во МПЦ.

Во месец јули продолжија случувањата со 
митрополитот Јован, до неодамна на чело на Велешко-
повардарската епархија. На негово барање, тој беше 
примен на разговор во Хелсиншкиот комитет, во која 
прилика се пожали на кршење на неговите граѓански 
права. Имено, тој тврди дека при упадот на претставници 
на Македонската православна црква, заради превземање 
на зградата на Велешко-повардарската епархија на 6 
Јули, полицијата незаконски асистирала бидејќи: а) не 
сакале да се легитимираат, б) не приложиле никаков 
судски налог, в) не бил составен записник за влегувањето 
и претресот, г) самиот владика Јован и другите лица 
во објектот биле третирани грубо и со навреди, д) на 
свештените лица не им било дозволено да си ги земат 
своите лични работи, а кога тоа неколку дена подоцна 
им било овозможено, ѓ) забележале отсуство на не-
колку вредни предмети, како и поголема сума на пари. 
На 20 јули, владиката Јован бил протеран и од манас-
тирот “Св. Ѓорѓија” во Неготино. Овој пат протеру-
вањето го реализирале гневните граѓани со насилнички 
методи, а полицијата иако присутна на местото 
на настанот - не превзела никакви противмерки. 
Од тие причини, Хелсиншкиот комитет му се обрати на 
Министерството за внатрешни работи и побара проверка 
на наводите и евентуално објаснување за (не)преземените 
дејствија. МВР, во својот одговор нагласува дека слу-
чајот го третира како “асистенција, одн. легитимно вле-
гување на сопствениците...” и “враќање на нарушеното 
владение над зградата...”. Исто така, третирајќи го 
овој случај како “нарушување на јавниот реди и мир”, 
МВР смета дека немало потреба од судски налог. 
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a mandate to interfere with the internal affairs and turbulences 
in the Macedonian Orthodox Church. Still, the Committee is 
interested whether the state and its agencies, particularly the 
Commission for Relations with the Religious Communities 
and the Ministry of Internal Affairs, act in accordance with 
the rule of the law and respect the Constitution, the laws, the 
ratified agreements for human rights and freedom. Therefore, 
we can not agree with the qualifications according to which 
the Ministry of Internal Affairs acted. Namely, the violated 
possession is part of the court competence in Macedonia and it 
was necessary for the competent court to have been involved. 
Moreover, as the Ministry of Internal Affairs agrees in its 
letter, the Metropolitan John lived there at that time, that is, his 
home was in the church premises. The Committee once again 
appeals for  a consistent and impartial police interference.
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Хелсиншкиот комитет не сака, ниту има мандат да 
се меша во внатрешните збиднвања и превирања во 
Македонската православна црква. Сепак, Комитетот е 
заинтересиран државата и нејзините органи, а особено 
Комисијата за односи со верските заедници и МВР, да 
постапуваат согласно владеењето на правото и да ги 
почитуваат Уставот, законите и ратификуваните договори 
за човекови права и слободи. Оттука, не можеме да се 
сложиме со квалификациите согласно коишто дејствувало 
МВР. Имено, нарушеното владение е дел од судската 
надлежност во Македонија и било неопходно да биде 
инволвиран надлежниот суд. Дотолку повеќе што, како 
што и МВР се согласува во своето писмо, митрополитот 
Јован во тоа време живеел таму, одн. неговиот дом бил во 
црквените премиси. Комитетот уште еднаш апелира на 
доследно и непристрасно поставување на полицијата.
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HOLY METROPOLIS OF 
VELES AND VARDAR VALLEY

BITOLA 1400

Protocol No.1006 dated on 28 July 2002

To
the Prelate of the Holy Synod of Bishops
of the Serbian Orthodox Church, 
The Archbishop of Pec, 
Metropolitan of Belgrade and Karlovci and
Patriarch of Serbia kyr kyr Paul

Your Holiness,

The report about the persecution from our residence 
in Veles by the schismatic synod of the Church in Macedonia 
with the assistance of the police, who worked without an 
warrant, was finished by us saying that we would not have left 
our God-given holy Metropolis, unless we had been forced 
to do so. In spite of not having any basic conditions even for 
the life of a hermit, for the hermit fathers dwelled in places 
where there was enough water for staying alive, while at the 
monastery “St George” near Negotino we had water only for 
two hours a day for all the needs of nine people who were 
with us, we were determined to stay there since it belonged 
to our holy Metropolis, hoping, of course, that the just God 
would bring us back to our cathedra from where we had been 
persecuted unjustly and without a court procedure.

But, a new violent incident happened, perhaps even 
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СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА 
И ПОВАРДАРСКА

БИТОЛА 1400

Протокол бр. 1006 од  28 јули 2002

До
Предстоитеља Светог Архијерејског Синода
Српске Православне Цркве
Архиепископа пећког, Митрополита београдско-  

 карловачког и Патријарха српског г.г. Павла

Ваша Светости,

Наш извештај о прогонству из наше резиденције у 
Велесу од стране расколничког синода цркве у Македонији 
уз асистенцију полиције која је то радила без судског на-
лога, завршили смо тиме што смо рекли да нећемо напус-
тити нашу богомдоверену свету митрополију без да нас 
неко на то присили употребом физичке силе. И поред не-
мања основних услова чак ни за пустињачког живота, јер 
пустињски оци су пребивали у местима у којима је било бар 
толико воде колико је потребно човеку да остане у живот, 
а ми у манастиру „Св. Ђорђа” код Неготина имали смо  
воде само два сата дневно за све потребе деветоро људи 
који су били са нама, ми смо били решени да останемо 
у манастиру, јер он припада нашој светој митрополији, 
наравно уз наду да ће нас праведни Бог вратити на нашу 
катедру из које смо без суда  и направедно протерани.
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greater and more brutal than the previous one when we had 
been expelled from Veles. From the very first day of our stay 
at the monastery St. George we were exposed to the pressures 
of the hoodlums who were coming daily to the monastery, 
insulting us and the brothers and sister who were with us, 
threatening that they would force us out of the monastery 
with the assistance of the police, who peacefully observed 
all of these inhuman offenses. The police were present at 
the monastery every day, not to protect us, but to watch what 
we were doing, whom we were meeting and where we were 
going.

We assert with full responsibility that these hoodlums 
were in collusion and organized by the monastery head, the 
protoerarch Kire Ristov, who was appointed by the schismatics 
the day we arrived at the monastery, replacing the legal head, 
Slavce Ristevski, appointed to that duty by our humbleness,. 
The above-mentioned priest Kiro Ristov had been punished 
for committing several offences, so they considered him the 
most appropriate for a head, having in mind his desire for 
revenge.

On 20/7 July 2002, while we were having our vespers 
service with our brothers and sisters and several faithful from 
Kavadarci and Negotino, and on the occasion when brother 
Marco was tonsured into a monk, several hoodlums and a 
dozen of elderly misled people, gathered in the monastery yard 
so that they would prevent us from entering our cells after the 
service. When we were informed of their number during the 
service, frankly speaking, we were not frightened, since we, 
together with the faithful made roughly the same figure. But, 
what we did not know then, was that all those vandals and 
mercenaries, as it later turned out, were hired by the head of 
the monastery with the “blessing” of the schismatic archbishop 
Stephan.

They pushed and shoved us out of the monastery and 
locked the gate. This happened about 8.00 p.m. They were 
insulting us with the rudest words, swearing and spitting on 
us. Together with our brothers and sisters and the faithful 
who were at the vespers service, we peacefully witnessed the 
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Али, догодило се ново насиље, можда још веће 
и још бруталније од оног првог, кад смо протеривани из 
Велеса. Од првог дана нашег престоја у манастиру Св. 
Ђорђа изложени смо били притисцима хулигана који су сва-
кодневно долазили у манастир, вређали нас и браћу и сестре 
која су била са нама, заканивали су нам се да ће нас силом 
натерати да идемо из манастира и то све уз асистенцију 
полиције која је мирно посматрала све те нељудске ексцесе. 
Полиција је сваког дана била у манастиру, али не да нас 
заштити већ да посматра шта радимо, с киме се срећемо и 
где идемо.

Сасвим одговорно тврдимо да су ти хулигани били 
у дослуху и организовани од старешине манастира, про-
тојереја Кире Ристова којег су назначили расколници још 
првог дана нашег доласка у манастиру, претходно мењајући 
законитог старешину Славчета Ристевског, назначеног на 
ту дужност од наше смерности. Поменути свештеник Киро 
Ристов био је кажњаван од нас за више преступа  које је 
направио и он им је био једини погодан да га назначе за 
старешину, знајући да жели да нам се освети.

Тако, 20/07.07.2002г. док смо ми са браћом и сес-
трама и неколико верника из Кавадарци и Неготино слу-
жили вечерње и имали монашење брата Марка, неколико 
хулигана и десетине старих изманипулисаних људи, скуп-
љало се у манастирском двору да би нам после нашег 
изласка ометало да уђемо у нашим келијама. Кад су нас 
известили да су толико мало, још за време богослужења, да 
будемо искрени нисмо се побојали јер као бројка било их је 
скоро толико колико смо били и ми заједно са верницима. 
Али тада нисмо знали да су то силеџије и плаћеници како се 
то после испоставило да их је платио старешина манастира 
уз „благослов” расколничког архиепископа Стефана.

Они су нас гурањем истерали из манастирског кру-
га и закључали манастирску порту. То је било негде око 
20 часова. Из унутрашњости манастирског круга вређали 
су нас најпогрднијим речима, псовали и пљували. Ми са 
браћама и сестрама и са свим верницима који су били на 
вечерње и остали су уз нас, мирно смо сведочили Христа 
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crucified and resurrected Christ. We hope, Your Holiness, that 
it would not sound hedonistic if we say that we felt nice to 
have been given the opportunity to witness in this way, our 
faith, which is the only that saves.

 Having seen that we were persistent and that we would 
remain in front of the monastery gate until morning, at about 
2.30 a.m. they started breaking the locks of the cells where 
we were accommodated, throwing our personal possessions 
out. After a while a truck came and they started to put our 
things in it. Unfortunately, all of this was happening before 
the eyes of the police. In fact, they were present from the very 
beginning of the persecution, but they did not make a single 
move to protect us. Things went too far when they remained 
indifferent to the brutes’ breaking of the locks and throwing 
out of our belongings. It was the same as if they themselves 
had cooperated in the crime.

At about 4 a.m. the truck drove out of the monastery 
and they asked us where to unload the things, threatening they 
would throw them out if we did not answer. Thus, we were 
forced to get into the cars of the faithful people, who stayed 
with us persistently all the time, and to go to our parents’ in 
Bitola where we could unload our things. We stayed, together 
with three brothers, in our parents’ flat which was empty, as 
they live in another one, while the sisters were accommodated 
in our parents’ weekend-house, about 12 km from Bitola. 
These places are too small for this number of people, but thank 
God we have a shelter, and glory to Him who bestowed us to 
witness Him to the schismatics.

In the apartment, where we live, we have adapted 
a room in which we now officiate. People from all parts of 
Macedonia come. It is certainly difficult that we don’t have 
places to officiate in other cities, but we hope to have them 
soon after Your prayers.

 Your brother in Christ and co-officiator,
+John Metropolitan of Veles and Vardar Valley
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распетог и васкрслог. Неће Вам ваша светости звучити хедо-
нистички ако Вам кажемо да нам је било чак и лепо то што 
нам се пружило шансе да на такав начин посведочимо веру 
која једино спасава.

Будући да су ти хулигани видели да смо упорни и 
да ћемо остати испред манастирске порте до јутра, негде 
око 2,30 ч. после поноћи почели су да разбијају браве 
по келијама у којима смо били смештени и да избацују 
напоље ствари. После неког времена довезли су неког 
камиона и почели да стављају ствари унутра. Све се ово 
на велику жалост догађало пред очима полиције. Они су 
били присутни још из почетка кад су нас протеривали 
преко манастирске порте и нису уопште никако реаговали 
да би нас заштитили. Али превршили су сву меру кад су 
остали равнодушни у ситуацији кад су хулигани ломили 
браве и избацивали ствари напоље. То је једнако саучешћу 
у криминалу.

Негде око 4ч. ујутро тај камион је изашо из манастира 
и питали су нас где да растоваре ствари јер ако не кажемо 
где онда ће их избацити напоље. Тако принуђени смо били 
да уђемо у возилима верника који су истрајно били уз нас 
читаво то време и да одемо код родитеља у Битољ, да би тамо 
растоварили ствари. Ми са још троје браће сместили смо се у 
стану наших родитеља који је био празан, јер они имају други 
стан где живе, а сестре смо сместили у викендицу родитеља, 
12 км. далеко од Битоља. То су мала места за толико људи, 
али хвала Богу што имамо кров над главом и слава њему што 
нас је удостојио да га посведочимо међу расколницима.

У стану у коме смо се сместили прилагодили смо 
једну просторију у којој богослужимо. Долазе људи из 
свих крајева Македоније. Наравно да је тешко то што за сад 
немамо просторије у другим градовима где да богослужимо, 
али надамо се да ћемо их ускоро по Вашим молитвама 
имати.
 

Ваш у Христу брат и саслужитељ,
+Јован Митрополит велески и повардарски
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HOLY  METROPOLIS OF 
VELES  AND VARDAR VALLEY

Protocol No.1013 dated on 09 September 2002

To
His Excellence
The Prime Minister of the 
Government of Republic of   
Macedonia
Mr. Ljubco Georgievski

Your Excellence,

If your brother sins against you, says the Gospel, go 
and show him his fault, just between the two of you. (Matt. 18:
15) Even later, if he will not listen, take up to other precautions, 
tell him to one or two other witnesses, and in the end before the 
Church and the public. 

So, We sent you a letter, Mr. Prime Minister, informing 
You that the Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley 
acceded to the liturgical and canonical unity with the orthodox 
ecumene and We explained the meaning of that. We reminded 
You that the Macedonian Orthodox Church has decided to 
accede to the liturgical and canonical unity with the Serbian 
Orthodox Church ever since 1992. We told you that the 
liturgical unity is the aim of every Orthodox Church, for 
without the liturgical unity the Church is not a Church but a 
schism. We received no answer to that letter.

We wrote one more letter to you later, in which we 
asked you to express yourself as to whether Mr. George 
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СВЕТА МИТРОПОЛИЈА 
ВЕЛЕСКА И  ПОВАРДАРСКА

Протокол бр. 1013 од  09. 09. 02

До
Неговото превосходство
Првоминистерот на Владата на 
Р.М.
г.Љубчо Георгиевски

Ваше превосходство,

Ако ти згреши братот твој, вели Евангелието, оди 
и покарај го насамо (Мат. 18,15). Дури од после, ако не 
те послуша, превземај други мерки, кажи го пред двајца 
или тројца други сведоци и на крајот пред Црквата и пред 
јавноста.

Така и ние, г-дине првоминистре, Ви испративме 
едно писмо во кое Ве известивме дека Велешката и По-
вардарска Света Митрополија влезе во литургиско и 
канонско единство со православната икумена и Ви об-
јаснивме што значи тоа. Ве потсетивме дека Македонската 
Православна Црква има одлучено да стапи во литургиско 
и канонско единство со СПЦ уште од 1992г. Ви кажавме 
дека литургиското единство е цел на секоја православна 
Црква, бидејќи без литургиско единство Црквата не е 
Црква туку раскол. На тоа писмо не добивме одговор. 

После тоа Ви напишавме уште едно писмо во кое 
баравме да се изјасните дали ставовите на г-динот Ѓор-
ѓи Наумов се ставови на владата или се ставови на еден 
непоправлив комунист и тоталитарец, Вие повторно не 
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Naumov’s positions are the positions of the government or are 
they positions of an incorrigible communist and totalitarian, 
but again You did not deign us with your answer. It might 
be that We are too small in Your eyes, especially since Your 
police tried to humiliate us, but the contemporary civilization 
considers it impolite not to answer a written address to the 
Prime Minister, even if it is from the minor and sinful like us, 
yet we still possess a rank: a bishop of the Church of God spread 
throughout the ecumene. Good manners is something people 
learn at a young age and, for somebody, it is probably too late 
to learn good manners at an older age, however administration 
can be learnt, or, at least should be learnt as an adult as well. 
After all, every organized state should have agencies that 
will remind the Prime Minister of his administrative duties. 
Therefore, if your manners are the reason for not responding, 
then, Your administration should not have neglected it, on 
condition this is an administration of an organized state.

You know that we supported you wholeheartedly in 
your efforts to reform the social system. We had supported 
you even before you came to power with expectations that 
You would follow Your words and carry out the long expected 
changes. You started well and You did what many before You 
would not dare do. You managed to cope with the military 
crisis quite well, even though in our opinion, you should have 
dealt with the terrorists much more decisively. You are blamed 
for the disintegration of Macedonia, but, we are convinced that 
if anybody else had been in charge they would not have been 
able to do anything better. Certain biological processes are 
irrepressible. They can only be delayed.

Yet, during our last encounter in April this year We 
were convinced in the numerous rumours about you. You have 
been overwhelmed with pride by the position you have. You 
have done many good deeds for the Church, You supported it 
financially, You passed a law for returning of property, a law 
for religious education, but all that was shattered when You 
put yourself in the role of a judge in the Church. Only a man 
self-confident and self-centred, a man over-conceited and full 
of arrogance can place himself above the Church and judge it. 
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нè удостоивте со одговор. Можеби ние сме мали во Ва-
шите очи особено откако Вашата полиција се обиде да 
нè понижи, но современата цивилизација го смета за не-
култура неодговарањето на писмено обраќање кон прво-
министерот, па нека е тоа и од малите и грешните како 
нас, но сепак сеуште со чин: епископ на Црквата Божја 
распространета насекаде во икумената. Културата се учи 
на детски години и за некого е веројатно доцна на старост 
да постане културен, меѓутоа, администрирањето се учи, 
или барем треба да се учи и како повозрасен, зашто за тоа 
на крајот на краиштата секоја организирана држава треба 
да има служби кои ќе го потсетуваат првоминистерот на 
неговите административни должности. Така, ако одго-
ворот на нашето писмо е пропуст на Вашата култура г-
дине првоминистре, тогаш не би требало да биде пропуст 
и на Вашата администрација, под услов ако е тоа адми-
нистрација на организирана држава. 

Вие знаете дека насекаде Ве поддржувавме во за-
ложбите за реформи на општествениот систем. Ве подр-
жавме уште пред да дојдете на власт, со очекување според 
Вашите зборови дека ќе ги направите долгоочекуваните 
промени. Добро почнавте и направивте она што многу-
мина пред Вас се плашеа да го започнат. Успеавте ре-
лативно добро да се снајдете и во воената криза, иако 
според наше убедување требаше многу порешително да се 
справите со терористите. Ви го припишуваат распаѓањето 
на Македонија, меѓутоа, убедени сме дека и било кој друг 
да беше на Ваше место не би можел ништо подобро да 
направи. Некои биолошки процеси се незапирливи. Може 
само малку да се одложат.

Сепак, она што многумина го зборуваа го потврдив-
ме при нашата последна средба во април годинава. Пози-
цијата на која сте, прекумерно Ве возгордеа. Направивте 
многу добра за Црквата, ја помагавте материјално, доне-
совте закон за враќање на имотите, закон за веронаука, 
но сето тоа го растуривте во миг, ставајќи се во улога на 
судија во Црквата. Само човек самоуверен и самољубив, 
човек превознесен и полн со гордост може да се стави 
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Mr Prime Minister, You did this by taking a side in the Church 
disputes. What is more, you did it, not in a political, polite and 
civilized manner but in a totalitarian, in a way that even the 
communists didn’t act. We only remind you that in 1989, the 
bishop Peter had a dispute in which the state interfered, but 
then, they did not dare react in a barbaric way as you did Mr. 
Georgievski. There were much greater riots by the priests and 
the people, but the police did not throw the bishop out in the 
street. Your police, now in the 21st century, did that. They threw 
out our humble self, together with our associates, in the street, 
what is more without a warrant, violating the Constitution of 
the Republic of Macedonia, Article 26 para.1 in which the 
inviolability of one’s home is guaranteed as well as Article 
13 para.3 of the Constitution of the Republic of Macedonia 
in which it is confirmed that the Church is separated from the 
state.

You present yourself as a Byzantinist which is very 
good, but that is not the same as the Caesar-papalism. Caesar-
papalism was a negative phenomenon in Byzantium and not 
a rule. At that time, just as now, there would be a similar 
John fighting against the impermissibly big influence of the 
ruler in the Church. At that time that John was Chrysostom, 
or Grammaticus, and now it is John of Veles, but it is for the 
same faith, the same God, the same truth, both then and now. 
Indeed, not only because of arrogance and self-sufficiency of 
the rulers did the Caesar-papalism appear, but also because 
of the inferiority of the church dignitaries. It was shown 
at the assembly during the consecration of the church St. 
Pantheleimon at Plaoshnik when you spoke like a theologian 
on behalf of the Church, while the dignitaries, who should 
have spoken on behalf of the Church, spoke like politicians. 
“The dignitaries” of the schismatic church are incapable of 
speaking or of working, most of them have less than an ounce 
of education, and the one they have is as if they had only 
attended evening classes. Thus, it comes to no surprise that 
they are inferior, but knowing you as God-loving and church-
loving, it is not good to use their incapability and inferiority so 
that you can govern the Church as well. God has not granted 
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над Црквата и да и суди. Г-дине првоминистре, Вие тоа 
го направивте со тоа што во црковните спорови фативте 
страна. И тоа не политички, културно и цивилизирано, 
туку тоталитаристички, онака како што тоа не го правеа 
ниту комуњарите. Само да Ве потсетиме дека во 1989г. вла-
диката Петар имаше еден спор во кој се замеша државата, 
но тогаш, тие не се осмелија да реагираат разбојнички, 
како што тоа го направивте Вие г-дине Георгиевски. Има-
ше многу поголеми бунтувања и на свештениците и на 
народот, но полицијата не го истера владиката на улица. 
Вашата полиција, сега во 21 век, тоа го направи. Ја истера 
нашата смиреност, заедно со нашите придружници на ули-
ца, и тоа без судска одлука, прекршувајќи го Уставот на 
Р.М. во чл. 26 ст.1, со кој се гарантира неповредливоста 
на домот, како и чл. 19 ст.3 од Уставот на Р.М. со кој се 
потврдува дека Црквата е одвоена од државата.

Самите се прикажувате како византофил, што е 
многу добро, но тоа не е исто што и цезаропапофилството. 
Цезаропапизмот е негативна појава во Византија, не пра-
вило. И тогаш, како и сега, ќе се најдело по некој ваков 
Јован да се бори против недозволено големото влијание 
на владетелот во Црквата. Тогаш тој Јован бил Златоуст, 
или Граматик, сега овој е Велешки, но и тогаш и сега 
заради истата вера, заради истиот Бог, заради истата 
вистина. Додуша, цазаропапизмот се јавувал не само за-
ради гордоста и самодоволноста на владетелите, туку и 
заради инфериорноста на црковните великодостојници. 
Тоа и се покажа на соборот при осветувањето на Св. Пан-
телејмон на Плаошник, кога Вие говоревте како теолог и 
од име на Црквата, а великодојстниците кои требаше да 
говорат од името на Црквата говореа како политичари. 
„Великодостојниците” на расколничката црква се неспо-
собни ниту да говорат ниту да делаат, многумина од нив 
немаат ниту два грама школо, а и она што го завршиле, 
го завршиле како вечерно училиште. Така, не е чудно што 
тие се инфериорни, меѓутоа, познавајќи ве како богољу-
бец и црквољубец не е добро да ја користите нивната 
неспособност и инфериорност за да управувате и со Црк-
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you such a right. Do not interfere with the Church and church 
affairs so that God would not take away from you what was 
once given to you. Whenever a ruler interfered with the 
Church affairs, at the same time he did great wrong not only to 
the Church, but also to the state. Firstly, because one can not 
expect to have a strong state if the Church is weak and only a 
weak Church can let the authorities interfere with the internal 
affairs of the Church; Secondly, God’s blessing to the state 
ceases, because the ruler has placed himself above the Church 
and the Church is God Himself, His body, and no one can be 
above it. The meaning and the purpose of existence is that the 
state becomes a Church and not the other way around.

Forgive our impertinence, but the term impertinence 
(drskost - in Macedonian) comes from the Church Slavonic 
- derznovenie, which means freedom. We hope that our 
freedom is in God and His love and that is why we are not 
afraid to declare it. For, what is the meaning of keeping 
silent about the truth? It is not as if there is something more 
important and more precious than the truth. That is why we 
are ready to suffer for the truth as we have already proven. 
We are prepared to bear even greater suffering than the one 
you prepared for us, Mr. Prime Minister, as You deprived us 
of a roof above our head and by using guns you expelled us 
from our home, just as once the bandits went after Christ, you 
denied us the basic human right to confess the faith, with a 
gun pointed at our head, for if your police did this, it is the 
same as if you had done it yourself. But it is more blissful to 
suffer for God and be humiliated and maltreated than to be rich 
and inhuman. Happiness is to meet God in the silence of the 
confidence which he rests on us as His sons and brothers. It is 
not happiness to become rich dishonestly, for fortune can only 
make you arrogant, and arrogance is the mother of all sins.

I am not a prophet, nor am I a prophet’s son; however, 
I know what history has shown many times: A state can never 
have a blessing when its ruler pretends to be a god. The 
Pharaohs pretended to be gods and Egypt decayed; the Roman 
Caesars pretended to be gods and Rome fell, the Turkish 
sultans did the same and the Ottoman Empire collapsed as 
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вата. Господ не Ви дал такво право. И за да не Ви го земе 
и она што Ви го дал, немојте да се мешате во Црквата и 
црковните работи. Секогаш кога еден владетел се мешал 
во работите на Црквата истовремено правел големо зло 
не само за Црквата туку и за државата. Прво, затоа што, 
ако е слаба Црквата не може некој да очекува дека ќе биде 
јака државата, а само слаба Црква може да остави власта 
да се меша во внатрешните работи на Црквата; Второ, 
секнува блгословот Божји на државата зашто владетелот 
се поставил над Црквата, а Црквата е самиот Бог, тело Не-
гово, и никој не може да биде над неа. Смисла и цел на пос-
тоењето е државата да постане Црква, не обратно.

Простете на дрскоста, но дрскост доаѓа од 
црковнословенското дерзновение кое значи слобода. Се 
надеваме дека нашава слобода е во Бога и во љубовта 
Негова и затоа не се плашиме да ја објавиме. Зашто која е 
смислата да ја премолчиме вистината? Како да има нешто 
поважно и поскапоцено од неа. Затоа, спремни сме да 
страдаме за вистината, како што впрочем и покажавме. 
И тоа не само со вакво мало страдање какво што ни го 
приредивте Вие г-дине првоминстре, да не лишите од 
покрив над главата и со пиштоли да не избркате од домот, 
како што некогаш разбојниците излегоа на Христа,  да 
ни ги ускратите основите човекови права на исповедање 
на верата, вперувајќи ни пиштол на главата, зашто штом 
Вашата полиција тоа го сторила исто како и Вие тоа да 
сте го направиле. Но, посреќно е да страдаш за Бога и да 
те понижуваат и малтретираат, отколку да бидеш богат, а 
нечовек. Среќа е да се сретнеш со Бога во тишината на 
довербата која тој ја полага врз нас, како синови и браќа 
Негови. Не е среќа да се збогатиш нечесно, зашто од 
богатството можеш само да се погордееш, а гордоста, пак 
е мајка на сите гревови.

Не сум ниту пророк, ниту пророчки син, меѓутоа, 
она што историјата на многупати го покажала, тоа го знам: 
Не може една држава да има благослов кога нејзиниот вла-
детел се прави дека е бог. Богови се правеле фараоните, 
Египет пропаднал, богови се правеле римските кесари, 
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well. Macedonia cannot have prosperity if its rulers want to 
be greater than God. And we shall repeat that you, by taking a 
side and by supporting one church side with the police, have 
put yourself in the role of a judge, which belongs to God only. 
The truth is not always in the majority. And your sin is greater 
because, knowing which side the truth is on, you chose the 
lie for your companion just to please the majority. But that is 
exactly what will overthrow you. Fake politics is the one built 
upon the majority, but not upon the truth at the same time. An 
ideal case is to be both with the majority and with the truth. 
But if a choice should be made, then it is far better to be with 
the truth than with the majority. Has not the apostle Paul 
taught us that: “if God is with us who can be against us?” And 
precisely that has been confirmed today. The infidels, atheists, 
communists, and even the Prime Minister rose against us, but as 
long as God is with us not even a single hair will lack from our 
head. Not that we weren’t maltreated, humiliated and insulted, 
but when God is with you, even when you suffer, the suffering 
is easy. We thank Him for deigning us with the possibility to 
suffer for the faith, but We remind you Mr. Prime Minister, 
that you have become a tool in the devil’s hands so that he 
can realize his goal, to strike against God and the truth. Thus, 
among other things you have become a fighter-against-God, a 
fighter with best intentions for the Church. But isn’t the path 
to Hell also paved with best intentions? And this will cost you. 
Now You have the power to behead us, just as Herod beheaded 
St. John when he told him the truth in his eyes. By fighting 
against God, you close the door for the future, for eternity, and 
not only for yourself, but being on a responsible position you 
close the door to the future for the major part of our people. 
By not reading or not wanting to read how the Patriarch Paul 
addressed the Macedonian people, by not listening, or again, 
not wanting to listen what the Patriarch Alexy announced for 
the Macedonian press, by not seeing or not wanting to see 
what the Patriarch of Antioch wrote, and generally how the 
whole orthodox Church reacted, You direct the entire future of 
our people to a Nowhere land.  

Is it not disgraceful that we and our companions are 
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Рим пропаднал, богови се правеле турските султани про-
паднало и Османслиското царство. Не може Македонија 
да има просперитет ако нејзините владетели сакаат да 
бидат поголеми од Бога. А, ќе повториме, Вие, со самото 
тоа што фативте страна и со полициска сила поддржавте 
една црковна страна се ставивте во улога на судија, на 
она што му припаѓа само на Бога. Не секогаш вистината 
е во мнозинството. А, Вашиот грев е толку поголем што 
знаејќи на која страна е вистината, ја одбравте лагата за 
сопатник, само за да му се додворите на мнозинството. 
Но, токму тоа ќе Ве собори. Лажна политика е онаа која 
се гради само врз мнозинството, а не истовремено и врз 
вистината. Идеален случај е да бидеш и со мнозинството 
и со вистината. Меѓутоа, ако треба да се одбира, тогаш е 
подобро да бидеш со вистината, отколку со мнозинството. 
Зар не нè учи ап. Павле дека; ако е Господ со нас кој ќе е 
против нас? И токму тоа се потврди сега, во наше време. 
Станаа незнабошците, атеистите, комуњарите, дури и 
првоминистерот на владата стана против нас, но штом 
Господ е со нас ниту влакно од главата не може да ни 
фали. Не дека не бевме малтретирани, понижувани  и на-
вредувани, туку затоа што кога Господ е со тебе и тогаш 
кога страдаш, страдањето е лесно. Нему Му благодариме 
што нè удостои да страдаме заради верата, но Вас г-дине 
првоминистре Ве потсетуваме дека станавте орудие во 
рацете на ѓаволот за да ја оствари својата цел, да удри 
против Бога и вистината. Така, покрај другото, станавте и 
богоборец. Богоборец со најдобри намери за Црквата. Но, 
не е ли и патот кон пеколот поплочен со најдобри намери? 
А, тоа ќе Ве чини. Сега, Вие имате власт да ми ја отсечете 
главата, како што Ирод му ја отсече на Св. Јован кога тој 
му ја кажа вистината во очи. Борејќи се против Бога, Вие 
ја затворате вратата за иднината, за вечноста и тоа не само 
за себе, туку бидејќи сте на одговорно место ја затворате 
вратата за иднината на поголемиот дел од нашиот народ. 
Не читајќи или не сакајќи да прочитате како се обрати 
патријархот Павле до македонскиот народ, не слушајќи 
или, пак, не сакајќи да слушнете што изјави патријахот 
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kept for half an hour on exiting or entering the country’s 
borders as if that maltreatment would change our mind and 
would bring us back to the schismatics? If you think more 
carefully, the schism is to your own detriment because the state 
that has a schismatic Church, hasn’t got the blessing of God. 
The schism is a sick state of the human souls. If the majority 
in one state are schismatics it means that the schizophrenia has 
grown into an epidemic. First you ought to be divided within 
in order to find it normal to be in a schism with the entire 
orthodox ecumene.

They can call us traitors, but we have not betrayed a 
single inch of Macedonia, Mr. Prime Minister. On the contrary, 
We were the first, as Metropolitan of Veles and Vardar Valley, 
to stand in defence of the fatherland, even before the Synod 
came out with an official position. You well know that we 
visited the army and the police on the battle fields many 
times, encouraging the people to endure the difficulties, for we 
thought that was our share of patriotism to show. As a matter 
of fact, the people who actually betrayed Macedonia are those 
who started calling the real patriots traitors. But that has also 
happened in the history. 

They can call us financial embezzler, but the Living 
God is our witness that we have never used a single denar for 
ourselves. After all, what is the meaning of the term “ourselves” 
when We have no family, no inheritance and all we have will 
remain for the Church, and those who robbed the state now 
make a reassessment of the financial work of the bishop John. 
This is a parody that can only happen in Macedonia, for in 
our country, whenever the state finds it suitable the Church 
is not separated from the state, so the state can interfere 
in everything, although, according to the Constitution the 
Church and the State are separated. But let this miracle be. 
We would only remind you of St. Athanasius the Great, a 
pillar of the orthodoxy, for since they couldn’t accuse him of 
heresy, he was accused of financial scandals, that he allegedly 
encouraged people not to pay taxes to the emperor, that he was 
selling certain “linen albs” from which he profited, and as a 
result, he was expelled from the his cathedra. God brought him 
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Алексеј за македонскиот печат, не гледајќи или не сакај-
ќи да видите што напиша Антиохијскиот патријарх и 
воопшто како одреагира целата православна Црква, Вие 
ја упатувате целата иднина на нашиот народ кон земјата 
Недојдија .

Не е ли срамно, при излегување и влегување на 
граничните премини во земјава да нè држат нас и нашата 
придружба по половина час, како небаре тоа малтретирање 
ќе не премисли и ќе не врати кај расколниците? Ако малку 
подобро размислите, расколот е во Ваша штета, затоа што 
државата во која има расколничка црква нема благослов од 
Бога. Расколот е болна состојба на душите човекови. Ако 
повеќемина во една држава се расколници, тоа значи дека 
схизофренијата прераснала до облик на епидемија. Прво 
треба да си поделен во себе, за да ти биде нормално да 
бидеш во раскол со целата православна икумена.

Можат нас да нè нарекуваат предавници, но 
ние г-дине првоминистре не предадовме ниту педа од 
Македонија. Напротив, први, уште пред Синодот да се 
огласи, како Митрополит Велешки и повардарски станавме 
во одбрана на татковината. Убаво знаете дека многу пати 
ја посетувавме војската и полицијата на бојните полиња 
храбрејќи ги да издржат во тешкотиите, зашто сметавме 
дека тој е делот од нашиот патриотизам што ние можеме 
да го покажеме. Тие што фактички ја предадоа Македонија, 
сега почнаа да ги нарекуваат предавници вистинските 
патриоти. Но, и тоа било во историјата.

Можат да нè нарекуваат финансиски малверзатори, 
меѓутоа, Живиот Бог ни е сведок дека ниту еден денар не-
маме присвоено за себе. На крај, што значи тоа за себе, кога 
немаме ниту семејство, ниту наследство, сè што имаме ќе 
остане за Црквата, а токму оние кои ја украдоа државата 
сега прават проверка на материјално финансиското ра-
ботење на владиката Јован. Тоа е пародија која може 
да се случи во Македонија, зашто кај нас, кога тоа не и 
одговора на државата, Црквата не е одвоена од неа, па 
може државата да се плетка во сè, иако според уставот, 
Црквата и државата се одвоени. Но, нека помине и тоа 



202       

back again, for a light is not to be covered but it is to be put on 
the table so that everybody can see it. Two years later he was 
persecuted again. Thus, five times persecuted and five times 
back, he finally passed away in his cathedra in Alexandria. 
Such is the destiny of great men Mr. Prime Minister. They are 
our consolation and our strength in the martyrdom in which 
You pushed us.

It might seem belated, but after the mess with which 
you left us Mr. Prime Minister, it is now that we found, first 
a place, and then time to write these lines. Until recently, We 
had nowhere to lean our head. We hope that you, despite all 
your duties, will find some time to answer this letter. Unless 
you answer us it will remain that you answer before the future 
which creates its own history. Be wise and do it in the present, 
for if you do it before the history, We doubt that not even 
St. Pantheleimon, or the Life-giving Source, not Veljusa, or 
Vodocha, and ten times as many, will be enough to do that.

With due respect,

+John, Metropolitan of Veles and Vardar Valley
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чудо. Само да Ве потсетиме дека на Св. Атанасиј Велики, 
столб на православието, откако не можеле да го обвинат 
за кривоверие, му наместиле финансиски скандали дека 
наводно ги терал луѓето да не плаќаат данок на царот, дека 
продавал некакви „ленени стихари” од кои тој имал полза, 
и затоа бил прогонет од катедрата. Бог повторно го вратил, 
зашто светло не се става под поклоп туку на маса, за сите 
да го гледаат, но после две години пак бил прогонет. И 
така, пет пати гонет и пет пати се враќал, за конечно во 
мир да умре на својата катедра во Александрија. Таква е 
судбината на големите луѓе г-дине првоминистре. Тие се 
нашата утеха и нашата сила во мачеништвото во кое Вие 
нè отеравте.

Можеби изгледа задоцнето, но после нередот кој 
ни го оставивете г-дине првоминистре, дури сега најдовме 
прво простор, а потоа и време за да ги напишеме овие 
редови. До скоро немавме ниту глава каде да наслониме. 
Се надеваме дека Вие и покрај сите должности ќе најдете 
малку време да ни одговорите. Во колку не ни одговорите 
ќе остане да одговарате пред иднината која создава своја 
историја. Бидете мудар и направете го тоа во сегашноста, 
зашто ако тоа го правите пред историјата, за неа не 
веруваме дека ќе Ви бидат доволни ниту Св. Пантелејмон, 
ниту Животоворен источник, ниту Водоча, ниту Вељуса, 
ниту десет пати по толку.

Со должна почит,

+Јован Митрополит велески и повардарски 
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Holy Synod of Bishops
of the Serbian Orthodox Church

Number: _______
September 9, 2002
Belgrade

To Mister Ljubco Georgievski,
Prime Minister of the Government of 
the Republic of Macedonia
Skopje

Subject: the partiality of the governmental agencies of the 
Republic of Macedonia with regard to the problems 
of the Orthodox Church in Macedonia

Mister Prime Minister,

We address You on the occasion of certain recent 
disturbing events in the Republic of Macedonia, related to the 
life and problems of the Orthodox Church in Your country.

You are familiar, of course, with the fact that the 
continuous discussions, negotiations and agreements on 
the surpassing of the church schism resulted in a mutual 
proposal by the two authorised church commissions, signed 
in Nis on May 17 this year, also, that this proposed or draft 
agreement for the surpassing of the schism (abbreviated and 
imprecisely referred to in the press as “the Nis Agreement”), 
accepted and approved by the Holy Assembly of Bishops 
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of the Serbian Orthodox Church at the end of May this 
year, was proclaimed by all the local Orthodox Churches as 
canonically correct and acceptable to all. You also know that 
the Synod of the uncanonical Macedonian Orthodox Church, 
at first, with most of the votes in favour, accepted it, and 
then, under the various influences and pressures, rejected it 
through an announcement to the public, without an official and 
conscientious answer to Our Assembly’s letter in which we 
announced that we accept and approve of the draft agreement. 
You, most probably, are not familiar with the rules of conduct 
in the official communications between church institutions and 
persons, but be certain that this behaviour of the uncanonical 
and unrecognised, in essence – why shy before the truth? 
– self-named, Synod towards the Assembly of an Orthodox 
Church, ranged sixth in the dyptichs of the orthodox ecumene, 
immediately after the ancient eastern Patriarchates and the 
Moscow Patriarchate, is an unprecedented incident in the 
previous history of the Church.

Being convinced in the absolutely unreliable and 
inconsistent church policy of the Synod from Skopje - if there 
is any such at all - on the grounds of our canonical authority, 
and before all, on the basis of our responsibility towards the 
unity of the Church and the spiritual good of all of its faithful, 
We have sent an invitation to the bishops, clerics, monks, nuns 
and believing people who live in the Republic of Macedonia so 
that each of them should analyse his/her Christian conscience 
and decide whether they will still stay in the schism, whose 
leaders, intentionally or accidentally, work on its prolongation 
to infinity or they will accede the liturgical and canonical 
communion with the Serbian Orthodox Church, and by this 
with the worldwide Orthodoxy. Our summons received a 
response only by His Eminence the Metropolitan of Veles and 
Vardar Valley kyr John, and not only in his own name, but also 
in the name of his Eparchy. From the moment that we accepted 
His Eminence in communion and unity, he is – not only in 
our own eyes, but also in the eyes of all the local Orthodox 
Churches in the world – the only canonical and legal orthodox 
bishop on the territory of the Republic of Macedonia.
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After this reminder, we shift to the immediate purpose 
of our letter. After the announcement of his decision, His 
Eminence the Metropolitan John was exposed to a harassment 
and persecution unseen in the annals of the Church in our 
regions, even in the period of the most severe titoism or 
bolshevism, and without any grounds in the ecclesiastical 
legislation or the constitutional law. He was forced out of 
his bishopric cathedra and the building of the Metropolis 
in Veles, and later from the monastery Saint George near 
Negotiono, on the river Vardar, thus, today he lives as an 
exile in a private apartment in his native city, Bitola. In the 
confusion of all of these mentioned events, the state agencies, 
to be more precise the police, have never given safety and 
protection to the endangered metropolitan, the one to which 
is entitled any citizen in any given democratic country or at 
least the one enjoyed by the amnestied Albanian terrorists in 
Your country. On the contrary, the policemen cold-bloodedly 
observed the violence committed over the legal bishop of the 
Orthodox Church and a loyal citizen of his own country, or, 
they even participated in the violent acts side by side with the 
manipulated and crazed mob. We have precise information 
about all of this.

We remind You, on this occasion, of Your positions 
expressed in the conversation We had, during Your visit 
in Belgrade, which we accepted as proper and worthy of a 
statesman, as well as of Your initial neutral position and lack 
of involvement in the intra-church relations and arguments, 
manifested after the accession of the metropolitan John to 
the worldwide Orthodoxy. We protest, with bitterness and 
indignation, against the police and all other sorts of violence 
executed over him, and we very well know that he is not 
alone and that beside him are most of the truly believing 
orthodox people in Macedonia. We appeal to You to influence 
the Governmental structures and agencies to level up above 
the attempt of the ideologically-political treatment of this 
painful problem and to allow the orthodox faithful, not less 
the clerics and monks, at least the rights that they have in the 
tolerant-democratic countries with Muslim majority, - such 
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as Syria, Lebanon, Jordan, Egypt and other, - the right to 
choose their jurisdiction and ecclesiastically-legal status and 
similar. In basic terms, today nowhere in Europe, not even 
in the Republic of Macedonia can there be a “national” and 
“seditious” Church. And even less can the state arbitrate in 
the confusing issue about which ecclesiastical jurisdiction is 
“nationally correct”, and which is, the allegedly, “traitorous”. 
Regarding these issues, the history can prepare unexpected 
and unpleasant surprises.

Not as a means to effecting pressure, but simply 
because of the credibility and acting according to conscience, 
the copy of this letter will be delivered to all relevant 
international institutions, as well as to the international church 
and civil public. 

Mr. Prime Minister, please receive our best wishes.

+Pavle
Archbishop of Pec,

Metropolitan of Belgrade and Karlovci and
Patriarch of Serbia 

Chairman of the Holy Synod of Bishops
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ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА НА 
АНТИОХИЈА И НА ЦЕЛИОТ ИСТОК

До 
Неговото Високопреосвештенство
Митрополитот велешки и повардарски г. Јован

Ваше Високопреосвештенство,

Со голема радост ја примивме веста од нашиот 
брат во Христа, Неговото Блаженство, Митрополитот 
белградско-карловачки и Патријарх српски Павле дека 
Вие, заедно со свештенството и верниот народ од Вашата 
епархија одлучивте повторно да стапите во потполно 
литургиско и канонско единство со Српската Православна 
Црква.

Се молиме благословот Божји да е на Вас и на сите 
од заедницата многу години и ја благословуваме оваа 
иницијатива.

+Игнатиј IV
Патријарх на Антиохија и на целиот исток

Дамаск
30 Август, 2002
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 HOLY ASSEMBLY OF BISHOPS
 OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

ASno. 3/rec.9
23 September 2002
Belgrade

To
His Eminence
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
kyr kyr John

Your Eminence,

We inform Your Eminence with brotherly love that 
the Holy Assembly of Bishops reached this decision at the 
meeting held under the above given number and date:

“In accordance with its previous decisions (ASno. 6/59 
rec. 57 dated on 17 June, 1959 and ASno. 50/rec.7 dated on 15 
September, 1967) and in accordance with the agreements and 
proposals of the Commission of the Holy Assembly of Bishops 
of the Serbian Orthodox Church and the Commission of the 
Holy Synod of the Macedonian Orthodox Church concluding 
with the Draft Agreement on establishing church unity, passed 
in Nis on 17 May 2002, and confirmed by the Holy Assembly 
of Bishops of the Serbian Orthodox Church (ASno.38/rec.16 
dated on 23 May 2002), the Holy Assembly of Bishops:

1. Once again confirms the canonical status of the 
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СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ САБОР
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

АСброј 3/зап. 9
23. септембра 2002. године
у Београду

Његовом Високопреосвештенству
Митрополиту велеско - повардарском
г.г. Јовану

Ваше Високопреосвештенство, 

Братољубиво обавештавамо Ваше Високопреосвеш-
тенство да је Свети Архијерејски Сабор, у седници својој 
под горњим бројем и датумом, донео ову одлуку:

„Сагласно својим претходним одлукама (АСбр. 
6/59/зап. 57 од 17. јуна 1959. године и АСбр. 50/зап. 7 од 
15. септембра 1967. године), и у складу са договорима 
и предлозима Комисије Светог Архијерејског Сабора 
Српске Православне Цркве и Комисије Светог Синода 
Македонске Православне Цркве закључно са Нацртом 
споразума о васпостављању црквеног јединства, 
донесеним у Нишу, 17. маја 2002. године, и потврђеним 
од Светог Архијерејског Сабора Српске Православне 
Цркве (АСбр. 38/зап. 16 од 23. маја 2002. године), Свети 
Архијерејски Сабор:
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widest possible autonomy for the Orthodox Church 
in the Republic of Macedonia, that is, the Ohrid 
Archbishopric, under the conditions foreseen by the 
Nis Draft Agreement on establishing church unity;

2. With great regret concludes that, unlike the Holy 
Assembly, the Holy Synod of the Macedonian 
Orthodox Church has never officially and responsibly 
expressed its attitude regarding the proposals of the 
relevant mutual Commissions;

3. With reference to that, the Holy Assembly is astonished 
by the decision no.161 dated on 6 July 2002 of the 
Holy Synod of Macedonian Orthodox Church (and 
the subsequent letters of the Archbishop of Ohrid and 
Metropolitan of Skopje, kyr Stephan to His Holiness the 
Patriarch of Serbia, kyr Paul) with which the eparchial 
bishop of the eparchy of Veles and Vardar Valley, His 
Eminence, the Metropolitan kyr John “is suspended 
from duty” only because he accepted liturgical and 
canonical unity with the Serbian Orthodox Church and 
with the entire orthodox ecumene, a unity confirmed by 
the Assembly; that decision is as much inconceivable 
as it was reached with no trial, contrary to the entire 
canonical Tradition of the Orthodox Church; thereby, 
among other things, the decision was reached by the 
three bishops, who had signed personally the very 
same Draft Agreement in Nis, as members of the 
Commission of the Macedonian Orthodox Church 
which was the reason why Metropolitan John was 
deprived of his Episcopal cathedra;

4. Again with regret ascertains that the violence 
committed over His Eminence, the Metropolitan of 
Veles and Vardar Valley kyr John, provoked by that 
uncanonical decision, his expelling from his Episcopal 
seat and Eparchy, as well as from the monastery of St. 
George near Negotino, represents an utmost violation 
of the ecclesiastical and canonical rights, as well as of 
the basic human rights by the Holy Synod and the state 
authorities of the Republic of Macedonia;
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1. још једном потврђује канонски статус најшире 
могуће аутономије за Православну Цркву у Републици 
Македонији, односно Охридску Архиепископију, под 
условима предвиђеним нишким нацртом Споразума о 
васпостављању црквеног јединства;

2. са не малим жаљењем констатује да, за разлику 
од њега, Свети Синод Македонске Православне Цркве 
ни једанпут није званично и одговорно изнео свој став у 
односу на предлоге релевантних заједничких комисија;

3. у вези с тим, запањен је одлуком Светог Синода 
Македонске Православне Цркве бр. 161 од 6. јула 2002. 
године (и потоњим писмима Архиепископа охридског 
и Митрополита скопског Господина Стефана Његовој 
Светости Патријарху српском Господину Павлу), којом 
„разрешује дужности“ епархијског Архијереја Велеско-
повардарске епархије Његово Високопреосвештенство 
Митрополита Г. Јована само зато што је прихватио 
литургијско и канонско јединство са Српском 
Православном Црквом и са читавом православном 
икуменом, а које јединство овај Сабор потврђује; та одлука 
је утолико несхватљивија што је донета без икаквог суда, 
противно целокупном канонском Предању Православне 
Цркве; при том су је, између осталих, донели и тројица 
Архијереја који су као чланови Комисије Македонске 
Православне Цркве потписали својеручно исти тај Нацрт 
споразума у Нишу због кога су Митрополита Јована 
лишили епископске катедре;

4. такође са жаљењем констатује да насиље 
извршено над Његовим Високопреосвештенством 
Митрополитом велеско-повардарским Господином Јо-
ваном, подстакнуто том противканонском одлуком, 
избацивање истог из његовог Епископског двора и 
Епархије, као и из манастира Светог Ђорђа код Неготина, 
представља вапијуће гажење како црквено-канонских тако 
и елементарних људских права од стране Светог Синода и 
државних органа Републике Македоније;

5. са горе наведених разлога, уз сагласност свих 
помесних православних Цркава, наведену одлуку Светог 
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5. Because of the above given reasons, with consent of 
all the local orthodox Churches, declares the given 
decision of the Holy Synod of the Macedonian Orthodox 
Church to be invalid, considering it uncanonical and 
unecclestiastical and still recognizes His Eminence the 
Metropolitan John as canonical bishop of the eparchy 
of Veles and Vardar Valley;

6. With brotherly love asks the Holy Synod of the 
Macedonian Orthodox Church, in the shortest possible 
period after the delivery of this act, to annul its 
decision no.161 dated on 6 July 2002, and to allow 
His Eminence, the Metropolitan kyr John, who is 
recognized as canonical bishop by this Assembly, back 
into His Eparchy; and thereby appoints His Eminence, 
the Metropolitan of Veles and Vardar Valley, kyr John, 
an Exarch of the Archbishop of Pec and Patriarch of 
Serbia for all eparchies of the Ohrid Archbishopric, with 
all rights to officiate, serve and teach, emphasizing that 
this decision will be valid until the full establishment of 
the canonical order in accordance with the autonomous 
status of the Ohrid Archbishopric

7. Expresses its readiness for further fraternal dialogue 
for establishing full liturgical and canonical unity of the 
Ohrid Archbishopric, that is, the Macedonian Orthodox 
Church, with the Serbian Orthodox Church and with 
the entire orthodox ecumene; if the present hierarchy 
does not fulfil its mentioned canonical duty and does 
not express willingness and readiness to cooperate 
with the Serbian Orthodox Church and consequently 
with the orthodox ecumene, the Assembly will be 
forced to undertake further canonically justified steps 
towards the establishment of the canonical order in the 
Orthodox Church in the Republic of Macedonia at its 
first regular meeting

8. It also appoints the Holy Synod of Bishops to compose 
and to send an appropriate reply to the Archbishop 
of Ohrid and Metropolitan of Skopje, kyr Stephan 
referring to his Announcement to the public and the 
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Синода Македонске Православне Цркве проглашава 
ништавном, сматрајући је антиканонском и антицрквеном, 
и признаје и даље Његово Високопреосвештенство 
Митрополита Г. Јована за канонског епископа велеско-
повардарске епархије;

6. братољубиво позива Свети Синод Македонске 
Православне Цркве да у најкраћем могућем року, по 
уручивању овог акта, стави ван снаге своју одлуку 
бр. 161 од 6. јула 2002. године и омогући Његовом 
Високопреосвештенству Митрополиту Господину 
Јовану, признатом од овог Сабора за канонског Епископа, 
преузимање његове Епархије; при том именује Његово 
Високопреосвештенство Митрополита велеског и 
повардарског Господина Јована Егзархом Архиепископа 
пећког и Патријарха српског за све епархије Охридске 
Архиепископије, са свим правима служења, 
чинодејствовања и учења, уз напомену да ће ова одлука 
бити на снази све до васпостављања потпуног канонског 
поретка у складу са аутономним статусом Охридске 
Архиепископије;

7. изражава своју спремност за даљи братски 
дијалог ради успостављања пуног литургијског и 
канонског јединства Охридске Архиепископије, односно 
Македонске Православне Цркве, са Српском Православном 
Црквом и читавом православном васељеном; уколико 
пак њена садашња јерархија не испуни своју наведену 
канонску обавезу и не покаже добру вољу и спремност 
за сарадњу са Српском Православном Црквом, а самим 
тим са православном васељеном, биће приморан да на 
свом првом редовном заседању предузме даље канонски 
оправдане кораке за васпостављање канонског поретка у 
Православној Цркви у Републици Македонији;

8. ставља, такође, у дужност Светом Архијерејском 
Синоду да сачини и упути адекватан одговор Архиепископу 
охридском и Митрополиту скопском Господину Стефану 
на његово Саопштење за јавност и на писмо упућено 
Његовој Светости Патријарху српском Господину Павлу 
и другим предстојатељима помесних Цркава, препуно 
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letter sent to His Holiness, the Patriarch of Serbia, kyr 
Paul and to the other primates of the local Churches, 
full of canonical and historical vagueness and 
inaccuracies

9. It also appoints the Holy Synod of Bishops to ask the 
highest Governmental agencies of the Republic of 
Macedonia to enable His Eminence, the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley, kyr John, an undisturbed 
return to his Eparchy and performance of his regular 
episcopal duties in accordance with the positive 
legislation of his country and with the commonly 
accepted standards of the international law.”

Honoured to inform Your Eminence about the previous 
decision of the Holy Assembly of Bishops,

Your Eminence’s brother in Christ,
+Paul

Chairman of the Holy Assembly of Bishops
АЕМ and Patriarch of Serbia
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канонских и историјских нејасноћа и нетачности;
9. такође ставља у дужност Светом Архијерејском 

Синоду да од највиших државних органа у Републици 
Македонији затражи да, у складу са позитивним 
законодавством своје земље и са општеприхваћеним 
стандардима међународног права, омогуће Његовом 
Високопреосвештенству Митрополиту велеском и 
повардарском Господину Јовану несметани повратак 
у његову Епархију и обављање његових редовних 
архипастирских дужности.“

О предњој одлуци Светог архијерејског сабора, 
част Нам је обавестити Ваше Високопреосвештенство, с 
молбом ради знања.

Вашег Високопресвештенства у Христу брат,

Председник Светог архијерејског сабора
АЕМ и Патријарх српски

+Павле
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 Orthodox Ohrid Archbishopric 

 Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley
                                                

Protocol No.1029 dated on 13 October 2002

To 
the Holy Synod of Bishops of the 
Macedonian Orthodox Church 
which dwells in schism with the 
Orthodox Church

Brother Bishops,

If you consider that you are doing well for the Church 
by compromising our humbleness, then you may as well 
continue doing this in an even more untrue and vulgar manner 
than until now. You have released so many untruths through 
to the public that they will be harmful to the Church for many 
years to come. Since you have forgotten that the bishop is a 
catholic person, that according to the Canons of the Church 
he is thoroughly protected and for the exact reason that if his 
name is tainted the entire Church is tainted. It is our duty as 
an Exarch of the Ohrid Archbishopric to remind you that you 
have gone too far. You have gone too far in the roughness, the 
violence, the deceits, but especially in your inhumanity and 
the canonical offences you have done. You probably think 
that because you have no canonical unity with the Orthodox 
Church, you have the right to discard all the Canons of the 
Church? So far you have only been schismatics, but by 
discarding the Canons you are also becoming heretics. 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

Протокол бр.1029  од 13. 10. 2002
 

До
САС на МПЦ
кој е во раскол со 
Православната Црква

Браќа архијереи,

Ако сметате дека добро правите за Црквата со 
тоа што ја компромитирате нашата смиреност, тогаш 
продолжете тоа да го правите уште поневистинито и 
уште повулгарно од тоа до сега. Пропуштивте во јавноста 
толку многу невистини што ќе бидат на штета на Црквата 
многу години. Бидејќи заборавивте дека епископот е 
соборна личност, дека според каноните на Црквата тој 
е максимално заштитен, токму од причината што ако се 
валка неговото име се валка и целата Црква, должност 
ни е како егзарх на Охридската архиепископија, да ве 
потсетиме дека претеравте. Претеравте во грубоста, во 
насилството, во измамите, но особено претеравте во 
нечовештината и канонските престапи кои ги правите. 
Веројатно сметате дека бидејќи немате канонско единство 
со Православната Црква, имате право да ги отфрлите сите 
канони на Црквата? До сега бевте само расколници, но 
отфрлајќи ги каноните веќе постанувате и еретици.

Прво ги прекршивте каноните со одлуката на 
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First you violated the Canons with the decision to 
“terminate” our humbleness’ “employment relations” with 
the Macedonian Orthodox Church, which uncanonical gesture 
proved that you do not differ yourself from the management of 
a pyjama-producing factory. They are not obliged to preserve 
the Canons of the Church, however, you have given your oath 
to do it. If by any chance you are not familiar with what you 
are obliged to know, we would like to use this opportunity to 
remind you for the second time that the banishment of a bishop 
from his cathedra without a trial is thoroughly inconsistent 
with the Canons of the Church of God.

The history of the Church has proven that one 
uncanonical decision generates many others and this is exactly 
what happened with your uncanonical decision. It led you 
into a different situation, unknown to the canonical field of 
the Church, for you gave the Metropolis of Veles and Vardar 
Valley to the Holy Synod of Bishops of the MOC while the 
Metropolis is neither emptied nor widowed, because its 
Metropolitan is neither deceased nor is he under a prohibition 
to officiate, nor has he been convicted. This is by far unseen, 
but with you everything is possible, so it will probably happen 
as in the anecdote with the priest who said that it was also 
possible to celebrate the Liturgy with plum brandy, and not only 
with wine. You quickly realised that this doesn’t work and that 
your invention is ineffective in practice, thus you appointed an 
administrator of the Metropolis, the Metropolitan Timothy. He, 
on the other hand, probably ashamed and aware that all these 
actions are against the Church and against the Canons of the 
Church, presented himself as a sort of a coordinator and not an 
administrator. He invented a term completely unknown to the 
ecclesiology and the ancient canonic law of the Church, and by 
doing that he involuntarily showed the identity of the Church 
he belongs to. Just like the political parties in the Parliament 
have their coordinators, so does the schismatic Church, which 
acts as a political party itself by setting its own coordinators. 

However, to make things worse, this coordinator, 
acts neither as a coordinator nor as an administrator, but as a 
chosen and enthroned Metropolitan of the Metropolis of Veles 
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нашата смиреност да и „престане работниот однос” во 
МПЦ, со која неканонска постапка всушност покажавте 
дека не се разликувате од раководството на некоја 
фабрика која произведува пижами. Тие не се обврзани 
да ги чуваат каноните на Црквата, меѓутоа, вие сте дале 
заклетва за тоа. Ако случајно не го знаете тоа на што сте 
обврзани да го знаете, ја ползуваме приликава по втор пат 
да ве потсетиме, дека протерувањето на еден епископ од 
својата катедра без судски процес и пресуда  е потполно 
несогласно со канонскиот поредок на Црквата Божја.

Историјата на Црквата покажала дека една 
неканонска постапка повлекува и низа други, а тоа и се 
случи со вашата неканонска одлука. Ве одведе во друга 
состојба, непозната за канонското подрачје на Црквата 
и поставивте со митрополијата велешка и повардарска, 
која не е упразнета или овдовена, бидејќи нејзиниот 
митрополит ниту е упокоен, ниту е под забрана на 
свештенодејство, ниту е осуден, да управува САС на МПЦ. 
Тоа досега е невидено, но кај вас е сè можно, па веројатно 
утре ќе се случи како што рекол и оној поп во анегдотата, 
дека е можно да се служи Литургија и на ракија, не само 
на вино. Брзо видовте дека тоа небива, дека вашиот изум 
во пракса е неспроведлив и поставивте админостратор 
на митрополијата во лицето на митрополитот Тимотеј. 
Тој, пак, веројатно од срам што сепак е свесен дека сите 
овие постапки се противцрковни и противканонски, 
себе си се претставува како некаков координатор, не 
администратор. Измисли термин, потполно непознат во 
еклисиологијата и вековното канонско право на Црквата, 
но со тоа и несвесно го покажа идентитетот на црквата на 
која припаѓа. Како што политичките групи во собранието 
имаат свои координатори, така и расколничката црква, која 
и самата дејстува како политичка паритија, си поставувала 
свои координатори.

Но, за глупоста да биде уште поголема, тој 
координатор, не делува ниту како координатор, ниту 
како администратор, туку како избран и интронизиран 
митрополит на велешката и повардарска митрополија. За 
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and Vardar Valley. He already ordained three priests within 
a period of two months, a practice that shouldn’t be applied 
even by an administrator of an emptied diocese. He changed 
the holy antimneses signed by our humbleness and replaced 
them with his own. It is the biggest proof that he surpassed 
the authorisations even of an administrator, but the problem 
does not lie within him. The Metropolitan Timothy is a person 
with limited abilities, a Serb, who renounced his nationality 
in order to gain powers but he still hasn’t learnt how to speak 
Macedonian. It is a problem if everybody in the Synod thinks 
like him. And it seems they do. If there were a difference in 
opinions, then it would have been known by now. 

You have created an image among the orthodox 
Churches that you are unstable people, people who don’t know 
what they want and who easily retrieve their signatures. How 
long will you remain in a schism for ethnophiletistic reasons? 
Is there anything in this world worth more than the salvation 
and the union with God? And in the schism, my brothers, there 
is no salvation because there is no Holy Spirit. We didn’t invent 
this; this is a doctrine of the Church from the most ancient 
times, a doctrine of St. Cyprian of Cartage and St. Augustin of 
Hippo. Do not forget that your responsibility is far greater then 
the one of the priests or the laymen, and far greater than the 
one of the politicians and the presidents of countries, so you 
better start behaving like bishops. 

God is our witness that we write all this with best 
intentions, however it is up to your good will how you will 
interpret this and once and for all accede to the Church or still 
remain outside its borders. 

Your Brother,

+John
Metropolitan of Veles and Vardar Valley 

and Exarch of Ohrid
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време од два месеца, веќе ракоположи тројца свештеници, 
пракса која не треба да ја прави ниту месобљустителот 
на упразнета епархија. Ги промени светите антиминси 
потпишани од нашата смиреност и постави свои. Тоа е 
најголемиот доказ дека тој ги надминал овластувањата 
дури и на админстратор, но не е проблемот во него. 
Митрополитот Тимотеј е човек со ограничени способности, 
Србин кој заради власт се откажал од српстовото, но 
сеуште не научил да зборува македонски. Проблем е ако 
сите во Синодот мислат како него. А, изгледа дека сите 
така мислат. Зашто ако имаше разлика во мислењето тоа 
веќе ќе беше познато.

Помеѓу православните Цркви создадовте слика 
дека сте несериозни луѓе, луѓе кои не знаат што сакаат 
и кои лесно си ги повлекуваат потписите. До кога ќе 
останете во раскол од етнофилетистички причини? Вреди 
ли во овој свет нешто повеќе од спасението и заедницата 
со Бога? А, во расколот браќа, нема спасение, зашто 
нема Свети Дух. Не го измисливме ние ова, ова е учење 
на Црквата од најстаро време, учење на Св. Кипријан 
Картагински и Св. Августин Ипонски. Не заборавајте 
дека вашата одговорност е многу поголема отколку на 
свештениците или лаиците, многу поголема од онаа на 
политичарите и претседателите на држави и почнете 
еднаш да се однесувате како епископи. 

Бог ни е сведок дека сево ова го пишуваме 
најдобронамерно, меѓутоа како ќе го сфатите зависи од 
вашата добра волја да влезете веќе еднаш во Црквата или 
сеуште да останете надвор од нејзините граници.

Ваш брат,

Митрополит велески и повардарски
и Eгзарх охридски

+Јован
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ENCYCLICAL EPISTLE 
“THE CHURCH IS ONE”

TO THE GOD-LOVING CLERGY, THE REVEREND 
MONASTICS AND THE VENERABLE PEOPLE IN THE 

GOD-SAVED OHRID ARCHBISHOPRIC

Because the media in the Republic of Macedonia have 
shown remarkable persistence in their intention to disparage 
the ultimate criterion of the Church of God, which is the unity 
thereof being “a pillar and a fortress of truth” as spoken by 
the Apostle Paul, enlighted by God’s grace and inspired by 
the Holy Ghost, we, the Metropolitan of Veles and Vardar 
Valley and Exarch of Ohrid, have decided to address via this 
pastoral epistle everybody who seeks salvation and eternal 
life in the Church, and not just gain and personal profit, as is 
unfortunately the case with a number of those who represent 
the highest officials of the schismatic church, who see the 
meaning of life only in their own comfort. Profane people 
may find it difficult to understand that comfort and welfare 
have nothing in common with the real Church, because it is 
constantly confronted with evil and is ever prepared to risk any 
comfort for the sake of the true life, which is worthless unless 
in communion with God. It is not a sin to be rich but it is an 
unforgivable sin if fortune and welfare become your god and 
if you sacrifice the truth for your comfort’s sake. 

With great sadness and spiritual pain, today, every 
reasonable Christian knows that the “dignitaries” of the 
schismatic Church in the Republic of Macedonia prefer a lie 
wrapped up in an expensive package rather than the bare truth, 
which is painful, distressing and stinging at times, but it is the 
only eternal one and the only that leads to communion with the 
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ОКРУЖНО ПОСЛАНИЕ 
„ЦРКВАТА Е ЕДНА”

ДО БОГОЉУБИВОТО СВЕШТЕНСТВО, 
ПРЕПОДОБНОТО МОНАШТВО И БЛАГОЧЕСТИВИОТ 

НАРОД ВО БОГОСПАСУВАНАТА 
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бидејќи средствата за информирање во Р. 
Македонија упорни се во својата намера да го обезвреднат 
врховниот критериум на Црквата Божја, а тоа е нејзиното 
единство што е „столб и тврдина на вистината” за кои 
говори апостол Павле, просветлени од Божјата благодат и 
вдахновени од Духот Свети, ние митрополитот Велешки и 
повардарски и егзарх охридски, решивме да се обратиме 
преку ова пастирско послание до сите кои во Црквата 
гледаат спасение и вечен живот, а не само профит и 
личен интерес како што за жал деновиве се покажа дека 
многумина од оние кои се во врвот на расколничката црква, 
смислата на животот ја гледаат во сопствениот комфор. 
Тешко е за световните луѓе да разберат дека комфорноста 
и материјалната удобност немаат ништо заедничко со 
вистинската Црква, бидејќи таа е секогаш во борба со 
злото и секогаш подговтвена да ризикува секаква удобност 
само заради вистинскиот живот кој е безвреден ако не е 
во заедница со Бога. Не е грев да бидеш богат, меѓутоа, 
непростлив грев е богатството и удобноста да ти постанат 
бог и да ја жртвуваш вистината заради комфорот.

Со голема жалост и духовна болка, денес, секој 
трезвеноумен христијанин констатира дека на „великодос-
тојниците” на расколничката црква во Р. Македонија по-
драга им е лагата завиткана во скапа амбалажа, отколку 
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Triune God. Isn’t it a great lie, our brothers, that the schismatic 
church in the Republic of Macedonia is autocephalous? Isn’t 
the autocephlay for the others and not just for our selves? We 
have always been autocephalous. Every local Church with 
an enthroned bishop is autocephalous. However, that very 
autocephaly has to be recognized by others. In this particular 
case, the autocephaly of the schismatic church has not been 
accepted by anyone. Is it because the others hate us? Certainly 
not, but because for thirty-five years that church has been 
living in the lie of its own schism.

It has been founded as a political church. It shouldn’t be 
forgotten that it is the only church in the world founded during 
the communist regime. What a parody! The communists, who 
devastated the churches in Macedonia, created a church. The 
politics needed it, not as a Church that will save and guide to 
eternal life, but to control the diaspora through it. At the time, 
we are referring to 1967, the diaspora was opposed to the 
communist authorities and there was no other way to control 
it except through the church. On the other hand, to avoid 
apostasy and disobedience of the church to the communist 
authorities, there was an imperative to find bishops unworthy 
enough to be controlled by politicians at any time. So the 
first candidates for bishops, the now deceased, priest Nestor 
Popovski and the later metropolitans Naum and Methodius, 
were declared by the SOC unsuitable to the conditions for 
episcopal rank, simply because they wanted to stay married 
and be bishops at the same time. In the Orthodox Church this 
is not possible, to be married and be a bishop. However, the 
impossible in the whole Orthodox Church, seems to be possible 
in Macedonia. Likewise, it should not be possible for a bishop 
to be expelled from his cathetdra by police force, especially 
when the Church is supposed to be separated from the state, 
and yet it is considered a normal thing here. We were expelled 
from our residence with a gun pointed at our head, ordered by 
the schismatics who demonstrated that, since 1967 up to the 
present, they have been a political organization tending to be 
close to the authorities at any price.

As far as Cyril and Stephan are concerned, theirs is a 
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голата вистина која понекогаш е болна и пече и страда, 
меѓутоа, единствена е вечна и единствена која води во 
заедница со троичниот Бог. Не е ли една голема лага, браќа 
наши, тоа дека расколничката црква во Р. Македонија била 
автокефална? Та нели автокефалијата е за другите, не за 
самите нас? Ние секогаш сме автокефални. Секоја помесна 
Црква возглавена со својот епископ е автокефална. Меѓу-
тоа, таа автокефалија треба да ја прифатат другите. Во 
случајов, автокефалијата на расколничката црква никој не 
ја прифатил. Затоа што другите не мразат? Не, туку затоа 
што триесет и пет години таа црква живее во лагата на соп-
ственото расколништво.

Основана е како политчка црква. Не треба да се 
заборави дека таа е единствената црква во светот која е 
створена во комунистичките режими. Каква пародија? 
Комунистите кои ги уништуваат црквите во Македонија 
создадоа црква. И требаше на политиката не за да биде 
Црква која ќе спасува и ќе води до вечен живот, туку за пре-
ку неа да ја контролира дијаспората. Дијаспората во тоа 
време, зборуваме за 1967г., беше опозиција на тогашната 
комунистичка власт и никако на друг начин не можеше да 
се контролира освен преку црквата. Но, од друга страна, за 
црквата да не се одметне и да не постане непослушна на 
тогашната комунистичка власт требаше да се најдат што 
понедостојни епископи кои секогаш ќе бидат условувани 
од политичарите. Така, за првите канадидати за епископи, 
тоа се сега покојните: свештеник Нестор Поповски и 
подоцнежните митрополити Наум и Методиј, СПЦ се 
изјасни дека не ги исполнуваат условите за примање на 
епископски чин, едноставно бидејќи ем сакаа да останат 
во брак ем сакаа да бидат епископи. Тоа во Православната 
Црква не е можно, да бидеш епископ во брак. Меѓутоа, 
она што не е можно во целата Православна Црква, можно 
е во Македонија. Не е можно и еден епископ со сила на по-
лицијата да биде протеран од своето седиште, особено во 
услови кога Црквата е одвоена од државата, меѓутоа, тоа 
кај нас е нормално. Ние бевме протерани од својата рези-
денција со вперен пиштол во челото и тоа по нарачка на 
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wide-known story. After having been in prison for a murder, 
the former was considered the most convenient for a bishop 
by the communists for they intended to have him up their 
sleeve at any time. And indeed, they have had him ever since. 
The latter, who, by nature, is a person easily led by the nose 
wherever one wants, was seen as the most appropriate to 
the Government establishment of that time, and again, by 
political methods, he was positioned to be an archbishop. 
The fact that this man has no reputation among the flock 
does not seem to be a matter of great interest. It resembles the 
period of communism when the Deputy Prime Minister of the 
Government of the R. Macedonia, who was at the same time 
Chairman of the Commission for relations with the religious 
communities, would come and tell the members of the Synod 
who the subsequent archbishop would be.

Anybody well acquainted with the history of the 
Church, knows that there is no way to witness the truth without 
a sacrifice. Witnessing the truth presupposes one’s readiness to 
suffer. Therefore, it is no wonder that wishing to replace the lie 
and heal the schism, we, together with the entire living Church 
in the Republic of Macedonia were put in a situation of being 
persecuted with methods similar to the ones used by the pagan 
Roman emperors during the first three centuries AD. The 
people who know us are certain that we have agreed to accept 
the episcopal title only in order to change the unsound state 
of the schism that was splitting the Church in the Republic of 
Macedonia for thirty-one years until our enthronement. Inspired 
by the unity, which is the fundamental purpose of the Church, 
we have made attempts, during these four years, to find a less 
radical way to cure the schism. However, to no avail, for the 
schism is not an external state of the Church, it is an internal 
state of schizophrenia of the people who make decisions about 
the future of the Church. If one is internally split, if one is in a 
state of potential schizophrenia, for schizophrenia is a schism in 
one’s own personality, then there is no possibility for that man 
to be in unity with others, let alone to contribute to the unity 
of the Church. The schizophrenia, or the schism of the soul, 
is the most widespread disease in the world nowadays. It is a 
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расколниците кои покажаа дека од 1967г. па сè до денеска 
тие се политичка организација со ориентација секогаш и 
по секоја цена да бидат до власта.

Што се однесува, пак, до Кирил и до Стефан, за нив 
и пилците знаат. Едниот откако лежел во затвор заради 
убиство им се видел најпогоден на комунистите да го по-
стават за владика, секако со намера секогаш да го имаат 
во џеб. И навистина, до денес го имаат во џеб. Другиот, 
пак, по природа човек кој секогаш можеш да го водиш 
за нос каде што ќе посакаш им се виде најприкладен на 
тогашната владеечка гарнитура и повторно со политички 
методи го поставија за архиепископ. Тоа што човекот е без 
никаков углед во паствата, тоа никого не го интересира. 
Исто како во времето на комунизмот кога доаѓал пот-
претседателот на Владата на Р.М. кој во исто време бил 
и Претседател на комисијата за односи со верските заед-
ници и на членовите на Синодот им кажувал кој ќе биде 
наредниот архиепископ.

Секој кој добро ја познава историјата на Црквата 
знае дека нема можност без жртва да се сведочи за вис-
тината. Сведоштвото за вистината бара подготвеност за 
страдање. Затоа, не е чудно што сакајќи да ја одмениме 
лагата и да го излечиме расколот, ние, но и целата жива 
Црква во Р. Македонија се најде во ситуација да биде гонета 
со слични методи како оние на незнабожечките римски 
кесари во првите три векови после Христа. Оние кои нè 
познаваат знаат дека ние се согласивме да го примиме 
епископскиот чин само заради тоа да ја промениме таа 
нездрава состојба на расколот која до нашата хиротонија 
за епископ, полни триесет и една година ја цепеше 
Црквата во Р. Македонија. Вдахновени од единството кое е 
основна смисла на Црквата, се трудевме сиве овие четири 
години да најдеме помалку радикален начин за лечење на 
расколот. Меѓутоа, сè остана безуспешно бидејќи расколот 
не е надворешна состојба на црквата, тој е внатрешна 
состојба на схизофренија на луѓето кои решаваат за ид-
нината на Црквата. Ако човекот е внатрешно поделен, 
ако е во состојба на потенцијална схизофренија, зашто 
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disease of a man who wishes to posses two or more identities, 
or to seat on two or more chairs. But the bishops should have 
only one throne, only one chair and preserve the honour of that 
chair because, as St. Ignatius of Antioch puts it, God Himself 
is seated on that very chair where the bishops seat. But if they, 
the bishops, who are supposed to be guardians of the Church 
unity, live in a personal schism, if they are spiritually split and 
have a schism within, how can it be possible for them not to be 
in a schism with others?

But, this situation might have been nothing more than 
a personal tragedy of certain bishops provided that such a state 
of a personal schism, which has generated a church schism, had 
not been promulgated as a normal state of the Church. Hence, 
we live as if the schism was a normal thing. We may even find 
an excuse saying that everybody hates us or everybody envies 
us, but we never look inside ourselves to see if our personal 
schism is the reason for the schism in the Church.  If a bishop 
does not draw his identity from God, if he lives for any purpose 
other than the communion with God, may it be a purpose of 
the highest humanism, this man is in a schism with himself and 
leads the entire Church into a schism. Gradually we have come 
to the point of accepting the thirty-five-year-old schism as a 
normal situation, the hatred towards the other churches and 
nations a field to raise our future generations. And that exactly 
is why we have ended up like this. We have no friends or, 
better to say no brothers when they are most needed. It is not 
possible for the entire world to be wrong, the entire Orthodox 
World not to recognise our autocephaly and only Cyril and his 
like-minded bishops of the Synod to be right. That precisely 
is the catastrophe of the schizophrenia, that is, of the schism, 
everybody else is wrong and only you are right.

They have not succeeded in proving that the liturgical 
and canonical unity is opposed to church procedures. Now 
they want to impute to us the various financial scandals made 
throughout the country. But such things happened before, St. 
Athanasius, who is venerated by the Church as the Great, was 
expelled out of his cathedra in Alexandria five times. Being 
unable to prove that his teaching and deeds were against the 
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схизофренијата е раскол на сопствената личност, тогаш 
нема никаква можност таквиот човек да биде во единство 
со другите, а да не зборуваме за тоа дека не може да до-
принесе за единство на Црквата. Схизофренијата или 
расколот на душата денес е најраспространета болест во 
светот. Таа е болест на човек кој сака да има два или по-
веќе идентитети, да седи на две или на повеќе столици. 
Меѓутоа, епископите треба да имаат само еден трон, само 
една столица и да ја чуваат честа на таа столица бидејќи, 
како вели Св. Игњатиј Антиохијски, на истата таа столица 
на која седат епископите седи и Самиот Бог. Ако, пак, тие, 
епископите кои треба да бидат чувари на единството на 
Цркавта живеат во личносен раскол, ако се духовно расце-
пени и имат схизма со себе си, како е можно да не бидат во 
раскол со другите?

Но, тоа можеби и не би била ништо повеќе од лич-
носна трагедија на пооделните епископи воколку таквата 
состојба на личносен, а од тоа предизвикан и црковен 
раскол, тие не ја озваничат како нормална состојба за 
Црквата. Денес живееме во ситуација како расколот 
да е нормална работа. Ќе најдеме изговор дека сите нè 
мразат, дека ни завидуваат, но никако да погледнеме во 
нас, дека нашата личносна поделеност е причина за рас-
колот во Црквата. Ако епископот не го црпи сиот свој 
идентитет од Бога, ако живее за некоја било која друга 
цел која не е заедница со Бога, па дури нека е тоа и цел 
за највисок хуманизам, тој човек е во раскол со себе си и 
во раскол ја води целата Црква. Така стигнавме треиесет 
и пет годишниот раскол да ни биде нормална ситуација, 
омразата кон другите Цркви и нации простор во кој ги 
воспитуваме наредните генерации. И затоа стигнавме до 
овде. Без пријатели, да не речеме без браќа тогаш кога ни 
е најтешко. Не е можно цел свет да биде во криво, цел пра-
вославен свет да не ја признава автокефалијата, а само Ки-
рил и нему истомислените владици во Синодот да бидат 
во право. Но, во тоа е катастрофата на схизофренијата од-
носно расколот, сите ти се виновни, а само ти си прав.

Не успејаа да докажат дека литургиското и канон-
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Church, they accused him of financial scandals. And not only 
that. They expelled him from his cathedra on the grounds 
of a certain case with the so-called “linen albs”. Yet, for the 
Church, Athanasius is the Great, while the names of most of his 
opponents are not even noted. There is no comparison between 
our humbleness and St. Athanasius, but has the history of the 
Church known anybody who became a confessor of the faith 
without effort, without pain, without false accusations, without 
having slanders and hostility from the evil-one, without 
suffering or being persecuted? Confession together with 
martyrdom is the ultimate criterion of the Church, because 
the one who is prepared to suffer for the faith and truth, even 
before his biological death, has in fact inherited the Kingdom 
of God.

God will give that all accusations against us are proven 
false for not a single denar was spent to the detriment of the 
Church. But those who accuse us will need to answer: Why 
did they sign in Nis an Agreement for something that has now, 
with our liturgical and canonical unity, become a reality, and 
then they withdrew their signatures? Does it not seem like 
children playing hide and seek and later shout: jailbreak?

The Church of God is supranational. This does not 
mean that it is unnational. It is consisted of various nations 
but that is not its identity. Its identity is the liturgical unity 
with God, first, unity of every separate person with Him, and 
then, unity of every person with every other person in God. In 
our personal relations we do not differentiate according to our 
nationalities, but according to the quality of love. Therefore, 
it is absolutely absurd if somebody considers us traitors only 
because we have acceded to liturgical and canonical unity 
with the whole orthodox ecumene. Unity is the purpose and 
the meaning of every true Church, except for those who have 
greater affection for the schism than for the unity due to the 
fact that they have personal profit from such a state. We are 
by no means lesser patriots now after we have acceded to the 
unity with the whole ecumenical Church. On the contrary, now 
we are genuine patriots, since others can receive and accept 
us just as we are. The Serbian Patriarch Paul and the Russian 
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ско единство е противцрковна постапка. Сега, финансис-
ките скандали направени во целата земја, сакаат да ни 
ги припишат нам. Но, така било и порано. Св. Атанасиј, 
кој Црквата го почитува како Велики, дури пет пати бил 
гонет од својата катедра во Александрија. Не можејќи да 
докажат дека неговото учење и неговите дела се нецрков-
ни, го обвиниле за финансиски скандали. И не само тоа. 
Го протерале од катедрата за некојси случај со т.н. „ле-
нени стихари”. Сепак, Атанасиј за Црквата е Велики, а 
имињата на многу од неговите противници не се ниту 
забележани. Нема споредба помеѓу нашата смиреност и 
Свети Атанасиј, но, познава ли историјата на Црквата, 
некој кој постанал исповедник на верата, без труд, без 
мака, без лажни обвинувања, без да има непријателства 
и клевети од нечестивиот, без страдања, или без гонења? 
Исповедништвото со мачеништво е највисокиот критериум 
на Црквата, зашто, оној кој е подготвен да страда за верата 
и вистината, тој уште пред биолошката смрт го наследил 
Царството Божјо.

Ќе даде Господ да се докаже дека ниту еден денар 
од она за што нè обвинуваат не е потрошено во штета на 
Црквата. Но, тие што не обвинуваат ќе треба да одговорат: 
Зошто потпишале во Ниш, Согласност за она што сега 
со нашето литургиско и канонско единство постана 
стварност, а потоа ги повлекоа потписите? Не изгледа ли 
тоа како децата кога играат криенка, па велат: пу, неважи?

Црквата Божја е наднационална. Тоа не значи дека е 
ненационална. Таа е составена од различни народи, но тоа 
не е нејзин идентитет. Нејзиниот идентитет е литугиското 
единство со Бога, прво, на секоја личност пооделно со 
Него, а потоа, на секоја личност со секоја друга која е 
во Бога. Во личносните односи не се распознаваме по 
националноста, туку, по кавалитетот на љубовта. Затоа, 
бесмислено е некој да нè смета за предавници затоа што 
влеговме во литургиско и канонско единство со целата 
православна екумена. Тоа е цел и смисла на секоја вис-
тинска Црква, освен на оние кои го возљубиле расколот 
повеќе од единството само затоа што имаат индивидуален 
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Patriarch Alexy have recognised the identity of our people as 
well as the territorial integrity of our country. What else should 
they do in order to prove that our nation is not a problem to 
them but it is the schism since it is an unsound ecclesiastical 
state, in other words, the problem is that the indigenous 
schismatic bishops as well as the atheists and pagans in the 
Republic of Macedonia don’t mind the thirty-five-years-long 
lack of communion with the other sister Churches.

Unfortunately, we have remained the last in the 
world to live through national romanticism. The European 
countries went through it in the nineteenth century; the Balkan 
countries in the first part of the twentieth century and we are 
the last ones to live it in the twenty-first century. Lacking 
religious education, we cannot make distinction between faith 
and national affiliation. The faith is supranational. It gives 
salvation and eternal life. Nationality is a biological feature, 
and to a certain extent, a cultural acquisition. But nationality 
does not bring salvation nor does it solve the man’s ontological 
problems. For that reason we need faith in unity with God and 
God’s people. Only this kind of faith solves man’s problem 
with death.

Your ardent prayer before God,

+John
Metropolitan of Veles and Vardar Valley

and Exarch of Ohrid
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интерес од таквата состојба. Ние не сме помали патриоти 
сега откако влеговме во единство со целата Црква во 
вселената. Напротив, дури сега сме вистински патриоти 
зашто другите можат да нè примат и прифатат такви какви 
што сме. И српскиот патријарх Павле, и рускиот патријарх 
Алексеј го признаа идентитетот на нашиот народ како 
и територијалниот интегритет на нашата држава.  Што 
треба луѓето друго да направат за да ни докажат дека не 
им е проблем нашата нација, туку, проблем е расколот кој 
е нездрава црковна ситуација, проблем со други зборови е 
тоа што на овдешните расколнички епископи и секако на 
атеистите и незнабошците во Р. Македонија не им пречи 
што веќе триесет и пет години не се во комуникација со 
другите сестрински Цркви. 

На жалост, национал романтизмот останавме 
да го живееме последни во светот. Европските земји го 
одживеаја во деветнасетиот век, балканските земји во 
првата половина на дваесеттиот век, а ние останавме пос-
ледни да го живееме во дваесет и првиот век. Немајќи 
доволно верско образование не знаеме да направиме поре-
док помеѓу верата и националната припадност. Верата е 
наднационална. Таа е спасителна и за вечен живот. Наци-
јата е биолошка карактеристика и до некаде културна при-
добивка. Но, таа не спасува. Не ги решава онтолошките 
човекови проблеми. Затоа ни е потребна вера во единство 
со Бога и со народот Божји. Само таа вера го решава чове-
ковиот проблем со смртта. 

Ваш горешт молитвеник пред Господа,

Митрополит велешки и повардарски
и Eгзарх охридски

+ Јован
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ASSOCIATION OF CITIZENS
ANASTASIA

Mirka Ginova St. 13/31
Bitola

Respected,

The Association of Citizens Anastasia, registered at 
the Court of First Instance of Bitola by Resolution no. assoc. 
c.f. 77/2002, beside other issues in its Programme and Statute, 
states its purpose to: “Inform the public about the needs of the 
rightless, the humiliated and the offended” as well as to help 
“the unjustly persecuted”. 

We have prepared this text considering that a very 
significant contemporary of ours, namely the Metropolitan of 
Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid, kyr kyr John, 
due to the Macedonian syndrome of destruction of all that is 
worthy, has first been deprived of his rights then persecuted, 
humiliated and offended. By virtue of this text we wish to 
inform the Macedonian and the world public not only of his 
work, but also of the injustices he has endured precisely by 
those to whom he has entirely devoted his service, the Church 
and his own people.

Those who know him, recognise in Metropolitan 
John a person capable for intensive influence on the events of 
the world history, particularly the ecclesiastical one. He is a 
complete person, a spiritual and intellectual giant, who has put 
all of his gifts in the service of his people. He graduated at the 
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ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ 
АНАСТАСИЈА

ул. Мирка Гинова 13/31 - 
Битола

Почитувани,

Здружението на граѓани Анастасија, регистрирано 
во Основниот суд во Битола со Решение бр. згф. 77/2002, 
во својата Програма за работа и Статутот помеѓу другото 
има за цел: „Запознавање на јавноста со потребите на 
обесправените, понижените и навредените”, како и помош 
на „неоправдано прогонети лица”.

Сметајќи дека една многу важна личност во на-
шава современост, каква што е Митрополитот Велески 
и Повардарски и Егзарх Охридски г.г. Јован, преку ма-
кедонскиот синдром за уништување на сè што е вредно, 
прво е обесправен, потоа прогонет, понижен и навреден, 
го подготвивме овој текст со кој сакаме да ја запознаеме 
македонската и светската јавност за неговото дело, но и за 
неправдите кои ги доживеа токму од оние на кои целосно 
се предаде да им служи, на Црквата и на сопствениот 
народ.

Оние кои го познаваат, во Митрополитот Јован 
препознаваат личност со способности многу интензивно 
да влијае врз настаните од светската историја, особено 
врз црковните. Тој е комплетна личност, духовен и инте-
лектуален џин кој своите способности ги ставил во служ-
ба на народот. Завршил градежен факултет во Скопје, 
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Faculty of Civil Engineering in Skopje, afterwards he graduated 
at the Faculty of Theology in Belgrade, he completed his 
master studies in Thessalonica and he speaks four international 
languages. Regular church goers are cognisant of the fact that 
he accepted the highest church rank, the rank of a bishop, as a 
sacrifice, so that he can contribute to the unity of the Orthodox 
Church in Macedonia with the Orthodox Church in the world, 
for until a few months ago there was a thirty-five-years-long 
schism.

Unfortunately, betrayed by his brethren the bishops, 
who had previously signed in Nis what the Metropolitan John 
had the courage to put into practice, he took the burden of 
one of the most important events in the modern history of the  
Republic of Macedonia. This event is of no less significance 
than the proclamation of independence of the Republic of 
Macedonia, for this is an event that represents a further stage 
in the integration of our country in the great world processes. 
He is a person who is steady in his decisions, prepared to 
undergo various pressures for his ideals, a man firm and brave 
enough to confront many because he believes that he fulfils the 
truth, so, he deserves our honour and our affection.

The Holy Synod of the MOC had no arguments to 
initiate a church trial against the Metropolitan John. He was 
expelled from his cathedra without being previously put to trial 
or sentenced, and it is apparent even to those who have only a 
slight knowledge of the church canonical law that such an act 
must be illegal, or, speaking in church terms, it is uncanonical. 
Now the Public Prosecutor of Veles has initiated a legal suit 
against the bishop accusing him of financial misuses. But 
was it necessary for the Metropolitan John to enter liturgical 
and canonical unity with the Serbian Orthodox Church and 
through it with the other sister Churches to make them realise 
his financial misuses? Was it necessary to wait for three years 
as he has been a bishop in Bitola and two years since his 
administration with the bishopric of Bregalnica, so that he 
could be accused of financial subterfuge in the respective 
bishoprics? Weren’t the annual balances of the bishoprics he 
governed each year under control of the higher bodies and 
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завршил теолошки факултет во Белград, магистрирал во 
Солун и зборува четири светски јазици. Сите кои редовно 
се црквуваат знаат дека највисокиот чин во Црквата, епис-
копскиот, го прими како жртва, да допринесе за единството 
на Православната Црква во Македонија со Православната 
Црква во светот, бидејќи до пред неколку месеци постоеше 
35-годишен раскол. 

На голема жалост, предаден од своите собраќа 
архијереите, кои претходно го потпишаа во Ниш она што 
Митрополитот Јован имаше храброст да го направи, тој 
го понесе товарот на еден од најзначајните настани од 
поновата историја на Р. Македонија. Настан кој е не помалку 
важен од прогласувањето на државноста на Р. Македонија, 
зашто е настан кој е претходница на интеграцијата на 
нашата држава во големите светски процеси. Човек, пак, 
кој е стабилен во своите одлуки, кој е спремен да издржи 
секаков вид на притисоци заради своите идеи, човек кој 
е непоколеблив и смел да се спротивстави на многумина 
затоа што смета дека ја твори вистината, заслужува почест 
и симпатии.

Светиот Синод на МПЦ немаше аргументи за да 
поведе црковно судски спор против Митрополитот Јован. 
Го отстрани од катедрата без претходно да биде суден и 
осуден што секој кој малку го познава канонското право на 
Црквата ќе забележи дека таквата постапка е незаконска 
односно како црковно тоа се вели неканонска. Сега јавниот 
обвинител на Велес повел судски спор против Владиката 
обвинувајќи го за финансиски злоупотреби. Но, требаше 
ли Владиката Јован да влезе во литургиско и канонско 
единство со СПЦ и преку неа со остантите сестрински 
Цркви за да видат дека правел финансиски злоупотреби? 
Требаше ли да поминат 3 години од неговото епископување 
во Битола и 2 години од неговото администрирање со 
Брегалничката епархија за да го обвинат за затајување 
на материјални средства во тие епархии? Не поминале 
ли завршните сметки на епархиите со кои тој раководел 
секоја година на контрола пред повисоки органи и никој 
до сега не дал приговор? Конечно, треба ли сиот прогон 
кон него да биде крајно нецивилизиран, недемократски и 
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no one objected to anything so far? And finally, should the 
persecution against him be utterly uncivilised, undemocratic 
and unconstitutional, through the State and its agencies, and 
we all know that in Macedonia the Church is supposed to be 
separated from the State? 

The police of the Republic of Macedonia, interfering 
with the internal affairs of the Church, utterly unconstitutionally, 
delivered the decision of the Synod of the MOC (the very 
Synod that for 35 years has been deceiving the people in 
Macedonia about its autocephaly, regardless of the fact that 
it is not recognised by anyone in the world) on the basis of 
which the Metropolitan John was no longer an employee of 
the Macedonian Orthodox Church. It is not so important that 
the Metropolitan John was not an employee of a shoe factory 
and the Managing Board of the factory had decided to dismiss 
him (in the Church, in order to dismiss a priest it is necessary 
that the priest is first convicted – this is even more important 
when a bishop is concerned), as is the fact that the police, 
who were executors of the persecution, not only violated 
the Constitution of the Republic of Macedonia, Article 19 
paragraph 3 by interfering in the internal affairs of the Church, 
but also of Article 26 paragraph 1 where “the inviolability of 
one’s home is guaranteed”. It will be historically noted as a 
unique case in the recent history of the Orthodox Church, that 
is, the history after the Ottoman rule, that a bishop was, utterly 
illegally expelled in the streets by use of weapons, by the 
police in Macedonia.

The mass media, as it has happened many times before, 
have exhibited a lack of expected responsibility in the case of 
the Metropolitan John. They have made a rarely seen pursuit 
against the person of Metropolitan John, presenting records 
that have nothing in common with the truth. They informed 
that Metropolitan John was a spy of the intelligence services 
of the neighbouring countries, although they cannot reach 
a consensus concerning the question of which intelligence 
service he is affiliated to. They have, nevertheless, proclaimed 
him a traitor, a forsaken bishop, a Serb, a Greek, a Wallach 
etc. and unless they manage to prove these, as they still have 
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неуставен, преку државата и нејзините органи, а сите знае-
ме дека во Р. Македонија државата е одвоена од Црквата? 

Полицијата на Р.М., потполно неуставно, мешајќи 
се во внатрешните работи на Црквата, ја спроведе одлу-
ката на Синодот на МПЦ (тој ист Синод кој 35 години го 
лаже народот во Македонија дека Црквата божемски ни 
била автокефална без оглед што тоа никој во светот не 
го признава), а со која на Митрополитот Јован му прес-
танува работниот однос во МПЦ. Не е толку важно што 
Митрополитот Јоаван не работел во фабрика за чевли, па 
едноставно фабричкиот Управен одбор решил да го от-
пушти од работа (во Црквата за да се отпушти еден поп 
потребно е прво да биде осуден, а камоли кога се работи 
за Владика), колку што е важно, што Полицијата која беше 
извршител на прогонот, не само што го прекрши Уставот 
на Р.М. чл. 19, став 3, со тоа што се замеша во внатрешните 
работи на Црквата, туку го прекрши Уставот и во чл. 26, 
став 1, со кој „се гарантира неповредливоста на домот”. 
Ќе остане историски забележано како единствен случај 
од поновата историја на Православната Црква, значи, од 
историјата после Отоманското ропство, дека еден Владика 
со присила на оружје, од страната на Полицијата во Маке-
донија, сосема незаконски беше протеран на улица.

Средствата за информирање, како што и се слу-
чувало на многу пати досега, во случајот со Владиката 
Јован не се покажаа на нивото на одговорноста кое од 
нив се очекува. Направија ретко видена хајка против 
личноста на Митрополитот Јован. Презентираа податоци 
кои немаат ништо заедничко со вистината. Имформираа 
дека Митрополитот бил шпион на службите на соседните 
држави, иако не можеа да најдат консезус по прашањето 
за која служба работи, сепак го прогласија предавник, 
одроден Владика, Србин, Грк, Влав, и.т.н. работи за кои 
ако не успеат да ги докажат, како што и не успеаа, во секое 
демократско општество се одговара за клевета. Последно, 
откако ништо друго не им успеа, го „осудија” дури и на 
казна затвор од неколку години за направени финансиски 
малверзации, иако Владиката сеуште не е ниту повикан 
на сослушување во истражна постапка. Крајно нехумано, 
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not managed, they could be tried for slander, as is in every 
democratic society. Finally, after having failed at everything 
else, they “convicted” him to imprisonment for several years 
for financial misuses, even though he has not even been 
summoned for interrogation procedures. Utterly inhuman and 
without even a trace of guilt, some journalists in Macedonia 
wanted to wash off their own sins, falsely accusing the bishop 
of erring. This is how a spoiled conscience functions. First, it 
destroys the criterion of the conscience thus justifying its own 
sins. For if bishop John is so sinful, who is supposed to be a 
symbol of the Church unity, a symbol of moral purity, a symbol 
of courage and decisiveness in difficult times, when he is 
asked to witness for the truth of the Church even with his own 
blood if necessary, then it is far more justifiable for any under 
average person to be sinful, or an above average journalist. 
Hence the tremendous need to create a public opinion that the 
bishop John should not be a criterion for honesty, devoutness, 
bravery, determination and martyrdom. And still one is the 
shining of the sun, other that of the moon and different of the 
stars. The stars also differ in their splendour. The moon can 
shade the sun for a brief period of time, but it cannot cover it 
entirely and never could it replace it. 

The Macedonian public must not ruin the criteria for 
its own existence and unity, spurred by the insanity of certain 
media, lead by A1 Television whose owner is a Muslim and 
is guided by the motto that Allah is one (A1). It is basically 
pathetic and pitiful if one feels joy because a symbol of moral 
purity, a bishop, has weaknesses and faults. But if one wants 
to humiliate this symbol on purpose, to disparage or even 
destroy it, as it is the case with the mass media in the Republic 
of Macedonia against bishop John, then it is insanity, self-
destruction of a nation which, just like every other nation, 
cannot ensure its existence without the criterion of love 
and justice, virtue, honesty and self-sacrifice. A1 television, 
which recently celebrated ten years of its existence, works 
tactically on the obliteration of the religious consciousness of 
the Macedonian people. It might seem quite logical, bearing 
in mind that the owner of that television is a Muslim, but it is 
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без трошка грижа на совеста, некои од новинарите во 
Македонија сакаа да си ги исперат сопствените гревови, 
лажно обвинувајќи го Владиката Јован дека нешто 
погреши. Така работи секоја расипана совест. Прво 
го уништува критериумот на совеста, а со тоа си ги 
оправдува сопствените гревови. Зашто, ако е толку грешен 
Владиката Јован, кој треба да биде симбол на единството 
на Црквата, симбол на моралната чистота, симбол на 
храброста и одлучноста, во тешко време, кога тоа се бара 
од него да сведочи за вистината на Црквата ако е потребно 
и со сопствената крв, тогаш е многу пооправдано да биде 
грешен секој потпросечен, но и натпросечен новинар. 
Од таму и толку големата потреба да се создаде јавно 
мислење дека Владикта Јован не треба да биде критериум 
за чесност, за црковност, за храброст, за одлучност, за 
мачеништво. Но, една е светлоста на сонцето, друга е 
на месечината, а трета на ѕвездите. И ѕвезда од ѕвезда 
се разликува по сјајот. Месечината може за едно кратко 
време да го засени сонцето, но никако не може сосем да го 
покрие, а во никој случај пак, не може да го замени.

Не смее јавноста во Македонија, поттиканта од 
безумството на некои средства за информирање во кои 
предничи телевизијата А1, чиј сопственик е муслиман 
и ја има девизата дека Алах е еден (А1), да ги уништува 
критериумите на нејзиниот опстанок и единство. Да се 
радуваш ако случајно символот на моралната чистота, 
каков што барем треба да биде епископот на една Црква 
има слабости и погрешки, во суштина е патетично и за 
сожалување. Но, да сакаш намерно да го унижиш тој 
символ, да го обезвредниш, па дури и уништиш, како што 
тоа се случува во случајот со Владиката Јован од страна на 
медиумите во Р.М., тогаш тоа е лудост, самоуништување 
на една нација која како и сите други, не може да опстане 
без критериумот на љубовта и правдата, доблеста, 
чесноста и самопожртвуваноста. Телевизијата А1, која 
неодамна славеше 10-годишнина од постоењето, тактички 
работи на растурање на црковната свест на македонскиот 
народ. Тоа е можеби логично ако се гледа од аспектот 
дека сопственикот на телевизијата е муслиман, меѓутоа, 
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degrading that those poor souls, the so-called journalists of this 
TV station, sell their honour, conscience and love towards their 
fellow-men and towards their motherland. They have abused 
the Metropolitan John’s name for days and months, without 
allowing him even 5 minutes to deny their accusations. That 
is the A1 recipe for democracy. Their cunningness is satanic. 
They want to shake all those who matter and who have capacity 
to guide people. On the other hand, without a trace of guilt 
for the schism they produce, in an allegedly refined manner 
they protect themselves from being accused of slander. They 
never admit that they, in fact, are a laboratory for construction 
of lies against the Metropolitan John, but instead they claim 
their information come from confidential sources. A number 
of people who had the opportunity to participate in the events 
that were presented on A1 television know and testify that not 
only is this television partial, but what is more, it has its own 
tactics for presenting lies in accordance with the old saying: a 
lie repeated one hundred times becomes truth.

Not only in Macedonia, but also in most of the 
countries from the former socialist regime, there is a jeopardy 
of accepting mediocrity for their states’ criterion. As far 
as mediocrities are concerned, they always fight against 
perfection, for knowing that they themselves lack the ability 
to achieve it, they also prevent those who are gifted. However, 
they do not always succeed in that: We clearly distinguish 
between Mozart and Sallieri as we do between Copernicus and 
Giordano Bruno and those who killed them, between St. John 
Chrysostom and the empress Eudoxia, between Christ and 
Pontius Pilate.

Not being well acquainted with the accusations 
against the bishop, which can be heard through the media 
about the financial misuses of Bishop John we think loudly: If 
Metropolitan John had done any financial misuses wouldn’t he 
have had an additional motif to refrain from doing this great 
act, especially when political repercussions were sure to be 
expected? If he had been interested merely in his comfort, 
wouldn’t he have “repented” when he was asked to do it by 
the Synod of the MOC? If his consciousness had not been 



249 

понижувачки е за оние бедни души кои се нарекуваат 
новинари во таа телевизија да си ја продадат честа, совеста 
и љубовта кон човекот и татковината. Го експлоатираа 
името на Митрополитот Јован со денови и месеци, а не му 
дадоа ниту пет минути шанса да го демантира она за кое 
што го обвинуваат. Тоа ти се вика демократија по рецепт на 
А1. Нивното лукавство е сатанско. Сакаат да ги разнишаат 
сите оние кои нешто значат и кои можат да поведат народ. 
Од друга страна, без трошка грижа на совеста за раздорот 
кој го прават, на навидум културен начин се заштитуваат 
да не бидат обвинети за клевета. Никогаш не кажуваат 
дека се тие лабораторија за конструирање невистини 
против Митрополитот Јован, туку велат, дека нивните 
информации биле од доверливи извори на А1. Многумина 
кои имале можност да учествуваат во настани кои биле 
третирани на телевизијата А1, знаат и тоа го сведочат 
насекаде дека таа телевизија не само што не е објективна, 
туку има тактика за пласирање на лагата, по она старото: 
сто пати повторена лага, станува вистина.

Не само во Македонија, туку и во повеќето земји 
кои излегоа од бившите социјалистички режими има опас-
ност медиокритетството да постане државен критериум. 
Медиокритетите, пак, секогаш се борат против совршен-
ството, зашто знаејќи дека самите не се способни да го 
достигнат, ги спречуваат оние кои за тоа имаат дарови. Ме-
ѓутоа, не секогаш во тоа успеваат: Едно е Моцарт, друго е 
Салиери, едно се Коперник и Џордано Бруно, друго се оние 
кои ги убија, едно е Свети Јован Златоуст, а друго царицата 
Евдоксија, едно е Христос, а друго Понтиј Пилат.

Не познавајќи ги доволно обвиненијата кои се 
слушаат по медиумите за евентуални финансиски злоупо-
треби на Владиката Јован, гласно размислуваме: Ако има-
ше Митрополитот Јован зад себе некакви финансиски 
малверзации, немаше ли да има еден мотив повеќе да не 
го прави ова големо дело за кое повеќемина, а веројатно 
најмногу самиот тој очекуваше дека ќе има политички ре-
перкусии? Ако го интересираше само комфорот, немаше 
ли да се „покае” кога Синодот на МПЦ тоа од него го ба-
раше? Ако немаше во себе чиста совест дека не направил 
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spotless, though the media informed of his crimes excessively 
without any evidence, could he have decided to make a move 
which was certain to gain him a great deal of adversaries? 

What concerns us most as an association of citizens 
aiming to inform the public about the needs of the rightless, 
the humiliated and the offended, as well as the unjustly 
persecuted, is that the case of Metropolitan John obtained 
political dimensions. More accurately, the case seems to have 
obtained only political dimensions in Macedonia. Instead of a 
church case it has become a political case. The judgement of 
the media in Macedonia was exclusively with political criteria. 
That leaves room for fear that the civil court in Macedonia, 
where democracy is still young, might judge him by political 
criterion. In that case, may God help him. For, if one has 
only a little knowledge of the history of the MOC, since its 
putschistic proclamation of autocephaly unrecognised by any 
Orthodox Church in the world, up to the present days, one can 
clearly see that not only the proclamation of its autocephaly is 
a political act but also the realization of the same is by means 
of pressure, political pressure and threats.

The deed of Metropolitan John is a historical act both 
for the Orthodox Church in Macedonia and for the Republic 
of Macedonia in general. Such an act can only be equated with 
the possible membership of Macedonia in the EU or in the 
NATO.

Your position on this issue is of great importance to 
us and we look forward to hearing from you at the above 
address.    



251 

кривични дела, за кои без никакви докази толку многу се 
зборува по средствата за информирање, можеше ли да се 
реши на чекор со кој ќе добие многу противници?

Она за што се загриживме како здружение на гра-
ѓани кои во својата програма имаат цел да ја информираат 
јавноста за потребите на обесправените, понижените и 
навредените, како и за неправедно прогонетите лица, е тоа 
што случајнот со Митрополитот Јован доби политички 
димензии. Поточно, по сè изгледа во македонската јавност 
доби само политички диминзии. Од црковен, случајот 
постана политички. Судот од страна на средствата за 
информирање во Македонија беше исклучиво со поли-
тички критериуми. Тоа ни дава за право да стравуваме 
дека и граѓанскиот суд во кај нас сеуште незацврстената 
демократија можеби ќе го суди со политички критериум. 
Тогаш, само Бог нека му е напомош. Зашто само малку 
ако е човек упатен во историјата на МПЦ, од нејзиното 
пучистичко прогласување на автокефалијата кое ниту 
една Православна Црква во светот не го призна, па сè 
до наше време, ќе види дека не само прогласувањето 
на автокефалијата е политички чин, туку и самото спро-
ведување на истото е со присила, политички уцени и 
закани.

Делото кое го направи Митрополитот Јован е исто-
риско како за Православната Црква во Македонија, така 
и за Република Македонија воопшто. Може да се едначи 
само со евентуалното зачленување на Македонија во 
Европската Унија или во НАТО.

Вашето мислење по ова прашање ни е од особена 
важност и чекаме да ни одговорете на горенаведената 
адреса.
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Orthodox Ohrid Archbishopric 
Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley

Bitola

 Protocol No.07 dated on 10 January 2003

To 
the Municipal Public Prosecutor of Veles
Mr. Jovan Dimov

Dear Mr. Dimov, Public Prosecutor of Veles,

We are writing this letter as a pastor and prayer of 
the Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley in order to 
point out the utterly anti-church proceedings in which you 
are engaged. You have probably heard these days from the 
media that our humbleness has not been stripped of rank at the 
church court and we are still Metropolitan of Veles and Vardar 
Valley and we have recently become Exarch of Ohrid. It is 
exactly from that position that we are addressing you for it is 
our duty to warn one before judging that person, just as we are 
taught by the Gospel (Matt. 18:12). No matter to what extent 
you yourself consider to be a believer and a member of the 
orthodox church, or if you are not baptised or an atheist, or in 
the worst case if you are an infidel, you have no right to judge 
the Church according to the civil laws, let alone according to 



253 

ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

БИТОЛА

Протокол бр. 07 од 10.01.2003

До
Основниот јавен обвинител на Велес
г-динот Јован Димов

Почитуван г-дине Димов, јавен обвинител на Велес,

Ви го пишуваме ова писмо како пастир и молитвеник 
на велеската и повардарска света митрополија, а со цел да 
Ви укажеме на крајно противцрковните постапки во кои се 
впуштивте. Веројатно слушнавте деновиве од средствата 
за информирање дека нашата смиреност не е расчинета 
на црковнен суд и дека сеуште е митрополит велески и 
повардарски, а од неодамна и егзарх охридски. Токму 
од таа позиција и Ви се обраќаме, зашто должност ни 
е, пред, некого да го судиме прво да го опоменеме, како 
што нè учи Евангелието (Мат. 18,12). Без разлика на тоа 
колку вие самиот се сметате за верник и припадник на 
православната црква, или сте некрстен и атеист или во 
најлош случај ништоверец, немате никакво право па дури 
ниту по граѓанските закони, а камо ли по црковните да и 
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Church laws.
You have claimed more rights than the Public 

Prosecutors of the European courts and you have become 
a “specialist” in prosecuting the Church. Do not think that 
we make a mistake when we say the Church, even though 
you have started an accusation against a private subject by 
prosecuting our humbleness. The Orthodox Church is an 
episcopical church and it can not exist unless it has a bishop, 
that is, a metropolitan as the head thereof. The bishop is the 
basic element in the structure of the Church, which is the body 
of Christ. Christ is its head but the bishop is the visible icon 
of that head. He is an “icon of Christ” and he is seated where 
“God is seated” as St. Ignatius the Godbearer said in the second 
century AD. The Church has preserved that ecclesiology until 
now and that is why the canonical law maximally protects 
the bishop. That does not mean that he is infallible just like 
the pope is claimed to be, but it may happen that he is utterly 
groundlessly accused, and it is not only the bishop (as a person) 
who suffers but the entire Church. You have scandalised and 
humiliated the entire Church in Macedonia, Mr. Dimov, for if 
such is the bishop of the Church as you want to present him, 
then what about the priests, not to mention the people. Even 
under a condition you proved all your accusations against us 
you would still be guilty before the history of the Church, 
not before the bishop, for today the whole world knows that 
Metropolitan John is being prosecuted on political basis and 
not according to the laws and justice. But imagine something 
else. What if you fail to prove that the Metropolitan is guilty? 
What are you going to answer then to God, at His Last 
Judgment, when the entire Church accuses you of scandalizing 
it? We will not accuse you then, as it is not proper for us to 
be a “diavol” or devil, as the people say, for the word diavol 
in its translation from Greek means slanderer. We pray most 
sincerely, that God will forgive you for you do not know what 
you are doing, just as those who crucified Christ on the cross. 
Yet, it is our episcopal duty to save the entire flock of God 
even those who neither know where they have come from, nor 
do they know where they are going after death. Let us leave, 
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судите на Црквата.
Вие г-дине јавен обвинител си зедовте многу 

поголемо право отколку јавните обвинители во европските 
судови и станавте „специјалист” за тужење на Црквата. 
Не мислете дека правиме грешка кога велиме Црквата, 
иако Вие божемски поднесувате тужба против приватно 
лице тужејќи ја нашата смиреност. Православната Црква 
е епископална и не може да постои ако не е возглавена 
со епископ односно митрополит. Епископот е основен 
елемент во структурата на Црквата која е тело Христово. 
Христос е нејзина глава, меѓутоа видлива икона на таа 
глава е епископот. Тој е „икона Христова” и седи на 
„местото Божјо”, како што вели уште во вториот век после 
Христа, Свети Игнатиј Богоносец. Таа еклисиологија 
Црквата ја задржала до наше време и затоа канонското 
право максимално го зашитутва епископот. Не значи дека 
тој е безгрешен како што тоа се прави папата, туку може 
да се случи, некој потполно неосновано да го обвинува, 
а од тоа не трпи штета само епископот (како приватна 
личност) туку целата Црква. Целата Црква во Македонија 
ја соблазнувате и ја понижувате г-дине Димов, зашто ако 
е таков епископот на Црквата каков што вие сакате да го 
претставите, тогаш какви се поповите, а да не зборуваме 
за народот. Дури и под услов да го докажете тоа за што 
не обвинувате вие ќе бидете виновен пред историјата на 
Црквата, не епископот, зашто цел свет денес знае дека 
Митрополитот Јован се суди политички, не по закони и 
правда. Но, замислете нешто друго. Што ако не успеете да 
докажете дека Митрополитот е виновиен? Тогаш како ќе 
му одговорите на Бога, на неговиот Страшен суд кога цела 
Црква ќе ве обвини дека сте ја соблазниле? Тогаш нема 
ние да ве обвинуваме, зашто нас не ни приличи да бидеме 
„дјавол” или ѓавол како вели народот, оти дјавол во превод 
од грчки значи клеветник. Најискрено се молиме Господ 
да ви прости, зашто не знаете што правите, како што не 
знаеја што прават и оние кои Го распнаа Христа на крстот. 
Наша епископска должност е сепак да го спасуваме целото 
стадо Божјо, па и оние што ниту знаат од каде дошле, ниту 



256       

if necessary, the ninety-nine sheep and look for the lost one. 
This is how we’d like to be understood with this letter. Let us 
teach you of what you should have been taught in your earliest 
childhood by your grandparents. You should know that when 
you persecute the Church you persecute Christ, and when 
you persecute a bishop, you persecute the Church. That is the 
utmost reality for anyone who believes in the crucified and 
resurrected Christ. And if you want to justify yourself with 
the excuse that you do not believe in God or that such is the 
nature of your profession, then do know that there is no such 
omission in the law of God.

What you are doing can not be in any way justified by 
the logic of the world, let alone by the law of God. Imagine 
you submitted a law suit against the president of a country, 
because, for example, he had spent unrestricted funds on a 
bottle of wine given as a presentation? Wouldn’t it be a greater 
disgrace for you than for the president? You should be more 
ashamed because you have dared solve matters in the Church 
by political methods. And if you declared yourself autonomous 
and incorruptible, not a subject to any political pressure, this 
would be ridiculed by most of the people in Macedonia 

You better understand that the events concerning our 
humbleness will leave e deep historical imprint, not only in 
the history of the Church in Republic of Macedonia but in the 
whole orthodox ecumene. This letter which has been sent to 
you is also history, and, unless you repent, you are going to 
have a negative part in it, even if you put the Metropolitan John 
in prison. Many bishops before us were unjustly imprisoned. 
For the Prosecutor Jovan is not a source of justice and truth, 
and neither are the laws in force in certain countries. They are 
a reflection of the majority’s will. The only justice and truth is 
the law of God which does not need devils, that is, slanderers.

The first three centuries AD were a period of 
persecution and martyrdom for the Church. Do you think 
that those Christians did something wrong, something against 
the public laws and that was why they were punished? They 
sinned because they fasted on Fridays, they sinned because 
they were not promiscuous like the others, because not only 
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знаат каде ќе отидат после смртта. Да ги оставиме ако 
е потребно деведесет и деветте овци и да тргнеме да ја 
бараме загубената. Во такво својство сакаме да бидеме 
разбрани и со ова писмо. Да ве поучиме на она што можеби 
требало да го научите од најрано детство од родителите на 
вашите родители. Да научите дека кога ја гоните Црквата 
Го гоните Христа, а кога го гоните епископот ја гоните 
Црквата. Тоа е најголема реалност за секој кој верува во 
распнатиот и воскреснатиот Христос. А, ако сакате пак 
да се извлечете со изговорот дека не верувате во Бога или 
дека таква Ви е службата, тогаш знајте, таков пропуст во 
законот Божји нема.

Тоа што вие го правите не може да се оправда ниту 
по логиката на светот, камоли по Божјиот закон. Замислете 
сега да му поднесете кривична пријава на претседателот 
на една држава, затоа што да речеме потрошил ненаменски 
пари за едно шише вино дадено на репрезентација? Нема ли 
да биде тоа поголем срам за вас отколку за претседателот? 
Колку повеќе треба да чувствувате срам што се дрзнавте 
да ги решавате работите во Црквата со политички методи. 
А да речете дека сте неподложен на политички притисок, 
дека сте автономен и непоткуплив, тоа ќе им биде смешно 
на повеќето во Македонија.

Добро е порано да сфатите дека случувањата околу 
нашата смиреност ќе остават длабок историски печат, не 
само во историјата на Црквата во Р. Македонија, туку во 
целата православна икумена. И ова писмо упатено до вас 
е историја, а вие во таа историја, во колку не се покаете 
ќе бидете негативец. Па дури и под услов Митрополитот 
Јован да го затворите. Пред нас затварале многу епископи 
на неправда. Зашто не е обвинителот Јован извор на 
правдата и вистината, не се извор на правда и вистина 
ниту законите кои важат во одредени држави. Тие се израз 
на волјата на мнозинството. Единствена правда и вистина 
е само Божјиот закон кој не потребува дјаволи односно 
клеветници.

Првите три века после Христа се период на гонење 
и мачеништво за Црквата. Мислите дека тие христијани 
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did they not steal but they also did not desire the other’s 
property, they sinned because they even loved their enemies. 
These were the sins for which they were imprisoned, tortured 
with the cruellest means and then killed. There were also 
Public Prosecutors then who “performed their duty”. But, 
their names, if remembered at all, are remembered after evil, 
cupidity and inhumanity, while “the blood of the martyrs 
was seed for new Christians” as Tertullian says. Instead of 
exterminating them, the Christians were multiplying, for those 
who wanted to eradicate them forgot that God can never be 
destroyed, and God and the Church are one and the same.

Mr. Dimov, your sin is great. You have acted as if you 
were a god, certainly a fake one, and you judge which side 
in the Church is right. As evidence before court you have 
submitted the Decision of the schismatic synod that discharges 
our humbleness from the duty of eparchial bishop of the holy 
Metropolis of Veles and Vardar Valley. Whether the Court will 
accept your proof it will remain for us to see, but one thing is 
certain, you act as no other Public Prosecutor has acted in any 
of the neighbouring countries in which there is a schism. The 
Public Prosecutor must not take sides in the church problems, 
at least not officially. There is schism in Greece between the 
supporters of the Old Calendar and the New Calendar, but 
the state did not come in to divide their property. There is 
a schism in Bulgaria and the state does not interfere. There 
has been a schism in Russia for hundreds of years, but the 
Public Prosecutors have never interfered. You are unique. 
Yet this uniqueness is not to be praised but it is shameful. If 
you read the Constitution you would have seen that the state 
is not to interfere with the church affairs and carry out this or 
that decision of a certain church management. You have used 
the Decision of the schismatics as the most essential proof in 
the criminal charge against us, but only you know according 
to which law you accept that decision. Even if such a law 
existed, but even the birds know that there is no such law in 
Macedonia, you would be still guilty in this world and in the 
one to come unless you repent, because you inclined to one 
side in the church disputes in which you act from a position of 
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нешто грешеле пред државните закони и затоа биле 
казнувани? Грешеле затоа што во петок постеле, грешеле 
затоа што не блудствувале како другите, затоа што не 
само што не краделе туку и не посакувале нешто што е 
туѓо, грешеле затоа што ги љубеле и своите непријатели. 
Тоа им биле грешките за кои биле затворани, мачени со 
најсвирепи маки, а потоа и убивани. А имало и тогаш 
јавни обвинители кои си ја „вршеле својата должност”. Но, 
нивните имиња, ако воопшто се запаметиле се запаметиле 
по злото, среброљубието или нечовештината. „Крвта, 
пак, на мачениците била семе за нови христијани”, како 
вели Тертулијан. Наместо да ги истребат, христијаните се 
множеле, зашто оние кои сакале да ги истребат заборавиле 
дека Бога никогаш не можат да Го уништат, а Бог и Црквата 
се едно и исто.

Вашиот грев г-дине Димов е многу голем. Вие се 
поставивте во својство на бог, секако лажен, па судите 
која страна во Црквата има право. Како доказ пред судот 
ја поднесувате Олуката од расколничкиот синод кој ја 
разрешува нашата смиреност од должноста на епархијски 
архијереј на велеската и повардарска света митрополија. 
Дали тој доказ ќе ви го прифати судот останува да се види, но 
едно е сигурно дека вие постапувате така како не постапил 
ниту еден јавен обвинител во ниту една соседна земја која 
имала раскол. Јавниот обвинител не смее да фаќа страна 
во црковните проблеми, барем службено. Има раскол и во 
Грција меѓу старокалендарците и новокалендарците, па 
не влезе државата да им го подели имотот. Има раскол во 
Бугарија, не се вмеша државата. Во Русија има раскол со 
стотици години, па не се мешаат јавните обвинители. Вие 
сте уникат. Само таа уникатност не е за пофалба туку за 
срам. Оти ако го читавте Уставот ќе видевте дека државата 
не смее да се меша во црковните работи и да спроведува 
ваква или онаква одлука на некоја црковна управа. Вие 
како најсуштински доказ во кривичната пријава против 
нас ја ползувате Одлукта на расколниците која само вие 
знаете според кој закон ја признавате. Но, дури и под 
услов таков закон да постои, а и врапците знаат дека во 
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a prosecutor.
You cannot blame us, Mr. Prosecutor, for believing as 

we do and for acting in accordance to our beliefs. Nowadays 
it is not a secret that the Prosecutor is a political instrument 
of the governing set. But that governing set, of which you 
are one of the last remnants, failed for good after having 
robbed, humiliated and underestimated the people while you 
were sleeping. The only issue left unsolved is the issue of the 
Church, so, as an obedient party member, you have taken up to 
solve this unsolved issue for the former government.

We are finishing this letter calling you to repent. Do 
not let the curse for seven generations fall upon you and your 
family. Do not let “owls hook” under the eaves of your house, 
as Grigor Prlichev said, which is what happens to those who 
persecute bishops and thus they persecute Christ and the 
Church. That is our prayer as a pastor of the reasoning flock 
of Veles.

We shall send the same letter to the deputy prosecutor 
of Veles Ms. Slavica Temelkovska, for she co-participates with 
you in an act against the Church.

+Jovan (John)
Metropolitan of Veles and Vardar Valley 

and Exarch of Ohrid
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Македонија таков закон нема, криви сте и во овој и во оној 
свет воколку не се покаете, затоа што фативте страна во 
црковните спорови и во истите дејствувате од позиција на 
обвинител.

Не можете г-дине обивнителе да нè обвинувате зош-
то веруваме така како што веруваме и зошто постапивме 
така како што веруваме. Денеска не е тајна за никого дека 
обвинителот е политички инструмент на владеачката гар-
нитура. Но, таа владеачка гарнитура на која сте вие еден од 
последните остатоци, пропадна за веки, откако го ограби 
народот, го понижи и омаловажи, а вие тогаш спиевте. 
Сега остана нерешено прашањето само со Црквата, па 
како добар партиски послушник се нафативте уште тоа 
нерешено прашање на бившата власт да го решите. 

Го завршуваме писмово повикувајќи ве на 
покајание. Не оставајте проклетство за седум поколенија 
да падне врз вас и вашето семејство. Не оставајте под 
стреите на вашата куќа да „хукат хутове” како вели Глигор 
Прличев што им се случува на оние кои прогонуваат 
епископи, а со тоа Го гонат Христос и Црквата. Тоа е 
нашата молитва како пастир на велеското словесно стадо.

Истото писмо само со променето име го испраќаме 
и на заменик јавниот обивинител во Велес, г-ѓица Славица 
Темелковска зашто соучествува со вас во дело против 
Црквата.

Митрополит велески и повардарски
    и Eгзарх охридски
       +Јован 
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ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC
THE HOLY METROPOLIS OF VELES AND VARDAR 

VALLEY

 Protocol No. 35 dated on 22 February 2003

To 
the offices of the media in the 
Republic of Macedonia

Dear Sirs,

According to the survey conducted by the cabinet of 
our humbleness, the Metropolitan of Veles and Vardar Valley 
and Exarch of Ohrid John, in regard to the credibility of the 
information related to our name presented to the public in the 
period from 23 June 2002 to 31 January 2003, we concluded 
that 99% of these were not based on statements given by the 
participants of the respective events but, as people say, on 
hearsay. That gives us occasion to address the aforesaid title 
and ask for an opinion, or, to initiate a wider-reaching survey 
on the extent to which the media preserve the human rights 
and freedom and how democratic they are in the case of the 
Metropolitan John. 

It is not because now we are personally concerned, 
for we are used to drawing our identity from the communion 
with God, and not from the media’s opinion, but this is a 
blatant example of the violation of the human freedom and 
rights of the many who, for various reasons, do not have 
the opportunity to entertain the public that they have been 
insulted, humiliated and slandered upon. We do not know of 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

 Протокол бр. 35 од 22.02.2003

До
Редакциите на средствата за информирање во
Република Македонија

Почитувани,

Според истражувањата кои ги направи кабинетот на 
нашата смиреност, Митрополитот велески и повардарски 
и егзарх охридски Јован, а во врска со веродостојноста 
на информациите  кои се пласираат во јавноста врзани 
за нашето име во периодот од 23 јуни 2002 до 31 јануари 
2003, се дојде до заклучок дека 99% од нив не се основани 
на изјави на учесниците во третираните настани, туку, како 
тоа народно се вели на рекла-казала. Тоа ни дава за повод 
да се обратиме до гореспоменатиот наслов и да побараме 
мислење, или пак да иницираме уште посеопфатно истражу-
вање за тоа колку средствата за информирање ги запазиле 
човековите слободи и права и колку се демократски во 
случајот со Митрополитот Јован.

Не затоа што е сега нашата личност во прашање, та 
ние сме навикнале сопствениот идентитет да го црпиме од 
заедницата со Бога, а не од мислењето на медиумите, но ова 
е само еден показен пример за тоа како се кршат човековите 
права и слободи од страна на средствата за информирање на 
многумина кои од различни причини ја немаат таа можност 
да ја анимираат јавноста дека направена им е навреда, пони-
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a journalist in Macedonia that has been punished because of 
slander or calumny against somebody. Or perhaps there are no 
such criminal acts in Macedonia?

The fact that there is no liability, leaves room to 
the creators of the public opinion to lower the criterion of 
their ethics to such an extent that they can hardly be called 
journalists, as their reports are more gossips and calling 
names than real information and analysis. Luckily there are 
exceptions, to a great misfortune they are but a few, but still 
they exist. The other countries that were under communist 
slavery and that had no independent journalism have almost 
the same problems, however, the Macedonian journalism takes 
the leading position. It is very difficult to find a journalist and 
a medium who work solely for the truth of information and 
not for a certain sponsor. It seems to be natural, considering 
the spiritual and financial crisis that has befallen Macedonia, 
but neither do we think that one can buy the truth nor have we 
offered money to anyone so that s/he will inform impartially. 
We are told that this is why we are compromised. Still, we are 
guided by a different thought. The kingdom of the truth can 
be delayed for some time, but it can never, by any method, be 
destroyed. May God give us strength and blessing to endure 
all the injustices we suffer for the truth. 

We hope that your kindness will be interested in 
the reason why some media in Macedonia are violating the 
human rights and freedom and there is nothing in the way 
they act that makes them any different from the media during 
the totalitarianism.

First, the journalists who treat the church issues 
have not shown by any means that they have at least the 
elementary knowledge of the subject they treat. They need 
not be theologians, but it is utterly uncivilized if one knows 
nothing of the Church, that it is not of this world, that its head 
is Christ the Lord, that it does not function the way worldly 
institutions do or that its ultimate criterion is the sacrifice after 
the example of the first-martyr Christ. So it is not possible to 
understand the actions of its members or to comment on them 
impartially. Unfortunately, the journalists who have some 
knowledge of the Church are very rare in Macedonia, while 
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жување и клевета. Нас не ни е познато дека некој новинар 
во Македонија е казнет затоа што против некого извршил 
клевета или го исплукал нечие име во јавноста. Или можеби 
во Македонија такви кривични дела нема? 

Тоа, пак, што нема никаква одговорност, им дава 
простор на креаторите на јавното мислење толку многу 
да го снижат критериумот на нивната етика што по ниту 
една мерка не можат да се наречат новинари зашто нивните 
известувања се повеќе озборувања и злословења отколку 
информирања и анализи. Секоја чест на исклучоците, кои за 
голема среќа ги има, но за жал многу се малку. И во другите 
земји кои беа под кумунистичкото ропство и каде немаше 
независно новинарство ги има скоро истите проблеми, но 
Македонското новинарство предничи. Многу тешко ќе се 
најде медиум и новинар кои работат само за вистинитоста 
во информирањето, а не за некој свој спонзор. Изгледа 
дека тоа е природно во една ваква духовна и материјална 
криза во која западнала Македонија, но ние ниту мислиме 
дека вистината се купува, ниту пак досега некому сме му 
понудиле пари објективно да известува. Ни велат, дека 
затоа и нè компромитираат. Сепак, нас нè води друга по-
мисла. Царството на вистината можно е да се одложи за 
некое време, но никокаш и со ниту еден метод не може да 
се уништи. Господ нека ни даде само сила и благослов да ги 
претрпиме сите неправди кои ги поднесуваме за вистината.

Се надеваме дека Вашата љубезност ќе биде заинте-
ресирана за тоа зошто некои средства за информирање во 
Македонија ги нарушуваат  човековите права и слободи и 
по својот настап во ништо не се разликуваат од средствата 
за информирање во тоталитаризмот. 

Прво, новинарите кои се занимаваат со црковна про-
блематика, со ништо не покажаа дека барем елементарно 
ја совладале материјата која ја третираат. Не се бара од 
нив да бидат теолози, но крајно е нецивилизирано ако не 
знаеш ништо за Црквата, ниту тоа дека таа не е од овој 
свет, туку дека нејзина глава е Христос Господ, ниту тоа 
дека не функционира по типот на световните институции, 
ниту тоа дека нејзин врховен критерум е жртвата, по углед 
на првомаченикот Христос, не можеш ниту да ги сфатиш 
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the others comment on the Church as one does with football 
or boxing. The Church is not a secret organization, but a 
public one, and despite the fact that its service is termed a 
Holy Mystery, the type of organisation is distinct from the one 
of the other worldly institutions. The superior in the Church is 
placed there to serve and not to rule. That is why its structure 
is in the form of an overturned pyramid. The superior, that is 
the bishop, although at the top of the pyramid, is at the lowest 
of all, to serve and not to be served. And how can a bishop 
serve the others? By opening public food services and feed 
the poor until the richer become poor and there is nothing left 
for anyone? Certainly not, his most important duty is to offer 
sacrifice to God in the Trinity, in behalf of all and for all. To 
offer gifts, bread and wine which after the descending of the 
Holy Ghost are transubstantiated into the Body and Blood of 
Christ, but also, if necessary to sacrifice himself for the truth, 
for justice, for love, for the neighbour, for God. That is why 
the Bishop’s work is called enlightening. The bishop does not 
obtain his identity from the surrounding environment, but 
he obtains it directly from God in the form of light. It was 
arranged long ago in the Church that the bishop should be 
called a saint since he should be enlightened directly by God, 
and he should enlighten his entrusted reasoning flock.

It seems necessary that all these should be taken into 
consideration before we get to the main focus of this address. 
We, as a bishop of a local Church, the Holy Metropolis of 
Veles and Vardar Valley, with the consent of the clergy and 
the believing people, have entered liturgical and canonical 
unity with the SOC and via it with the rest of the Orthodox 
Churches in the world. We have tried to overcome the schism, 
which has been tearing up for 35 years, not only the MOC, 
but the entire Church in the world, for the pain of one member 
is pain of the entire body. We have done that without any 
changes in the church organization of the metropolis. The 
ill-intentioned and ignorant journalists presented this as if a 
part of the Church in Macedonia had been put under Serbian 
jurisdiction. Regardless of our numerous attempts to explain 
that this was not the case and that this was not recorded in 
the written documents with which the liturgical and canonical 
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постапките на нејзините членови, ниту пак објективно 
да ги коментираш. За жал, во Македонија се многу ретки 
оние новинари кои знаат по нешто за Црквата, а другите 
ја коментираат Црквата како што тоа се коментира фудбал 
или бокс. Црквата не е таинствена организација, туку јавна 
и покрај тоа што нејзината служба се нарекува Света Тајна, 
но типот на организираност е различен од оној во другите 
световни институции. Оној кој е прв, во Црквата се поставува 
да служи, не да владее. Затоа нејзиниот схематизам е во вид 
на превртена пирамида. Првиот, а тоа е епископот иако е 
врв на пирамидата, најдолу е од сите, за да служи, не за 
да му служат. А, со што може еден епископ да послужи на 
другите? Со тоа што ќе отвара народни кујни и ќе ги храни 
сиромашните, се додека и поимотните не осиромашат па 
после да нема веќе за никого? Не, туку најважната негова 
работа е да принесува жртва на Бога во Тројица, за сите и 
за сè. Да принесува дарови, леб и вино кои по слегувањето 
на Светиот Дух се претвараат во Тело и Крв Христови, но 
исто така, ако е потребно да се принесе себе си на жртва 
за вистината, за правдата, за љубвта, за ближниот, за Бога. 
Затоа, неговото дело се вика просветителско. Епископот 
својот идентитет не го прима од средината во која живее, 
туку го прима директно од Бога и тоа во вид на светлина. 
Многу одамна во Црквата е востановено епископот да се 
нарекува и светител, зашто барем треба да биде просветлен 
директно од Бога, а тој, пак, да го просветлува довереното 
му словесно стадо.

Чиниме неопходно е сево ова да се има предвид пред 
да ја допреме главната тема на ова обраќање. Ние, како епис-
коп на една помесна Црква, велеската и повардарска света 
митрополија, со согласност на свештенството и воцрко-
вениот народ, стапивме во литургиско и канонско единство 
со СПЦ и преку неа со останатите православни Цркви во 
светот. Се обидовме да го надминеме расколот кој полни 
35-години ја цепи не само МПЦ, туку и целата Црква во 
светот, зашто болката на еден член е болка на целото тело. 
Тоа го направивме без при тоа да има било какви промени 
по црковното уредување во митрополијата. Злонамерни и 
неупатени новинари, тоа го претставија како ставање на 
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unity was sealed, most of the media that have the right to 
inform on the territory of R.M. remained uninterested in the 
facts and gave only arbitrary political comments. The essence 
of the problem has still remained untouched. We were called 
a Serbophile, a Greekophile, a traitor, a spy and much else, 
and all this for two reasons: because they treated wrongly the 
church issues out of ignorance, but what is worse, because 
they did not want to give us an opportunity to explain it to the 
people. We were accused of things for which in some healthy 
democracies people answer for slander, and they were not 
even willing to give us room to deny these.

After we were appointed an Exarch of Ohrid by 
the Assembly of the Serbian Orthodox Church they started 
calling us the “Serbian Exarch”. There is no such title in the 
Church terminology, due to the fact that exarchates are not 
named after national, but on a territorial basis. With several 
announcements we tried to inform them of their complete lack 
of professionalism as we have a written confirmation of our 
title in which it is stated that we are: Metropolitan of Veles 
and Vardar Valley and Exarch of Ohrid, but most of them have 
remained persistent in their misinformation until now.

We do not know if the reason for this is their complete 
uninformedness, or, if they are doing this with an intention 
to degrade our humbleness, but in the public they address 
us with our profane name “Zoran”, which we had before 
becoming a monk. A monk changes his name at his monastic 
tonsure and as of five years ago my name is John (Jovan). 
That name has nothing to do with the bishop’s dignity, so even 
if we had not been a bishop our name would still have been 
John. That means that even if we did not have the bishop’s 
rank we would still be John (Jovan), for the name is not 
altered with the possible dethronement. But we have neither 
been defrocked, nor does the Macedonian Orthodox Church 
have such a right. We are the actual and not the defrocked 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid, 
for if a bishop is to be defrocked first he is to be convicted by 
a Church court. We have neither been tried at a Church court 
nor have we been convicted. Furthermore, a few days after 
our monastic tonsure we changed the name in our identity 
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дел од Црквата во Македонија под српска јурисдикција. И 
покрај повеќето обиди да се објасни дека тоа не е така и дека 
тоа не го пишува ниту во писмените документи со кои беше 
запечатено литургиското и канонско единство, повеќето од 
медиумите кои имаат право да соопштуваат на територијата 
на цела Р.М. останаа воошпто незаинтересирани за фактите 
и даваа само произволни политички коментари. Суштината 
на проблемот остана недопрена сè до денес. Нè нарекоа дека 
сме србоман, гркоман, предавник, шпион и што ли уште не, 
а сето тоа од две причини, затоа што неправилно ја третираа 
црковната проблематика од непознавање, но што е уште 
полошо, затоа што не сакаа да ни дадат простор ние да му 
објасниме на народот. Нè обвинија за работи за кои во некои 
здрави демократии се одговара за клевета, а при тоа не беа 
волни да ни отстапат простор тоа да го демантираме.

После доделувањето на титулата егзарх охридски, 
од страна на Соборот на СПЦ, почнаа да нè нарекуваат 
српски ехзарх. Таква титула во црковната терминологија 
нема, бидејќи егзархатите не се по национална основа, туку 
по територијална. Со неколку соопштенија се обидувавме 
да им кажеме дека се потполно непрофесионални зашто за 
нашата титула има писмена одлука и во неа стои дека сме: 
Митрополит велески и повардарски и ехзарх охридски, но 
повеќето од нив упорно остануваат во своето злосовие сè 
до сега.

Дали е тоа од причина што навистина се потполно 
неинформирани, или, пак, тоа го прават со намера да ја 
омаловажат нашата смиреност, не знаеме, но во јавните 
прозивки по нашата личност нè ословуваат со световното 
име Зоран кое го имавме пред да бидеме замонашени. 
Монахот на чинот на монашењето го менува името и од 
пред пет години моето име е Јован. Тоа име воопшто не е 
врзано со владичанското достоинство и дури и да не бевме 
владика нашето име ќе беше Јован. Што значи дури и во 
случај да не го носиме владичанскиот чин ние сме Јован, 
зашто името не се менува со евентуалното расчинување. 
Но, ние не сме ниту расчинет, а МПЦ веќе ниту има такво 
право. Ние сме актуелен, а не расчинет митрополит велески 
и повардарски и егзарх охридски зашто еден владика за да 
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card and passport from Zoran to Jovan (John). Therefore, the 
persistence of some media in their labelling us as a defrocked 
bishop Zoran Vranishkoski, is considered the culmination of 
the uninformedness and ignorance on behalf of the journalists, 
or a malice which, having no limit, becomes nonsense.

The A1 Television and the daily newspaper Dnevnik 
excel in this. We have told them on several occasions that our 
civil name with which we are registered with the authorities 
is Jovan (John) Vranishkoski but if they wish to call us 
Zoran, or Zoki, as my mother used to, let them do so, the 
entire world will still know who they are referring to. Yet, the 
intention of A1 television is to humiliate us and to misinform 
the public that the Church, which is under our episcopacy, 
has a different character. The owner of this television is a 
Muslim who has given an assignment to his employees to 
work systematically against the reputation of the Church. 
The objective of establishing liturgical and canonical unity 
with the Serbian Orthodox Church and through it with all the 
Churches in the world was only a symbol to them. They have 
not only worked against the reputation of our humbleness but 
against the whole Church. How can one interpret differently 
the fact that in seven months not once have we been given 
the opportunity, even for five minutes, to defend against 
the things we have been slandered of. Speaking in church 
terms it is called barbarism, as it is a feature appropriate to 
people who belong to the low level of civilization. To utter 
someone’s name for seven months, almost everyday, and not 
once to invite the person to explain or to defend himself from 
what he is accused of is not only barbarism but also a crime 
against democratic rights, human rights and the freedom 
which is guaranteed by international conventions.

As opposed to this, they show themselves as extremely 
unprofessional, particularly in cases where certain matters 
need to be investigated and analysed. We shall give a simple 
example. No journalist wants to analyze whether the self-
declared autocephaly of the Macedonian Orthodox Church 
from 1967 can automatically lead to an actual autocephaly. 
Autocephalous is what one is in regard to others. They (the 
others) are the ones to recognize one as self-governing. If 
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се расчини претходно е потребно да биде осуден од Црковен 
суд. Ниту сме судени на Црковен суд, ниту осудени. Згора 
на сето тоа, неколку денови после нашето монашење, ние го 
променивме името во личната карта и во пасошот, од Зоран 
во Јован. Така, упорнотото ословување од некои средства за 
информирање како расчинет владика Зоран Вранишкоски 
го сметаме или за кулминација на неинформираноста и 
неупатеноста на новинарите, или како злоба која немајќи 
граница преминува во глупост. 

Во тоа предничат телевизијата А1 и весникот Днев-
ник. Неколку пати веќе сме им кажале дека нашето граѓанско 
име со кое сме регистрирани пред државните органи е Јован 
Вранишкоски, но ако толку сакаат да не викаат Зоран, или 
Зоки, како што ме викаше некогаш мајка ми, нека им биде, 
пак цел свет ќе знае за кого зборуваат. Сепак, намерата 
на телевизијата А1 да нè понижува и да ја дезинформира 
јавноста за Црквата која ние ја епископствуваме има друг 
карактер. Сопственикот на таа телевизија е муслиман кој 
им дал задача на оние кои ги плаќа систематски да работат 
против угледот на Црквата. Случајот со воспоставуавњето 
литургиско и канонско единство со СПЦ и преку неа со 
сите Цркви во светот им беше само мотив. Тие не работат 
само против угледот на нашата смиреност, туку на целата 
Црква во Македонија. Како поинаку да се протолкува тоа 
што цели седум месеци, откога почна да се третира случајот 
со Митрополитот Јован, ниту еднаш не ни дале простор 
барем пет минути во живо да го демантираме она за што 
нè клеветат. Со црковен речник тоа се вика варварство, 
зашто е одлика на луѓе кои припаѓаат на ниските слоеви 
на цивилизираност. Седум месеци скоро катадневно да го 
вртат нечие име на телевизија и да не го повикаат човекот 
ниту еднаш, сам да објасни или да се одбрани за тоа што 
е напаѓан, не се вика само варварство, туку тоа е класичен 
криминал по однос на демократските права и човековите 
права и слободи кои се загарантирани со меѓународни 
конвенции. 

Наспроти тоа, се покажуваат како крајни непрофе-
сионалци, особено во случаите кога некоја работа треба 
да се истражи и анализира. На пример ќе наведеме една 
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no Church has done that for whole 35 years; if no Church 
treats this region as ecclesiastically autocephalous, but on 
the contrary, if all Churches consider this region still under 
the spiritual jurisdiction of the Serbian Orthodox Church, 
than what does it mean if an illiterate journalist terms the 
Church in Macedonia autocephalous? Will that make it 
autocephalous in practice? If, on the other hand, we are 
recognized by all Churches in the world as Metropolitan of 
Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid, and the entire 
Church under our episcopacy is recognized, then aren’t we 
actually autocephalous, regardless of the fact that some 
rude journalist call us Zoki Poki and extends our title by the 
adjective “Serbian” or furiously calls us “schismatic”. Every 
lie has a period of expiration. So the end to the lie came, the 
lie which for 35 years was presented as truth, that the MOC 
was not a schismatic organization. Schism is, gentlemen 
journalists, when someone separates from the wholeness, 
and the wholeness of the Church is the body of Christ which 
is identical with the one, holy, catholic and apostolic Church 
in the world. Anyone who is not in unity with the Orthodox 
Church in the ecumene is considered a schismatic. A much 
bigger Church, such as the Roman Catholic, is considered 
a schismatic church, let alone the Macedonian Orthodox 
Church which for 35 years hasn’t had liturgical and canonical 
communion with any of the Churches in the world. You 
needn’t be well-informed to know that you cannot call a 
schismatic the one who is in unity with and recognised by all 
the Orthodox Churches in the world, or vice versa, not call the 
Macedonian Orthodox Church a schismatic one, for it has no 
communion with any of the Orthodox Churches in the world.

However, due to the pursuit against Metropolitan 
John other people began to suffer. The most recent is the case 
with sister Anita, who has decided to devote her life to God 
in the monastery under our episcopacy. Without any interest 
in the truth and with nothing but a desire to spite us, the 
Metropolitan John, certain journalists have treated the case 
totally unprofessionally, and have humiliated and insulted 
the aforesaid sister to an inconceivable extent by wanting to 
determine her future and show her the direction of her life, 
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проста работа. Никој не сака да анализира дали може 
самопрогласената автокефалија на МПЦ во 1967г. по 
автоматизам да доведе до практична автокефалија. Авто-
кефалијата е одлика кон другите. Тие треба да те признаат 
за самоуправен. Ако тоа не го прави ниту една Црква полни 
35 години, ако ниту една Црква не го третира ова подрачје 
дека е Црковно автокефално, напротив, сите Цркви сметаат 
дека ова подрачје е сеуште под духовна јурисдикција на 
СПЦ, тогаш, што значи дека некој неписмен новинар ќе ја 
нарекува Црквата во Македонија автокефална. Ќе постане 
ли таа и практично автокефална? Од друга страна, ако ние 
сме признат од сите Цркви во светот како Митрополит 
велески и повардарски и егзарх охридски, а со тоа е 
призната и целата Црква која ја епископствуваме, не сме ли 
практично автокефални, без разлика што некој невоспитан 
новинар нè нарекува Зоки Поки и ни ја проширува титулата 
со придавката: српски, или, пак, што бесно не нарекува 
расколник. Секоја лага има рок на траење. Така и дојде 
крајот и на лагата која 35 години се пласира како вистина, 
дека МПЦ не била расколничка организација. Раскол е 
господо новинари кога некој се дели од целината, а целината 
на Црквата е Телото Христово кое се поистоветува со едната 
света соборна и апостолска Црква во светот. Секој кој не е 
во единство со Православната Црква во икумената се смета 
за расколник. Расколничка се смета една многу голема 
Црква каква што е Римокатоличката, а камоли МПЦ која 35 
години нема литургиско и канонско општење со ниту една 
Црква во светот. Не треба значи многу да бидеш упатен за 
да знаеш дека не може расколник да го наречеш оној кој е во 
единство и признат од сите Православни Цркви во светот, 
или обратно, да не ја наречеш расколничка МПЦ која нема 
заедница со ниту една Православна Црква во светот.

Меѓутоа, во хајката за Митрополитот Јован почнаа да 
страдаат и други личности. Најсвеж е случајот со сестрата 
Анита која одлучи својот живот да Му го посвети на Бога во 
манастирот кој е под наше епископство. Без воопшто да се 
заинтересираат за вистината, а само со цел да ни напакостат 
нас, на Митрополитот Јован, пооделни новинари потполно 
непрофесионално го третираа целиот случај и споменатата 



274       

although she is an adult, they did not care that they were 
actually violating her freedom and denying her human right 
to decide about her future. What they found most annoying 
was that she was under the spiritual guidance of Metropolitan 
John. If this had happened in any other monastery, no fuss 
would have been raised. This hooliganism and spiritual 
violation over sister Anita, whose only guilt was her being 
in a monastery under our episcopacy, was again lead by A1 
television and a local Bitola TV station Orbis. The reporter for 
both TV stations was the same, Mr. Pece Stefanovski, a sort 
of journalist from the totalitarian time who has no intention to 
inform but only to judge, and he even tries to bring the verdict 
himself.

Nothing in this life is precious enough for a man to 
entirely sacrifice himself. Everything is transient and proves 
to be decayable. The only sacrifice that has meaning is the 
sacrifice for God and for the faith which gives salvation. It is 
worth bearing insults, humiliations and maltreatments, it is 
worth suffering and enduring, for, the prize is great, eternal 
life and the Kingdom of Heaven. This is why we shall try to 
endure all injustices against our person by the unprofessional, 
unreasonable and corruptible journalists in the media we 
mentioned. Today we are the victim, but, tomorrow it is going 
to be someone purer, someone who might not have been born 
yet.

Yours respectfully,

+Jovan 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley 

and Exarch of Ohrid
  

This letter has been sent to: The Parliament and the 
Government of the Republic of Macedonia, the Foreign 
diplomatic missions, the forums for human rights, the 
institutions for monitoring of the media and the editorial 
offices in the Republic of Macedonia.`
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сестра ја понижија, ја навредија до невидени размери, сакајќи 
тие да и ја определат иднината и да и кажат кон каде треба 
да го насочи животот, иако таа е полнолетна, не грижејќи се 
при тоа што со тоа вршат силување на нејзината слобода и 
загрозување на нејзините човекови права сама да одлучува 
за својата иднина. Она пак, што најмногу им посмета е тоа 
што е под духовно раководство на Митрополитот Јован. Да 
се случеше ова во било кој друг манастир воопшто немаше 
да се дигне прашина. А во тоа хулиганство и духовно 
силување на сестрата Анита која беше виновна само 
затоа што е во манастир под наше епископство, повторно 
предничеа телевизиите А1, и битолската локална телевизија 
Орбис. Известувачот и за двете телевизии е истиот, г-динот 
Пеце Стефановски, тип на новинар од тоталитаристичкото 
време кој нема намера да информира,  туку да суди, па дури 
и се обидува сам да ја изврши пресудата. 

Ништо во овој живот не е толку вредно човек 
потполно да се жртвува за тоа. Сè е минливо и се покажува 
како распадливо. Единствена жртва која има значење е 
жртвата за Бога и за верата која спасува. За тоа вреди да 
се поднесат навреди, понижувања, малтретирања, за тоа 
вреди да се страда и да се трпи, зашто наградата е голема, 
вечен живот и Царство небесно. Затоа и ние ќе се обидеме 
да истраеме на сите неправди нанесени врз нашата личност 
од непрофесионалните, неразумните и многу поткупливи 
новинари во медиумите кои ги споменавме. Но, денес 
жртвата сме ние, утре некој кој е уште почист, кој можеби 
сеуште не се родил.

Со почит,

+Јован 
Митрополит велески и повардарски 

и Eгзарх охридски

Писмово е испратено: До Собранието и Владата на 
Р. Македонија, Странските дипломатски мисии, форумите 
за човекови права, институциите за мониторинг на 
средствата за информирање и редакциите на средствата за 
информирање во Р. Македонија.
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ENCYCLICAL EPISTLE

To the honourable clergy and the venerable monasticism in 
the Orthodox Ohrid Archbishopric 

 Brother clergymen, monks and nuns,

Christ is the mystery which God intended to reveal 
to mankind even before the creation of the world. The 
philanthropic God waited for the time to come to send His 
beloved Son to receive the body of the created human nature 
so that he would deify it and thus save it by uniting it with 
God’s nature.

God defined the firm unity with man even before he 
uttered “Let it be…”. It is up to man to respond freely to God’s 
love and to enter liturgical communion with His Creator. There 
is no other way to be in unity with God except through the 
liturgical communion with Him. This is why the responsibility 
of the clergymen is so great. They are the mediators of God’s 
grace which is abundantly poured down on people. But, in 
order to be a link for the others to God, they themselves should 
be in communion with Him. They should be in unity with the 
Holy Trinity, naturally, through their bishop, just as, in fact, the 
one, holy, catholic and apostolic Church teaches.

Thus, unity is the meaning of life for the clergy as well 
as for every believer of the Orthodox Church. But the unity 
with God is at the same time unity with the entire Church 
spread out around the world. It is not possible to be in unity 
with God if we are not in unity with our orthodox Christian 
brothers and sisters from the ecumene.

The unity of the Ohrid Archbishopric, to which our 
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ОКРУЖНО ПОСЛАНИЕ

do ~esnoto sve{tenstvo i prepodobnoto mona{tvo vo 
Pravoslavnata Ohridskata Arhiepiskopija

 

Браќа свештенослужители, монаси и монахињи,

Христос е тајната која Бог промисли да му биде 
откриена на човекот уште пред светот да биде створен. 
Човекољубивиот Отец чекаше да се исполни времето 
за да го испрати Својот возљубен Син да прими тело од 
створената човекова природа, за истата, соединувајќи ја со 
Божјата да биде обожена, а со тоа и спасена.

Бог се определи за цврсто единство со човекот уште 
пред да го каже она: „Нека биде…”. Останува човекот 
слободно да одговори на љубовта Божја и да влезе во 
литургиско општење со својот Створител. Нема друг начин 
да бидеш во единство со Бога освен преку литургиското 
заедничарење со Него. Затоа е толку голема одговорноста 
на свештенослужителите. Тие се посредници на Божјата 
благодат која изобилно се излева врз луѓето. Но, за да бидат 
врска за другите со Бога, прво самите треба да бидат во 
заедница со Него. Треба да бидат во единство со Светата 
Троица, секако преку својот епископ, како што впрочем и 
учи Едната Света Соборна и Апостолска Црква.

Единството е значи смисла на животот, како 
на свештенослужителите, така и на секој верник на 
Православната Црква. Меѓутоа, единството со Бога е 
истовремено и единство со целата Црква расеана по светот. 
Не може да се биде во единство со Бога, ако не сме во 
единство со браќата и сестрите православни христијани 
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humbleness is an Exarch at the present, with the rest of 
the local Churches in the world is a fruit of your prayers, 
brother clergymen, monks and nuns. We doubt that there is a 
clergyman or a monk who does not want unity with the other 
Orthodox Churches. But we are aware of the fact that each of 
us is faced with the dilemma as to whether we are underrated 
and rightless in relation to the other Churches.

We find such caution justifiable and therefore we see it 
as necessary to respond to that dilemma. The greatest problem 
of the Orthodox Church nowadays is the ethnophiletism or in 
other words putting the national interests, which are often quite 
petty, before the interests of the Church. It is most probable 
that we are not an isolated case. Almost all orthodox Churches 
suffer from the same syndrome. However, unlike them, who 
lose far less from that sort of ethnophiletistic behaviour, the 
greater part of the Macedonian people loses a great deal. They 
are recognized churches and in mutual communion, while 
the MOC has been treated as a schismatic organization since 
1967. We may find thousands of excuses, saying that other 
people hate us, but it is a fact that, even after those excuses, 
the majority of Macedonians remain in a schism, not only with 
the Orthodox Church in the ecumene but with the very body 
of Christ, for the Church and the body of Christ are one and 
the same.

We know that at this moment, it is very difficult for 
you to decide to serve the only Orthodox Church in Macedonia 
recognised by the other Orthodox Churches. We are aware that 
almost each of you is reckoning that if they could have been 
so uncivilized with a bishop, then how much easier it would 
be for them to deal with you, the clergymen or the monks. You 
are my family, but you have another family to care for. That 
is why when you were forced to sign that you agree to put 
yourselves in the service of the HSB of the MOC, we advised 
most of you to do that, knowing that not all of you are prepared 
for martyrdom. But still, we said that the procedure itself was 
not ecclesiastical, which means it was not in accordance 
with the teaching of the Church, it was uncanonical, even 
unconstitutional according to the Constitution of the MOC. 
The Orthodox Church is episcopal and there cannot be a 
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ширум вселената. 
Единството на Охридската Архиепископија со оста-

натите помесни Цркви во светот на која нашата смиреност 
во моментов е егзарх, плод е на вашата молитва браќа 
свештенослужители, монаси и монахињи. Не веруваме 
дека има некој свештенослужител или монах кој не сака 
единство со другите Православни Цркви. Само свесни сме 
дека пред секого од нас стои дилемата дали во тој однос со 
другите Цркви ние сме потценети и обесправени?

Сметаме дека таквата внимателност е оправдана 
и затоа чиниме за потребно да одговориме на таа дилема. 
Најголем проблем за Православната Црква во времето во кое 
што живееме е етнофилетизмот или ставањето на народните 
интереси, честопати многу ситни, пред интересите на 
Црквата. Во тоа најверојатно ние и не сме осамени. Скоро 
сите православни Цркви боледуваат од истиот синдром. 
Меѓутоа, за разлика од нив кои многу помалку губат од 
таквиот нивни етнофилетистички однос, поголемиот дел од 
македонскиот народ губи многу. Тие се признати Цркви и 
се во меѓусебно општење, а МПЦ од 1967г. се третира како 
расколничка организација. Можеме ние да најдеме илјада 
оправдувања изговарајќи се дека другите нè мразат, но факт 
е дека и после тие изговори, поголемиот дел од македонците 
остануваат во раскол, не само со Православната Црква во 
вселената, туку и со самото тело Христово, зашто Црквата 
и телото Христово се едно и исто.  

Знаеме дека во моментов е многу тешко да се 
определите да и служите на единствената Православна 
Црква во Македонија која е призната од другите Православни 
Цркви. Свесни сме дека скоро секој од вас размислува дека 
ако можеа да бидат толку нецивилизирани со еден епископ, 
тогаш колку е полесно со вас свештенослужителите или 
монасите. Моето семејство сте вие, но вие имате и друго 
семејство и треба да се грижите за нив. Затоа и во моментите 
кога ве присилуваа да потпишете дека се согласувате да се 
ставите на располагање на САС на МПЦ, повеќето од вас ве 
советувавме тоа да го направите, знаејќи дека не сте сите 
подготвени за мачеништво. Но, сепак кажавме дека самата 
постапка е нецрковна, тоа значи не согласна со учењето на 
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Church without a bishop. A local church, or an eparchy, as we 
call it, cannot be governed by a Synod of bishops. There are 
no Orthodox Churches in the world that do this, except for the 
MOC. Immediately after the vacating of an Episcopal cathedra 
of a certain eparchy an administrator shall be appointed and he 
governs the eparchy until the nomination of a new bishop, but 
never does a Synod administer the eparchy. Still, the bishops 
in Macedonia, as they have proven many times before, proved 
that everything is possible for them, that they can change the 
doctrine of the Church, that they can abolish the Canons and 
that the Constitution does not apply to them. They can decide 
to expel a bishop from his cathedra without a trial or a sentence, 
in spite of its being contrary to the Canons (Constantinople 
Council from year 861, Rule 16) and the Constitution of the 
MOC (Article 74). The only excuse for doing this would be 
their admission that they are illiterate. Perhaps it is not because 
of illiteracy that they changed our monastic name from John 
(Jovan) to Zoran, despite the fact that the monastic name is 
not altered even with the loss of a rank. But then it must be 
out of malice, and malice always ends in wrath, just as with 
the devil. And now, from the level of a bishop’s cathedra, they 
are spreading that malice, misleading the people to recognize 
us by our profane name, although we died for that name long 
ago.

People say “might makes right”. What we were saying 
seven months ago we are saying now: it does not suit us to 
answer the barbarians with barbaric methods. The power of 
God’s Word is within us and this is the power of justice and 
truth. We may have to suffer for a while, but we built our 
foundation on stone, and not on sand, as it was done in 1967. 
The Church in Macedonia has a future. It is now recognized by 
the assembly of Orthodox Churches and in a short while, after 
the ordination of two more bishops, it will be autocephalous. 
The name of the Church on the territory of the Republic of 
Macedonia is Ohrid Archbishopric, but even that could be 
altered after the possible agreement on the name of the state at 
the United Nations. 

We consider our request as modest. We believe that 
even without our requiring it, your God-loving conscience is 



281 

Црквата, неканонска, па дури и неуставна според Уставот 
на МПЦ. Православната Црква е епископална и не може 
да постои Црква без епископ. Со една помесна Црква или 
како уште ја викаме епархија, не може да раководи Синод 
од епископи. Тоа го нема во ниту една Православна Црква 
во светот, освен во МПЦ. Веднаш после упразнувањето 
на епископската катедра во некоја епархија, се поставува 
местобљустител кој раководи со епархијата сè до изборот 
на нов епископ, но никогаш со епархијата не раководи 
Синодот. Сепак, епископите во Македонија по којзнае 
кој пат докажаа дека за нив сè е можно, дека можат да го 
променат учењето на Црквата, дека можат да ги укинат 
каноните и дека Уставот за нив не важи. Можат да одлучат 
да го истераат епископот од неговата катедра без суд или 
осуда, иако тоа е спротивно на каноните (Цариградски 
собор од 861г. правило 16) и на Уставот на МПЦ (чл. 74). 
Единствен изговор зошто го прават тоа би било да признаат 
дека се неписмени. Можеби пак, и не е од неписменост тоа 
што ни го променија монашкото име од Јован во Зоран иако 
монашко име не се менува ниту со губење на чинот. Но, 
тогаш тоа е злоба. Злоба која секогаш завршува со бес, исто 
како кај ѓаволот. И сега од ниво на епископска катедра ја 
шират таа злоба заведувајќи го народот да нè препознава по 
нашето световно име иако одамна сме умреле за него.

Каде има сила нема правдина вели народот. Како 
што ви велевме пред седум месеци, така и сега: Не ни 
доликува на варварите да одговориме со варварски методи. 
Во нас е силата на Словото Божјо, тоа значи силата на 
правдата и вистината. Можеби ќе треба некое време да 
се трпи, но темелот кој го поставивме е на камен, не е на 
песок како што тоа се направи 1967-та година. Црквата во 
Македонија има иднина. Таа е сега призната во соборот 
на Православните Цркви и за многу кратко време после 
примањето на уште двајца епископи ќе биде и автокефална. 
Името на Црквата на територијата на Р. Македонија е 
Охридска архиепископија, но и тоа би можело да се 
промени евентуално после воспоставувањето согласност за 
името на државата во Обедеинетите нации.

Нашето барање до вас сметаме дека е скромно. 
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already doing it. We ask you to remember us in your prayers 
and to bear in mind that although you are clergymen or monks, 
your salvation and the salvation of your parishioners depend 
on the communion with the bishop. Neither does the presbyter 
have his own Liturgy, nor does the Liturgy belong to the Holy 
Synod. There is only one who offers in behalf of all and for all 
and that is the bishop, while the clergymen do the same in the 
name of the bishop. Even if several bishops officiate together, 
only one of them offers the sacraments. We would ask you to 
excuse our humbleness if this sounds haughty but the fact is 
that the only bishop recognized by the Orthodox Church from 
the territory of the Republic of Macedonia, the only one who 
makes offering, but also from whom God receives the offering 
in behalf of all and for all, are we, the Metropolitan of Veles 
and Vardar Valley and Exarch of Ohrid. Everything else will 
come when the time is right. The seed has been sown. Even 
if it happens, as the Gospel says, that some sow and others 
reap, we are certain of one thing, the harvest will be plentiful. 
The path we have traced after your prayers is leading to the 
Kingdom of God and it is changing the ecclesiastical history 
of Macedonia. A heavy burden will fall on the one who steps 
aside from this path for all other paths are aimless. In a recent 
interview, the Archbishop Stephan said that there were two 
theories on obtaining autocephaly. According to the first one, 
autonomy is given by the Constantinople Patriarchate and 
according to the second autocephaly is obtained by the Mother 
Church and the Patriarchate of Constantinople that issues a 
tomos. The question is: which of these two theories does the 
schismatic MOC follow?  It is most likely that it follows the 
road to Nowhere-land!

May the blessing of God and His mercy be with us all 
and enlighten us for the truth, which is light and enlightens 
all.

                +John, 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley

 and Exarch of Ohrid
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Веруваме дека без тоа и да го бараме, вашата богољубива 
совест веќе тоа го прави. Молиме да нè имате во вашето 
молитвено сеќавање, да не заборавите на тоа дека без оглед 
што сте свештенослужители или монаси, вашето спасение и 
спасението на вашите парохијани зависи од заедничарењето 
со епископот. Нема свештеникот своја Литургија, ниту пак 
Литургијата може да биде на Светиот Синод. Еден е тој кој 
принесува за сите и за сè, тоа е епископот, а во негово име 
свештениците. Дури и во случај да служат заедно повеќе 
епископи, само еден ги принесува даровите. Ќе í простите 
на нашата смиреност ако тоа звучи надмено, но факт е дека 
еден единствен епископ кој е признат во Православната 
Црква од територијата на Р. Македонија, а тоа значи еден 
единствен епископ кој принесува, но и од кого Бог ги 
прима даровите за сите и за сè, во моментов сме токму ние, 
Митрополитот велески и повардарски и егзарх охридски. 
Другото ќе дојде кога ќе се исполни времето. Семето е веќе 
посеано. Дури и да се случи, како што вели Евангелието 
дека едни сеат, а други жнеат, во едно сме сигурни, жетвата 
ќе биде богата. Патот кој го трасиравме по вашите молитви 
води кон Царството Божјо и ја менува црковната историја на 
Македонија. Тешко за оној кој ќе се врати од тој пат, зашто 
сите други патишта се беспатија. Во едно неодамнешно 
интервју архиепископот Стефан рече дека има две теории 
како да се добие автокефалија. Според едната вели, 
автокефалијата ја дава Цариградската патријаршија, а 
според другата автокефалијата ја дава мајката Црква, 
а треба да се согласи Цариградската патријаршија која 
издава томос. Меѓутоа по која од тие две теории тргнала 
расколничката МПЦ? По сè изгледа по патот кон земјата 
Недојдија. 

Благословот Божји и милоста Негова да биде со 
сите нас и да нè просветли за вистината која е светлина и ги 
просветлува сите.

   
+Јован 

Митрополитвелески и повардарски и 
Eгзах охридски
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ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC
HOLY METROPOLIS OF VELES AND VARDAR VALLEY

Protocol No. 44 dated on 08 March 2003

To the Synod of the Macedonian 
Orthodox Church which dwells in schism

We have been considering for quite a long time 
whether to respond to your Decision N.30 dated on 17 
February 2003 and the Decision 246-1 dated on 7 August 
2002, which we received by registered mail the same day 
we got the Decision N.30 from 2003. Having no eucharistic 
communion with the schismatics, the Orthodox Christians 
reduce all other communication with them to a minimum. 
They communicate with them only when there is hope that the 
schismatics or heretics will repent, come out from the darkness 
in which they reside and unite with the one holy, catholic and 
apostolic Church. To our great distress the entire hope that the 
Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox Church, in its 
present composition, will throw off the schism as devastating 
to the salvation and will join the body of the Church, which is 
the body of Christ, has almost been lost. Still, because of the 
historic responsibility towards the future generations, because 
of those who will decide to live in the Church and despise 
the schism, because of those who will condemn all your 
undertakings and decisions as anti-church, uncanonical and 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

Протокол бр. 44 од 08.03.2003

До Синодот на МПЦ 
кој пребива во раскол

Прилично долго време размислувавме дали да 
одговориме на Вашата Одлука бр. 30 од 17.02.2003 и на 
Одлуката 246-1 од 07.08.2002, а која ја добивме истиот ден 
со препорачана пошта кога ја добивме и Одлуката бр. 30 
од 2003г. Православните христијани немајќи евхаристиско 
општење со расколниците го сведуваат на минимум секое 
друго општење со нив. Општат само тогаш кога има 
било каква надеж дека расколниците или еретиците ќе се 
преумат, ќе излезат од мракот во којшто живеат и ќе се 
присоединат на Едната Света Соборна и Апостолска Црква. 
На голема жалост, сета надеж дека Синодот на архијереите 
на МПЦ во ваков постоечки состав, ќе го отфрли расколот 
како погубен за спасението и ќе се присоедини на телото 
на Црквата, кое всушност е самото тело Христово, скоро 
е загубена. Но, заради историската одговорност пред 
наредните генерации, заради оние кои ќе одлучат да живеат 
во Црквата и ќе го намразат расколот како душепогубен, 
заради оние кои утре ќе ги проколнат сите ваши постапки 
и одлуки како противцрковни, неканонски и еретички, 
заради нив решивме да одговориме и да го разобиличиме 
Вашето опрелестено дело, злобата и зависта својствена на 
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heretical, because of them we decided to reply and reveal your 
delusive deed, the malice and envy typical of the schismatics, 
but above all your wrong choice in life to move towards the 
grave and decay instead of resurrection and eternal life.

Firstly, we shall review the Decision N.246-1 dated 
on 7 August 2002, which we received on 28 February 2003. 
What is evident out of this decision is that it was not reached 
on 7 August 2002, as is written on it, but it has probably been 
reached the same day as decision 30 dated on 17 February 2003. 
In order not to repeat the number 246 it has been registered 
under no. 246-1, although it has been reached much later. But 
this is not so important, you have been teaching heresy and 
breaking the Canons of the Church, so why should we criticise 
the disorganized administration? There is only one dilemma 
which is whether the quoted Articles from the Constitution of 
the MOC were also mistaken by the administrative clerk who 
prepared the decision thus none of them have any connection 
with the content of the decision, or, were they put in the 
introduction only to record some numbers?

The problem is much more serious than it might seem. 
Your inconsistency, unawareness, ignorance can be tolerated 
to a certain extent. The upbringing in the faith, the spirituality, 
even the administration is a personal ability and God will 
measure these at the Last Judgement, but the desire to remain 
in schism, motivated by petty excuses, and defending the same 
heretically is something unforgivable in the present or in the 
time to come. There is no need of extensive investigation 
to locate the problem in the schismatic perception of some 
bishops, who end up in heresy by making apologies their own 
ethnophiletism. We believe that you will hardly find a person 
naοve enough to believe that the Serbian Orthodox Church 
wanted to subordinate the Macedonian Orthodox Church. 
The Church is disgraced by the few people who sit with you, 
gentlemen, and care only for their personal interests and have 
profit from the schismatic state of the Church.

You sit with a murderer in the Synod, you officiate with 
him, you partake in communion with him, so you have share in 
the same legacy. Can anyone distinguish you from him? Not 
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расколниците, но најмногу од sè Вашиот погрешен избор 
во животот, наместо кон воскресение и живот вечен, да се 
движите кон гробот и распаѓањето.

Прво ќе се осврнеме врз Одлуката бр. 246-1 од 
07.08.2002год. која ја добивме дури на 28.02.2003год. 
Она што е јасно од таа одлука е дека не е донесена на 
07.08.2002год. како што пишува на истата, туку е донесена 
веројатно истиот ден, кога и одлуката 30 од 17.02.2003год. 
За да не се повтори бројот 246, заведена е под бр. 246-1, иако 
е донесена многу подоцна. Но, тоа и не е толку битно, вие 
учите ерес и ги кршите каноните на Црквата, па сега да ви 
се замери зошто немате средена администрација? Останува 
само дилемата, дали и цитираните членови од Уставот на 
МПЦ се погрешени од страна на административецот кој ја 
подготвувал одлуката, па ниту еден од нив нема никаква 
врска со содржината на истата, или пак, ставени се во 
прокименот за да се забележува дека има некакви бројки?

Проблемот е многу посериозен отколку што на неко-
го може да му изгледа. Вашата недоследност, неупатеност, 
незнаење, донекаде можат и да се толерираат. Воспитанието 
во верата, духовноста, па на крај и на администрирањето 
е личносно ниво и Господ ќе ги мери на Страшниот суд, 
меѓутоа, желбата да останете во раскол мотивиран од 
ниски побуди, истиот еретички да се брани, тоа не може 
да ви се прости ниту во сегашноста, ниту во иднината. Не 
треба многу истражување за проблемот да се лоцира во 
расколничката совест на некои архијереи кои правејќи му 
апологија на својот етнофилетизам завршуваат во ерес. 
Сметаме дека веќе ретко ќе најдете толку наивен човек кој 
ќе ви поверува дека СПЦ имала желба да ја подвласти МПЦ. 
Црквата ја унижуваат неколкумина кои седат со вас, господа, 
кои ги гледаат само личните интереси и имаат полза Црквата 
да остане во раскол.

Вие во Синодот седите со убиец, со него служите, 
со него се причестувате, со него имате дел и исто нас-
ледство. Може ли некој да ве разликува од него? Да не 
зборуваме за некои други, повторно помеѓу вас, за кои 
сигурени сме дека добро знаете и кој ги избрал и кој ги 
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to mention some others, again amongst you, for whom we are 
sure you know well who appointed them and introduced them 
to the bishop’s rank and to whom they serve instead of the 
Church. By using the excuse that you do not have 12 bishops 
in the Synod, you failed to put them on trial, but if only there 
was someone to expose their deeds. On the contrary, together 
with them you disintegrate the Church from the inside with the 
uncanonical actions and erroneous teachings.

We will state only some of them. First of all, with the 
Decision no.161 dated on 6 July 2002, you dismissed us from 
work just as it is done in companies with limited liabilities, 
not only contrary to the Canons, but also contrary to your 
Rule Book, which you call the Constitution. You expelled us 
from the cathedra of the Veles Metropolis in a barbaric way, 
with a gun pointed at our mouth by the police, you called us a 
former metropolitan in that decision and you didn’t name the 
rank we had at that time, and eight months later we receive a 
decision that we are deprived of our authority and defrocked. 
The question you will need to answer to the future generations, 
and to history as well, not to us for we have no need of your 
answer because we consider all of your decisions as worthless, 
is: How is it possible for an archpriest with a rank of a 
metropolitan to be, first, expelled out of his cathedra, expelled 
from his diocese, be proclaimed that he is no longer a member 
of your Company, be deprived of his title and called ‘former’, 
and even later to deprive him of his authority and defrock him, 
not considering whether it was eight months after the events 
or 7 August 2002, as it is stated in the decision, and all of this 
without a court proceeding against him, without giving him 
an opportunity to defend himself. Nowadays such a thing is 
inconceivable even in the most barbaric countries. Even if it 
was due to ignorance, it is too much, but it is far worse that it 
was out of malice and petty, covetous passions.

Yet, something is correct in the aforesaid decision. We 
are called an apostate, and it is true, for our apostasy was from 
your schismatic organization, and later, in the Decision no.30 
dated on 17 February 2003, you redefined it into estranged. It 
seems that you were right about that, too. We are exceedingly 
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внел во архијерејството и кому му служат наместо да í 
служат на Црквата. Со изговор дека немате 12 епископи 
во Синодот, не успевате да ги судите, но барем некој да 
имаше смелост да го разобличи нивното дело. Наспроти 
тоа, вие заедно со нив ја раструрате Црквата од внатре со 
неканонски постапки и погрешни учења. 

Ќе ви наведеме само некои од нив. Прво со Одлука 
бр. 161 од 06.07.2002г. nè отпуштивте од работа како што 
тоа се прави од  Друштвата со ограничена одговорност, не 
само несогласно со каноните, туку несогласно и на вашиот 
правилник кој го нарекувате Устав. На варварски начин, 
со пиштол вперен во устата од страна на Полицијата nè 
избркавте од катедрата на Велеската митрополија, nè 
нарековте во таа одлука поранешен митрополит, а не ка-
жавте при тоа кое достоинство во тој момент го имаме, за 
отпосле осум месеци да добиеме одлука дека сме биле раз-
властен и детронизиран. Прашањето кое ќе треба да им го 
одговорите на наредните генерации, а и на историјата, не 
нас, зашто ние немаме потреба од вашиот одговор бидејќи 
сите ваши Одлуки и дејства ги сметаме за ништожни, е во 
следново: Како е можно некој архијереј со митрополитско 
достоинство, прво да го истераш од катедрата, да го ис-
тераш од Неговата епархија, да кажеш дека не е член 
на вашето Друштво, да му ја одземеш титулата и да го 
наречеш поранешен, дури потоа да го развластуваш и де-
тронизираш, без разлика дали е тоа после осум месеци 
како што се случи или на 07.08.2002год. како што пишува 
во Одлуката, а при тоа да немало судски процес против 
него, да немал можност да се брани и одбрани. Тоа денес 
го нема ниту во најварварските земји. Дури и ако е од не-
знаење, многу е, но пострашно е што е од злоба и ниски 
користољубиви страсти. 

Сепак, во споменатата одлука нешто е точно. Нè 
нарекувате одметнат и точно е тоа дека сме одметнати од 
вашата расколничка организација, за потоа, во Одлуката 
бр. 30 од 17.02.2003год. тоа одметнат да го надградите 
во одроден. По сè изгледа и тоа сте го погодиле. Голема 
е нашата среќа што сме одродени од сите расколнички ар-
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pleased to be estranged from all schismatic bishops, from 
murderers and adversaries of the Church and we consider this 
a virtue, and not a sin, as you want to present it to the public.

It is clear to us why you want to manipulate the people 
into thinking that we have no right to perform any religious 
service or church rite, nor to organize any sort of church or 
monastic life in the, degradingly adding “into the Macedonian 
Orthodox Church”, so that the people wouldn’t understand 
that you refer to your schismatic gathering places. Just as 
the malicious person does the greatest malice to himself, 
so do you, thinking that if you prohibited our humbleness 
to officiate in the places you usurped from the Orthodox 
Church you would make it difficult to us to find a place for 
officiation, and in fact you prohibit yourselves the entrance 
into the one and only Church of God. For thirty-five years you 
have been lying to the Macedonian people that the Church 
in Macedonia is autocephalous, so why not continue the lie 
that our humbleness has no right to officiate? We would not 
officiate with you even if we were threatened with a gun, as 
we were when we were expelled from our cathedra, and before 
all because you are schismatics and heretics, and not because 
you forbid us to enter the temples you have usurped, whose 
founders were Greeks, Serbs and Bulgarians. You will have 
to explain to the history and to the future: What sort of title 
is deprived of authority and defrocked former metropolitan 
John? In which ecclesiology, which canon or church law and, 
finally, in which Constitution have you found it?

The only thing we are sorry about is that some, who still 
sit with you, once had a better reputation among the faithful, 
and now they lost it. They should probe their reputation and 
see how it stands now. But not to probe the public opinion of 
the population of Macedonia, nor of the journalists, since they 
are not the criterion for the Church, but do it with those who 
regularly go to Church, who take communion with the body 
and blood of Christ as they are the true Church and the true 
criterion. There is a saying with the people, ‘birds of a feather 
flock together’, and the apostle says, “Shall I then take the 
members of Christ and unite them with a prostitute?” (1 Cor. 6:
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хијереи, од убијци и противници на Црквата и тоа го сме-
таме за доблест, не за грев, како што вие тоа сакате да í го 
прикажете на јавноста. 

Јасно ни е и тоа зошто сакате да го изманипулирате 
народот дека немаме право да извршуваме никави бого-
служби и чинодејствија, ниту да организираме било каков 
црковен и монашки живот, срамно додавајќи „во Македон-
ската православна црква”, за луѓето да не сфатат дека тоа 
се однесува за во вашите расколнички зборишта. Како што 
злобникот најмногу пакост си прави себе си, така и вие, 
мислејќи дека ако на нашата смиреност не í дозволувате да 
служи на местата кои сте ги узурпирале од Православната 
Црква, ќе ни направите тешкотии да се снајдеме каде да 
богослужиме, вие всушност самите себе си го забранувате 
влезот во едната и единствена Црква Божја. Триесет и 
пет години се лаже македонскиот народ дека Црквата во 
Македонија имала автокефалност, па сега не може ли да се 
продолжи со лагата дека нашата смиреност немала право 
да богослужи? Со вас не би служеле дури и со пиштол да ни 
претат, како што тоа го правеа кога не бркаа од катедрата, и 
тоа пред sè затоа што сте расколници и еретици, а не затоа 
што вие ни забранувате да влегуваме во храмовите чии 
ктитори се грци, срби и бугари, а вие ги узурпиравте. На 
историјата, пак, и на иднината ќе треба да им објасните: 
Каква е таа титула, развластен и детронизиран поранешен 
митрополит Јован? Во која еклисиологија, во кое канонско 
или црковно право, или пак во кој Устав сте ја сретнале?

Жал ni e само што некои кои уште седат со вас, 
некогаш имаа подобар углед помеѓу верниците, а сега 
го изгубија. Добро би било да си направат една сондажа 
каков им е сега угледот? Не кај населението во Македо-
нија, ниту кај новинарите, тие не се критериум за Црквата, 
туку кај оние кои редовно се црквуваат, кај оние кои се 
причестуваат со телото и крвта Христови, тие се вистин-
ска Црква и вистинскиот критерум. Народот вели со кого 
си таков си, а апостолот вели: Ќе ги земам ли значи, чле-
новите Христови и од нив ќе направам членови на блуд-
ница? (1Кор. 6,15), секако сакајќи да каже дека со оној со 
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15), of course, trying to convey that who you have relationship 
and communion with, not only physically, but much more 
spiritually, is who you become one with.

The essential fruit of the schism is your 
noncommunication. You dislike one another and you are not 
on speaking terms with each other. The schism breaks up the 
nature of communion until it is destroyed. Blessed is the one 
who will oppose ethnophiletism and the communion with 
people who have canonical obstacles to have any clerical 
rank, who will say no to the heretical apology that the MOC 
has been creating for decades in order to defend the schism. 
Lastly, we are sorry for some monks and nuns who still cannot 
perceive your covetous positions. But God will probably 
enlighten them soon. 

Finally, we would like to remind you of something 
you should know, since you have been officially informed. 
Our humbleness, Metropolitan of Veles and Vardar Valley and 
Exarch of Ohrid, as of 24 September 2002, is a member of the 
Assembly of the SOC. This is not only because you reached a 
decision to expel me from your band (we aren’t using this word 
in a vulgar manner, for a band is not only a criminal group, but 
in Greek a band is a group of musicians), but also because 
we are now a member of another Synod, and you should 
stop reaching decisions about our humbleness for they have 
no validity in the Orthodox Church, and what is more, they 
reveal bad things about you that others were unaware of. After 
everything unecclesiastical, uncanonical, unconstitutional, and 
even heretical that you have done, no one would be surprised 
if you continued with even greater offences. You announce 
two things. First, to have court proceedings against us at the 
civil court, after the failure of the Public Prosecutor of Veles, 
Mr. Jovan Dimov, to provide evidence in the political process 
against us, and second to have a council of the fiends and try 
us according to political criteria without consulting the church 
Canons. Take at least once the Code of church Canons, if you 
even know that such a book exists, and see what is says about 
those who solve the church problems through civil courts.

Lent is a period when Christians should think over 
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кого имаш однос и заедница, не само телесна, уште повеќе 
духовна, со него и се поистоветуваш. 

Суштинскиот плод на расколот е вашата некомуни-
кација. Не сакате да се видите еден со друг, едни со други 
не зборувате. Расколот ја растура природата на заеднича-
рењето до уништување. Блажен ќе биде оној кој ќе му се 
спротивстави на етнофилетизмот и на заедничарењето 
со луѓе кои имаат кононски пречки да бидат во било кој 
свештенички чин, да каже не на еретичката апологија која 
МПЦ со децении ја создава за да го брани расколот. Жал 
ни е конечно за некои монаси и монахињи кои не можат 
сеуште да ги согледаат вашите користољубиви позиции. 
Но, веројатно Господ набрзо ќе ги просветли.

За крај би сакале да ве потсетиме на нешто што 
би требало да го знаете бидејќи за тоа бевте официјално 
известени. Нашата смиреност, Митрополитот велески 
и повардарски и егзарх охридски од 24 септември 2002 
год. е член на Соборот на СПЦ. Не само заради тоа што 
самите вие донесовте одлука со која ме избркавте до 
вашата банда (не го велиме ова вулгарно, зашто банда 
не е само криминална, грците ја викаат банда и група 
на музиканти), туку и заради тоа што сме член на друг 
Синод, треба да престанете да носите одлуки за нашата 
смиреност, зашто истите немаат никаква полноважност во 
Православната Црква, а згора на сето тоа откриваат лоши 
работи за вас што другите до сега не ги знаеја. После sè 
нецрковно, неканонско, неуставно, па дури и еретичко што 
направивте, никого веќе не би зачудило да продолжите 
во уште поголеми престапи. Најавувате две работи. Да 
се судите со нас на граѓански суд откако веќе пропаѓаат 
обидите на јавниот обвинител на Велес, г-динот Јован 
Димов да принесе докази во полтичкиот процес против 
нас, и второто да правите собор на нечестивци и без кон-
султација на црковните канони да судите со политички 
критериум. Барем еднаш земете го Зборникот на црковни 
канони, ако знаете дека таква книга воопшто постои и 
видете што велат за оние кои црковните проблеми ги ре-
шаваат на граѓански судови.
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their lives, where they have reached to and towards what 
they should strive. We pray that God enlightens you in the 
forthcoming holy forty-day Lent so that you will come out of 
heresy of ethnophiletism and approach the body of the Church 
of God. Any other path you take will lead to nowhere. Even 
if you build thousands of temples, even if you fill hundred 
monasteries, if you remain in schism and heresy, you will not 
have an answer at God’s Judgement. St. Cyprian of Carthage 
says that the schism can not be washed even with the blood of 
martyrdom. And another thing, the time of the Assembly in 
May is approaching.

+John
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
and Exarch of Ohrid

P.S. No more objections will be sent to you from people 
whose baptism performed in your “schismatic organization” is 
not recognized in the Orthodox ecumene and therefore they 
ask of us to confirm their baptism. You have received enough 
material to be assured that there are many of these cases.

- Since your aforesaid decisions have been sent to 
the Republic Commission for Relations with Religious 
Communities, besides the copy we send to the Synod of the 
SOC, a copy will also be sent to the indicated Commission.
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Постот е период кога христијаните треба да размис-
лат за својот живот, до каде стигнале и кон каде треба да го 
продолжат животот. Се молиме Господ да ве просветли во 
претстојнава светла четириесетница, да излезете од ереста 
на етнофилетизмот и да пристапите во телото на Црквата 
Божја. Било кој друг пат да го одберете ќе ви биде беспаќе. 
Илјада храмови да подигнете, сто манастири да наполните, 
ако останете во раскол и ерес не ќе имате одговор на Судот 
Божји. Расколот, вели Св. Кипријан Картагински, не може 
да го испере ниту крвта од мачеништвото. А, и нешто 
друго, времето на Соборот во мај наближува.

+Јован
Митрополит велески и повардарски
и Eгзарх охридски

П.С. Нема веќе да ви бидат испраќани приговори од 
луѓето чии крштенија направени во вашата „расколничка 
организација” не се признаваат во Православната икумена 
и затоа бараат ние да го потврдиме крштението. Добивте 
доволно материјал за да се уверивте дека има многу такви 
случаи.

- Бидејќи гореспоменатите ваши одлуки се 
испратени до Репубилчката комисија за односи со 
верските заедници, покрај тоа што ова писмо го испраќаме 
до Синодот на СПЦ, ќе биде испратено и до споменатата 
комисија.
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THE HOLY ASSEMBLY OF BISHOPS
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

SB no.46/rec.28
13 May 2003
Belgrade

To His High Reverence 
the Archbishop of Ohrid and Metropolitan of Skopje
kyr Stephan
Skopje

Subject: a message from the Holy Assembly of 
Bishops of the Serbian Orthodox Church to the Holy Synod of 
the Macedonian Orthodox Church

Your High Reverence,

Christ has risen! – On the first day of this year’s regular 
session, on May 13 of the current year, the Holy Assembly of 
Bishops of the Serbian Orthodox Church examined in detail 
the issue of the schism which divides us, and particularly it 
analysed the most recent situation which occurred after the 
completion of the work of our two negotiating commissions 
and your attitude towards the text of the agreement reached 
between the commissions, after the accession of His Eminence, 
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СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ САБОР 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

АС.бр. 46/зап. 28
13. мај 2003. године
Београд

Његовом Високопреосвештенству
Архиепископу охридском и 
Митрополиту скопском
Господину Стефану
Скопље

Предмет: порука Светог Архијерејског Сабора 
Српске Православне Цркве Светом Синоду Македонске 
Православне Цркве

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 Митро-
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the Metropolitan of Veles and the Vardar Valley, kyr John, 
into eucharistic communion and canonical unity with the 
Serbian Orthodox Church, and thus with the holy ecumenical 
Orthodoxy, – after the actions undertaken by the Holy Synod 
of the Macedonian Orthodox Church against him and after 
the latest discussions between the Holy Synod of Bishops of 
the Serbian Orthodox Church and the delegation of the Holy 
Synod of the Macedonian Orthodox Church on 30 April 2003 
at the Patriarchate in Belgrade. Bearing in mind the complexity 
of the situation, and its respective decision from the last year’s 
extraordinary session, the copy of which we are enclosing in 
this brotherly letter, and guided exclusively by the concern for 
the unity of the Church, its graceful mission and salvation of all 
baptized souls, the Holy Assembly makes a brotherly appeal to 
you and expects you to, with full conscience of your pastoral 
and historical responsibility, in the course of the following five 
days do the following:

1. to officially, at the joy of heaven and earth, accept 
the widest church autonomy, formulated in the text of the 
agreement in Nis, which our holy Church grants to you with 
brotherly love and consent from all the local sister Churches, 
and 

2. To annul all uncanonical measures which have been 
undertaken against his Eminence, Metropolitan of Veles and 
Vardar Valley kyr John, and to allow his immediate return to 
the episcopal cathedra and administration of the eparchy from 
which he was uncanonically and brutally expelled.

In case you proceed with your present practice of 
enduring in the unacceptable state of your almost forty-year-
old church isolation and postponement of the only possible and 
blessed solution in terms of normalization of your canonical 
status, then, with great regret, the Holy Assembly of Bishops 
will be forced to undertake further canonical measures and to 
make appropriate decisions.

We would ask Your Eminence and the other Most 
Reverend brothers not to deem this message as a threat but 
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полита 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 нај-
новијих разговора између Светог архијерејског Синода 
Српске Православне Цркве и делегације Светог Синода 
Македонске Православне Цркве, 30. априла 2003. го-
дине, 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, прихва-
тите најширу црквену аутономију, формулисану текстом 
споразума из Ниша, коју вам наша света Црква брато-
љубиво 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.

Уколико се продужи ваша досадашња пракса 
остајања при неприхватљивом стању Ваше скоро четрдесе-
тогодишње 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 оста-



300       

solely and exclusively as a service to our mutual welfare.
Our Most Reverend representatives, the Bishop of 

Backa, kyr Irineos and the Bishop of Branicevo, kyr Ignatius, 
will in person explain in detail the positions of the Holy 
Assembly of Bishops.

With fraternal love we appeal to you brothers, in the 
name of Christ’s love and only in that name: Let us stand well, 
let us stand with fear!

 
Your Eminence’s brother in Christ, 

     

+Paul
Chairman of the

Holy Assembly of Bishops
Archbishop of Pec

Metropolitan of Belgrade and Karlovci 
and Patriarch of Serbia
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ла 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 љуба-
ви 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
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MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH
HOLY SYNOD OF BISHOPS

HAS no. 157
19 May, 2003
SKOPJE   

        
TO THE HOLY ASSEMBLY OF BISHOPS
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH
REPUBLIC OF SERBIA AND MONTENEGRO
BELGRADE
   

    
Your Holiness, Your Eminences, Your Reverences, 

Brothers in Christ our Resurrected Lord,

Christ has risen!

Referrening your act SB no. 46/rec.28 dated on 13 
May 2003, in which you urge the Holy Synod of Bishops 
of the Macedonian Orthodox Church to accede to canonical 
unity with a status of autonomy and by the name of Ohrid 
Archbishopric, We inform you that the Holy Synod of Bishops 
of the Macedonian Orthodox Church, at its extraordinary 
meeting held on 19 May 2003, made a Decision that under 
the given conditions, we cannot accede canonical and spiritual 
unity with the Serbian Orthodox Church.

The reasons for this decision are the following:
1. Despite the long-lasting attempts, unfortunately, we 

have not seen in you a sincere, fraternal and good intention 
or willingness to overcome the problem between the two 
Churches which lasts for several decades. You have presented 
to the public the text from the “Draft-agreement from Nis”, 
which represented a draft version between the Commissions of 
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the two churches, and not waiting for our reply, you unilaterally 
undertook some steps towards the solution of the dispute 
through the appointment of your “Exarch” in the Republic of 
Macedonia. What is more, your bishops, the representatives 
of the Assembly, their Eminences, the bishop of Backa kyr 
Irineos and the bishop of Branicevo kyr Ignatius, during their 
last visit (on May 15, 2003) were kindly invited to be our 
guests and have lunch with us, as is the custom and just as we 
used to be invited and accept a brotherly lunch with you, but, 
unlike us, they deceived us with the excuse that they urgently 
had to go back to the session of the Assembly in Belgrade, and 
instead of the session in Belgrade, they went to a lunch with 
the bishop John at the monastery “St. Panteleimon” – Nerezi, 
near Skopje.

2. The name of our Church is Macedonian Orthodox 
Church. It is named after the designation of our country 
– Republic of Macedonia just as other local orthodox churches 
are named after their states, designating the locality.

3. The Holy Synod of Bishops and the entirety of 
our holy Macedonian Orthodox Church as well as the state, 
Republic of Macedonia, finds the status of autonomy to be 
unacceptable and therefore, we propose acceptance of the 
autocephalous status of our holy Church. As a matter of 
fact, the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox 
Church with Decision no. 6 dated on 1959 already accepted the 
expression “independence”, as well as the name “Macedonian 
Orthodox Church”, which was used during the past decades 
of mutual official communication of our two churches. Our 
request for autocephaly and a tomos of autocephaly is based 
on the centuries-long church tradition, the holy Canons and 
the historical practice of the Orthodox Church. This means 
that our holy Church is an ancient church; in the past it has 
had its centuries-long autocephaly in the image of the Ohrid 
Archbishopric; the people in Macedonia have been orthodox 
for almost 2000 years; our request has been supported by the 
faithful orthodox people, as well as by the state authorities of 
the Republic of Macedonia; in the past forty-five years, since 
the restoration of the Ohrid Archbishopric in the image of the 
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Macedonian Orthodox Church, there has been a remarkable 
growth in the spiritual and liturgical life, as well as in the 
administrative organisation and management of the state 
Republic of Macedonia and of the diaspora as well.

4. We are going to prepare and send you a proposal for 
establishing church unity with the Serbian and the other local 
orthodox churches, which would serve as a guide until the final 
recognition by all the local orthodox churches and until the 
obtaining of the tomos for autocephaly.

5. As far as the issue of the suspended former 
Metropolitan of Vardar Valley John, you are well acquainted 
that he voluntarily and irretrievably abandoned the Synod 
of the Macedonian Orthodox Church and its organisation. 
Besides the aforesaid, one should take into consideration his 
criminal misuses in the material and financial work of the 
eparchies which he administered (with which you have been 
acquainted through the Report of the Commission of the ABB 
of the MOC delivered with act ABB no.68 dated on 16 May 
2003) as well as the pending legal proceedings at civil court 
in the Republic of Macedonia. All this is more than a serious 
problem for the solution of his status.

We hope that you will accept all this with good will and 
sincere brotherly wish for mutual understanding and evangelic 
love for overcoming this interchurch dispute. For only thus we 
will witness in Love, and only by love will men know that we 
are His – if we have love for each other. (John 13:35) 

Your brother in Christ the Lord,

STEPHAN
CHAIRMAN

OF THE HOLY SYNOD OF BISHOPS OF THE
MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH

ARCHBISHOP OF OHRID AND MACEDONIA
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ORTHODOX OHRID ARCHBISHOPRIC

Protocol no.71 dated on 24 May 2003

PUBLIC COMMUNIQUE

The Holy Assembly of the local Serbian Orthodox 
Church at its regular spring session at the building of the Patri-
archate in Belgrade, besides other relevant issues concerning 
that local Church, discussed the life and activity of the Ohrid 
Archbishopric in order to enable it to operate fully autono-
mously.

The Assembly accepted and put into effect the decision 
no.125 dated on 7 August 1990, reached by the Holy Synod 
of the Macedonian Orthodox Church, by virtue of which the 
Metropolitan of Polog and Kumanovo, Cyril, is prohibited to 
officiate. That decision is still valid and was never withdrawn 
even in the Macedonian Orthodox Church until today.

Supported by the grace of the Holy Spirit Who presides 
over the Assembly and in order to constitute a Synod of the au-
tonomous Ohrid Archbishopric, which shall be recognized by 
all local Churches in the world, after the unsuccessful attempt 
even during this Assembly to reach liturgical and canonical 
unity with the MOC, the Holy Assembly, at the proposal of 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid 
kyr John, appointed two new bishops from the clergy of his 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бр. на протокол 71 од 24.05.2003г.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Светиот Собор на помесната Српска Православна 
Црква, на своето редовно пролетно заседание во зградата 
на Патријаршијата во Белград, покрај останатите работи 
од важност за таа помесна Црква, расправаше и за животот 
и дејноста на Охридската архиепископија, со цел на истата 
да í се овозможи потполно автономно да се управува. 

Соборот го прифати и го стави во сила, решението 
бр. 125 од 07.08.1990год. донесено од Светиот Синод на 
Македонската православна Црква, а со кое му се забранува 
на Митрополитот полошко – кумановски г. Кирил, да вр-
ши свештенодејства. Таа одлука е сеуште во важност и во 
МПЦ и до денес не е повлечена.

Поткрепени од благодатта на Светот Дух кој ра-
ководи со Соборот, а со цел да се конституира Синод 
на автономната Охридска архиепископија, кој ќе биде 
признат од сите помесни Цркви во светот, после неуспеш-
ниот обид уште за времетраењето на овој Собор да дојде 
до воспоставуање на литургиско и канонско единство со 
МПЦ, Светиот Собор, на предлог на Неговото Високо-
преосвештенство, Митрополитот велески и повардарски и 
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eparchy, the abbot (hegoumenos) Joachim (Jovchevski) from 
Skopje with a title Velicki, who was immediately appointed 
administrator of the eparchy of Polog and Kumanovo instead 
of the suspended Metropolitan Cyril, and the hierodeacon 
Marko (Kimev) from Stip, with the title Dremvitski.

With utmost humbleness and brotherly love, the As-
sembly decided to give the bishops of the Macedonian Ortho-
dox Church a term until the first of September 2003, to accept 
the Nis Agreement dated on May 2002 and accede liturgical 
and canonical unity with the Patriarchate of Pec and through 
it with the entire orthodox ecumene. Unless they do this, all 
canonical measures shall be undertaken.

The Assembly has concluded that by virtue of the 
choice and ordination of the new bishops all conditions for 
the constitution of the Holy Synod of the autonomous Ohrid 
Archbishopric will be fulfilled and accordingly the condition 
for receiving a tomos for an autonomous Church.

All the decisions regarding the Ohrid Archbishopric 
have been reached in the spirit of the orthodox ecclesiology, 
the centuries-long canonical order of the Church of God and 
brotherly love, with great respect for the national feelings of 
the Macedonian people and the state of Macedonia whose 
separateness and sovereignty are completely respected by this 
Assembly.

From the office of the Ohrid Archbishopric
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егзарх охридски г. Јован, од клирот на Неговата епархија, 
избра два нови викарни епископи, игуменот Јоаким (Јов-
чевски) од Скопје, со титула велички, кого веднаш го избра 
и за администратор на полошко – кумановската епархија, 
на местото на суспендираниот Митрополит Кирил, и 
јероѓаконот Марко (Кимев), од Штип со титула Дрем-
вицки.

Со крајна снисходливост и братољубивост, Соборот 
одлучи да се даде рок на архијереите на Македонската 
православна Црква, до први септември 2003 год. да го 
прифатат Нишкиот договор од мај 2002год. и да стапат во 
литургиско и канонско единство со Пеќката патријаршија, 
а преку неа и со целата православна икумена. Во колку не, 
ќе бидат превземени сите канонски мерки.

Соборот констатира дека со изборот и со хиро-
тонијата на новите епископи, ќе бидат исполнети сите 
услови за конституирање на Светиот Синод на автоном-
ната Охридска архиепископија, а со тоа и условот за доде-
лување на Томос за автономна Црква. 

Сите одлуки кои се однесуваа на Охридската ар-
хиепископија, беа донесени во духот на православната 
еклисиологија, вековниот канонски поредок на Црквата 
Божја и братската љубов, со голем респект за нацио-
налните чувства на македонскиот народ и државата  Маке-
донија, чија посебност и суверенитет овој Собор до крај 
ги почитува.

Од канцеларијата на Охридската Aрхиепископија
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The Holy Synod of Bishops
of the Serbian Orthodox Church

no. 1297/rec. 672
28 May 2003 
Belgrade

To His Eminence 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
and Exarch of Ohrid
kyr kyr John

Your Eminence,

The Holy Synod of Bishops, at its session held on 
21/8 May 2003, with SBno.41/rec.125, reached the following 
decisions:

1. Having in mind the newly-arisen situation and the 
decision of the Holy Assembly of Bishops of the Serbian 
Orthodox Church, SBno.44/rec.10 dated on 24 May 1967 
and SBno.50 dated on 15 September 1967, it is decided that 
the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church 
should put His Eminence, the Metropolitan of Polog and 
Kumanovo, kyr Cyril under prohibition from officiating, 
automatically suspending him from administering the diocese 
of Polog and Kumanovo.



313 

Број 1297/зап. 672
28. маја 2003 године
у Београду
        

 

        
  

Његовом Високопреосвештенству
Митрополиту велеско-повардарском 
и егзарху охридском
г.г. Јовану

Ваше Високопреосвештенство,

Свети архијерејски сабор, у седници својој од 21/8. 
маја 2003. године – под АСбр. 41/зап. 125, донео је ове 
одлуке:

1. Имајући у виду новонастало стање и одлуке Светог 
архијерејског сабора Српске православне цркве, АСбр. 44/
зап. 10 од 24. маја 1967. и АСбр. 50 од 15. септембра 1967, 
ставити у дужност Светом архијерејском синоду Српске 
православне цркве да Његово Високопреосвештенство 
Митрополита полошко-кумановског Господина Кирила 
стави под забрану свештенодејства и против њега покрене 
црквено-судски поступак, суспендујући га аутоматски од 
управљања Епархијом полошко-кумановском.

2. Поново позвати све остале архијереје, чланове 
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2. To urge once more the other bishops, members of 
the Holy Synod of the Macedonian Orthodox Church who 
still remain in schism, to reassess their pastoral, Christian and 
human conscience and, in accordance with the NisAgreement, 
enter liturgical and canonical unity with the Serbian Orthodox 
Church, and thus with all God’s Churches in the world, not 
later than 1 September 2003; otherwise, based on the aforesaid 
decisions of the Assembly dated in 1967 and based on the 
positions of this Assembly, a church-court procedure will be 
instigated against them.

3. To enlist in the catalogue of candidates for an 
episcopal rank, and later elect and ordain as bishops only the 
candidates who fulfil the canonic conditions for the episcopal 
service and who will be, by God’s will, members of the Holy 
Synod of the autonomous Ohrid Archbishopric.

4. To immediately accept the fact that the Holy Synod 
of the autonomous Ohrid Archbishopric has been constituted, 
in the spirit of the Assembly’s decisions from 1959, and 
having in mind the decisions of the Assembly from 1967, and 
on the basis of the agreement on the methods of establishing 
a church unity and canonical order, signed in Nis, approved 
by the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox 
Church, which is still, unfortunately, not endorsed by the 
Holy Synod of the Macedonian Orthodox Church which is in 
schism, to give blessing and greet the further work of the same 
Holy Synod of the Ohrid Archbishopric as a local Church with 
widest autonomy in the canonical borders of the Patriarchate 
of Pec. And 

5. To immediately inform the Holy Great Church of 
Christ in Constantinople, and the other local orthodox churches, 
of the latest, most recent dialogue with the Holy Synod of 
the Macedonian Orthodox Church, who, unfortunately, still 
persists in schism, as well as of the decisions of the Holy 
Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church from 
this session.
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Светог синода македонске православне цркве, који и 
даље остају у расколу, да преиспитају своју пастирску, 
хришћанску и људску савест, и да, сагласно са договором у 
Нишу, до 1. септембра текуће године ступе у евхаристијско 
и канонско јединство са Српском православном црквом, а 
тиме и са свим црквама Божјим у свету; у противном, на 
основу горе наведених саборских одлука из 1967. године 
и на основу става овога Сабора, и против њих покренути 
црквено-судски поступак.

3. Уписати у каталог кандидата за епископски чин, 
а затим изабрати и хиротонисати за епископе, кандидате 
који испуњавају канонске услове за епископску службу, а 
који ће бити, ако Бог дâ, чланови Светог синода аутономне 
Охридске архиепископије;

4. Одмах потом примити на знање чињеницу 
конституисања Светог синода аутономне Охридске 
архиепископије, у духу саборских одлука из 1959. године, а 
имајући у виду одлуке Сабора из 1967. године, и на основу 
споразума о начину васпостављања црквеног јединства 
и канонског поретка, потписаног у Нишу, одобреног од 
стране Светог архијерејског сабора Српске православне 
цркве, и, на жалост, још увек неприхваћеног од стране 
Светог синода македонске православне цркве који је у 
расколу, и благословити и поздравити даљи рад истог 
Светог синода Охридске архиепископије као помесне 
Цркве са најширом аутономијом у канонским оквирима 
српске Пећке патријаршије. И

5. О најновијем, недавном току дијалога са 
Светим синодом маке-донске православне цркве, који, 
на жалост, и даље истрајава у расколу, као и одлукама 
Светог архијерејског сабора Српске православне цркве са 
овог заседања, одмах званично известити о свему овоме 
Свету велику Христову Цркву у Цариграду и остале свете 
помесне православне цркве.
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Based on the decision of the Holy Synod of Bishops, 
under the above number and date, we are pleased to inform Your 
Eminence of the aforesaid in order to keep you informed.

Your Eminence’s brother in Christ,

For the Chairman of the
Holy Synod of Bishops
+Laurentius
 Member, Bishop of Shabac and Valjevo
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На основу одлуке Светог Архијерејског Синода, 
под горњим бројем и датумом, част нам је, о предњем 
известити Ваше Високопреосвештенство, с молбом ради 
знања.

Вашег Високопреосвештенства у Христу брат,

За Председника 
Светог Архијерејског Синода
Члан, Епископ шабачко - ваљевски
+Лаврентије
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Holy Synod of Bishops
of the Serbian Orthodox Church
Synno. 1596
May 13, 2003
Belgrade

TO THE HOLY SYNOD OF BISHOPS
OF THE MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH
Skopje

Your Eminence,

We have received the decision of Your Holy Synod 
of Bishops no. 188, dated on 11 June 2003, as well as Your 
letter Synno.226 dated on 23 June 2003, addressed to Us as 
a response to the decisions of the Holy Assembly of Bishops 
of the Serbian Orthodox Church related to the Macedonian 
Orthodox Church, which was held from 13th to 24th May 
2003.

The Decision of Your Synod, with which “‘the 
decisions, resolutions and positions of the Holy Assembly 
of Bishops of the Serbian Orthodox Church’ held from May 
13th to May 24th 2003, are rejected and declared invalid” has 
been based on the grounds of accusations against the Serbian 
Orthodox Church, that it is “a servant to the politics, that it has 
put itself in the service of the heresy of ethnophiletism and 
national-chauvinism, and that it has forgotten all that is Godly, 
Christian, evangelic, ecclesiastical, canonical, God-loving and 
brother-loving”. You also accuse our local Church of “denying 
the name, the people, the Church, the hierarchy, the culture, 
the state and all that is Macedonian”, and you claim that all of 
these are the reasons for the rejection of the brotherly summon 
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Синбр. 1596
13. мај 2003. године
Београд

СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ СИНОДУ
МАКЕДОНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
С к о п љ е

ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕШТЕНСТВО,

Примили смо одлуку Вашег Светог Архијерејског 
Синода бр. 188 од 11. јуна  2003. године, као и Ваше 
писмо Синбр. 226 од 23. јуна 2003. године, упућено Нама 
по питању одлука Светог Архијерејског Сабора Српске 
Православне Цркве у вези са Македонском Православном 
Црквом, одржаног од 13. до 24. маја 2003. године.

Одлука Вашег Синода којом се „одбацују и 
проглашавају неважећим `одлуке, решења и ставови 
Светог Архијерејског Сабора Српске Православне 
Цркве` донети на његовом редовном заседању од 13. 
до 24. маја 2003. године“ заснована је на оптужбама 
против Српске Православне Цркве да је „слушкиња по-
литике, да се ставила у службу јереси етнофилетизма и 
националшовинизма и да заборавља све што је Божије, 
хришћанско, еванђелско, црквено, канонско, богољубиво и 
братољубиво“. При томе, оптужујете нашу помесну Цркву 
да се односи „негаторски према имену, народу, Цркви, 
јерархији, култури, држави и свему што је македонско“ 
и све то наводите као разлог за одбијање братског позива 
да ступите у канонско и литургијско јединство са Пећком 
Патријаршијом – Српском Православном Црквом, а преко 
ње са свом православном Пуноћом Једне, Свете, Саборне 
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to join the canonical and liturgical unity with the Patriarchate 
of Pec – the Serbian Orthodox Church, and through it with 
the entire Orthodox Fullness of the One, Holy, Catholic and 
Apostolic Church of Christ.

In the meantime, we have been informed that on the 
same date, 23 June 2003, you have sent an act to the so-called 
Montenegrin Orthodox Church. Here you say that you will 
send your representatives to the “Celebrations of the Holy 
Apostles Peter and Paul” which are organized by this tribal-
party, unrecognized, sect of Cetinje.

Your Eminence, we know that all that we do, write 
and say, we do it, write it and say it before the face of the 
Living God. In the light of this truth, which is the only 
thing that liberates, for all the listed and other evils charged 
against the Church that has given the Macedonian Orthodox 
Church the apostolic succession and the widest possible 
autonomy (1958); which has, for more than forty years, 
been patiently carrying the cross of Your constant grumbling 
because of its efforts to preserve the canonical order; which, 
especially during the last fifteen years, has persisted in the 
brotherly dialogue for the surpassing of the existing schism; 
which has, finally, with the 2002 Nis Agreement, signed by 
your representatives, God-lovingly and brother-lovingly 
given “the widest church independence, that is, the widest 
church autonomy” to the Ohrid Archbishopric, that is, to the 
Macedonian Orthodox Church, “leaving the issue of the final 
resolution, in accordance with the canonical catholic order 
of the Orthodox Church, to the future, all-orthodox concord 
of the fullness of the Church in the Holy Ghost”, - and after 
all this, to hold such accusations against our local Church, 
besides causing deep sorrow and worry in our hearts, it  also 
causes bewilderment and concern for the unecclesiastical and 
secular-ideological spirit from which stem these unjust, false 
accusations. All of these accusations are, in fact, based on the 
denial of the autocephaly to the Macedonian Orthodox Church, 
an issue, that has its resolution put in the Nis Agreement, and 
which, by its nature, belongs exclusively to the pan-orthodox 
agreement of the fullness of the Church, and, for the reason of 
the terminological limitations (with a given explanation of the 
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и Апостолске Цркве Христове.
У међувремену смо обавештени да сте истог датума, 

23. јуна 2003. године, упутили акт такозваној Црногорској 
Православној Цркви. У њему кажете да ћете послати 
своје представнике на „Петровданске свечаности“ које 
организује ова племенско-партијска, ни од кога призната, 
секта на Цетињу.

Ваше Високопреосвештенство, знамо да све што 
чинимо, пишемо и говоримо, пред лицем Живога Бога 
чинимо, пишемо и говоримо. У светлости те истине, која 
једина ослобађа, за сва набројана и друга зла оптужити 
Цркву која је дала Македонској Православној Цркви 
апостолско прејемство и најширу могућу аутономију 
(1958.); која више од четрдесет година трпељиво носи 
крст сталног блаћења са Ваше стране због свог настојања 
да се у Цркви очува канонски поредак; која, нарочито 
последњих петнаест година, истрајава у братском дија-
логу ради превазилажења постојећег раскола; која је, ко-
начно, Нишким договором 2002. године, потписаним од 
Ваших представника, богољубиво и братољубиво дала 
„широку црквену самосталност, односно најширу цркве-
ну аутономију“ Охридској Архиепископији, односно Ма-
кедонској Православној Цркви, „остављајући питање ко-
начног решења, сагласно канонском саборном поретку Пра-
вославне Цркве, будућем свеправославном сагласју пуноће 
Цркве у Духу Светом“, — после свега тога, данас, изрицати 
такве оптужбе против наше помесне Цркве, поред тога што 
изазива дубоку тугу и бригу у нашим срцима, истовремено 
изазива запањеност и забринутост због нецрквеног и 
световно-идеолошког духа из кога проистичу ове дубоко 
неправедне, на лажи засноване оптужбе. Све те оптужбе 
су уствари засноване на недодељивању аутокефалности 
Македонској Православној Цркви, питању чије је решење 
остављено Нишким договором и које, по природи ствари, 
припада искључиво свеправославном сагласју пуноће 
Цркве, и због терминолошких ограничења (уз образложење 
разлога за немогућност употребе назива Македонска 
Православна Црква у општењу са другим помесним 
Црквама). Одбацити, са тих формалних и јурисдикцијских 
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reasons for the impossibility of usage of the term Macedonian 
Orthodox Church in the communications with the other local 
Churches). To reject, based on these formal and jurisdictional 
reasons, the liturgical communion with the Mother Church and 
through it with all the local canonical Churches in the world, 
and to accept inclusion into the quasi-church organizations, 
such as the so-called Montenegrin Orthodox Church, and other 
similar schismatic organizations, and with this to irreversibly 
separate from the orthodox Fullness and definitely renounce 
oneself the possibility of any communion and communication 
with the fullness of the Orthodox Church, equals a church-
canonical insanity and ecclesiological suicide. This act of 
Yours, may God forbid it happens, will only be a confirmation 
of the opinions of all those who claimed, and still claim, that 
Your hierarchy is spiritually and ecclesiastically immature and 
that it has been and continues to be a tool in the hands of the 
secular authorities that, while working on the fulfilment of 
their ideological-political goals, manipulate the Church, and 
with this with its mission and its order.

With the writing of this letter, once more we give you 
a brotherly hand and we call you, in the name of Christ, to a 
dialogue and unity in the Holy Ghost, far away from the spirit 
of the fallen world, praying to the Giver of reason and wisdom 
to save You and the honourable Macedonian people from the 
spiritual ruin and separation from Christ’s Church, the only 
real and unalterable “pillar and stronghold of the truth”.

Your Eminence’s Brother in Christ,

+ Paul
Chairman
of the Holy Synod of Bishops
Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade and Karlovci and
Patriarch of Serbia

To His Eminence
the Archbishop of Ohrid and Metropolitan of Skopje
Kyr Stephan
Skopje
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разлога, литургијско општење са Мајком Црквом и преко 
ње са свим канонским помесним Црквама у свету, а 
прихватити укључивање у парацрквене организације, као 
што је такозвана Црногорска Православна Црква, и друге 
њој сличне расколничке групације, и тиме се бесповратно 
одвојити од православне Пуноће и дефинитивно лишити 
себе сваке могућности заједнице и општења са том 
пуноћом Цркве Православне, равно је црквено-канонском 
безумљу и еклисиолошком самоубиству. Такав Ваш чин, 
до кога не дао Бог да дође, биће само потврда мишљења 
свих оних који су тврдили и тврде да је Ваша јерархија 
духовно и еклисиолошки незрела и да је она била и остала 
орган у рукама световних сила које, ради остварења својих 
идеолошко-политичких циљева, манипулишу Црквом, а 
тиме и њеном мисијом и њеним поретком. 

Пишући Вам ово писмо, још једном Вам пружамо 
братску руку и позив, у име Христово, на дијалог и на 
јединство у Духу Светом, далеко од сваког духа палога 
света, молећи се Дародавцу разума и мудрости да спасе Вас 
и часни македонски народ од духовне пропасти и одвајања 
од Цркве Христове, јединог истинитог и непоколебивог 
„стуба и тврђаве истине“.

Вашег Високопреосвештенства у Христу брат,

Председник
Светог архијерејског синода
Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски
+Павле

Његовом Високопреосвештенству
Архиепископу охридском и Митрополиту скопском
Господину Стефану
Скопље
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ORTHODOX OHRID ARCHBISHOPRIC
HOLY METROPOLIS OF VELES AND VARDAR VALLEY

Protocol no.72 dated on 29 May 2003

To
The President of the Managing Board of the MRTV,  

 Mr.Darko Markovic
The General Manager of the MRTV, 
Mrs. Gordana Stosic
The observers of the media in the Republic of   

 Macedonia

Dearly respected,

It is disgraceful, impolite and even offensive that 
instead of being a public service for all the citizens, MRTV has 
become a public executioner for the politically inappropriate, 
among which our humbleness has been ordered to take a place. 
Not only by your unilateral, biased and malicious informing 
about the Church events but above all things, by the methods 
of political discreditation, which were invented since the 
period of totalitarianism.

It might be hardly any wonder that there is no democracy 
in the state of Macedonia, or in the media in this state, but it is 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

Протокол бр. 72 од 29 мај 2003г.

До
-Претседателот на Управниот одобр на МРТВ
г-динот Дарко Марковиќ
-Генералниот директор на МРТВ
г-ѓата Гордана Стошиќ
-Посматрачите на медиумите во Р. Македонија

Почитувани,

Срамно е, невоспитано, па дури и безобразно, 
што МРТВ од јавен сервис за сите граѓани, постана јавен 
џелат за политички неподобните во кои по директива е 
вброена и нашата смиреност. Не само со едностраното, 
тенденциозно и злонамерно информирање за настаните 
околу Црквата, туку пред сè со методите за политичка 
дискредитација кои се употребуваат, изумени уште во 
времето на тоталитаризмот. 

Можеби не е чудно што нема демократија ниту во 
државата Р. Македонија, ниту во медиумите во таа држава, 
меѓутоа болно е и трагично што поминаа дванаесет години 
од падот на комунизмот, а ние ни малку не го променивме 
тоталитаристичкото воспитување. Се суди и обесчестува 
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deplorable and tragic that twelve years have passed since the 
fall of communism and we haven’t even slightly changed our 
totalitarian upbringing. One’s name and dignity are judged and 
dishonoured, without an even opportunity for defence, and not 
to mention an opportunity to appeal. 

Someone might say it is our pain. But this pain is 
thoroughly engaged by the machinery of MRTV. This is why 
we react. Our reason is not to remind of the slow advance of 
the promises that MRTV would become an oasis of democracy, 
but to point out that the totalitarian conscience of the teams of 
MRTV has not changed at all.

This is our story, and we shall leave it to your 
conscience to judge whether the above-given conclusions are 
correct or false. After a number of attempts of our humbleness, 
as well as of the many groups, associations and individuals 
in the Republic of Macedonia to be given a little room on the 
programme of MRTV to explain the situation in the Church, for 
the first time, 11 months after the admitting of the Metropolis 
of Veles in liturgical and canonical unity with the Orthodox 
ecumene and after we were brutally thrown out in the street 
by the police of the Republic of Macedonia, we were offered 
the chance to participate in a live show on MTV. On the 27 
May this year the editor Branko Radovanovic phoned asking 
us to participate in a show he prepares called Golo Oko. Since 
none of the bishops in Macedonia accepted to come out at a 
duel with us, he was suggested to invite the former secretary of 
the Metropolis of Veles, the proto-presbyter Stojko Ristevski, 
whom we had suspended from that duty after our coming at 
that cathedra. We immediately asked the editor if he personally 
considered that our not being of the same rank with the proto-
presbyter Stojko puts us in an equal position? We believe that 
his answer was honest as he agreed with the same, but since 
none of the members of the Synod would accept the invitation, 
the only option left was to accept the mentioned proto-
presbyter as our opponent in the show. We asked for some time 
to think over it and a few hours later, led by the thought that we 
had undergone an embargo for 11 months, having no chance 
to explain our acts and views on MTV concerning the unity of 
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нечие име и достоинство, без да му се даде ниту простор за 
одбрана, а да не споменуваме пак за простор за апелација. 

Тоа е моја болка ќе рече некој. Но, таа болка, це-
лисходно е диригирана од машинеријата на МРТВ. Затоа 
и реагираме. Не за да потсетиме дека слабо напредуваат 
ветувањата за тоа дека МРТВ ќе постане оаза на 
демократијата, туку за да предочиме дека воопшто не 
се променила тоталитаристичката свест на екипите во 
МРТВ.

Нашата приказна е следнава, а оставаме Вашата 
совест да пресуди дали заклучоците кои ги изведовме 
погоре се точни или погрешни. После многукратните 
обиди  направени од страна на нашата смиреност, како и 
од страна на многу здруженија, асоцијации и поединци од 
Р. Македонија, да ни се даде малку простор на програмата 
на МРТВ за да ги објасниме состојбите во Црквата, за 
прв пат, после 11 месеци откако Велеската Митрополија 
беше примена во литургиско и канонско единство со 
Православната икумена и откако ние брутално бевме 
истуркани на улица од страна на Полицијата на Р. 
Македонија, ни беше понудено да учествуваме во емисија 
во живо на МТВ. Се јави уредникот Бранко Радовановиќ 
утрото на 27 мај оваа година и нè замоли да учествуваме во 
емисијата која тој ја уредува со наслов: Голо око. Бидејќи 
ниту еден од Владиците во Македонија не му прифатил да 
излезе во дуел со нас, му било посочено дека може за наш 
противник да го покани бившиот секретар на Велеската 
Митрополија, протојерејот Стојко Ристевски, кого ние по 
доаѓањето на таа катедра го разрешивме од таа должност. 
Ние, веднаш го запрашавме, дали тој лично не смета 
дека заради тоа што не сме во исти чин со протојерејот 
Стојко не сме во рамноправна положба? Веруваме дека 
искрено одговори оти и тој така смета, но бидејќи никој 
од членовите на Синодот не сака да одговори на поканата, 
единствена алтернатива е да прифатиме соперник во 
емисијата да ни биде споменатиот прота. Побаравме време 
да размислиме и по неколку часови, водени од помислата 
дека 11 месеци бевме под ембарго и немавме никаква шанса 
да ги објасниме на МТВ нашите постапки и размисли 
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the Church, we phoned the editor to inform him that we would 
accept participation in his show, even under such humiliating 
circumstances. We instantly noticed that he was not glad to 
hear that and he tried to persuade us to give up, as there would 
be some embarrassing questions about the clarification of the 
financial abuse. We were persistent saying that constructive 
and provoking questions were exactly what we wanted as that 
was the way by which the truth would be revealed. Thus, we 
agreed to be in MRTV at 7.45 p.m. on May 28.

 The following morning, on May 28, very early, Mr. 
Branko Radovanovik phoned us, asking us to accept his 
apology, as he could not have us as a guest in his show, with 
the excuse that the Ohrid Archbishopric was not registered 
in the state. He could have just said that such was the order 
of the totalitarian centre and we would have understood, 
and be assured we would not have written this letter. I come 
from a classically anticommunist family in which my nearest 
relatives were tried and convicted for acts against Tito, so we 
would have understood the fear of a man who belongs to an 
older generation. But, wishing to hide behind a glass seems 
immature and childish. The Ohrid Archbishopric has not been 
established yet, so how can it be registered. First of all, two 
newly elected bishops should be ordained so that a Holy Synod 
would be established. Furthermore, the Metropolitan John is a 
natural person before the laws of the secular state Macedonia, 
and whether he will be treated as someone’s representative or 
not, depends on one’s personal belief. When we asked whether 
the programme would still go despite the fact that with our 
absence there would be no chance for people to hear the other 
side, he responded that even in that case the show would go on. 
We felt as if he wanted to add that the programme would be 
even better without us participating in it.

 The show was less than unattractive. Not only because 
of its one-sidedness and emphasised partiality, but because in an 
hour, which is the length of the show, they managed to accuse, 
to condemn our humbleness, even to put us to the guillotine 
calling the people to lynch us. We assume with certainty that 
the questions that were answered were composed by the proto-
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околу единството на Црквата, му се јавивме на уредникот 
за да го известиме дека прифаќаме да учествуваме во 
неговата емисија, па дури и под такви понижувачки 
околности. Уште веднаш забележавме дека не му беше 
драго што прифаќаме и се обиде да не разубедува да се 
откажеме бидејќи ќе имало незгодни прашања со кои ќе 
се бара разјаснување на финансиските малверзации. Ние 
бевме упорни и рековме дека токму тоа и сакаме, да има 
конструктивни па и провокативни прашања за да се дознае 
вистината. Така, се договоривме на 28 мај во 19,45ч. да 
бидеме во МРТВ. 

Утредента на 28 мај, многу рано, се јави г-динот 
Бранко Радовановиќ и не замоли да го примиме неговото 
извинување што не ќе може да нè има за гостин во неговата 
емисија, со изговор дека Охридската архиепископија 
не била регистрирана пред државата. Можеше да рече 
дека таква е наредбата од тоталитаристичкиот центар 
и тоа ќе го разберевме, и да бидете сигурни немаше да 
го пишуваме ниту ова писмо. Јас потекнувам од една 
класично антикомунистичка фамилија во која моите нај-
блиски беа судени и осудени за дела против Тито, и ќе 
го сфатевме стравот на човекот кој сепак припаѓа на една 
постара генерација. Но, да сака да се крие некој позади 
стакло, изгледа прилично незрело и детски. Охридската 
архиепископија прво не е ниту конституирана, а како 
може да биде регистрирана. Треба да се хиротонисаат 
прво двајцата новоизбрани Владици за да може да се 
конституира Светиот Синод. Згора на сето тоа, Митро-
политот Јован пред законите на секуларната држава Ма-
кедонија е физичко лице, а дали некој ќе го третира како 
нечиј претставник или не зависи од неговото убедување. 
На нашето прашање дали емисијата ќе тече и покрај тоа 
што во колку ние не бидеме присутни не ќе може да се 
слушне другата страна, ни одговори дека и во таков случај 
емисијата ќе тече. Почувстувавме како да сакаше да додаде 
дека и уште подобро ќе тече отколку што би било кога би 
учествувале и ние.

Емисијата беше повеќе од несимпатична. Не само 
заради тоа што беше еднострана и нагласено тенденциозна, 
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presbyter Stojko himself before the show. There was not even 
one of the provocative questions that were portended to us. 
Part of the questions were formulated by the editor in such a 
manner that the proto-presbyter Stojko was just supposed to 
say: Amen, so it is.

Nevertheless, you should make a survey to find out 
how many believed in that. Yet, for the time being, some 
totalitarianistically centred brain thinks that the goal has been 
accomplished.  

+John 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley

and Exarch of Ohrid
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туку за саат време колку што траеше стигнаа и да ја 
обвинат, и да ја осудат нашата смиреност, па дури и да 
ја извршат гилотината повикувајќи го народот да нè 
линчува. Со сигурност претпоставуваме дека прашањата 
кои ги одговараше, сам си ги напишал пред време протата 
Стојко. Немаше ама баш ниту едно провокативно прашање 
од оние кои нас ни беа најавувани. Дел од прашањата беа 
така формирани од страна на уредникот што протата 
Стојко само требаше да рече: Амин, така е.

Сепак, направете една сондажа да видите колкумина 
поверувале. Но барем засега, некој тоталитаристички 
центриран мозок смета дека целта е постигната.

+ЈОВАН
Митрополит велески и повардарски

и егзарх охридски
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Orthodox Ohrid Archbishopric
Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley

 Protocol No. 73 од 09 Juny 2003

To His Eminence,
Metropolitan of Australia, kyr Peter
who still dwells in schism with the 
worldwide Orthodox Church 

Your Eminence,

The fullness of the Church is in its catholicity (unity), 
and there cannot be a Church unless it is catholic and unless 
it has the apostolic succession. This means that if one does 
not participate in the Council of the Church, it is just as if 
one does not participate in the Body of Christ. The Church 
has a gradation of the Councils, although all church Councils, 
provided they are canonical, have the same quality, they are 
the Body of Christ. The smallest Council, the Eucharistic one 
at the level of a local Church, headed by its local bishop is a 
recapitulation of even the biggest Council of the Church, the 
Ecumenical Council. With such an ecclesiology the Church 
has confirmed the smallest Council (the local eparchy council) 
as fullness of the Church, just as, on the other hand, each 
Ecumenical Council ought to become local and accepted 
in every eparchy in order to have the significance of an 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

Протокол бр. 73 од 09.06.2003

До
Неговото Високопреосвештенство
Митрополитот Австралиски г. Петар
кој сеуште пребива во раскол со 
Православната Црква ширум светот

Ваше Високопреосвештенство,

Полнотата на Црквата е во нејзината соборност 
и не може да има Црква, ако не е соборна и ако нема 
апостолско преемство. Тоа значи, ако не се партиципира 
во Соборот на Црквата, исто е како и да не се партиципира 
во Телото Христово. Црквата има градација на Соборите, 
иако сите црковни Собори, во колку се канонски, го имаат 
истиот квалитет, тие се Тело Христово. Најмалиот Собор, 
оној Евхаристискиот на ниво на една помесна Црква, 
предводен од локалниот епископ, е рекапитулација дури 
и на најголемиот Собор на Црквата, а тој е Вселенскиот. 
Со таквата своја еклисиологија, Црквата со векови го 
афирмирала најмалиот (помесниот епархиски) Собор 
како полнота на Црквата, како што од друга страна секој 
Вселенски Собор требало да постане локален и прифатен 
во секоја епархија за да биде со значење на Вселенски 
Собор.
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Ecumenical Council.
The autocephaly or the autonomy should never be 

conceived as a disadvantage to the catholicity of the Church. 
If the autocephaly, or the autonomy, become a reason for 
disruption of the catholicity, then, what is their purpose? 
Neither one, nor the other is a dogma, as opposed to the 
catholicity, which is a dogma. This means that it should be a 
personal issue of each bishop, even of each Christian, the extent 
to which his personal autonomy is opposed to the catholicity of 
the Church. If my autonomy is in conflict with the catholicity 
of the Church, I will be cut off from the fullness of the grace of 
the Holy Spirit until I reconcile with the Church.

This might seem to someone as if we wanted to teach 
lessons in ecclesiology to a bishop, just as it is assumed 
was done by the delegates of the Assembly of the SOC, the 
gentlemen bishops Irineos of Backa and Ignatius of Branicevo, 
to the representatives of the Synod of the schismatic MOC, 
at the meeting in Skopje on 15/2 May 2003, but we believe 
that neither did they, nor does our humbleness do this out of 
vanity, but out of love for the Church, for the unity and for the 
orthodox faith.

We presume that you are not unfamiliar with the fact 
that St. Cyril of Alexandria, before he uttered the Twelve 
anathemas against Nestorius, warned him on several occasions 
and always addressed him as a brother and a bishop. Thus, the 
Council, with utmost humbleness, left room for the bishops 
of the schismatic MOC, a period until 1st September 2003, 
to approach the unity with the whole Orthodox Church, and 
this is a fact of brotherly love, regardless of how you want to 
present it before the people. We say - before the people, and 
not - before the faithful, because through your appearances on 
the media you prove that you have a need of a political support 
and that the support of the faithful is insufficient to you. We are 
forced to repeat that the Church in Macedonia after the Second 
World War became a political instrument. It causes us great 
pain that in this period after the fall of the totalitarianism it has 
failed to free itself from the political influence and to become a 
real Church, and the bishops, to become real bishops. Still, we 
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Автокефалијата или автономијата никогаш не 
треба да се разберат како недостаток на соборноста 
на Црквата. Ако автокефалијата или пак автономијата 
постанат причина да се наруши соборноста, тогаш која им 
е смислата? Ни едното ни другото не се догми, наспроти 
тоа соборноста е догма. Што значи, личен проблем на секој 
епископ, па дури и на секој христијанин треба да биде 
колку нашата личносна автономија не е спротиставена 
со соборноста на Црквата. Во колку мојата автономија се 
судри со соборноста на Црквата, јас ќе бидам отсечен од 
полнотата на благодатта на Светиот Дух сè дотогаш додека 
не се измирам со Црквата.

Можеби ова некому би му изгледало како да сакаме 
да држиме лекции од еклисиологија на еден епископ, како 
што впрочем се озборува дека тоа го правеле и  делегатите 
на Соборот на СПЦ, господата архијереи Бачки Иринеј 
и Браничевски Игњатиј, на претставниците на Синодот 
на расколничката МПЦ, на средбата во Скопје на 15/
02.05.2003г., но веруваме дека ниту тие, ниту нашата сми-
реност тоа го прави од суета, туку од љубов кон Црквата, 
кон единството и кон верата православна.

Претпоставуваме дека не Ви е непознато дека Св. 
Кирил Александриски, пред да ги изрече Дванаесетте 
анатематизми против Несториј, го опоменувал на неколку 
пати и секогаш го ословувал како брат и епископ. Така 
и Соборот со крајно снисходување, остави простор на 
архијереите на расколничката МПЦ, до први септември 
2003г. да пристапат во единство со целата Православна 
Црква и тоа е факт на братољубие, без разлика како Вие 
ќе го претставувате пред луѓето. Велиме пред луѓето, а 
не пред верниците, затоа што преку Вашите настапи по 
медиумите докажувате дека имате потреба од политичка 
поддршка и дека не Ви е доволна поддршката од 
верниците. Принудени сме да Ви повториме дека Црквата 
во Македонија од после Втората светска војна стана 
политички инструмент. Многу нè боли што не успеа во 
овој период после падот на тоталитаризмот да се ослободи 
од полтичките влијанија и да биде вистинска Црква, а 
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are sure of one thing, certainly not out of our own experience, 
but out of the experience of the Church tradition, that never 
do the lies, the heresy and schism have a future in the Church. 
They disintegrate on their own, as they have no “logos of the 
being”, just as the evil has no logos of the being and therefore 
cannot enter the Kingdom of God.

It is hardly believable that you will convince anyone 
in Macedonia that the signatures of the three Metropolitans of 
the schismatic MOC on the Nis document were “scribbles”, 
just as you presented it at the press conference on the 29/16 
May 2003. The history will always remember you as people 
who treaded on their own signatures. It is understandable that 
the bishop might err and withdraw his word and signature, but 
what is the meaning of withdrawing from the participation in 
the unity of the Body of Christ, in the Council of the Church, 
in the communion of the holy in the Kingdom of God.

When a bishop treads upon his own signature without 
a pang of conscience, then, the treading upon his own word is 
treated as a much smaller sin, or not as a sin at all. Probably 
before your conscience it is not sinful that you withdrew after 
our mutual agreement to approach the liturgical and canonical 
unity with the SOC. With an excuse just the same as the one 
for the explanation of the signatures on the Nis document, 
that these were all just scribbles. You withdrew from the 
struggle for the suspension of the Metropolitan Cyril, and 
you left us at the front line, but you should remember that it 
was exactly you who in June last year gave us the decisions 
and all the documentation concerning Cyril, only a couple of 
days before our trip to Belgrade, where we were supposed to 
make an arrangement about the liturgical and canonical unity 
on behalf of your name, on behalf of Metropolitan Nahum’s as 
well as on behalf of our name. Since you renounced your own 
signature, it means nothing to you to deny this, but in the end, 
if we stand or if we fall, we do it before God and all the rest is 
“like a shadow, like a dream”. 

We are very sorry that you force us to say that you are an 
utterly covetous person. Under some different circumstances, 
if we were not torn by the schism, we would have considered 
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епископите вистински епископи. Но, едно сме сигурни, 
не од нашето големо искуство, колку од искуството на 
преданието на Црквата, никогаш лагата, ереста и расколот 
немаат иднина во Црквата. Тие се распаѓаат сами од себе 
бидејќи немаат „логос на битието”, како што и злото нема 
логос на битието и затоа не можат да влезат во Царството 
Божјо.

Тешко дека некого во Македонија ќе убедите дека 
потписите на тројцата Митрополити од схизматичката 
МПЦ врз Нишкиот документ биле „шкрапаници”, како 
што тоа Вие го изјавивте на пресконференцијата на 29/
16.05.2003г. Историјата за секогаш ќе Ве забележи дека 
сте го погазиле сопствениот потпис. Разбирливо е дека и 
епископот може да згреши и да го повелече својот збор и 
потпис, но која е смислата да го повелече своето учество 
од единството во Телото Христово, во Соборот на Црквата, 
во заедница на светите во Царството Божјо. 

Кога еден епископ без грижа на совеста гази 
врз сопствениот потпис, тогаш се третира како многу 
помал грев, или воопшто не се третира за грев, ако 
го погази сопствениот збор. Веројатно пред Вашата 
совест не е грешно тоа што после договорот дека ќе 
пристапиме заедно во литургиско и канонско единство 
со СПЦ, Вие се повелековте. Со образложение исто како 
и при објаснувањето за ставените потписи на Нишкиот 
документ, дека сето тоа биле шкрапаници. Се повлековте 
од борбата со суспендираниот Митрополит Кирил, а нас нè 
оставивте на првата линија, иако би требало да се сеќавате 
дека токму Вие во јуни минатата година ни ги дадовте 
одлуките и сите материјали околу Кирила и тоа само на 
ден два пред нашето патување за Белград, каде требаше 
од Ваше, од името на Митрополитот Наум и од наше име 
да договориме литургиско и канонско единство. Штом се 
одрековте од сопствениот потпис, за Вас веќе ништо не е 
да го одрекнете сево ова, но на крај, стоиме или паѓаме, 
пред Господа тоа го правиме, а другото, другото е „како 
сенка, како сон”.

Многу ни е жал што нè принудивте да Ви кажеме 
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the very thought of this as a sin, and in fact we have fought with 
it for many years. If you are even somewhat sincere, which we 
doubt now, you should admit that from the moment you met us 
until now we have done nothing to hurt you. Even now, after 
everything that happened, we will be very considerate, but not 
sentimental. If it were about something unimportant we might 
have remained silent again. But this is a struggle about the 
faith, about the Church, about the truth; this is a fight against 
the schism, against heresy, against evil in general. For the sake 
of history, but even more, for the sake of the future, we refuse 
to keep quiet about the fact that you have always looked after 
your own interest. You have always dealt the affairs with petty 
calculations. We do not say that we have been forced to do 
anything. We could have been disobedient, but we believe the 
Lord remembers, even if everyone has forgotten, that we have 
always considered the blessing of the spiritual father to be 
God’s will. That is why we said Amen even when we thought 
it was too early for us to be ordained for a bishop. There had 
never been a better period in our life from the time when we 
carelessly attended our post-graduate studies in Greece, but we 
gave it up, as You said, for the benefit of the Church. Later, it 
became clear, to us as well as to many others, that in fact, you 
worked only for Your own benefit. But, even when we realized 
that, we remained consistent and we never objected, and we 
also believe that you recall that we stood by You up to Your 
last moment of hope that You will become an archbishop. By 
doing so we acquired a number of enemies, nonetheless, we 
never cared for the number of enemies we would acquire for a 
friend, especially for a spiritual father. Even if you shed a tear 
after reading these lines, we doubt that it would be clear to 
anybody but to God whether that tear would be out of sorrow, 
envy or repentance. It is most unlikely that this would happen 
out of joy. The true joy, Your Eminence, is absent from the 
lives of the schismatics and heretics. We were assured of this 
after living for many years with schismatics, although never 
agreeing with that. We considered this a contagious disease 
that needed to be healed as soon as possible. 

The only door leading to the healing waters is the 



339 

дека сте крајно користољубив. Во некои други услови, 
кога не би нè расцепувал расколот, ќе ја сметавме за 
грев и самата помисла на ова, како што впрочем и долги 
години со тоа се боревме. Ако сте барем малку искрен, 
во што сега и се сомневаме, би требало да признаете 
дека од кога сте нè запознале па сè до сега со ништо не 
сме Ве повредиле. Дури и сега, после сè што се случи, 
ќе бидеме крајно обзирни, но не и сентиментални. Да 
се работеше за нешто што е споредно, можеби повторно 
ќе премолчевме. Но, ова е борба за верата, за Црквата, за 
вистината, ова е борба против расколот, против ереста, 
против злото воопшто. Заради историјата, но уште повеќе 
заради иднината, нема да премолчиме дека од секогаш сте 
го гледале само својот интерес. Во сè сте влегувале ситно 
сметкаџиски. Не велиме дека некој со сила нешто нè терал. 
Ние сме можеле и да откажеме послушност, но веруваме 
дека Господ тоа го помни, дури и ако сите го заборавиле, 
дека секогаш сметавме дека благословот од духовникот е 
волја Божја. Затоа рековме Амин, и тогаш кога мислевме 
дека е прерано да бидеме избиран за епископ. За нас 
немаше подобар момент во животот од тој кога безгрижно 
студиравме постдипломски студии во Грција, но од сето 
тоа се откажавме како велевте Вие, заради интересот на 
Црквата. Подоцна, не само на нас, туку и на многумина им 
стана јасно дека Вие во суштина сте работеле за Вашиот 
интерес. Но, ние, дури и кога го свативме тоа, останавме 
доследен и никогаш не Ви приговоривме, и веруваме дека 
се сеќавате оти бевме со Вас до последниот момент додека 
Вие имавте надеж дека можете да станете архиепископ. 
Со тоа стекнавме многу непријатели, меѓутоа, никогаш 
не нè интересирало колку непријатели ќе стекнеме заради 
пријателот, а особено заради духовникот. Дури и да 
пророните солза после сево ова, не веруваме дека некому 
освен на Бога ќе му биде јасно, дали таа солза е од тага, 
од завист или пак од покајание. Неверојатно е само дека 
е можно да биде од радост. Вистинската радост, Ваше 
Високопреосвештенство отсуствува од расколниците и 
еретиците. Во тоа се уверивме живеејќи многу години 
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repentance. There is no other entrance which pours out grace. 
Just have a look at some neighbours, who by not healing the 
schism with the right remedy, with repentance, practically 
never healed from it. The schism is a disease, and it is not 
much different from the schizophrenia, one might think that he 
is healthy, but in fact he is sick.

The level of the previously mentioned press conference 
as well as of Your appearances in the Bitola media was horribly 
low. Let the sociologists and psychologists prove whether this 
has always been your personal level or is this some sort of a 
super crisis. This is not as important as is the fact that you lied 
in public, Your Eminence, and this is what we are going to be 
judged for at the Last Judgement. Even if we wanted to forget, 
God will remember it, as it is a blasphemy against a bishop of 
the Church of God. You lie, Your Eminence when You say that 
in the schism the holy sacraments are valid, You lie when You 
say that our humbleness is not allowed to perform the holy 
sacraments, You lie when You say that the larger Council has 
no right to abolish the decisions of the smaller Council, you lie 
when you say that we have no flock, you lie when you accuse 
us of criminal acts before the public without a single proof for 
that. You seem to forget that we do not own even a single shed, 
and that all that we have earned and inherited from our parents 
has been given to the Church, for which we live, breathe and 
exist. Unlike us, You buy houses and other real estates, You 
had thousands of euros at the bankrupt savings bank TAT, 
and all this is because you are “naοve” and “honest”. We 
shall be impertinent, but impertinence is not a sin for a man 
who is free before God, and we shall tell You that You did 
not accede to the liturgical and canonical unity with the SOC 
and through it with the remaining Orthodox Churches only for 
petty, calculative reasons. You had not taken your salary from 
Australia for several years, so you could have lost it if you had 
done what we did. Immediately after the events that happened 
to us, you sold the Metropolis building in Melbourne in order 
to get the money for your salaries. You think that people are 
blind. But the most shameless of all is that You have forgotten 
that thirteen years ago You were accused of being a thief and a 
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со расколници, но никогаш не согласувајќи се со тоа. Го 
сметавме тоа за зараза од која што поскоро е потребно да 
се очистиме.

Единствена врата, пак за бањата која очистува, е 
покајанието. Нема друг влез кој точи благодат. Погледнете 
само како некои соседи, не лечејќи го расколот со вистин-
ски лек, со покајание, практично воопшто и не се излечија 
од него. Расколот е болест и не е ништо поразличен од 
схизофренијата, човекот може да мисли дека е здрав, а во 
суштина е болен.

Нивото на споменатата пресконференција и на 
Вашите настапи по битолските медиуми деновиве беше 
кочијашко. Дали од секогаш тоа било Ваше ниво или 
ова е некоја супер криза, нека докажуваат социолозите и 
психолозите. Тоа и не е толку битно, колку што е битно што 
Вие јавно лажевте Ваше Високопреосвештенство и за тоа 
уште од сега Ви кажувам дека ќе се судиме на Страшниот 
суд. Тоа и да сакаме да Ви го заборавиме, Господ ќе Ви 
го помни зашто е хула против епископ на Црквата Божја. 
Лажете, Ваше Високопреосвештенство кога велите дека 
во схизма и во раскол светите тајни се валидни, лажете 
кога велите дека нашата смиреност не смее да извршува 
свештенотајни, лажете кога велите дека поголемиот Собор 
нема право да ги укине одлуките на помал Собор, лажете 
кога велите дека немаме паства, лажете кога нè обвинувате 
пред јавноста за криминални дејства без ниту еден доказ за 
тоа. Заборавате дека ние немаме ниту една шупа во своја 
сопственост и сè што стекнуваме и што сме наследиле од 
родителите го предадовме на Црквата за која живееме и 
дишеме и постоиме. Наспроти тоа, Вие купувате куќи и 
друг неподвижен имот, во пропаднатата штедилница ТАТ 
ви беа заробени стотици илијади евра и сè тоа затоа што 
сте „наивен” и „чесен”. Ќе бидеме дрски, но за човек кој 
е слободен пред Бога, дрскоста не е грев, и ќе Ви кажеме 
дека не пристапивте во литургиско и канонско единство 
со СПЦ, а преку неа и остатете Православни Цркви, само 
од ситносметкаџиски причини. Не си ја имавте земено 
платата од Австралија за неколку години, па можеше и да 
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financial abuser, but we were with You then, for our friend was 
dearer to us than the facts. Only brotherhood and friendship 
cannot be bought, your Eminence, everything else has a price. 

Beside all this, you accuse and publicly disparage other 
people, by name and surname, even before their guilt has been 
proven. By what church Canons, even by what civil laws is it 
allowed to publicly defame a person, even before this person’s 
trial and conviction? Nothing will be able to pull together the 
malice and calumnies that You spread for the people of whom 
You claim to have participated with us in the “criminal acts”, 
Your Eminence, not even after it has been proven that they 
have been far more honest and dignified than You. It is equally 
difficult to collect feathers in the wind as it is to pull together 
the scattered calumnies and rumours spread out before the 
other people. You should be familiar with this from the ascetic 
practice of the Church.

Even if we were that big a “scoundrel”, as you want 
to present us to the public, even if we were a “thief” and 
a “schemer”, our sin would still be smaller than Yours, sir 
Peter, for by erring against the unity of the Church you are 
blaspheming against the Holy Spirit and this is something that 
cannot be forgiven in this world or in the world to come. Even 
if our humbleness has accumulated all the sins from this world, 
we do admit that we are a sinful man and pray to God to have 
mercy on us, we can never be blamed for the sin of the schism 
which is always treated as the sin of heresy. Unfortunately, 
you, Your Eminence, although being a much better person 
than my sinful self, are, even as we speak, a schismatic, which 
at the same time means that you are a heretic and because of 
your heresy of ethnophiletism none of the canonical Prelates 
of the Orthodox Church communicates with you. We, the 
bishops, are writing the history, and up until this moment 
you have played a negative role in it. The mercy of God has 
given you a chance to repent, but this is up to You now. You 
have been positioned to lead God’s people, the Church, so do 
not leave the atheists and the enemies of the Church lead You 
wherever they please. Your own salvation and the salvation of 
the people, who have been entrusted to you, should not be put 
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Ви пропадне во колку Ви се случеше она што ни се случи 
нас. Веднаш после тоа што ни се случи нас, ја продадовте 
Митрополијата во Мелбурн за да си ги наплатите платите. 
Мислите дека луѓето спијат. А, нејбезобразно од сè е што 
заборавивте дека пред тринаесет години Вас Ве обвинуваа 
дека сте малверзатор и арамија, но ние тогаш бевме со 
Вас, зашто помил ни беше пријателот отколку фактите. 
Само братството и пријателството не се купува Ваше 
Високопреосвештенсво, сè друго има пазарна цена.

Покрај тоа, обвинувате и јавно озлогласувате и 
други лица, по име и презиме, уште пред да се докаже 
нивната вина. По кои канони црковни, па дури и граѓански 
е дозволено да биде некој јавно посрамен, пред да биде 
суден и осуден. Злобата и клеветите кои ги растурате кон 
личностите за кои тврдите дека со нас учествувале во 
„криминални дејства”, не ќе може ништо да ги собере, 
Ваше Високопреосвештенство, ниту откога ќе се докаже 
дека тие во многу биле почесни и подостоинствени од Вас. 
Колку што е тешко да собереш пердуви на ветер, толку е 
тешко да се соберат расфрлените клевети и озборувања 
исфрлени пред другите. Барем тоа би требало да Ви е 
познато од аскетската пракса на Црквата.

Дури и нека сме така голем „никаквец”, каков 
што сакате да нè претставите во јавноста, дури нека сме 
„арамија” и „малверзатор”, нашиот грев е многу помал 
од Вашиот г-дине Петар, зашто Вие грешејќи против 
единството на Црквата правите хула на Духот Свети, а 
тоа е непростливо ни во овој, ни во оној свет. Дури нека 
нашата смиреност ги насобрала сите гревови на овој свет, 
а ние и вака и така признаваме дека сме грешен човек и 
Го молиме Бога да биде милостив со нас, никогаш не ќе 
може да ни се впише и гревот на расколот кој секогаш се 
третира исто како и гревот на ереста. За жал, Вие Владико, 
иако сте многу подобар од мене грешниот, до овој час 
сте расколник, а тоа значи воедно и еретик и заради таа 
Ваша ерес на етнофилетизмот, со Вас не општи ниту 
еден канонски Владика на Православната Црква. Ние, 
епископите пишуваме историја, а Вие во таа историја до 
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at stake for any political or more “sublime” causes. There is 
nothing more sublime for the Orthodox than the Kingdom of 
God, and in it there is “neither Jew, nor Greek…, for you are all 
one in Christ Jesus” (Gal.3:28). Actually, the fact that you do 
not have communion with any of the bishops of the Orthodox 
Church is because they do not see you as an Orthodox, and 
not because you are Macedonian. We are Macedonian, but an 
Orthodox, and everyone accepts us as such, and nobody has 
ever tried to change our nationality so far. However, if you are 
a Macedonian you cannot at the same time be a Slav. It is high 
time You decided what You are, and if You decide before Your 
conscience, then, all will accept You as such.

It is a general impression that your recent reactions 
in the media have been a panic reflection of your fear before 
the future, not for the Church, but for Your own skin, your 
Eminence. You have proven many times that Your own skin 
is much more precious to You than the Church. But, this 
time, you are fighting a battle with God above all armies, 
and not with the weak, sinful and unworthy Metropolitan 
John. You are fighting against the Church and that makes you 
a loser from the stArticle Without much hope that you will 
act according to our advice, still, out of our love for God, for 
the Church and the people, we are obliged to highlight to you 
that it is high time that you stopped obstructing the Church in 
its development. Unchain the temples and monasteries in the 
Bitola Metropolis, as well as the building of the Metropolis 
in Bitola. The property belongs to the Church which is 
recognized in the whole world, and not to the schismatics and 
heretics. What is more, you have no factual ownership over 
them. The building of the Metropolis has been built by the 
Bulgarian Exarchate, the temples of the Holy Virgin Mary and 
St. Nedela have also been built by the Bulgarian Exarchate, 
the temple of St. Dimitry was built by the Constantinople 
Patriarchate, the temple of the Holy Trinity was erected by 
the Russian immigrants and you cannot be an usurper without 
holding responsibility. You should be aware that the citizens 
of Bitola cannot stand you. Even if this is not important, the 
fact that the faithful people do not say Amen to You is. Have 
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сега сте негативец. Милоста Божја Ви остави шанса да се 
покаете, но тоа сега зависи само од Вас. Вие сте поставен 
да го водите народот Божји, Црквата, и не оставајте 
безбожници и непријатели на Црквата да Ве влечат 
таму каде што тие ќе сакаат. Не треба да се ризикува 
сопственото спасение и спасението на доверениот Ви 
народ, заради политички или било кои „повозвишени” 
цели. За Православните нема ништо повозвишено од 
Царството Божјо, а во него „нема веќе ниту евреин, ниту 
елин..., зашто сите вие сте едно во Христа Исуса.” (Гал. 
3,28). Впрочем, тоа што немате заедница ниту со еден 
епископ во Православната Црква е затоа што Ве сметаат 
дека не сте Православен, не затоа што сте Македонец. 
Ние сме Македонец, но Православен и сите нè прифаќаат 
како таков, и до сега не се обидел никој да ни ја промени 
националноста. Меѓутоа, ако некој е Македонец не може 
во исто време да биде и Словен. Редно е еднаш да решите 
што сте, а ако решите пред сопствената совест, тогаш сите 
ќе Ве прифатат како таков.

Општ е впечатокот дека Вашите последни ре-
акции во медумите се паничен израз на страв пред ид-
нината, но не за Црквата, туку за Вашата кожа, Ваше 
Високопреосвештенство. Вие докажавте на многупати 
дека Вашата кожа Ви е поскапа од Црквата. Но, овај пат, 
битката ја водите со Господ над војските, не со слабиот 
и грешен и недостоен Митрополит Јован. Вие се борите 
против Црквата и затоа однапред сте губитник. Без голема 
надеж дека ќе постапите по нашиот совет, сепак, заради 
љубов кон Бога, кон Црквата и кон народот, должни сме 
да Ви укажеме дека крајно време е да не ја кочите Црквата 
да се развива. Ослободете ги храмовите и манастирите 
во Битолската Митрополија, како и зградата на самата 
Митрополија во Битола. Имотот и припаѓа на Црквата која 
е призната во целиот свет, не на расколниците и еретиците. 
Згора на сето тоа, Вие и немате фактичка сопственост над 
нив. Зградата на Митрополијата е градена од Бугарската 
Егзархија, храмовите: Св. Богородица и Св. Недела исто 
така од Бугарската Егзархија, храмот Св. Димитриј го 
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you counted the number of the people who come at the Sunday 
Liturgy when you officiate? Even those who do come, they 
do that because we have no temple to officiate in and there is 
not enough room for everybody in the flat where we officiate. 
Soon there won’t be a person in Bitola who wouldn’t be able 
to recognize the true Church from the schismatic. As far as the 
clergy is concerned, they have already been divided and this 
will come out in no time. We feel sorry because if you do not 
withdraw peacefully, you will create many new scandals for 
which you will not have an answer at the Last Judgement.

Finally, we sincerely admit that we have written these 
lines with tears. Yet, we have great hope in the Living God, to 
Whom we serve, that this is not going to be a farewell letter, 
but a letter inspiring unity. If we had preferred parting, we 
would not have felt the need to write it. We would have done 
it in a much more “decent” manner. But, we consider the truth 
to be the only bridge for unity and communion, so this is why 
we would like to summon you to communion, certainly, only 
in the true faith, the Orthodox faith, for outside of it, there is 
neither communion, nor future.

With brotherly love in Christ, our Lord, 

+ John 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
and Exarch of Ohrid.
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изградила Цариградската Патријаршија, храмот Св. 
Троица го подигнале Русите емигранти и не можете да 
бидете узурпатор без одговорности. Треба да сте свесни 
дека битолчани не Ве поднесуваат. Ајде дури и тоа да не 
е толку битно, колку што е битно дека црковните луѓе не 
Ви велат Амин.  Имате ли изброено колку луѓе имате во 
недела на Литругија кога Вие служите? И тие што доаѓаат 
доаѓаат затоа што ние немаме храм каде да служиме, а во 
станот каде служиме е претесно. За многу кратко време 
не ќе има човек во Битола кој не ќе знае кој е Црква, а кој 
е расколник. Што се однесува до свештенството, тие веќе 
се поделени и тоа ќе го видите набрзо. Жал ни е само што 
воколку мирно не се повлечете ќе направите многу нови 
соблазни за кои ќе немате одговор на Страшниот суд.

На крај, сосем искрено Ви признаваме дека и ние 
низ солзи ги напишавме овие редови. Сепак, со една 
голема надеж во живиот Бог Кому Му служиме, дека ова 
не ќе биде писмо за разделба, туку писмо за поттик за 
единство. Ако ни беше мила разделбата, немавме никаква 
потреба да пишуваме вакво писмо. Тоа ќе го направевме 
на многу „попристоен” начин. Но, сметаме дека вистината 
е единствен мост за единство и заедница, па затоа сакаме 
да Ве повикаме на заедница, секако само во вистинската 
вера, православната, зашто надвор од неа нема ниту 
заедница, ниту иднина.

Со љубов во Христа Господа,

+ЈОВАН
Митрополит велески и повардарски
и Eгзарх охридски



348       

Orthodox Ohrid Archbishopric
Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley

Protocol No. 83 dated on 07 July 2003

To the Constitutional Court 
of the Republic of Macedonia

Request: for reconsideration of the constitutional 
relevance of Articles 5 and 8 of the Law on Religious 
Communities and Religious Groups, published in the Official 
Bulletin no.35, dated on 23 July 1997, and contrary to the 
Articles 19 and 96 of the Constitution of the R.  Macedonia

Respected President of the Constitutional Court of the 
R. Macedonia,

 
As a bishop of God’s Church, which is a place for 

attaining the freedom as an ontological category, and in the 
name of God’s congregation that by God’s goodwill was given 
to us to guide it to the final purpose of life and existence, 
which is the Kingdom of God, we submit an initiative to the 
Constitutional Court of the R. Macedonia for reconsideration 
of the constitutional compliance of some of the Articles of the 
Law on Religious Communities and Religious Groups, passed 
on 16 July 1997 and published in the Official Bulletin of the R. 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

Протокол бр. 83 од 07.07.2003

До Уставниот Суд на Р. Македонија

Барање: За преиспитување на уставноста 
на членовите: 5 и 8 од Законот за верски заедници 
и религиозни групи, објавен во Службен весник 35 од 
23.07.1997, а спротивни на членовите 19 и 96 од Уставот 
на Р.Македонија

Почитуван претседателе на Уставниот Суд на Р. 
Македонија,

Како епископ на Црквата Божја, која е простор за 
остварување на слободата како онтолошка категорија, а во 
име на паствата која по Божјо благоволение ни е дадена 
да ја пасеме и водиме кон конечната цел на животот и 
постоењето, а тоа е Царството Божјо, поднесуваме ини-
цијатива до Уставниот суд на Р. Македонија, за преис-
питување на уставната усогласеност на некои членови 
од Законот за верските заедници и религиозните групи, 
донесен на 16 јули 1997г. и објавен во Службен весник на 
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Macedonia no.35 on 23 July 1997.
We deem that the Articles 5 and 8 of the aforesaid Law 

are in discord with the Constitution of the R. Macedonia and 
are contrary to both the constitutional guarantee of the freedom 
of religious confession (Article 19 of the Constitution of R.M.) 
and also with the widely accepted civilisational norms of 
freedom of thought and ideas.

Namely, in Article 5 of the Law on Religious 
Communities and Religious Groups it is stated that: “A foreign 
citizen can, at the request of a religious community, that is, 
a religious group, perform religious matters and religious 
rites upon prior approval by the agency authorised for 
issues concerning the Religious Communities and Religious 
Groups.”

First, the Law is completely unclear when it addresses 
religious matters and religious rites as it does not define the 
same previously. Is it considered a religious matter and a 
religious rite if one says a prayer before lunch and if that prayer 
has been uttered by a foreign citizen visiting some family in 
Macedonia? Should, in this case, the same be punished with 
the corresponding punishment provided for in Article 29 of 
the same Law because he hadn’t received a previous consent 
from the authorised agency to say a prayer before lunch? And 
in case it seems awkward, bureaucratic, and even totalitarian to 
be asking permission each time the foreign citizen is supposed 
to say a prayer before lunch at his hosts’ in Macedonia, then 
we pray the Constitutional Court to take into consideration the 
dilemma for which religious matters and religious rites is one 
to ask for permission?

As the Orthodox Church uses thousands of prayers 
that could be referred to as religious matters or religious rites, 
as, for example: the sanctifying of the wheat in the barns, 
sanctifying eggs, or honey in honeycombs, sanctifying water, 
sanctifying fish, meat, the holy mystery of confession, the 
sanctifying of oil, a prayer for the sick, a prayer upon a woman 
who has just given birth, blessing of a herd of sheep, blessing 
of a place of residence, of a ship, sanctifying of the foundations 
of a new building, but also, baptism, wedding, burial, even the 
sanctifying of the flag and weapons of the army; the dilemma is: 
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Р. Македонија бр. 35 на 23 јули 1997г.
Сметаме дека членовите: 5 и 8 од споменатиот 

Закон не се во согласност со Уставот на Р. Македонија и 
спротивни се како со уставната загарантираност за слобо-
дата на вероисповедањето (чл.19 од Уставот на Р.М.), така 
и со општоприфатените цивилизациски норми за слобода 
на мислата и идеите.

Имено, во чл. 5 од Законот за верските заедници 
и религиозни групи се вели дека: „Странски државјанин 
може, по барање на верска заедница, односно религиозна 
група, да извршува верски работи и верски обреди, по 
претходно одобрение на органот надлежен за прашања на 
верските заедници и религиозните групи.” 

Прво, Законот е потполно нејасен кога говори за 
верски работи и верски обреди, претходно не дефинирајќи 
ги истите. Дали се смета верска работа и верски обред, 
ако се каже молитва пред ручек и ако таа молитва ја кажал 
странски државјанин кој е во гости во некое семејство во 
Македонија? Треба ли во тој случај истиот да биде казнет 
со казната предвидена во чл. 29 од истиот Закон, зашто 
претходно не добил дозвола од надлежниот орган да каже 
молитва пред ручек? Ако, пак, би изгледало несмасно, 
бирократски, па и тоталитаристички да се бара дозвола 
за странскиот државјанин секој пат кога тој би требало 
да каже молитва пред ручек кај своите домаќини во Ма-
кедонија, тогаш молиме Уставниот суд да ја земе во пред-
вид дилемата за кои верски работи и верски обреди треба 
да се бара дозвола? 

Бидејќи во Православната Црква има илјадници 
молитвословија кои би можеле да се наречат верски ра-
боти и верски обреди, како на пример: осветување на 
жито во амбарите, осветување на јајца, или мед во саќе, 
крштевање на вода, осветување на месо, на риби, света 
тајна исповед, маслосвет, молитва над болни, над родилка, 
благослов на стадо овци, благословување на место за 
живеење, на брод, осветување на темели на нова зграда, 
но и крштение, венчание, погребение, па и осветување 
на знамето и оружјето на војската, дилемата е следнава: 
Треба ли за сите тие молитвословија во колку би ги 



352       

Should one request a permission from the agency for all these 
prayers if they are performed by a foreign citizen? In other 
words, wouldn’t it be a violation of the freedom of religious 
confession of the person concerned, as it would be a violation 
of the freedom of the foreign citizen who is supposed to be able 
to express his religious feelings in any part of the world, and as 
he should be permitted in Macedonia to say a simple Lord have 
mercy, as well as against the freedom of his host in Macedonia 
to whom, on the other hand, the rights to freedom of religious 
confession are guaranteed by Article 19 of the Constitution of 
R.M. where it is precisely stated: “one is guaranteed the free 
and public, individual or in community with others, confession 
of faith”. It is impossible that the Constitution of R.M. does not 
also apply to foreigners when they are on the territory of R.M.

It is evident that the law did not foresee the different 
applications of the aforesaid Article in circumstances of prayer 
in public places belonging to some religious community or 
places in private property. The evidence to support this claim 
is Article 19 of the same Law which the Constitutional Court 
recently abolished as unconstitutional. Namely, the Article 
foresaw that religious matters and religious rites can be 
performed in other rooms and places accessible to the citizens, 
but only after the approval of the agency. By abolishing Article 
19, automatically the need to ask for permission for the foreign 
citizens so that they would able to perform religious matters 
and rites in places mentioned in that Article was also abolished. 
Then, to what cases would Article 5 apply, in fact, could it be 
applied at all if it is contrary to the constitutional guarantee of 
freedom of religious confession?

So, it is left exclusively to the will of the agency and 
the inclination that it has towards certain religious communities 
or religious groups, whether it will issue a permit to a foreign 
citizen to take part in certain religious matters in the R. 
Macedonia. On top of all that, recently, this Article of the Law 
became a reason for an international dispute, because based on 
this Article of the Law, the Ministry of internal affairs of the 
R. M., founds its ban for letting priests from Serbia, Greece 
or Bulgaria to enter Macedonia. By all means this is a total 
distortion even of the existing legislation, which does not 
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вршел странски државјанин да се бара дозвола од орга-
нот? Со други зборови, нема ли тоа да биде повреда на 
слободата за вероисповед на личноста, како на слободата 
на странскиот државјанин кој би требало да може на секој 
крај на земјата да ги изразува своите религиозни чувства 
и да смее и во Македонија да се помоли и да каже едно: 
Господи помилуј, така и на слободата на неговиот домаќин 
во Македонија на кого, пак, загарантирани му се правата 
на слобода на вероисповест со членот 19 од Уставот на 
Р.М., во кого децидно се вели: „се гарантира слободно и 
јавно, поединечно или во заедница со други изразување на 
верата”. Не е можно за странците да не важи Уставот на 
Р.М. кога тие се на територијата на Р.М.

Очигледно е дека законот не предвидел различно 
применување на споменатиот член во услови на вршење 
молитвословија во јавни простории кои се сопственост 
на некоја верска заедница и простории кои се во приватна 
сопственост. Доказ за тоа е членот 19 од споменатиот За-
кон кој Уставниот суд неодамна го укина како неуставен. 
Имено, тој член предвидуваше: верски работи и верски об-
реди да можат да се вршат и во други простории и места 
достапни за граѓаните, но само по одобрение на орагнот. 
Со укинувањето на членот 19, автоматски се укинува и 
потребата за барање дозвола за странските државјани 
да можат да вршат верски работи и обреди на местата 
споменти во тој член. Тогаш, во кои случаи членот 5 би  
важел, односно дали воопшто може да важи, ако е спро-
тивен со уставната загарантираност за слобода на вероис-
поведањето?

Се остава, значи, на самоволието на органот и накло-
нетоста која тој ја има кон поедини верски заедници или 
религиозни групи, да даде или да не даде дозвола на стран-
скиот државјан да учестува во одредени верски работи 
во Р. Македонија. Згора на сето тоа, овој член од Законот 
деновиве стана мотив за меѓудржавен спор, зашто токму 
врз овој член од Законот, Министерството за внатрешни 
работи на Р.М. ја темели забраната во Р. Македонија да 
влегуваат свештенослужители од Србија, Грција или Бу-
гарија. Секако дека е тоа потполно извитоперување дури 
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forbid priests from other countries to enter Macedonia, but if 
it comes to that, it forbids the performing of religious matters 
without authorization. However, the unconstitutional nature 
of the aforesaid Article of the Law gives motivation to the 
Government to exceed its authority. 

The aforesaid Article is also contrary to the Article 96 of 
the Constitution of R.M. because it clearly limits the actions of 
the bodies of Government to the framework of the Constitution. 
Because we consider it to be against the Constitution for 
foreign citizens to ask for permission to practise religious 
matters in R. Macedonia, hence, we reckon it to be contrary to 
Article 96 of the Constitution that the Commission for relations 
with the religious communities and other religious groups, as a 
Governmental agency, should issue such permits. 

 Also, we ask for constitutional reconsideration of 
Article 8 of the Law for Religious Communities and Religious 
Groups which makes the restriction that “For one confession 
there can be only one religious community.” We find the same 
to be opposing to Article 19 of the Constitution of the Republic 
of Macedonia. 

With what criterion for freedom of the religious 
confession does Article 8 of the Law correspond, if someone 
else, and that is the agency, decides who can be a religious 
community, and who can’t? Furthermore, nowhere in the Law 
itself is there a given criterion as to what constitutes a religious 
community, and what makes a religious group? If it is done 
according to the number of members then it is discrimination. If 
it is done according to the preferences that the President of the 
agency has towards certain religious confessions, then again, it 
is discrimination. If, on the other hand, religious communities 
are only those religions mentioned in the Constitution of R. 
Macedonia, then it is utterly negligent to overlook that if there 
is a freedom of religious confession then there is a possibility 
for any of those religious confessions to separate, as was the 
case with the Islamic religious community a couple of years 
ago, and as is lately with the Orthodox Church. Without much 
theorizing and because the question of the constitutionality 
of the aforesaid Article already has a practical aspect we ask: 
What will be the criterion to determine who makes a religious 
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и на постоечата законска регулатива со која никаде не се 
забранува влезот на свештенослужители од други земји во 
Македонија, туку евентуално тоа, да вршат верски работи 
без одобрение. Меѓутоа,противуставноста на споменатиот 
член од Законот дава мотиви Власта да ги надмине своите 
овластувања.

Споменатиот член спротивен е и на членот 96 од 
Уставот на Р.М. бидејќи со него јасно се ограничуваат ра-
ботите на органите на Власта во рамките на Уставот. Од 
причина што сметаме дека е противуставно странските 
државјани да добиваат одобрение за извршување верски 
работи во Р. Македонија, следствено сметаме дека е спро-
тивно на членот 96 од Уставот, Комисијата за односи со 
верските заедници и религиозни групи, како владин орган 
да издава такви одобренија.

Исто така, бараме уставно преиспитување на чле-
нот 8 од Законот за верски заедници и религиозни групи, 
со кој се ограничува дека: „За една вероисповест може да 
постои само една верска заедница.” Сметаме дека и тој е 
спротивен на членот 19 од Уставот на Р.М.

Со кој критериум за слобода на вероисповедта е 
согласен членот 8 од Законот, ако некој друг, а тоа е органот, 
одлучува кого ќе го нарече верска заедница, а кого не? 
Впрочем, никаде во самиот Закон не е споменато кој е кри-
териумот да се биде верска заедница, а кој религиозна гру-
па? Ако тоа се прави според бројот на членови тогаш тоа е 
дискриминација. Ако тоа се прави според симпатиите кои 
Претседателот на органот ги има кон некои вероисповести, 
тогаш тоа е повторно дискриминација. Ако, пак, за верски 
заедници се сметаат само оние религии кои се споменати 
во Уставот на Р.М., тогаш крајно непромислено е да не се 
предвиди дека ако постои слобода на вероисповеста, тогаш 
постои можност било која од тие верски заедници да се по-
дели, како што тоа стана со Исламската верска заедница 
пред неколку години, а од скоро и во Православната 
Црква. Без многу да теоретизираме, зашто прашањето за 
уставноста на споменатиот член веќе има практичен карак-
тер, прашуваме: Според кој критериум ќе се определи кој е 
верска заедница, Македонската Православна Црква или пак 
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community, is it the Macedonian Orthodox Church or the Ohrid 
Archbishopric, which would eventually apply for registration 
with the agency, when both of these consider themselves to 
be Orthodox Churches? Does anyone have the right to judge, 
may it even be the President of the Commission for relations 
with the Religious Communities and Religious Groups, who 
is more Orthodox from the both? In ignorance of the Moslem 
religion one can easily perceive all Muslims equally, although 
there are intolerable differences between Muslim Sunni and 
Muslim Shiite. Also, in ignorance of Christian denominations, 
one can easily file them in the same group. But there can be 
many differences. The dilemma is as follows: What criterion 
does the agency have in deciding whom to privilege and whom 
to subordinate when the matter concerns exclusively religious 
issues, and, more importantly, does the agency have any right 
at all, following the division that could occur in a religious 
community, to treat one side as a religious community and the 
other only as a religious group, or, even worse, to refuse to even 
register it?

The Law is unclear whether the agency would, 
according to Article 8, register the Ohrid Archbishopric in 
case it requests to be registered as an Orthodox Church? The 
answer could be that there already exists one Orthodox Church, 
and no other can be registered. This would be in disagreement 
with the Constitutional declaration on the freedom of religious 
confession. If, on the other hand, Article 8 is not interpreted so 
that it would mean that a religious community that came to be 
upon division of an existing religious community could not be 
registered at all by the agency, but that it should be registered 
in such a case, according to Article 9 which refers to registering 
religious groups, then we find that Article 8 of the Law is in 
discord with the Constitutional declaration on the freedom of 
religious confession.

Namely, if the entire Macedonian Orthodox Church 
accepted the Nis Agreement, which foresaw a change of 
the name of the Macedonian Orthodox Church into Ohrid 
Archbishopric, and only a minority separated, and because 
this minority wouldn’t have changed anything from its recent 
registration in the agency and would have kept the name 
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Охридската Архиепископија која евентуално би побарала 
регистрирање кај органот, кога и двете себе си се сметаат 
за Православни Цркви? Има ли право некој да пресуди, па 
нека е тоа и Претседателот за односи со верските заедници 
и религиозните групи, кој е поправославен? Непознавајќи 
ја некој муслиманската религија може сите муслимани 
да ги доживува подеднакво, меѓутоа има непомирливи 
разлики помеѓу муслиманите сунити и муслиманите 
шиити. Исто така, непознавајќи ги некој христијанските 
вероисповеданија може сите да ги наведува во иста група. 
Меѓутоа и помеѓу нив има големи разлики. Дилемата е во 
следново: Според кој критериум органот би одлучувал 
кого да го привилигира, а кого да го потчини кога се 
работи за исклучително религиозни прашања, и второ, 
уште позначајно, дали воопшто органот има право, после 
поделбата која настанала во една верска заедница, едната 
страна да ја третира како верска заедница, а другата како 
религиозна група, или во уште полош случај дури и да не 
сака да ја регистрира? 

Законот е нејасен дали органот според чл. 8 би ја 
регистрирал Охридската Архиепископија во колку таа 
бара да биде регистрирана како Православна Црква? 
Може да се добие одговор дека постои веќе една Пра-
вославна Црква и неможе да биде регистирирана друга? 
Тоа би било несогласно со уставната определба за сло-
бода на вероисповедта. Ако, пак, чл.8 не се толкува де-
ка некоја верска заедница која настанала со поделба на 
некоја веќе постоечка верска заедница не може воопшто 
да биде регистрирана од органот, туку би требало во тој 
случај да се регистирира според чл.9 кој се однесува на 
регистрирањето на религиозните групи, тогаш и во таков 
случај сметаме дека членот 8 од Законот е несогласен со 
Уставната определба за слобода на вероисповеста.

Имено, во колку целата Македонска Православна 
Црква го прифатеше Нишкиот документ кој предвидуваше 
промена на името на Македонската Православна Црква во 
Охридска Архиепсикопија, а само еден мал нејзин дел се 
отцепеше и бидејќи не би менувал ништо од досегашната 
регистрација во органот ќе го задржеше и името Маке-
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Macedonian Orthodox Church, by which Article would the 
Ohrid Archbishopric have been registered, according to 
Article 8, as a religious community or, according to Article 9, 
as a religious group? May the agency that registers Religious 
Communities and Religious Groups use whatever measure it 
wishes it will be acting against the Constitution, because the sole 
differentiation between Religious Communities and Religious 
Groups is contrary to the Constitution of R. Macedonia. The 
gradation of Religious Communities and Religious Groups 
is a multilayered discrimination based on religious grounds. 
For this exact reason, in order not to act contrary to the basic 
declarations on the freedom of the religious confession, the 
new European Constitution will not mention any religion. It is 
unjust that someone is privileged and another discriminated on 
religious grounds. In this exact context, the case with Article 
8 of the Law, which concerns the impossibility to register 
two religious communities of the same denomination, is the 
most inconceivable and discordant with the Constitution and 
therefore we ask the same to be reconsidered.

Finally, we also consider it to be discriminatory and 
unconstitutional that this Law does not foresee a body or a 
person to whom one can appeal in case the agency refuses to 
register a certain religious community or a religious group. A 
right to appeal is considered only in case of a refusal to register 
a religious school (Article 25), but not in the case of refusal to 
register a religious community, that is, a religious group. One 
gets the impression that the registration of the same depends 
solely on the self-will of the agency and his decision is absolute 
and without a legal remedy. This is only a confirmation that 
the aforesaid Law is no less totalitarian than its preceding law 
on the religious communities, approved in the post-totalitarian 
times in the former SFRY.

Applicant of the request:

+JOHN
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
and Exarch of Ohrid 
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донска Православна Црква, тогаш по кој член ќе требаше 
да биде регистрирана Охриската архиепископија, според 
чл. 8, како верска заедница или според чл. 9, како рели-
гиозна група? Било со кој аршин да мери органот кој ги 
регистрира верските заедници и религиозни групи ќе би-
де во спротивност со Уставот, бидејќи самото правење 
разлика помеѓу верски заедници и религиозни групи сме-
таме дека е спротивно на Уставот на Р.М. Градацијата на 
верски заедници и религиозни групи е повеќеслојна дис-
криминација по верска основа. Токму од причина да не 
се постапи спротивно на базичните определби за слобода 
на вероисповеста, во новиот Европски Устав не се спо-
менува ниту една религија. Неправедно е некој да биде 
привилигиран, а некој дискриминиран по верска основа. 
Токму во тој контекст најнесфатлив и нејнесогласен со Ус-
тавот е случајот предвиден со чл. 8 од Законот, да не може 
да се регистрираат две верски заедници од иста вероис-
повед и затоа истиот бараме да се преиспита.  

На крај, сметаме дека исто така е дискриминаторски 
и противуставно што овој Закон не предвидува до ко-
го може да се упати жалба во колку органот не сака 
да регистрира некоја верска заедница или релгиозна 
група. Се предвидува право на жалба само во случај за 
нерегистрирање на верско училиште (чл. 25), но не и за 
нерегистрирање на верска заеднициа односно религиозна 
група. Се остава впечаток дека регистрирањето на истите 
зависи од самоволието на органот и неговото решение е без 
поговор и правен лек. Тоа е само потврда дека споменатиот 
Закон не е помалку тоталитаристичен од оној предходниот 
за Верските заедници донесен во пототалитаристичко 
време во бившата СФРЈ. 

Подносител на барањето:

        
 +ЈОВАН

Митрополит велески и повардарски
и Eгзарх охридски
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The Information Service of the 
Serbian Orthodox Church
7 November 2003

KYR JOHN THE METROPOLITAN OF VELES 
AND VARDAR VALLEY AND EXARCH OF THE 

SERBIAN PATRIARCH FOR ALL THE DIOCESES IN 
R. MACEDONIA  CONVICTED TO ONE YEAR OF 

IMPRISONMENT

On 31st of October 2003 at the main hearing of the 
trial of the Metropolitan of Veles and Vardar Valley and 
Exarch of the Serbian Patriarch for all THE dioceses of the 
Ohrid Archbishopric, regarding the accusation by the Public 
Prosecutor in Bitola against the Metropolitan that he had 
committed the felony of “autocracy” by entering the Church 
of St. Dimitry in Bitola in order to baptize his sister’s daughter. 
Following his closing argument, the judge Misko Stojkovski 
of the Court of First Instance in Bitola passed a verdict that the 
Metropolitan John is guilty and sentenced him to one year of 
imprisonment if he commits the same or similar felony during 
the next two years.

In his closing argument, Metropolitan John emphasised 
that this was a political process and that the Public Prosecutor 
was committing a crime by violating the Constitution of the 
R. Macedonia, placing the religious communities and the 
citizens of the R. Macedonia in an unequal position. The 
Public Prosecutor protects the schismatic organisation which 
calls itself “the Macedonian Orthodox Church” and violates 
the human rights guaranteed by the Constitution of the R. 
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Информативна служба 
 Српске Православне Цркве 
 07. новембар 2003. године

МИТРОПОЛИТ ВЕЛЕСКИ И ПОВАРДАРСКИ И 
ЕГЗАРХ СРПСКОГ ПАТРИЈАРХА ЗА СВЕ ЕПАРХИЈЕ 

У Р. МАКЕДОНИЈИ Г. ЈОВАН ОСУЂЕН НА
ГОДИНУ ДАНА ЗАТВОРА

31.10.2003г. на главном претресу на суђењу 
Митрополита велеског и повардарског и егзарха српског 
Патријарха за све области Охридске архиепископије, 
поводом оптужбе са стране јавног тужилаца у Битољу, 
да је Митрополит учинио кривично дело „самовлашће” 
тиме што је ушао у Саборни храм у Битољу да крсти 
унуку своје сестре, после завршне речи, судија Мишко 
Стојковски из Основног суда у Битољу изрекао је пресуду 
да је Митрополит Јован крив и да се кажњава са казном 
затвора у трајању од једне године, ако у року од две године 
учини исто или слично кривично дело.

Митрополит Јован у својој завршној речи нагласио 
је да је ово политички процес и да јавно тужилаштво 
врши организовани криминал тиме што крши Устав Р. 
Македоније стављајући у нерамноправни положај грађане 
и верске заједнице у Р. Македонији. Јавни тужилац ставља 
се у заштиту расколничке организације која себе назива 
Македонском православном црквом, а крши верска 
права која су Уставом Р. Македоније загарантована свим 
припадницима Охридске архиепископије, а исто тако и 
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Macedonia to all the members of the Ohrid Archbishopric and 
also to the Metropolitan John.

During the trial, and especially on the last day when 
the closing argument was given, the aforesaid judge rudely 
insulted the Metropolitan and did not allow the things he 
said at the trial to be put in the official record. When the 
Metropolitan John declared that this was a political process 
he was rudely told that such a thing cannot be written in the 
record because he was tried for “autocracy” and not political 
pursuit. The Metropolitan answered that by stating that no trial 
in history was ever treated as political during its course but is 
characterised as such later on. He was forbidden and denied to 
dictate his closing argument and his words were paraphrased 
for the record by the judge. This was noted by OSCE observers 
and was recorded in their report. So, from the beginning to the 
end, the process was conducted inappropriately.

But the most notable thing in this event was the fact 
that the civil court in Bitola was not at all competent to judge 
the Metropolitan John for two reasons. First, according to the 
Constitution of the R. Macedonia, the Church is separated 
from the state, meaning that the state and the judiciary must 
not interfere with internal church matters. Second, according 
to Article 14 of the Law on Religious Communities and 
Religious Groups, “Decisions made by the bodies of the 
religious communities have no authority outside the religious 
community and private documents of religious communities 
do not have the significance of public documents”.

According to the Criminal Law of the R. Macedonia the 
felony “autocracy” means that this is “someone who assumes 
authority, which he considers is justly his, through violent 
methods”. In this case the Court of First Instance in Bitola did 
not have jurisdiction to decide on this because the authority 
in the Church according to the aforesaid law considering 
Religious Communities and Religious Groups is of internal 
character and is relevant only within those communities. It 
would have been different, just as the Metropolitan explained, 
if those decisions were made or certified by some state agency, 
as it is done in Greece or Great Britain, where the election of 
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Митрополиту Јовану.
За сво време суђења, а поготово на задњем дану 

кад се давала завршна реч, поменути судија је грубо 
вређао Митрополита и није допуштао да уђе у записник 
све што је он говорио на суђењу. Кад је Митрополит 
Јован приметио да је ово политички процес он му је грубо 
одваратио да то неможе ући у записник јер дело о коме 
се суди је „самовлашће”, а не политички прогон. На те 
речи Митрополит је рекао да ниједно суђење у историји 
у току суђења се не третира као политичко већ то се тако 
карактерише касније. Забрањено му је било да своју 
завршну реч издиктира већ у записнику су његове рећи 
препричаване. То су приметили и посматрачи ОЕБС-а 
и унели у свој извештај. Дакле, од почетка до краја сам 
процес је некоректно вођен.

Али оно што је било главно у свему, то је да 
грађански суд у Битољу није био надлежан да суди 
Митрополиту Јовану и то из два разлога. Прво, по Уставу 
Р. Македоније, Црква је одвојена од државе, а то значи да 
држава и судство не смеју да третирају унутарцрквену 
проблематику и друго, по 14-ом члану Закона о верским 
заједницама и религиозним групама: „Одлуке органа 
верских заједница немају дејство изван њих и исправе 
органа верских заједница немају својство јавних 
исправа”.

Будући да кривично дело „самовлашће” по КЗ Р. 
Македоније подразумева да неко: „сам себи применом 
силе присваја власт која сматра да му припада”, у овом 
случају Основни суд у Битољу није био надлежан да 
решава, јер то дали неко има овакаву или онакву власт или 
чин у Цркви односно у верким заједницама по поменутом 
члану Закона о Верским зајеницама је од интерног 
каратера и тиче се само тих верских заједница. Друго би 
било, као што је то објаснио Митрополит у току суђења, 
ако те одлуке је донео или потврдио неки државни орган, 
као што то рецимо се ради у Грчку или Велику Британију 
кад избор Митрополита потврђује Председник државе или 
Краљица.
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the Metropolitan is certified by the President or the Queen, 
respectively. 

Besides the fact that he considered the Civil Court 
in Bitola unjurisdictional for this dispute, the Metropolitan 
John gave his defence which, in short, consisted of the fact 
that he is recognised as an Orthodox Metropolitan by all of 
the local Orthodox Churches in the world. He did not appoint 
himself as Metropolitan but was given the title by decision 
of the Synod of the Serbian Orthodox Church. He enclosed 
written correspondence with Metropolitans of other Orthodox 
Churches which clearly stated that he is referred to as the 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid 
by everyone. He stated that beginning from 22 June 2002 he 
is no longer a member of the schismatic organisation which 
calls itself the “Macedonian Orthodox Church”. Therefore no 
decision made by this organisation following that date is valid. 
He has also proved that by enclosing the decision made by 
the Synod of the Serbian Orthodox Church in September 2002 
where all the decisions made by the schismatic organisation 
regarding Metropolitan John were declared worthless.

Regarding the alleged use of force, all the eyewitnesses 
confirmed that the Metropolitan John did not use any force nor 
did he hurt anybody, either verbally or physically. When the 
Public Prosecutor realised that his accusations were unsuitable 
because all the witnesses testified that no there was no use of 
force, he changed his closing argument saying that by nodding 
his head the Metropolitan gave a sign to someone else to 
use force. This, of course, failed to be confirmed once again 
because none of the witnesses testified to such an event except 
Dusan Talevski, the keeper of the Church of St. Dimitry in 
Bitola, who admitted that the Metropolitan did not even once 
look at him but allegedly gave a signal for others to protect 
him in order not to let Dusan come close to him.

The witnesses claimed the opposite; that the police 
were the ones to use force by arresting the Metropolitan and 
four others present in the church to the baptism of the daughter 
of Metropolitan John’s sister. The police had assaulted the 
Metropolitan’s uncle and he had been transferred to hospital 
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И поред тога што је сматрао да је грађански суд у 
Битољу ненадлежан о овом спору, Митрополит Јован је 
дао своју одбрану која се у главном своди на то да њега 
признају као Православног Митрополита све Православне 
Цркве у свету и да он није сам себи дао титулу Митрополита 
већ да је он постављен Одлуком Сабора СПЦ. Доставио 
је писмену преписку коју он води са Митрополитима 
осталих Православних Цркава од које се јасно видело 
да га сви ословљавају титулом Митрополит велески и 
повардарски и егзарх охридски. Казао је да од 22.06.2002г 
не припада расколничкој организацији која себи назива 
Македонском православном  црквом. Зато ни једна одлука 
после тог датума донешена од расконика није важећа. То је 
доказао и Одлуком Сабора СПЦ од септембра 2002 којом 
су поништене све одлуке расколника које се односе на 
Митрополита Јована.

Што се тиче употребе силе, сви сведоци су 
посведочили да Митрополит Јован није употребио силу 
никога не ударивши нити речима навредивши. Кад је 
јавни тужилац видео да му оптужница не држи јер су сви 
сведоци посведочили да Митрополит није употребио силу, 
у току завршне речи променио је диспозитив и рекао је да 
је Владика тиме што је махнуо главом дао знак да други 
употребе силу, што се наравно у току суђења ни то није 
могло доказати јер ни један од сведока није то посведочио 
осим Душан Талевски, расколнички старешина храма Св. 
Димитрија у Битољу који је признао да Владика није га 
чак ни погледнуо, али ко бајаги дао знак да га други штите 
да му се он не би могао примаћи.

Сведоци су сведочили сасвим супротно, а то је да је 
силу применила Полиција која је ухапсила Митрополита 
и још четворицу од присутних у храму који су дошли на 
крштење ћерке сестре Митрополита Јована. Полиција је 
претукла ујка Митропоитовог и он је био премештен у 
болници, а после отпуштен са листом лесних телесних 
повреда. 

Али очигледно је било свима да Суд није био 
заинтересован за факте и правне доказе. Исто као што 
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and later released with a list of minor physical injuries.
But it was obvious for everyone that the Court was 

not interested in the facts and legal evidence. Just as the 
Communists once ran such political trials against their enemies 
with a verdict decided even before the trial had begun, such 
was this case where the verdict was reached even before the 
hearing had started.

Also, the so-called Macedonian Orthodox Church 
is a communist creation of the ex-communist state. The 
communists have ravaged the Church everywhere but only 
in the then Socialist Republic of Macedonia did they create 
and organise one. They did this for two reasons; first, so that 
they can reduce the influence the Serbian Orthodox Church 
in former Yugoslavia, and second, to control the Macedonian 
anti-communist Diaspora through the Church because the state 
was unable to do that with its means.

Their bishops are certified communist personnel 
because they would not have been appointed to be bishops if it 
had not been allowed by the communists.

According to international sources on illicit state actions 
and court credibility, R. Macedonia claims the 90th position out 
of 102 total. R. Macedonia is the worst of the Balkan states and 
is followed only by countries like Libya, Iraq and Afghanistan. 
In terms of foreign investments it is also the last in the region, 
but considering religious rights it is convincingly at the bottom 
position in the world, following even Saudi Arabia. There the 
laws governing religious beliefs are strict and rigorous but at 
least they respect what their Sheriat law allows. In Macedonia 
neither constitutional rights nor laws considering religious 
liberties are respected.

Metropolitan John is expecting a new trial on 
“impeding public order and peace” which is petty office but 
not criminal charge. But regardless of all, his only guilt is in 
trying to bring his people in unity with the Orthodox Church 
throughout the world.
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су некад комуњари водили политичке процесе против 
њихових непријатеља и знала се пресуда пре да процес 
започне, тако је и у овом процесу одлука била донешена 
пре да процес започне. 

Иначе, т.з. Македонска православна црква је 
комунистичка творевина бивше комунистишке државе. 
Комунисти који су свугде у свету рушили Цркву, једину 
у тадашњој Социјалистичкој Републици Македонији су 
организовали цркву. То су радили из два разлога. Прво да 
би ослабили утицај Српске Православне Цркве у тадашњој 
Јуогославији, и друго, да би преко цркве контролисали 
македонску дијаспору која је била антикомунистички 
расположена и држава својим апаратом није могла да то 
ради.

Њихови су епископи проверен комунистички кадар, 
јер они не би могли да буду постављени за епископе док се 
на то не би сагласили комуњари.

По међународним истраживањима о деловањем 
правне државе и рад судова, Македонија је на 90 место 
од укупно 102 државе. Од Балканских земаља она је на 
задње место, а испред је Либије, Ирака и Авганистана. По 
сигурности за страна улагања је исто задња од свих земаља 
Региона, али по верским слободама убедљиво стоји на 
посљедњем месту у свету, чак иза Сауди Арабије. Тамо су 
закони строги и ригорозни  што се тиче верских слобода, 
али бар оно што њихов шеријатски закон допушта, то се 
поштује. У Македонији се не поштује ни уставно право и 
законске прописе о верским слободама.

Митрополиту Јовану предстоји ново суђење „о 
реметању јавног реда и мира”, које је прекршочно, а не 
кривично, али и поред свега политичка одлука је већ 
одавно донешена, он је крив зато што хоће да свој народ 
доведе у јединству са православном Црквом у васељени.
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ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC

ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC

At the autumn session of the Assembly of the Serbian 
Orthodox Church, which started on 18 November 2003, the 
Ohrid Archbishopric was represented by the Exarch of His 
Holiness the Serbian Patriarch, kyr Paul, for all regions of the 
Ohrid Archbishopric by the Metropolitan of Veles and Vardar 
Valley, kyr John.

Among other matters discussed at the Assembly 
of important to the Serbian Orthodox Church, there was 
also a discussion on the brutal, inhuman and uncivilized 
behaviour towards kyr John by the police and the court in R. 
Macedonia.

He is being persecuted, maltreated, humiliated 
and finally convicted only because he wishes to bring his 
congregation into unity with the entire Orthodox Church. 
With their decisions the judiciary in the R. Macedonia show 
that the R. Macedonia is a country where religious rights 
are not equally guaranteed for all citizens. Persistently the 
Government protects a schismatic organisation unrecognised 
by any Church in the world, and on behalf of that, they deny 
the religious rights to all the others who do not want to be part 
of the same.

The Assembly made a decision to send a protest 
letter to the Government and to the Court Council of the R. 
Macedonia for the reason that in Macedonia there are still 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА 

На есенското заседание на Соборот на Српската 
Православна Црква, кој започна на 18.11.2003 год., 
Охридската архиепископија беше застапувана од егзархот 
на Неговата светост патријархот српски Господин 
Павле, за сите области на Охридската архиепископија, 
Митрополитот велески и повардарски г. Јован.

Покрај останатите теми за кои расправаше Соборот, 
а кои се од значење за Српската Православна Црква се 
расправаше за бруталниот, нечовечки и нецивилизиран 
однос на кој е подложен Митрополитот г. Јован од страна 
на полицијата и судот во Р.Македонија.

Тој, само затоа што сака својот верен народ да го 
доведе во единство со целата Православна Црква, бидува 
гонет, малтретиран, понижуван и конечно осуден на 
затворска казна. Со своите одлуки, судските власти во Р. 
Македонија покажуваат дека таа е земја во која не им се 
на сите граѓани подеднакво загарантирани верските права. 
Упорно од страна на властите се штити една расколничка 
организација, непризната од ниту една Црква во светот, 
а за сметка на тоа се ускратуваат верските права на сите 
оние кои не сакаат да бидат членови на истата.

Соборот донесе одлука да се испрати протест до 
Владата  и до Судскиот совет на Р.Македонија за тоа што 
во Македонија сеуште се вршат политички судења, дека 
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political trials, that religious freedom is denied and that despite 
the Constitutional separation of the Church from the state, the 
state interferes in the internal matters of the Church. The 
Assembly also reached a decision with which it proclaims the 
trial of His Eminence, the Metropolitan, kyr John irrelevant, 
not only because it was conducted in a completely uncanonical 
procedure, but because, before all else, the schismatics have 
no right to try. The Assembly has reached other decisions of 
interest to the Ohrid Archbishopric in the spirit and order of 
the Orthodox Church.

From the office of the
ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC
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верските слободи се ускратени и дека покрај тоа што 
уставно Црквата е одвоена од државата, државата се меша 
во внатрешните односи на Црквата. Исто така донесе 
одлука со која го смета ништожно судењето на Неговото 
Високопреосвештенство Митрополитот г. Јован од страна 
на расколничкиот Синод во Р. Македонија, не само затоа 
што е воден по една потполно неканонска процедура, туку 
пред се затоа што расколниците немаат право да судат. 
Донесени се и други одлуки од интерес за Охридската 
Архиепископија во духот и поредокот на православната 
Црква.

Од канцеларијата на
Православната Охридска Архиепископија
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The Holy Synod of Bishops
of the Serbian Orthodox Church

No. 2706/reg.1450
25 November 2003
Belgrade, 

To His Eminence 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
and Exarch of Ohrid
kyr kyr John

 Your Eminence,

The Holy Assembly of Bishops, at the session held on 
18/5 November 2003, with num. SBno. 1-I/ reg.13, reached 
the following decision:

“To beseech His Holiness the Serbian Patriarch kyr. 
Paul, on the basis of Article 55 item 4 from the Constitution of 
the Serbian Orthodox Church, to perform the act of ordination 
of a bishop of the highly-dignified archimandrite Joachim on 
30 November 2003 in the Cathedral church in Belgrade; and 
on 7 December, in the monastery of St. Prohor Pcinjski, the 
ordination of the highly-dignified archimandrite Marko.” 

On the basis of the aforesaid decision of the Holy 
Synod of Bishops, in order to inform you

Your Eminence’s brother in Christ, 

+ Gregory
For the Chairman of the 
Holy Synod of Bishops
Member, Bishop of Zahum and Hercegovina 
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Број 2706/зап. 1450
25. новембар 2003 године
у Београду

Његовом Високопреосвештенству
Митрополиту велеско-повардарском
и егзарху охридском
г.г. Јовану

Ваше Високопреосвештенство,

Свети архијерејски сабор, у седници својој од 18/5. 
новембра 2003. године – под АСбр. 1–I/зап. 13, донео је 
ову одлуку:

„Умолити Његову Светост Патријарха српског 
Господина Павла да, на основу члана 55. тач. 4. Устава 
Српске православне цркве, 30. новембра 2003. године, 
у Саборној цркви у Београду, изврши Чин Епископске 
хиротоније над високодостојним архимандритом Јоакимом; 
а 7. децембра, у манастиру Светог Прохора Пчињског, над 
високодостојним архимандритом Марком.”

На основу одлуке Светог архијерејског синода, с 
молбом ради знања.

Вашег Високопреосвештенства у Христу брат,

За Председника
Светог Архијерејског Синода
Члан, Епископ захумско-херцеговачки
+Григорије
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Holy Synod of Bishops
of the Serbian Orthodox Church

No.2721/rec.1466
25 November 2003
Belgrade

To His Eminence 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
and Exarch of Ohrid
kyr kyr John

Your Eminence,

The Holy Assembly of Bishops, at its session 20/7 
November 2003 – with SBno. 1 – III/rec.39 and 40, reached 
the following decision:

“The decision of the schismatic Synod in the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia about the defrocking of His 
Eminence, the Metropolitan of Veles and Vardar Valley, kyr 
John, handed to him through a Public Prosecutor during the 
trial against him in the Court of First Instance in Bitola for the 
criminal act of ‘autocracy’, is proclaimed to be invalid.

This decision is annulled not only because the trial was 
uncanonically conducted, but, before all, because the decisions 
of the schismatic courts are invalid to the Orthodox Church.

At the same time, we send an energetic protest to the 
Prime Minister of the Government and the President of the 
Court Council of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
on the occasion of the aforesaid court proceedings.”

On the basis of the decision of the Holy Synod of 
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Број 2721/зап. 1466
25. новембар 2003 године
у Београду

Његовом Високопреосвештенству
Митрополиту велеско-повардарском
и егзарху охридском
г.г. Јовану

Ваше Високопреосвештенство,

Свети архијерејски сабор, у седници својој од 20/
7. новембра 2003. године – под АСбр. 1–III/зап. 39 и 40, 
донео је ову одлуку:

„Проглашава се ништавном одлука расколничког 
Синода у Бившој југословенској републици Македонији 
о рашчињењу Његовог Високопреосвештенства Митро-
полита велеско-повардарског Господина Јована, а која му 
је уручена преко Јавног тужиоца у току судског процеса 
вођеног против њега у Основном суду у Битољу за 
кривично дело самовлашће.

Ова одлука се поништава не само због тога што је 
судски процес неканонски вођен, већ, пре свега, због тога 
што су одлуке расколничких судова за Православну цркву 
неважеће.

У исто време, Председнику Владе и Председнику 
Судског савета Бивше југословенске републике Маке-
доније, поводом односног судског поступка упутити 
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Bishops, under the above-given number and date, it is our 
honour to inform Your Eminence about the aforesaid, so that 
you will be informed.

Your Eminence’s brother in Christ,

 + Gregory
For the Chairman
of the Holy Synod of Bishops,
Member, Bishop of Zahum and Herzegovina
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енергичан протест.”
На основу ове одлуке Светог Архијерејског Синода, 

под горњим бројем и датумом, част нам је, о предњем из-
вестити Ваше Високопреосвештенство, с молбом ради 
знања.

Вашег Високопреосвештенства у Христу брат,

ЗА ПРЕДСЕДНИКА 
СВЕТОГ АРХИЈРЕЈСКОГ СИНОДА

Члан, Епископ захумско-херцеговачки
+Григорије
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THE SERBIAN PATRIARCH                
                                     

Syn.no.2721/rec.1466
26 November 2003
Belgrade

TO THE JUDICIAL COUNCIL OF THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA
Skopje

We regretfully inform you that the Holy Assembly of 
Bishops of the Serbian Orthodox Church has made a decision 
at the session held on 20 November 2003, under SBno.1-III/
rec.39 and 40, to send you a Letter of PROTEST because of 
your unconstitutional violation of the basic human rights and 
the rights of freedom of religious confession to the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley and Exarch of the Serbian Patriarch 
for all the eparchies of the Ohrid Archbishopric, kyr John, and 
to his congregation. The Metropolitan is unconstitutionally and 
unlawfully convicted by the Court of First Instance in Bitola 
only because he entered the temple of St. Dimitry in Bitola in 
order to baptise his sister’s daughter.

During the political process initiated by the Public 
Prosecutor’s Office of the R. Macedonia, urged by the 
schismatic organisation that calls itself “Macedonian Orthodox 
Church”, and is unrecognized by any Orthodox Church in the 
world, the Court has violated the Constitution of the Republic 
of Macedonia, according to which the Church and the state are 
separated and all citizens of the Republic of Macedonia are 
guaranteed their religious rights and freedom, by the act of 
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Син. бр. 2721/зап. 1466
26. новембар 2003. године
у Београду

СУДСКОМ САВЕТУ 
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
С к о п љ е

Са жаљењем Вас обавештавамо да је Свети 
архијерејски сабор Српске православне цркве, у седници 
од 20. новембра 2003. године, под АСБр. 1-III/зап. 39 и 40, 
одлучио да Вам упути ПРОТЕСТ због неуставног кршења 
основних људских права и права на слободу вероисповести 
Митрополиту велеско-повардарском и Егзарху Патријарха 
српског за све епархије Охридске Архиепископије Г. 
Јовану и његовој пастви. Митрополит је неуставно и 
незаконито осуђен од Основног суда у Битољу само зато 
што је ушао у храм Светог Димитрија у Битољу да крсти 
унуку своје сестре.

У политичком процесу који је покренуло јавно 
тужилаштво Републике Македоније, подстрекавано од 
расколничке организације која себе назива “Македонском 
православном црквом”, а није призната ни од једне 
православне цркве у свету, суд је кршећи Устав Републике 
Македоније по коме су Црква и држава одвојени и по коме 
су сваком грађанину Републике Македоније загарантована 
верска права и слободе, осудио Митрополита Јована 
за кривично дело “самовлашћа”, као да се он тобоже 
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convicting the Metropolitan John for the crime of “autocracy”, 
as if he presents himself to be a metropolitan of the Orthodox 
Church in his own name. The Highly Reverend kyr John is 
recognised as Orthodox Metropolitan by every local Orthodox 
Church and, of course, it is more than clear that he did not 
appoint himself as a Metropolitan.

The greatest evidence that the Court has been working 
unlawfully and that it was incompetent for this trial is the 
fact that according to Article14 of the Law on Religious 
Communities and Religious Groups in the Republic of 
Macedonia, all the decisions of the Religious Communities 
and Religious Groups should be internal and are valid only for 
those religious communities.

It is obvious that the state and the court have two 
different measures in regard to human rights and religious 
freedom, so on one hand, according to the Constitution, they 
treat the Church as separate from the state, so they don’t 
interfere in the choice and election of the religious primates, 
and on the other hand, in practice, they try the Metropolitan 
John for “autocracy” only because he entered the church in the 
regalia of a metropolitan.

During the process, the Metropolitan delivered to 
the court documents that showed that he is a metropolitan 
recognized in the Orthodox Church, but the court showed such 
disinterestedness in the facts and the truth, that the trial must be 
characterised as political. 

Because of all the stated facts, we ask the Judicial 
Council of the Republic of Macedonia to re-examine the 
unconstitutional and unlawful conviction of the Court of First 
Instance in Bitola, which has sentenced the Metropolitan John 
to one year of imprisonment, only because he had different 
religious beliefs from the judge who conducted the trial 
procedure.

With respect,
+Paul
Chairman of the 
Holy Synod of Bishops
АЕМ and Patriarch of Serbia
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сам представља за митрополита Православне Цркве. 
Високопреосвећени Г. Јован је као православни митрополит 
признат у свим помесним православним црквама и 
наравно, да се он сам није прогласио митрополитом.

Највећи, пак, доказ да је суд радио противзаконито 
и да је био ненадлежан за ово суђење је то да су по чл. 
14. Закона о верским заједницама и религиозним групама 
у Републици Македонији одлуке верских заједница и 
религиозних група интерног карактера и важе само у 
областима тих верских заједница.

Показује се да држава и суд имају два аршина 
у односу на признавање људских права и верских 
слобода, те с једне стране по Уставу третирају Цркву 
као одвојену од државе, те се не мешају у избор и 
назначење верских поглавара, а с друге стране, у пракси 
то потпуно ниподаштавају и суде Митрополиту Јовану за 
“самовлашће”, зато што је ушао у храм са митрополитским 
одличјима.

Током процеса Митрополит Јован је суду доставио 
документа да је као митрополит признат у Православној 
цркви, али суд је показао толику незаинтересованост за 
чињенице и истину да се суђење мора окарактерисати као 
политичко.

Због свега наведеног од Судског савета Републике 
Македоније захтевамо да преиспита неуставну и не-
закониту пресуду Основног суда у Битољу који је осудио 
Митрополита Јована на годину дана затвора, зато што 
није имао иста верска убеђења као и судија који је водио 
процес.

С поштовањем,

+ПАВЛЕ
Председник
Светог архијерејског синода
Српске православне цркве
АЕМ и Патријарх српски
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Protocol No. 1 dated on 25/12 December 2003

Coming from a territory evangelized in the time of the apos-
tles and carrying the tradition of the Eastern Orthodox Church from 
many centuries before, having succession of the priestly grace of God 
that never in the history ceased its continuity, and in accordance with 
the Agreement reached in Nis, in May 2002, by virtue of which the 
Orthodox Ohrid Archbishopric is given the broadest church autonomy 
(SB no.38/rec.16 dated on 23 May 2002) and the decision of the Holy 
Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church for the appoint-
ment of His Eminence the Metropolitan of Veles and Vardar Valley kyr 
John for an Exarch of the Archbishop of Pec and Patriarch of Serbia for 
all the eparchies of the Orthodox Ohrid Archbishopric (SB no.3/rec.9 
dated on 23 September 2002), as well as the decisions of the Holy 
Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church for the election 
of Their Eminences, the Bishop Joachim Velichki and administrator 
of Polog and Kumanovo and Marko Dremvitski and administrator of 
Bitola for assisting Bishops to the Metropolitan of Veles and Vardar 
Valley kyr John (SB no.81/rec.166 and AS no.82/rec.167 dated on 23/
10 May 2003, as well as Syn.no.2822/rec.1556 dated on 12 December 
2003), We, the personally signed Bishops, summoned at an Assembly 
according to the 34th Apostolic Rule and the 9th Rule of the Antiochan 
Council by His Eminence, the Metropolitan of Veles and Vardar Valley 
and Exarch of the Archbishop of Pec and Patriarch of Serbia, on the 
date of 25/12 December 2003 in the Monastery St. John Chrysostom 
in the v. Nizepole near Bitola have agreed to constitute a Holy Synod 
of Bishops of the Orthodox Ohrid Archbishopric and we chose as its 
chairman the Metropolitan of Veles and Vardar Valley and Exarch of 
Ohrid kyr John.

Given in the Orthodox Ohrid Archbishopric on 25/12 Decem-
ber 2003.
 + John, Metropolitan of Veles and Vardar Valley and Exarch 
of Ohrid
 + Joachim, Bishop Velicki and Administrator of Polog and 
Kumanovo
 + Marko, Bishop of Dremvitsa and Administrator of Bitola
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The Holy Synod of Bishops
of the Orthodox Ohrid Archbishopric

ANNOUNCEMENT
To the public from the constitutional Synod of the 

Ohrid Archbishopric

Today on 25/12 December 2003, in the monastery 
St. John Chrysostom in the village Nizepole, a constitutional 
Synod of the autonomous Ohrid Archbishopric was held. The 
chairman of the Synod was His Eminence the Metropolitan of 
Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr John, who 
in accordance with the 34th Apostolic Rule and the 9th Rule of 
the Antiochan Council summoned the Synod of the canonical 
bishops in the R. Macedonia. The participants at the Synod were 
the bishops: Joachim of Velica and administrator of Polog and 
Kumanovo and Marko of Dremvitsa and administrator of Bitola 
who gave their vote for the establishment of a Holy Synod of 
the autonomous Ohrid Archbishopric. After the election of the 
secretary of the Synod, the bishops approved the wording of the 
Christmas epistle.
 In context of the entire political ambience that has taken 
over the R. Macedonia in regard of the Ohrid Archbishopric, 
the Synod would like to emphasize that certain politicians 
and media, either misunderstood or refuse to understand and 
correctly interpret the truth about the canonical Church in the R. 
Macedonia. Without any given reason, the Ohrid Archbishopric 
is being called a Serbian Church. The Ohrid Archbishopric is an 
autonomous Church, just like, for example, the Finish Orthodox 
Church, or the Estonian Orthodox Church and it belongs to 
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Православна Охридска Архиепископија
Свет Архијерејски Синод

С О О П Ш Т Е Н И Е
за јавноста од конститутивниот Синод на 

Охридската Архиепископија

Денес на 25/12 декември 2003г., во манастирот Св. 
Јован Златоуст во с. Нижеполе, се одржа конститутивниот 
Синод на автономната Охридска Архиепископија. Со Си-
нодот претседаваше Неговото Високопреосвештенство 
Митрополитот велески и повардарски и егзарх охридски 
г. Јован, кој согласно на 34-тото Апостолско правило и 9-
тото правило на Антиохијскиот Собор го свика Синодот на 
канонските епископи во Р. Македонија. На Синодот учестуваа 
епископите: Јоаким велички и местобљустител полошко - 
кумановски и Марко дремвицки и местобљустител битолски 
кои го дадоа својот глас за конституирање на Светиот Синод 
на автономната Охридска архиепископија. После изборот 
на секретар на Синодот, епископите го одобрија текстот за 
Божикното послание.

Во контекст на целиот политички амбиент кој владее 
во Р. Македонија по однос на Охридската Архиепископија, 
Синодот сака да потенцира дека поедини политичари и 
средства за информирање, или не ја разбрале или воопшто 
не сакаат да ја разбереат и правилно ја интерпретираат вис-
тината за канонската Црква во Р. Македонија. Без никаква 
причина за тоа, Охридската Архиепископија ја нарекуваат 
Српска Црква. Охридската Архиепископија е автономна Црк-
ва, како што е тоа на пример Финската Православна Црква, 
или Естонската Православна Црква и припаѓа на народот 
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the people who live on the territory of today’s R. Macedonia, 
regardless of the ethnic origin of the people as Macedonian, 
Serbian, Greek, Bulgarian, Wallach, Albanian or other. The 
clergy of the Ohrid Archbishopric does not suffer the illness 
of ethnophiletism like some quasi-church organizations in the 
R. Macedonia, which dwell in schism with all the Orthodox 
Churches in the world.
 The Synod advises the political parties in the R. 
Macedonia to take better care for their programme determinations 
for economical prosperity of the country, and to leave the lame 
phraseology of patriotism in which no one believes any more. 
This is especially intended for the parties that regard themselves 
as right oriented, but by the manner in which they rule and behave 
they seem completely disoriented. The church has no knowledge 
of a machine for measurement of patriotism and fidelity to the 
people. We deem as most unproductive, and even senseless, 
these efforts of certain political parties to qualify as patriots only 
the members of their own party, and to discard the rest with the 
traitors. This formulation shows the leaders of these parties as 
incapable of carrying the burden of unity, too dry to receive and 
give love to their political opposition, too narrow-minded to build 
a multi-cultural community. But this isn’t the greatest tragedy. 
The most tragic is the fact that they understood and live politics 
as a personal concern, not as a concern of the entire community. 
This is where the interest to clean other people’s backyards before 
they clean their own comes from, to interfere into all things even 
to tap on the private telephone conversations of the citizens and to 
think that after they leave there should be a flood. 
 The Synod of the Ohrid Archbishopric wishes the clergy, 
the monasticism and all believing people from the Orthodox 
denomination a Merry Christmas.

 Issued on 25/12 December
 in the monastery St. John Chrysostom
 village Nizepole

From the Office of the Holy Synod of Bishops
of the Orthodox Ohrid Archbishopric
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кој живее на територијата на денешна Р. Македонија, без 
разлика на тоа како тој народ национално се определува, како 
Македонци, Срби, Грци, Бугари, Власи, Албанци или некој 
друг. Јерархијата на Охридската Архиепископија не е болна 
од националфилтизам, како што се тоа некои парацрковни 
организации во Р. Македонија, а кои се во раскол со сите 
православни Цркви во светот.

Синодот им предлага на политичките партии во Р. 
Македонија повеќе да се занимаваат со нивните програмски 
определби за економски просперитет на земјата отколку со 
излитените фразеологии за родољубие на кои веќе никој не 
им верува. Особено ова важи за оние партии кои себе си се 
третираат како десно ориетирани, но по тоа како владеат и 
како се однесуваат изгледа дека се крајно дезориетирани. 
Црквата нема сознанија дека е откриен апарат со кој некој го 
мери родољубието и предаоста кон својот народ. Ни се чинат 
крајно непродуктивни, па дури и бесмислени настојувањата 
на поодделни политички партии да ги квалификуваат како 
патриоти само членовите на нивната партија, а сите други да 
бидат сместени меѓу предавниците. Таквата поставеност ги 
покажува водачите на тие партии како незрели да го понесат 
товарот на единството, суви да примат и да подарат љубов на 
нивните политички неедномисленици, тесногради за да градат 
повеќекултурна заедница. Но, тоа уште и не е најтрагичното. 
Најтрагично е што политиката ја разбрале и ја живеат како 
личен интерес, не како интерес на зaедницата. Оттаму и 
заинтересираноста да ги средуваат туѓите дворови пред тоа 
да го направат со својот, да се мешаат во сите работи па дури 
и да ги прислушкуваат приватните телефонски разговори на 
граѓаните и да мислат дека после нив треба да има потоп.

На свештенството, монаштвото и сите верници од 
православна вероистповест, Синодот на Охридската Архи-
епископија им го честита Рождеството Христово.

Издадено на 25/12 декември 
во манастирот Св. Јован Златоуст
с. Нижеполе 

Од канцеларијата на Светиот Архијерејски Синод
на Православната Охридска Архиеспикопија
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ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC

Protocol No. 09 dated on 11 January 2004

ANNOUNCEMENT

 Having a double reason for joy, first because of the 
glorious birth of Christ in body that happened in order to unite 
the separated and to save the fallen, and second because of 
the liturgical and canonical unity that the Ohrid Archbishopric 
achieved with several monasteries on the day of Christ’s birth, 
we address the public to announce that on Christmas day, the 
male monastery “St. Great-martyr Dimitry” in Skopje, known 
as Marko’s monastery, with the abbot Maxim (Risteski) to-
gether with his entire brotherhood and the convents: “Dormi-
tion of the Most Holy Mother of God” in Resen, with its abbess 
Kyrana (Parlic), her entire sisterhood and the spiritual father of 
the monastery the abbot David (Ninov) and “St. prophet Eli-
jah” in Skopje, with the custodian Taisa (Krceva) and her en-
tire sisterhood, entered a liturgical and canonical unity with the 
Orthodox Ohrid Archbishopric, and through it with the entire 
Orthodox ecumene.
 Unwilling to stay in the spiritually devastating schism, 
in which there is no salvation and which, promoted by the high 
clergy of the schismatic MOC, day-by-day turns into a heresy, 
the abbots and abbesses of the above-mentioned monasteries, 
supported by the entire brotherhood, that is, sisterhood of the 
same, before the feast of the Birth of Christ submitted a written 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Протокол бр. 09 од 11.01.2004

С О О П Ш Т Е Н И Е

Имајќи двојна причина за радост, прво заради 
славното Христово раѓање во тело кое се збидна за да се 
соедини разединетото и да се спаси отпаднатото, и второ 
заради литургиското и канонско единство кое Охридската 
архиепископија го постигна со повеќе манастири токму на 
денот на Христовото раѓање, се обраќаме до јавноста за 
да соопштиме дека на ден Божик., машкиот манастир „Св. 
вмч. Димитриј” во Скопје, познат како Марков манастир, 
со игуманот на манастирот Максим (Ристески) заедно со 
целото негово братство и женските манастири: „Успение 
на Пресвета Богородица” во Ресен, со игуманијата Кирана 
(Парлиќ) целото нејзино сестринство и духовникот на 
манастирот игуменот Давид (Нинов) и „Св. пророк Илија” 
во Скопје со  настојателката Таиса (Крцева) и целото 
нејзино сестринство, влегоа во литургиско и канонско 
единство со Православната Охридската Архиепископија, 
а преку неа и со сета православна икумена.

Не сакајќи да останат во душепогубниот раскол 
во кој нема спасение и кој промовиран од високата 
јерархија на расколничката МПЦ сè повеќе постанува 
ерес, игуманите и игуманиите на споменатите манастири, 
поддржани од сето братство, односно сестринство на 
истите, пред празникот на Рождеството Христово поднесоа 
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request to the HSB of the Ohrid Archbishopric for admission 
under its jurisdiction. Correctly understanding that the full guilt 
for the schism in the Church in the R. Macedonia lies in the 
bishops of the schismatic MOC, accusing them for being po-
litical poltroons and for acting only in their own interest, these 
God-seeking souls left the damaging and destructive schism 
and asked to be members of the one body of Christ which is 
the Church. Because the ethnophiletism, or the creation of 
Churches based on ethnic belonging was judged to be a heresy 
in the 19th century, because in the Church there is neither Jew 
nor Greek, just as the apostle says, for Christ became a man 
in order to surpass all divisions between men, the monks from 
the aforesaid monasteries, who together with those who were 
previously in communion with the Ohrid Archbishopric make 
more than 70% of the monasticism in the R. Macedonia, asked 
to accede into the only canonical structure of the Orthodox 
Church in these regions, and that is the Ohrid Archbishopric. 
 Although they were formally admitted in a liturgical 
communion on Christmas, the first concelebration and com-
munion happened on Sunday, 11 January 2004 in the chapel of 
the Resurrection of Christ in Bitola.

 From the Office of the 
 Orthodox Ohrid Archbishopric
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писмено барање до САС на Охридската архиепископија 
за прием под нејзина јурисдикција. Правилно сфаќајќи 
дека сета вина за тоа што сеуште има раскол во Црквата 
во Р. Македонија е во владиците на расколничката МПЦ, 
обвинувајќи ги нив дека се политички полтрони и дека 
работат само за сопствениот интерес, овие богобарателни 
души го оставија штетниот и неспасителен раскол и 
посакаа да бидат членови на едното тело Христово кое е 
Црквата. Бидејќи етнофилетизмот или создавањето Цркви 
според етничката припадност е осуден за ерес уште во 19-
тиот век, бидејќи во Црквата нема ни Јудеец ни Елин, како 
вели апостолот, бидејќи Христос постана човек, токму 
за да се надминат сите поделби помеѓу луѓето, монасите 
од споменатите манастири, а кои заедно со оние кои 
претходно беа во заедница со Охридската Архиепикопија 
се повеќе од 70% од севкупното монаштво во Р. Македо-
нија, побараа да влезат во единствената канонска струк-
тура на Православната Црква на овие простори, а тоа е 
Охридската Архиепископија.

Иако тие се официјално примени во литургиско оп-
штење уште на Божик, првото сослужување и заедничко 
причестување се изврши во недела, на 11.01.2004г. во па-
раклисот Воскресение Христово во Битола.

        
 Од канцеларијата на 

Православната Охридска Архиепископија
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PAUL
by the mercy of God, Archbishop of Pec, Metropolitan of 
Belgrade and Karlovac and Patriarch of Serbia, to all the 

clerics, the venerable monasticism and the faithful people of 
the Orthodox Ohrid Archbishopric

Mercy and peace from God the Father and the Lord Jesus 
Christ and the Holy Spirit

with the joyous Christmas greeting

CHRIST IS BORN!

 The Almighty God the Father, the giver of existence 
and all life energy, has created His Church as a union of angles 
and people, but also of all that is created in Christ, His beloved 
Son. The world is in unity with God, but it does not exist with 
the same eternity with which God exists, for God is uncreated 
and His nature is uncreated, and the world, although it can be 
said that it has always been thought of as in God, as a creation 
of His will, it cannot exist independently as God exists, but, 
before and after its creation it is in unity with Him.
 This is why, the Church has always taught that the 
unity is a constitutive component of the Church, and it cannot 
be called a Church if it is not in unity with God. This unity 
with God comprises another unity, and this is the unity of 
God’s people between themselves in Jesus Christ our Lord. It 
is not possible to achieve unity with God without having unity 
with the ones who are in unity with Him.
 The unity in Christ is not an appendix to the Church, 
but the identity thereof. There is no Church without the 
personal unity of each of the members thereof, first, with 
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П А В Л Е
По милоста Божја Архиепископ пеќки, Митрополит 
белградско-карловачки и Патријарх српски, до сето 

свештенство, преподобното монаштво и побожниот народ 
на Православната Охридска Архиепископија

Милост и мир од Бога Отецот и Господ Исус Христос 
и Духот Свети со радосниот божикен поздрав

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

 Сесилниот Бог Отец, дародавец на постоењето и 
на секоја животна енергија, ја створи Црквата Своја како 
собор на ангели и луѓе, но и на сето она што е створено во 
Христа, Синот Негов возљубен. Светот е во единство со 
Бога, но не постои со истата вечност со која постои Бог, 
зашто Бог е нестворен и Неговата природа е нестворена, 
а светот и покрај тоа што може да се рече дека од секогаш 
по замисла е во Бога, како дело на волјата Негова, не може 
да постои самостојно како што тоа постои Бог, но и пред 
стварањето и по стварањето е во единство со Него.
 Токму затоа Црквата отсекогаш учи дека единството 
е конститутивен елемент на Црквата и не може да се нарече 
Црква во колку не е во единство со Бога. Тоа единство со 
Бога подразбира и едно друго единство, а тоа е единството 
на народот Божји меѓусебно во Христа Исуса нашиот 
Господ. Не е можно да се оствари единство со Бога без да 
се има единство со оние кои се во единство со Него.
 Единството во Христа не е додаток на Црквата ту-
ку нејзин идентитет. Нема Црква без личносно единство 
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Christ the God-man, but at the same time with all of those 
who are in unity with Him. This is the way of existence of the 
Orthodox Church, its doctrine, its work and service. The unity 
is identified with the god-manly unity, the unity with love, and 
love is the name of God: “God is love”.
 There are several names for those who don’t have a 
real unity with God and with God’s people. They are named 
either heterodox, either heretics, or schismatics. While the first 
don’t recognize at all the salvation in the Church, the second 
and the third have their own, wrong recipe to reach salvation. 
They call themselves Christians, but they tech wrong, they live 
wrong, they serve wrong to God. In essence, between them, 
that is, between the schismatics and the heretics there isn’t 
much difference. Both are outside of the Church and have as 
much salvation, as saint Cyprian of Carthage says, as those 
who were out of the borders of Noah’s Arc. History has proven 
that if the schism is not cured in time, it will transform into a 
heresy, and the heresy is a schism, a split, a breakage of the ties 
with God and with all of those in unity with Him.
 All of this is of great importance to those who want 
to save themselves in the Church and to inherit the eternal 
life. The Church cannot force anyone to unity, it cannot order 
anyone to be in unity, but it should and it must direct towards 
unity with God, Who appeared to the world as Holy Trinity, 
and with His people who are a god-manly union of persons. 
In this union each carries his own biological features, but 
none grounds his future on them. In the Kingdom of God, in 
which there is neither Jew, nor Greek, as the apostle Paul says, 
and even the more, there is neither male nor female gender, 
nothing can be based upon something transitory, timely, that 
has no constancy or eternity by itself.
 So, nothing of the biological features can be centred as 
a condition for the unity with God and His people, for all of that 
has a changeable character, susceptible to alteration, perfection 
or fall, transformation or demise. And the national affiliation, 
not only because the ethnophiletism as an occurrence in the 
Church has been condemned at the council in Constantinople 
in the 19 century, but also because the national affiliation is 
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на секој нејзин член прво со Христа Богочовекот, но исто-
времено и со сите кои се во единство со Него. Тоа е начин 
на постоење на Православната Црква, нејзино учење, дела-
ње и служење. Единството се поистоветува со богочовеч-
ката заедница, заедницата со љубовта, а љубовта е име на 
самиот Бог: „Бог е љубов”.
 Има повеќе имиња за оние кои немаат вистинска 
заедница со Бога и со народот Божји. Тие се нарекуваат 
или друговерци или еретици или расколници. Додека пр-
вите воопшто не го гледаат спасението во Црквата, овие 
другите и третите имаат свој погрешен рецепт како да 
стигнат до спасението. Се нарекуваат христијани, но пог-
решно учат, погрешно живеат, погрешно Му служат на Бо-
га. Во суштина, помеѓу нив, значи помеѓу расколниците и 
еретиците не постои голема разлика. И едните и другите 
се надвор од Црквата и имаат спасение толку, како вели 
Св. Кипријан Картагински, колку што имаат оние кои се 
нашле надвор од границите на Ноевиот ковчег. Историјата 
покажала дека, доколку расколот на време не се излечи, тој 
преминува во ерес, а ереста е раскол, расцеп, раскинување 
на врската со Бога и со сите оние кои се во единство со 
Него.
 Сето ова е многу важно за оние кои сакаат да се спа-
суваат во Црквата и да го наследат животот вечен. Црквата 
никого не може да го присили на единство, никому не може 
да нареди да биде во единство, но треба и мора да упатува 
на единство со Бога Кој се објави во светот како Света 
Троица и со народот Негов кој е богочовечка заедница на 
личности. Во таа заедница секој ги носи своите биолошки 
карактеристики, но не ја темели иднината на нив. Во Цар-
ството Божјо во кое нема да има ниту Јудеец ниту Елин, 
како вели апостол Павле, и уште повеќе од тоа, ниту маш-
ки ниту женски пол, ништо не може да се основа на нешто 
што е минливо, времено, што не е постојано и нема веч-
ност само по себе.
 Не може, значи, ништо од биолошките карактерис-
тики да се постави како услов за единството со Бога и 
неговиот народ, бидејќи сè е тоа од променлив карактер, 
подложено на промена, усовршување или паѓање, прео-
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the most subsidiary of all the biological features of man, is 
the most inconstant and uncertain. First, because it is very 
difficult to claim and insist, with certainty, on the purity of a 
certain nation, but, more important than the first is that for the 
affiliates of any people to enter the Kingdom of God, they have 
to change into God’s people.
 The problems with the ethnophiletism in the Church 
appeared very late, even in the 19th century. Maybe they 
found a fertile ground because the Church was still under 
the centuries-long oppression of the heterodox, so it actively 
participated in the liberation of the people and the creation of 
the national states. It is sad, nonetheless, that some, because 
of their ignorance of the teaching of the Church and the lack 
of love, as well as because of the personal interests of certain 
individuals in the Church, they gave the nation and the state an 
unsuitable place in the Church, and thus they created problems 
that still persist and tear down the one body of Christ’s 
Church.
 The argument that each nation, only because it is 
different from another nation, should have an autocephalous 
Church is unsupported, as well as the case that a mature local 
church cannot be self-governed only because it does not have 
a different nation from the one that already has an autocephaly. 
The national affiliation cannot and mustn’t be the only criterion 
for independence. The Church measures by the criterion of 
maturity in the love and service, and by the pastoral needs, 
and not by the criterion of the inconsistent biological features. 
This is why there are so many problems with those who ask for 
autocephaly on the basis of the separateness of the nation and 
the state.
 As far as the Orthodox Church in the Republic of 
Macedonia is concerned, with the decision of the Holy 
Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church, it 
achieved autonomy (1959), which, after long negotiations and 
arrangements has been defined as “wide independence”, having 
left the issue of the restored Orthodox Ohrid Archbishopric to 
be resolved “according to the canonic and catholic order of the 
Orthodox Church, having the pan-orthodox agreement of the 
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бразување или погибел. Најмалку националната при-
падност, не само затоа што етнофилетизмот како појава 
во Црквата е осуден на Цариградскиот собор во 19-от век, 
туку затоа што националната припадност е најспоредната 
од сите биолошки карактеристики на човекот, од најпро-
менлив и најнеизвесен карактер. Прво, затоа што е многу 
тешко со сигурност да се тврди и да се инсистира на чис-
тотата на некоја нација, но друго, што е уште поважно од 
ова првото, а тоа е што припадниците на било кој народ, за 
да влезат во Царството Божјо мораат да се преобразат во 
народ Божји.
 Проблемите со етнофилетизмот во Црквата се 
јавиле многу доцна. Дури во 19-от век. Можеби тие 
нашле плодно тло затоа што Црквата била сеуште под 
долговековното ропство од друговерците, па таа активно 
учествувала во народното ослободување и создавањето на 
национални држави. Жално е, меѓутоа, што некои, заради 
непознавањето на учењето за Црквата, и немањето доволно 
љубов, како и заради личните интереси на поединци во 
Црквата, им дале место на нацијата и на државата во 
Црквата кое не им припаѓа и со тоа создале проблеми 
кои сеуште постојат и го расекуваат единственото тело на 
Црквата Христова.
 Неиздржана е аргументацијата дека секоја нација 
само затоа што е различна од некоја друга нација треба 
да има автокефална Црква, како и тоа дека една зрела 
помесна Црква не може да има свое самоуправување само 
затоа што не е различна нација од некоја која веќе има 
своја автокефалија. Не може и не смее во Црквата мерило 
за самостојност да биде само националната припадност. 
Црквата мери по критериумот на зрелоста во љубовта и 
служењето, и по пастирските потреби, а не по критериумот 
на променливите биолошки карактеристики. Затоа толку 
проблеми со сите оние кои бараат автокефалија на основ 
на посебноста на нацијата и државата.
 Што се однесува до Православната Црква во 
Република Македонија, таа, со одлука на Светиот Ар-
хиерејски Собор на Српската Православна Црква, стекна 
автономија (1959г.) која, после долги преговори и дого-
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Fullness of the Church in the Holy Spirit.”
 But, autocephaly cannot be given to a hierarchy that 
asks for it not out of ecclesial but out of political reasons, 
to a hierarchy that has no knowledge of the ecclesiology of 
the Orthodox Church and does not implement the ecclesial 
organization of that church doctrine, which has within its 
framework uncanonical bishops, tolerates them and co-
officiates with them, and which refutes its given word and 
signatures put on official papers. Autocephaly is given to a 
Church when it will pass the test of maturity, and the amount 
of maturity of the hierarchy of the schismatic Macedonian 
Orthodox Church was shown recently. The Patriarchate of Pec 
can no longer be blamed, nor can the entire Orthodox Church 
be blamed, for reluctance to solve the problem with the schism 
in the Republic of Macedonia, just as no one can blame the 
Serbian Church to have national claims over the Macedonian 
people and their territory. This is clear from the overall 
position of our Church towards the Church in the Republic 
of Macedonia and the open brotherly summon into the holiest 
eucharistic unity with the ecumenical Orthodoxy.
 It is very impudent and unverifiable to think and say 
that neither the Serbian Church nor any other Church in the 
world understands the pastoral needs of the Orthodox people 
in the Republic of Macedonia, just as the schismatic hierarchy 
of that country has lately been propagating. The problem of 
the schism splits the entire Church of God in the world and it 
is inappropriate to say that only the few people in Macedonia 
have a pastoral responsibility, and all the other bishops in the 
world are irresponsible. It is much better to open the problem 
as truth and justice and this is when a solution will be found 
in the spirit of care for the eternal unity in the Church and the 
salvation in Christ. Who gives the right to the hierarchy in 
the Republic of Macedonia to risk the salvation of an entire 
people just to please the worldly politicians? It can be seen 
that they have no pastoral concern for the people by their 
recent suggestion to accede into a unity with all the schismatic 
communities in the world, just as some of them, once before, 
coming to the Patriarchate said that they would even enter a 



399 

вори е дефинирана како „широка самостојност” со тоа 
што прашањето на конечното решение за обновената Пра-
вославна Охридска Архиепископија е оставено „согласно 
канонскиот и соборен поредок на Православната Црква, 
имајќи ја сеправославната согласност на Полнотата на 
Црквата во Духот Свети”.
 Но, автокефалија не може да се даде на јерархија 
која тоа го бара не од црковни туку од политички причини, 
која не ја познава еклисиологијата на Православната 
Црква и не го поставува црковното устројство на тоа 
црковно учење, која во своите редови има неканонски 
епископи, ги толерира и сослужува со нив и која не ги 
почитува ниту својот збор ниту своите потписи ставени 
на официјални документи. Автокефалија се дава на една 
Црква кога таа ќе го положи зрелосниот испит, а колку 
зрелост има во јерархијата на расколничката Македонска 
Православна Црква се покажа неодамна. Не може веќе 
Пеќката Патријаршија да биде обвинувана, како ни целата 
Православна Црква, дека не сака да го реши проблемот 
со расколот во Република Македонија, како што не може 
никој повеќе да ја обвинува Српската Црква за национални 
претензии над македонскиот народ и неговата територија. 
Тоа е јасно од севкупниот став на нашата Црква спрема 
Црквата во Република Македонија и отворениот братски 
повик во најсветото евхаристиско единство со вселенското 
Православие.
 Многу дрско и неаргументирано е да се мисли и 
зборува дека ниту Српската Црква ниту било која Црква 
во светот ги сфаќа пастирските потреби на православниот 
народ во Република Македонија, како што тоа во последно 
време пропагира расколничката јерархија во таа земја. 
Проблемот на расколот ја расекува целата Црква Божја 
во светот и непримерно е да се зборува дека само неколку 
луѓе во Македонија имаат пастирска одговорност, а сите 
останати епископи во светот се неодговорни. Подобро 
е проблемот да се постави на вистина и правда и тогаш 
ќе се најде решение во духот на грижата за вечното един-
ство во Црквата и спасението во Христа. Кој í дава за 
право на јерархијата во Република Македонија да го ри-
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communion with the black devil just to accomplish what they 
desire!
 And the historical truth is that the Macedonian 
Orthodox Church, in 1967, using putschistic methods, that is, 
with a rebellion, without the blessing of the mother Church, 
but, also, without the blessing of any other orthodox Church in 
the World, proclaimed autocephaly, and being unrecognized by 
anyone, with this act separated from the one and only body of 
the Church of God. With this act, the schismatic organization 
became graceless secular institution, created by the communists 
to please their needs. The needs of the communists were clear, 
they wanted to destroy the unity of the Church on the territory 
of former Yugoslavia, so that it can control it more easily, and 
systematically destroy it, and another thing is that they wanted, 
through the newly-created schismatic organization, to control 
the Macedonian diaspora, which couldn’t be controlled by any 
other Governmental agency.
 What is more important than this historical truth is the 
eschatological truth, which is much clearer and simpler than 
the first one. No one can enter the future, that is, no one can 
inherit the Kingdom of Heaven if he is in a schism with the 
one Holy Catholic and Apostolic Church. He can read from 
the same Bible that the Orthodox read, use the same service 
books that the Church uses, serve the same sacraments that 
the orthodox hierarchy serves, but despite all this, just as the 
Blessed Augustine says, he still won’t have salvation. This 
is where the Blessed Augustine and St. Cyprian of Carthage 
agree: they agree that the schism is a spiritual desolation which 
has no salvation.
 Recently, we have established a canonical situation 
within the Orthodox Ohrid Archbishopric on the territory of 
the Republic of Macedonia, with a Synod of three bishops, 
canonically ordained and acknowledged by all the Orthodox 
Churches. So, the decade-long schism with the Church on the 
territory of today’s Republic of Macedonia has been surpassed. 
But, in spite of all that, unfortunately, most of the hierarchs and 
priests, under the pressure of the Government in that country, 
still remain in a schism.
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зикува спасението на цел еден народ да би угодила на 
овосветските политичари? Дека немаат никаква пастирска 
грижа за народот се гледа и од неодамнешниот нивни пред-
лог да влезат во единство со сите расколнички заедници во 
светот, како што некои од нив порано доаѓајќи во Патријар-
шијата велеа дека ќе влезат во заедница и со црниот ѓавол 
само да го остварат она што сакаат!
 А, историската вистина е таа дека Македонската 
Православна Црква во 1967г. на пучистички начин, значи 
со бунт, без благослов на мајката Црква, но и на било која 
православна Црква во светот, прогласи автокефалија и 
бивајќи непризната од никого, со самото тоа се одвои 
од едното и единствено тело на Црквата Божја. Со тоа 
расколничката организација постана безблагодатна ово-
светска институција створена од комунистите да би ги 
задоволила нивните потреби. Потребите на комунистите 
беа јасни, да го растурат единството на Црквата на прос-
торите на тогашна Југославија, за да можат полесно да ја 
контролираат и систематски уништуваат, и второ, преку 
новостворената расколничка организација да ја контро-
лираат македонската дијаспора која не можеше да се кон-
тролира со друг државен апарат.
 Она што е уште поважно од таа историска вистина е 
есхатолошката вистина која е уште појасна и поедноставна 
од оваа првата. Не може да влезе во иднината, значи не може 
да го наследи Царството небесно никој кој е во раскол со 
едната Света Соборна и Апостолска Црква. Може да чита 
од истото Свето Писмо кое го читаат православните, да ко-
ристи исти богослужбени книги кои ги користи Црквата, 
да служи исти свети тајни кои ги служи и православната 
јерархија, но и покрај тоа, како вели Блажени Августин пак 
да нема спасение. Токму во тоа се согласуваат и Блажени 
Августин и Св. Кипријан Картагински: се согласуваат де-
ка расколот е духовна пустош во која нема спасение.
 Неодамна е воспоставена канонска состојба во Пра-
вославната Охридска Архиепископија на подрачјето на Ре-
публика Македонија со Синод од три епископи канонски 
поставени и признати од сите Православни Цркви. Така 
е надминат долгодеценискиот раскол со Црквата на тери-
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 With this Christmas Epistle we would like once 
more, with brotherly love in the God-Infant, to call into 
eucharistic unity all the bishops, the honourable clergy, the 
reverend monastics and the venerable people in the Republic 
of Macedonia, so that they would meet the children of God 
together on the path to the Kingdom of God in the true faith, 
with hope and love in God, in the One, Holy, Catholic and 
Apostolic Church. For the true Christians, the eternal salvation 
comes before all, and in the schism there is no salvation, this is 
how the Orthodox Church teaches. The one that doesn’t have 
the Church for a mother doesn’t have God for a Father.
 We are summoned to unity in the God-Infant and 
the Church of God by the equal-to-the-apostles Cyril and 
Methodius, Nahum and Clement and the entire Church of 
Christ. We should have in mind that the holy city of Ohrid 
and Saint Clement of Ohrid were never in a schism with 
the ecumenical Church. It is shameful, before God and the 
people, to think that - that hearth of the Slavic sanctity and 
enlightenment could, today, be separated from the living root 
of God’s Catholic Church, giving joy to the enemies of the 
Macedonian people and state, and at the misfortune of all the 
people of God.
 Hoping to receive a response to this humble and 
affectionate paternal call to the unity in the Church, the pillar 
and stronghold of the truth, we salute you all with the joyous 
Christmas greeting:

GOD’S PEACE!
CHRIST IS BORN!

+ Paul
Your prayer before the newborn God-child

AEM and Patriarch of Serbia
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торијата на денешна Република Македонија. Но и покрај 
тоа, за жал, сеуште повеќето јерарси и свештеници, под 
притисок на властите во таа земја, останаа во раскол.
 Со ова наше Божикно послание сакаме уште еднаш 
со братска љубов во Богомладенецот да ги повикаме во 
евхаристиско единство сите епископи, чесното свештен-
ство, преподобното монаштво и благочестивиот народ 
во Република Македонија, како би се нашле во единство 
со децата Божји заедно на патот кон Царството Божјо во 
вистинската вера, со надеж и љубов во Господа, во Едната, 
Света, Соборна и Апостолска Црква. За вистинските Хрис-
тијани вечното спасение е над сè. А во расколот нема спа-
сение, учи Православната Црква. На кого Црквата не му е 
мајка, нему ни Бог не му е Отец.
 На единство во Богомладенецот и Црквата Божја 
нè повикуваат рамноапостолните Кирил и Методиј, Наум 
и Климент и целата Црква Христова. Треба да се има 
во предвид дека светиот град Охрид и Свети Климент 
Охридски никогаш не биле во раскол со Црквата вселенска. 
Срамно е и пред Бога и пред луѓето да се помисли дека тоа 
огниште на словенското светителство и просветителство 
може во наше време да биде одвоено од живиот корен на 
Соборната Црква Божја, на радост на непријателите на 
македонскиот народ и држава, а на жалост на севкупниот 
народ Божји.
 Во надеж на одзив на овој смирен и полн со љубов 
татковски повик во единството на Црквата, столб и тврди-
на на вистината, сите ве поздравуваме со радосниот Божи-
кен поздрав:

МИР БОЖЈИ!
ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Ваш молитвеник пред новородениот 
Богомладенец АЕМ и Патријарх српски

+Павле
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JOHN
by the mercy of God, the Orthodox Metropolitan of Veles and 
Vardar Valley and Exarch of Ohrid, with all the bishops of the 
Orthodox Archbishopric, we send Our best wishes to all the 

clergy, monastics and faithful people of our local autonomous 
Church, sending them blessings and praying for the peace of 
God to be between us all, on the occasion of the celebration 
of Christmas and the new year, with the joyous Christmas 

greeting:

CHRIST IS BORN!

 God and the Father, Who is the root of all initiative, 
had good will to send among the creation His beloved Son, our 
Lord Jesus Christ, in order to make a bridge between Himself, 
uncreated by nature, and us, the created, so that we can by 
crossing through Him enter communion with God’s nature, just 
as the apostle says (2 Pet. 1:4). The purpose of Christ’s coming 
to earth, His acceptance to take on Himself the created nature 
and all the consequences, such as the suffering and the death, is 
non other than the fulfilment of a unity between God and man, 
between the uncreated and the created nature, predicted from 
eternity to happen in the Word of God, Who is Christ. God didn’t 
create the world so that it would perish, but to transform itself 
in communion with Him, and to achieve eternal life. Adam had 
this task, to transform himself and the world and never to cease 
the communion with the One Who breathed life into him and 
the created nature. But, he showed incompetent for this honour, 
unworthy for this expectation.
 This is why the Father sent the New Adam, His beloved 
Son Who fulfilled that which was expected of Adam, to unite 
God and man, the uncreated and the created in an unbreakable 
unity of love and life. Christ came and became one of us, He 
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ЈОВАН
По милоста Божја, Православен Митрополит велески 
и повардарски и егзарх охридски, со сите архијереи 

на Охридската архиепископија, на сето свештенство, 
монаштвото и побожниот народ на нашата помесна 

автономна Црква, испраќајќи им благослов и молејќи мирот 
Божји да биде помеѓу сите нас, го честита Божик и новата 

година со радосниот Божикен поздрав: 

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Бог и Отец од Кого доаѓа секоја иницијатива, благо-
воли да Го испрати меѓу створените Својот возљубен Син, 
Господ наш Исус Христос, за да направи мост помеѓу Него, 
нестворениот по природа и нас створените, та да можеме 
минувајќи преку Него да станеме заедничари на Божјата 
природа, како вели апостолот (2Петр. 1,4). Смислата на 
Христовото доаѓање на земјата, прифаќањето да ја земе 
на себе створената природа и сите последици од тоа ка-
ко што се страдањето и смртта, не е во ништо друго туку 
во остварувањето на единството помеѓу Бога и човекот, 
помеѓу нестворената и стоворената природа предвидено 
уште од вечност да се случи токму во Логосот Божји кој е 
Христос. Бог го створи светот не за тој да пропадне, туку да 
се преобразува во заедница со Него и да стекне живот вечен. 
Адам ја доби таа задача, да се преобразува себе си и светот и 
никогаш да не ја прекине заедницата со Оној Кој му вдахна 
живот и нему и на створената природа. Но, тој се покажа 
неодговорен за таа чест, недостоен за тоа очекување. 

Затоа, Отец Го испрати Новиот Адам, љубениот Не-
гов Син Кој го исполни она што се очекуваше од Адама, да 
го соедини Бога и човекот, нествореното и створеното во 
нераскинливо единство на љубовта и животот. Дојде Хрис-
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took upon him the characteristics of the human nature, the 
hunger, the thirst, the fatigue, the pain, and finally the death, 
although by His godly nature He does not suffer, he voluntarily 
tasted suffering having one goal, to bring us to the point when 
we will not suffer, when we conquer death, to the pint of 
eternity.
 This is why, as a Church, we sing to Him: “Christ is 
born, celebrate. Christ from the heavens, come out to greet 
Him.” When a new man is born, his birth is celebrated and 
makes happy the parents, the relatives and the friends. But, 
when the Saviour of the world is born, His birth is celebrated 
by the entire created nature, for Christ is its liberator and 
redeemer. Only by taking upon Himself the created nature, He 
deified the same, He transformed it, He made it worthy for a 
unity with God. Exactly this is man’s greatest joy, the fact that 
after Christ’s incarnation all hopelessness and meaninglessness 
of the fallen man was abolished. By coming to the world and 
receiving a human body, Christ gave meaning to man’s life, He 
introduced hope into the future, He presented the purpose of 
existence. He clearly showed the world that the unity between 
God and man is the basis for building a future in eternity.
 Beloved brothers and sisters in God! Without the unity 
with Christ, Who is being born today because of us and our 
salvation, our life is meaningless, aimless and tragic. But, 
the unity with Christ is not only a theory and benevolence, 
it is work and practice. In order to have unity with Him it is 
necessary to leave the old man behind, the old Adam within 
us and to change into a new man, into Christ Who is the New 
Adam. Let us leave behind the deeds that cause discord between 
us, for life is short and we should use it for deeds that will be 
valued in eternity, and not on deeds that will be consumed by 
the tooth of time. Let us unite in Christ with the bond of peace 
that the world recognized on the day of His birth, a bond which 
should tie us together, not in order to enslave each other but to 
liberate ourselves, for the only bond that does not enslave and 
liberates is the bond we have with Christ.
 Beloved children in God! The godless communistic 
regime that ruled in the Republic of Macedonia for 45 years, 
created the conditions for the present-day’s spiritual desolation 
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тос и постана како еден од нас, го зеде на себе она што е 
својствено на човечката природа, и гладот, и жедта, и уморот, 
и болката, конечно и смртта, иако по Својата божествена 
природа нестрадален, доброволно вкуси страдање, со 
единствена цел, нас да нè одведе до нестрадалност, до победа 
над смртта, до вечност.

Ете зошто ние како Црква Му пееме: „Христос се 
раѓа славете. Христос од небесата, излезете во пресрет.” 
Кога се раѓа нов човек, неговото раѓање го слават и за тоа 
се радуваат родителите, роднините и пријателите. Но, кога 
се раѓа Спасителот на светот, се радува и Неговото раѓање 
го слави целта створена природа, зашто Христос е нејзин 
ослободител и спасител. Со самото тоа што створената 
природа Тој ја прими на Себе, истата ја обожи, ја преобрази, 
ја удостои да има единство со Бога. Токму тоа е најголемата 
човекова радост, што после Христовото воплотување се 
укина секоја безнадежност и бесмисла на паднатиот човек. 
Доаѓајќи во светот и примајќи човечко тело, Христос го 
осмисли животот на човекот, донесе надеж во иднината, 
ја претстави целта на постоењето. Јасно му покажа на 
светот дека единството помеѓу Бога и човекот е темел за 
конституирање на иднина во вечноста.

Љубени браќа и сестри во Господа! Без единство со 
Христос, Кој денес се раѓа заради нас и нашето спасение, 
нашиот живот е бесмислен, бесцелен и трагичен. Но, един-
ството со Христа не е само теорија и добри желби, туку е 
дело и пракса. За да се има единство со Него потребно е да 
се остави стариот човек, стариот Адам кој е во нас и да се 
облечеме во нов човек, во Христа Кој е Новиот Адам. Да ги 
оставиме делата кои предизвикуваат раздори помеѓу нас, 
зашто животот е краток и треба да го потрошиме на дела 
кои ќе бидат ценети во вечноста, не на дела кои забот на 
времето ќе ги изгризе. Да се соединиме во Христа со врската 
на мирот која светот ја позна на денот на Неговото раѓање, 
врска со која треба да се врземе и меѓусебно, не за да се 
поробиме едни со другите туку за да се ослободиме, зашто 
единствена врска што не поробува туку ослободува е врската 
која ја имаме со Христа.

Љубени чеда во Господа! Безбожниот комунистички 
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in this country that constantly gives birth to new spiritual 
cripples. This communist government, in order to accomplish its 
atheistic plans, created a schism of the Church in the Republic 
of Macedonia with all the other Churches in the world, a schism 
that is very difficult to heal now. The mission of the communists 
was the destruction of the Church, and they considered that 
the easiest way to do this was by creating schisms. And they 
weren’t wrong. Indeed, they failed to destroy the Church, for it 
is God’s and indestructible, but they created the conditions for 
the birth of the already mentioned spiritual cripples that now 
sit in the Synod of the unrecognized by anyone Macedonian 
Orthodox Church. They infiltrated their people in the highest 
positions of the Church and now, those people, being unable 
to recognize the new reality of the social relations, as well as 
the need not only for the inter-orthodox integration, but also 
for the integration into Europe, and even the world, they act 
schismatically, separationisticaly, conformably, working only 
for their own pocket and for the interests of their close family. 
Being placed to protect the interests of the godless regime, the 
bishops of the so-called MOC were chosen from among those 
who had more than one canonical obstacle to have this rank. 
Only if they were sinful before God, they were considered 
“worthy” for the trust of the atheists. The communism fell 
apart, but at the greatest misfortune of the Church these people 
remained at the highest positions and are the only monument of 
the atheistic regime in the Republic of Macedonia. It is not so 
important that they are incompetent for the responsible position 
they occupy, it is corrigible, say the people, it is not so important 
that they pile up treasures to leave to their successors, it can be 
forgiven, but the fact that they lead the people to disaster, that 
they lie and manipulate them, that they separate them from the 
rest of the orthodox ecumene, by which they separate them from 
Christ, and the Holy Trinity, that cannot be forgiven, not in this, 
and not in the life to come.
 What Christ has united no one has the right to divide. 
No one has the right to divide the Church that Christ created. 
He came to the world to unite and he paid for that unity with 
His own blood. It is heartbreaking that the people positioned to 
direct towards that unity, which first of all are the bishops in the 
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режим кој робовладееше во Р. Македонија полни 45 го-
дини, создаде услови за денешната духовна пустош во 
земјава во која непрестано се раѓаат нови и нови духовни 
инвалиди. За остварување на своите безбожнички планови  
таа комунистичка власт направи раскол на Црквата во 
Р. Македонија со сите други Цркви во светот, раскол кој 
сега е многу тешко да се излечи. Задача на комуњарите 
беше уништување на Црквата, а тоа сметаа дека најлесно 
ќе го направат со предизвикување на расколи. И во тоа 
не погрешија. Додуша, не успеаја да ја уништат Црквата 
зашто таа е Божја и неуништлива, но создадоа услови за 
раѓање на духовни инвалиди кои веќе ги споменавме, а 
кои сега седат токму во Синодот на од никого признатата 
Македонска Православна Црква. Инфилтрираа свои луѓе 
во највисокиот врв на Црквата и сега тие, не можејќи да ја 
распознаат новата реалност на општествени односи како и 
потребата не само за меѓуправославна интеграција туку и 
интеграција на Европа па и на светот, делуваат схизматички, 
сепаратистички, комформистички, работејќи само за својот 
џеб и во интерес на своето потесно семејство. Поставувани 
да ги штитат интересите на безбожниот режим, епископите 
на т.н. МПЦ се бираа од редовите на оние кои имаа што 
повеќе канонски пречки за да бидат во таа служба. Само 
ако беа грешни пред Господа ќе можеа да бидат „достојни” 
за довербата на безбожниците. Комунизмот се распадна, но 
на голема несреќа за Црквата, тие луѓе сеуште останаа во 
врвот и се единствениот споменик на атеистичкиот режим 
во Р. Македонија. Не е толку важно што се неспособни 
за одоговорната служба која ја имаат, тоа се поправа вели 
народот, не е ни толку важно што трупаат богатства за да 
им ги остават на нивните наследници, тоа ќе им се прогледа 
низ прсти, но тоа што го носат народот во пропаст, што го 
лажат и манипулираат со него, што го делат од останатиот 
православен свет, а со тоа и од Христа, па и од целата Света 
Троица, тоа нема да им се прости ниту во овој ниту во 
идниот век.

Тоа што Христос го соедини нема право никој да 
го разединува. Црквата која Христос ја створи, нема право 
никој да ја разделува. Дојде во светот за да соединува и тоа 
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Church, work contrary to that. The bishops of the schismatic 
MOC do everything that is in their power to disunite Christ 
and the orthodox people of the R. Macedonia, and the orthodox 
people between each other. By protecting only their own interest 
and their own chair, they work against the Church, and at the 
same time against the people, they defend the schism using 
heretical methods and they are not far from being condemned 
for heresy. All the schisms in the Church, until now, have shown 
that if they weren’t healed in time they turned into heresies. For 
that is the tragedy of the schism, it defends its own weaknesses 
by all permissible methods, even by heresies, as nowadays the 
hierarchy of the schismatic Church in the R. Macedonia does.
 But Christ who is the head of the Church will not 
allow laymen, who by some chance happened to be in the high 
hierarchy of the Church, to destroy the Church. The people in 
the R. Macedonia are no longer hopeless. They have their own 
Church, the Ohrid Archbishopric, their native episcopacy and 
a Synod of the Archbishopric. Of course, it takes much time 
to organize the uninterrupted work of the spiritual authorities 
of the Ohrid Archbishopric on the whole territory of the R. 
Macedonia. The Synod of the schismatic organisation that calls 
itself MOC constantly spreads lies about he hierarchy of the 
Ohrid Archbishopric. Unfortunately, the media are subjected to 
one part of those insinuations and now, by limiting the freedom 
of speech to the representatives of the Ohrid Archbishopric, 
the people remain uninformed and confused in relation to the 
events happening. But, still, those who believe that the Ohrid 
Archbishopric is a Serbian  Church are rare, as are those who 
believe that, “as if” the Serbian Church  through the bishops of 
the Ohrid Archbishopric tries to make the Macedonian people 
Serbian, or that the Serbian Patriarch and the Assembly of 
the SOC have national and territorial pretensions towards the 
Macedonians and the R. Macedonia. These are, of course, 
notorious lies that have no future, at least in this society 
of information. Not only because everything is transparent 
nowadays, but before all, because the time of all sorts of 
national propaganda is over. No one is interested in a national 
or territorial domination over someone else, but only, if it is 
possible, to make him financially dependent. No one needs one 
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единство го плати со сопствената крв. Жално е што луѓе кои 
се поставени да упатуваат кон тоа единство, а тоа се пред сè 
епископите во Црквата, работат спротивно на тоа. Епископите 
на расколничката МПЦ прават сè да нема единство ниту 
помеѓу Христа и православниот народ во Р. Македонија, 
ниту пак, меѓу православниот народ меѓусебно. Штитејќи 
го само сопствениот интерес и сопствената столица, тие 
работаат противцрковно, а истовремено и противнародно, со 
еретички методи го бранат расколот и не се далеку да бидат 
судени за ерес. Сите досегашни расколи во Црквата доколку 
не се исцелиле на време преминале во ерес. Зашто токму тоа 
е трагедијата на расколот, да ги брани сопствените слабости 
со сите расположиви методи, па дури и со еретичките, како 
што тоа во нашава современост го прави јерархијата на 
расколничката Црква во Р. Македонија.

Но, Христос Кој е глава на Црквата нема да дозволи 
луѓе нецрковни и кои по некаква случајност се нашле во 
високата јерархија на Црквата да ја уништуваат Црквата. На-
родот во Р. Македонија не е веќе во безнадежност. Има своја 
Црква, Охридската Архиепископија, има домороден епископат 
и Синод на архиепископијата. Секако дека уште многу треба 
да се направи за да се организира непречено дејстувување 
на духовната власт на Охридската Архиепископија на целата 
територија на Р. Македонија. Синодот на расколничката 
организација која себе си се нарекува МПЦ непрестано шири 
лаги по однос на јерархијата на Охридската Архиепископија. 
На жалост, на дел од тие инсинуации подлегнаа и средствата 
за информирање и сега поставувајќи забрана на говорот на 
претставниците на Охридската архиепископија, народот 
останува неупатен и збунет за случувањата. Но, сепак ретко 
кој ќе се најде да поверува дека Охридската архиепископија 
била Српска Црква, дека преку владиците на Охридската 
архиепископија Српската Црква кобајаги сакала да го посрби 
македонскиот народ, дека Српскиот Патријарх и Соборот 
на СПЦ имал национални и територијални претензии кон 
Македонците и Р. Македонија. Тоа се секако ноторни лаги 
кои немаат иднина барем во ова информатичко општество. 
Не само затоа што во денешницава сè е транспарентно, туку 
пред сè затоа што помина времето на секој вид национални 
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more territory for it is but one more headache.  People need 
a wider region of economical rule, and this is gained by the 
abolition of the borders. This is why we are not afraid of the 
Serbs or anyone else from our neighbours, but we are afraid of 
those who are powerful enough to occupy us financially. And 
for this to happen, or at least to be delayed, it is necessary to 
unite with those who are our brothers by faith, the Orthodox. 
These, before all are the orthodox brothers from Serbia, but also 
from Greece, from Bulgaria, Romania, and even from Albania.
 This is the message of today’s great feast, a feast of the 
unity between God and man, but also of the unity of people 
between each other. This unity begins with the personal renewal, 
renewal of the relations in the family, at the place of work, in 
the neighbourhood, on the street, at the market. The Christians 
are not much different from the others by their physical features 
as they are different by the belief that every person separately 
makes the total unity of the world. This is what Christ taught 
when He came in flesh so that He would transform each of us 
separately. This is why the real Christians start to build the unity 
through their own repentance. They do not wait for the others 
to make the first step, but they start to walk the part expected of 
them so that they could meet the other in the inseparable unity 
of love in which there are no divisions to Jews and Greeks, as 
the apostle Paul says (Gal. 3,28), but we are all one in Jesus 
Christ.
 We wish that in the New Year all schisms in the R. 
Macedonia will cease, but also the one between our people 
in Australia, where the schismatic organisation MOC creates 
discords between the faithful, unjustly taking from them what 
they have earned as property of the Church with tears and 
blood, once again because of the personal interests of certain 
individuals. We pray that the one-piece chiton of God stays 
in one piece, for the Church is much more than the personal 
earthly interests of each of us separately, but also of us together. 
The Church is a ship of salvation and is not for a one-time use 
as the schismatics think.
 Summoned to unity by God Himself, Who, because of 
us, received a human body and became one of us, we use this 
occasion, through this circular epistle, to summon once again that 
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пропаганди. Никого повеќе не го интересира некого на-
ционално или територијално да придобие, туку ако е можно 
да го направи економски зависен. Никому не му е потребно 
територија повеќе зашто тоа е главоболка повеќе. Потребно 
му е поширока зона на економско владеење, а тоа ќе се добие 
со укинувањето на границите. Затоа, да не се плашиме од 
Србите, па дури ни од било кој од нашето соседство, туку 
од оние кои се доволно моќни економски да нè поробат. А, 
за тоа да не се случи, или барем за да се одложи за подоцна, 
потребно е да се здружиме со оние со кои имаме иста вера, 
со православните. Тоа се пред сè православните браќа од 
Србија, но исто така и од Грција, и од Бугарија, Романија, па 
дури и од Албанија.

Токму тоа е пораката на денешниов голем празник, 
празник на единството помеѓу Бога и човекот, но исто така 
и на единството помеѓу луѓето меѓусебно. Единство кое 
почнува преку личносната обнова, обновата на односите во 
семејството, на работното место, во соседството, на улица, на 
пазар. Христијаните не се разликуваат многу од другите по 
нивните физички карактеристики колку што се разликуваат 
по сфаќањата дека од секоја личност поодделно зависи и 
целосното единство во светот. На тоа ги научи Христос Кој 
дојде во тело за личносно да го преобрази секого од нас 
поодделно. Затоа, вистинските христијани почнуваат да го 
градат единството преку сопственото покајание. Не чекаат 
другите први да направат чекор, туку тргнуваат да го изодат 
делот кој од нив се очекува за да можат да се сретнат со 
другиот во нераскинливото единство на љубовта во кое нема 
делби на Јудеи и Елини, како вели апостолот Павле (Галат. 
3,28), туку сите сме едно во Христа Исуса.

Посакуваме во Новата Година да прекинат сите рас-
коли во Р. Македонија, но и меѓу нашиот народ во Австралија 
каде расколничката организација МПЦ прави раздори меѓу 
верниците, неправо узурпирајќи им го она што со солзи и крв 
го стекнувале како имот на Црквата, повторно заради лични 
интереси на поединци. Се молиме да не се кине едноделниот 
хитон Господов, зашто Црквата е многу повеќе од личните 
овоземни интереси на секого од нас поодделно, но и на сите 
заедно. Црквата е брод на спасението и не е за еднократна 
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part of the God-loving clergy and the venerable monastics who 
still dwell in schism, to throw off this soul-destroying condition 
and to accede the canonical framework of the Church, because 
there is no salvation outside of these frameworks. It is sad to 
waste years in an ambience of a spiritual desolation as is the 
ambience of the schism. It is sad to be a priest with schismatics 
who put the petty personal interests of their quasi-bishops 
before Christ and the unity with His Body, but it is even sadder 
to be a monk in a schismatic organisation which doesn’t give 
the fruits of salvation. If you officiate and receive Communion 
with schismatics and bishops who have canonical obstacles for 
that rank, or if you officiate and receive Communion with those 
who co-officiate and receive Communion with such, you are no 
different from them. You have a communion with their crime, 
and not a communion with the Church, which is the Body of the 
incarnate Christ, to Whom is the glory of all times.

 CHRIST IS BORN! BLESSED NEW YEAR!

 Given in the Ohrid Archbishopric with a temporary 
location in Bitola, at Christmas 2003.

Your prayers before the incarnate Christ:

+ JOHN, Metropolitan of Veles and Vardar Valley and 
Exarch of Ohrid

With the members of the Holy Synod of the Ohrid 
Archbishopric:

 
+ JOACHIM, Bishop of Velica and administrator of 
Polog and Kumanovo and
+ MARKO, Bishop of Dremvitsa and administrator of 
Bitola
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употреба како што тоа сметаат расколниците.
Повикани на единство од самиот Господ Кој заради 

нас прими тело на човек и постана како еден од нас, ја 
ползуваме приликата преку ова окружно послание уште 
еднаш да го повикаме оној дел од богољубивото свештенство 
и преподобното монаштво што сеуште пребива во раскол, да 
ја отфрли таа душепогубна состојба и да влезе во канонските 
граници на Црквата, зашто надвор од тие граници нема 
спасение. Жално е да се трошат годините во амбиент на 
духовна пустош каков што е амбиентот на расколот. Жално 
е да се биде свештеник кај расколници кои ситните лични 
интереси на нивните лажиепископи ги поставуваат пред 
Христа и единството во Неговото Тело, но уште пожално 
е да се монахува во расколничка организација која не дава 
плодови на спасение. Ако сослужуваш и се причестуваш 
со расколници и епископи кои имаат канонски пречки да 
го носат тој чин, или ако сослужуваш или се причестуваш 
со оние кои сослужуваат и се причестуваат со таквите, по 
ништо не се разликуваш од нив. Имаш заедница со нивното 
злодело, а немаш заедница со Црквата која е Тело на 
воплотениот Христос, Кому нека Му е слава во сите векови.

ХРИСТОС СЕ РОДИ !  
БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА !

Дадено во Охридската архиепископија со привремено 
седиште во Битола, на Божик 2003.

Ваши молитвеници пред воплотениот Христос :

+ЈОВАН Митрополит велески и повардарски и 
егзарх охридски

Со членовите на Светиот Синод на 
Охридската Архиепископија:
+ЈОАКИМ Епископ велички и местобљустител 
полошко – кумановски и
+МАРКО Епископ дремвицки и местобљустител 
битолски.
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ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC

 Protocol No. 20 dated on 12 January 2004

On the occasion of the latest events which have 
confirmed, for countless times now, the violation of the human 
rights and religious freedom in the Republic of Macedonia, 
of which, undoubtedly, the democratic European public has 
already been informed, and will be additionally informed, the 
Orthodox Ohrid Archbishopric issues the following:

A N N O U N C E M E N T

On 11 January 2004, after the celebration of the 
Divine Liturgy in the chapel of the Resurrection of Christ, 
the police carried out a search looking for armed weapons. 
We do not know why the MIA (Ministry of Internal Affairs) 
did not inform the public that they found no such thing, even 
though there are two signed witnesses in the record. After the 
search, the police took into custody the two bishops and all of 
the monks and nuns, and, with no explanation, kept us in the 
police station for thirty hours in miserable conditions. After the 
thirty-hour-long confinement we were released with a charge 
that  by celebrating the liturgy (and we have been doing this 
without  any problems for a year and a half) we have disturbed 
the public peace and order. His Eminence, the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr kyr John 
was sentenced to a pretrial detention of 30 days. Our spiritual 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

 Протокол бр. 20 од 12.01.2004

По повод најновите случувања кои што по кој знае 
кој пат ја потврдуваат загрозеноста на човековите права 
и верските слободи во Република Македонија, за што 
бездруго веќе е, и дополнително ќе биде информирана 
демократската европска јавност, Православната Охридска 
Архиепископија го дава следнаво: 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 На ден 11.01.2004г. по отслужената Божествена 
литургија во параклисот „Воскресение Христово” поли-
цијата изврши претрес барајќи огнено оружје. Не знае-
ме зошто МВР не ја извести јавноста дека такво нешто 
воопшто не најде, за што во записникот постојат двајца 
потпишани сведоци. После претресот полицијата ги при-
веде двајцата владици и сите монаси и монахињи и без 
никакво образложение нè држеше во полициската ста-
ница триесет часови во мизерни услови. После триесет-
часовниот притвор бевме пуштени со обвинение дека 
служејќи литургија, (а тоа го правиме без проблеми досега 
една и пол година) го нарушивме јавниот ред и мир. На 
Неговото Високопреосвештенство митрополитот велески 
и повардарски и егзарх охридски г.г. Јован му е изречена 
мерка притвор во рок од 30 денови. На нашиот духовен 
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father and fervent prayer before God has our full support and 
we will never give up the truth, for the truth is Christ, and we 
will never let the schismatic organisation defeat the shepherd 
and make the sheep flee. With all this, the so-called MOC 
has shown that it is not a mother, but rather a step-mother 
who executes the monks, and through its requested police 
intervention, it does the same not only to them but, also, to 
the entire Macedonian people and the state as well, sacrificing 
them for the sake of the seven spiritual invalids who sit in the 
schismatic synod of the MOC. And we all well know that the 
people leave the last penny of their workers’ salaries in the 
temples which have turned into nothing but a private business 
of the schismatic hierarchy of the MOC, which uses these 
means to drive expensive cars, to live a life of luxury and to 
subdue the diaspora, acting as actual anti-Macedonians. We 
are sure that such behaviour, which is anything but ‘parental’, 
will cause not only other monasteries and monks to join, but 
also many of clergymen.

This is the reason why the faithful people are 
determined to support the canonical hierarchy of the Ohrid 
Archbishopric and defend the monasteries from the barbarism 
of the schismatic organization of the MOC.

With reference to the above-indicated, as reasoning 
beings we are prepared, instead of the primitivism demonstrated 
through the torment from the schismatic MOC, to come to the 
truth in a polite and civilized manner by the means of a TV 
tribune with any of the bishops of the schismatic MOC. 

From the Office of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric
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пастир и горешт молитвеник пред Бога му ја даваме це-
лосната подршка и никогаш нема да се откажеме од вис-
тината зашто таа е Христос, и нема да и дозволиме на 
расколничката организација да го порази пастирот и да 
се разбегаат овците. Со ова таканаречерната МПЦ покажа 
дека не е мајка, но маќеа којашто ги погубува монасите, и 
преку од неа нарачаната интервенција на полицијата, не 
само нив, но сиот македонски народ и држава ги жртву-
ва заради седумте духовни инвалиди коишто седат во 
расколничкиот синод на МПЦ. А, знаеме дека народот 
последниот денар од својата работничка плата го остава 
во храмовите коишто, пак, се претворија во ништо друго 
но во приватен бизнис на расколничката јерархија на 
МПЦ која што тие средства ги користи за да се вози  во 
скапи автомобили, да живее на висока нога, да ја растура 
дијаспората демонстрирајќи вистински антимакедонизам. 
Ваквиот неродителски однос, со сигурност знаеме дека ќе 
предизвика припојување не само и на други манастири и 
монаси, но и на голем број од клирот.
 Токму заради тоа верниот народ е решен да ја 
поддржи канонската јерархија на Охридската Архиепи-
скопија, и да ги одбрани манастирите од варваризмот на 
расколничката организација на МПЦ.
 Во прилог на погоре кажаното како логосни битија 
подготвени сме  наместо со примитивизмот демонстриран 
со тортурата на расколничката МПЦ, да дојдеме до 
вистината на културен и цивилизиран начин преку ТВ 
трибина со било кого од архиереите на расколничката 
МПЦ. 
     

Од канцеларијата на 
Православната Охридска Архиепископија
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ORTHODOX OHRID ARCHBISHOPRIC

Protocol no.24 dated on 24 January 2004

 To
 the Chairman of the Commission
 for Relations with the Religious Communities in
 the Republic of Macedonia
 Skopje

Subject: Request for an opinion on the registration of 
the Orthodox Ohrid Archbishopric

Revered Mr. Mojanovski
  
 Compelled by the decision no. 16/2004 of the Holy 
Synod of Bishops of the Orthodox Ohrid Archbishopric, as a 
chairman of the same, We have the honour to inform You that 
on 25/12 December 2003 there was a constitutional session of 
the HSB of the Orthodox Ohrid Archbishopric which is in the 
range of the autonomous Churches, such as: the Finish, the 
Estonian, the Ukrainian, and is recognized by all the Orthodox 
Churches in the world. This means that the canonical 
hierarchy of the Orthodox Ohrid Archbishopric has a liturgical 
and canonical unity with all the orthodox Churches and is 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

 Протокол бр. 24 од 24.01.2004

До
Претседателот на Комисијата
за односи со верските заедници во Р.М.
Скопје

 
 Предмет: Барање за мислење за регистрирање на 
Православната Охридска Архиепископија

 Почитуван г-дине Мојановски,

 Задолжени со одлука бр. 16/2004 од Светиот Ар-
хијерејски Синод на Православната Охридска Архиепи-
скопија, како претседател на истиот, имаме чест да Ве 
известиме дека на 25/12 декември 2003г. се одржа консти-
тутивната седница на САС на Православната Охридска 
Архиепископија која во рангот на автономните Цркви, 
како на пример: Финската, Естонската или Украинската, 
призната е од сите православни Цркви во светот. Значи, 
канонската јерархија на Православната Охридска Архи-
епископија, има литургиско и канонско единство со сите 
православни Цркви и призната е како дел од Едната Света 
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recognized as part of the One Holy Catholic and Apostolic 
Church.

 It is an Episcopal Church, just as all orthodox Churches 
are, and this means that it has the following structure: a bishop, 
a presbyter, deacon and God’s congregation. For a local Church 
to be recognized as autonomous it is necessary to fulfil the 
condition of having at least three bishops in its Synod. With 
the constitution of the Holy Synod of Bishops this condition 
has been fulfilled, so since December 25, 2003, the Orthodox 
Ohrid Archbishopric functions as an autonomous Church. The 
episcopacy is domestic, the three of them are citizens of the R. 
Macedonia.

 We emphasise this because in several of your recent 
statements, we suppose for political reasons, completely 
unsubstantiated, arbitrary and incompatible with you 
academic title, you speak and write of the threat of the Serbian 
hegemony spread by the Serbian Orthodox Church. In spite 
of you belonging to a somewhat older generation that finds it 
slightly more difficult to cope with the informatical society, 
still, because of the position you take you should be informed 
that all sorts of national-romanticism and nationalistic 
propagandas are outdated. No one in the world wants to rule 
territories, but to rule economies. Yet, because Your statements 
show that this is not very clear to You, we emphasise that all 
the episcopate in the Orthodox Ohrid Archbishopric is with a 
Macedonian citizenship and Macedonian by origins.
 
 We would like to believe that you are not taken in by the 
provincial speculations about who are the traitors and who are 
the patriots of the Macedonian citizens, but Your statements do 
not give this impression, unless interpreted through the aspect 
of the daily-political needs of the institution that appointed 
you.

 We write this to you because by putting yourself 
in defence of one religious community, in this case the 
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Соборна и Апостолска Црква.

 Таа е епископална Црква, како што се сите право-
славни Цркви, а тоа значи дека ја има следнава структура: 
епископ, свештеник, ѓакон и народ Божји. За една помесна 
Црква да биде призната како автономна, потребно е да биде 
исполнет условот во својот Синод да има најмалку три 
епископи. Со конституирањето на Светиот Архијерејски 
Синод и тој услов е исполнет, па од 25 декември 2003г., 
Православната Охридска Архиепископија функционира 
како автономна Црква. Епископатот е домороден, сите 
тројца се државјани на Р. Македонија. 

 Ова го нагласуваме бидејќи во неколку Ваши пос-
ледни изјави, претпоставуваме заради политичка потреба, 
сосем неаргументирано, паушално и неспоиво со вашата 
академска титула, говорите и пишувате за опасноста од 
српскиот хегемонизам кој го ширела Српската Православна 
Црква. И покрај тоа што сте малку постара генерација која 
малку потешко се снаоѓа во информатичкото општество, 
сепак, заради позицијата на која сте, треба да биде ин-
формирани дека сите видови на националромантизми и 
националистички пропаганци веќе се демодирани. Никој 
во светот повеќе не сака да владее со територии, туку да 
владее со економијата. Но, затоа што од Вашите изјави се 
гледа дека тоа не Ви е многу јасно, потенцираме дека сиот 
епископат во Православната Охридска Архиепископија 
е со државјанство на Р. Макдонија и по потекло се Маке-
донци.

 Сакаме да веруваме дека не наседнувате на мало-
граѓанските комбинаторики за тоа кои биле предавници, 
а кои биле патриоти од граѓаните на Р. Македонија, иако 
од Вашите изјави тоа баш и не се заклучува, освен ако се 
протолкува низ аспектот на дневнополитичките потреби 
на институцијата која Ве поставила.

 Ви го пишуваме ова затоа што ставајќи се во одбрана 
на една религиозна заедница, во случајов расколничкиот 
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schismatic episcopate that names itself the Synod of the MOC, 
You offend the religious feelings of those who do not wish to 
accept this episcopate as their own and do not want to follow 
them into the ultimate isolation and heresy to which they are 
being led. By observing Your statements one might think that 
You are utmost confused. Although standing at a responsible 
position where all information of the nature and operation of 
the religious communities arrive, You still haven’t understood 
that the schism is an essential need of some of the bishops 
who seat in the so-called Synod of the MOC. By means of the 
schism they protect their own interests and their own canonical 
obstacles for a clerical rank.  We do not want to believe that 
they have engaged you to be their advocates. 

 In fact, You have a right to prefer one or another, even 
to aid the schismatic Synod, but because of the position you 
take You shouldn’t do this at the damage of the other citizens 
who have different religious beliefs than Your own. Still, 
allow us to say that We are not very convinced that you make 
a difference between a Church, a schism, a heresy or a sect. 
A Church exists when the aforesaid structure exists but only 
when it has the recognition of the other Churches in the world. 
In the case when it is not recognised, the given structure is 
either a schism or a heresy. However, in this case, only the high 
hierarchy of the so-called MOC is in a schism which slowly 
transforms into a heresy.  The people, that is, the faithful, who 
can receive Communion, the body and blood of Christ in the 
temples and monasteries of the Orthodox Ohrid Archbishopric 
and any other Orthodox Church in the world, are not in a 
schism. Only the so-called bishops of the schismatic Synod 
cannot do this, and wherever they go in the other orthodox 
Churches the rank they have will not be recognized.

 So You, being a limb of the Government, which means 
the Government of the Republic of Macedonia, stand behind 
seven unrecognized bishops and protect their interests. These 
are not the interests of the MOC, because the real Macedonian 
Orthodox Church is the Orthodox Ohrid Archbishopric. This is 
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епископат која себе си се нарекува Синод на МПЦ, Вие ги 
навредувате религиозните чувства на оние кои не сакаат 
тој епископат да го прифатат за свој епископат и не сакаат 
нив да ги следат во крајната изолација и ерес во кои ги 
водат. Посматрајќи ги Вашите изјави, човек ќе помисли 
дека сте во едно крајно замешателство. Иако стоите на 
едно одговорно место каде пристигаат сите информации 
за природата и делувањето на верските заедници, Вие се-
уште не сте сфатиле дека расколот е суштинска потреба 
на некои епископи кои седат во т.н. Синод на МПЦ. Тие 
преку расколот ги штитат сопствените интереси, и второ 
сопствените канонски пречки да носат црковен чин. Не 
сакаме да веруваме дека Ве врбувале да бидете нивни 
адвокати.

 Впрочем, Вие имате право да имате симпатии кон 
овој или оној, па дури и да го помагате расколничкиот Си-
нод, но заради позицијата на која сте, да не го правите тоа 
на штета на другите граѓани кои имаат поинакви верски 
убедувања од Вашите. Иако, нека ни биде дозволено да 
ви речеме дека не сме многу убедени оти правите разлика 
што е тоа Црква, што е раскол, што е ерес, а што секта. 
Црква постои кога постои погореопишанта структура, 
но која е призната од другите Цркви во светот. Во колку 
не е призната, таквата структура е или раскол, или ерес. 
Меѓутоа, во случајов, во раскол кој постепено преминува во 
ерес е само високата јерархија на т.н. МПЦ. Не е во раскол 
народот, односно верниците, кои можат да се причестат 
со телото и крвта Христови и во храмовите и манастирите 
на Православната Охридска Архиепископија, и во било 
која друга Православна Црква во светот. Не може тоа да 
го прават само т.н. епископи на расколничкиот Синод, кои 
било каде и да отидат во други православни Цркви, нема 
да им се признае чинот кој го носат.

 Значи Вие, а бидејќи Вие сте орган на Владата, тоа 
значи и Владата на Р.М., застанува во одбрана на седум 
непризнати епископи и ги штитит нивните интереси. Тоа 
не се интереси на МПЦ, бидејќи вистинската Македонска 
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the legitimate Church, recognized by all other Churches in the 
world, so whoever wants to be orthodox is welcome, the doors 
are open, and whoever wants to be schismatic let him be with 
the schismatic Synod. The Orthodox Ohrid Archbishopric 
doesn’t mind the state and the registry thereof with the 
schismatics, just as it has in its list the various sects, but it does 
mind if the state apparatus prohibits its spiritual and pastoral 
functioning on the territory of the R. Macedonia.

 We are saying all this in the context of the anticipated 
legislative changes for the operating of the religious 
communities. We believe that Your Learnedness is not 
unfamiliar with the fact that the Republic of Macedonia is a 
signatory of the international conventions that guarantee the 
religious rights of the citizens. The Republic of Macedonia, 
as a candidate for the European Union shouldn’t, and in our 
opinion mustn’t present itself as a country similar to Saudi 
Arabia where people have no religious rights, although, it has 
presented precisely that until nowadays. Even today we are 
still suffering the humiliation and maltreatment exactly from 
the state apparatus to which You serve Mr. Mojanovski. But, 
being a bishop of the Church of God we are a successor of the 
apostolic tradition and we imitate their life, we suffer through 
this with the grace that God profusely endows, just as once 
the glorious apostles: Peter, Paul and all the rest who did not 
spare their lives for Christ, Who is “the path, the truth and 
life”. We even thank You for that, for with all the persecutions, 
maltreatments and humiliations undertaken by the “institutions 
of the system”, and suffered by our humbleness with God’s 
strength, You have made stronger those around us, You made 
the monks more decisive in their decision to approach. Long 
ago it has been said: “The blood of the martyrs is seed for 
new Christians”. Indeed, You still haven’t spilled blood, but 
Your maltreatments are utterly uncivilized. By barging in 
and searching the private apartments of the faithful, by not 
registering companies and associations of citizens to those 
for whom you suspect to be members of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric and by openly siding with a schismatic Synod, 
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Православна Црква е Православната Охридската Архи-
епископија. Таа е легитимна Црква, призната од сите други 
Цркви во светот, па кој сака да биде православен нека по-
вели, вратите се отворени, а кој сака да биде расколник не-
ка оди со расколничкиот Синод. Православната Охридска 
Архиепископија нема ништо против државата да ги води 
во својот регистар расколниците како што води на својот 
список и многу секти, но има против во колку државниот 
апарат го оневозможува нејзиното духовно и пастирско 
делување на просторите на Р. Македонија.

 Сево ова го велиме во контекст на најавуваните 
законски промени за делувањето на верските заедници. 
Веруваме дека на Вашата Ученост не и е непознато дека 
Р. Македонија е потписник на меѓународните конвенции 
со кои се загарантирани верските права на граѓаните. Р. 
Македонија, како кандидат за Европската Унија не треба, 
а според нас и не смее да покаже дека е земја од типот на 
Сауди Арабија во која нема никакви верски права, иако 
до денес токму тоа го прави. Ние сè до денес го трпиме 
понижувањето и малтретирањето токму од државниот 
апарат во чија служба сте и Вие г-дине Мојановски. Но, 
бидејќи како епископ на Црквата Божја наследници сме 
на апостолското предание и поддржувачи на нивниот 
живот, го трпиме тоа со благодатта која Господ неизмерно 
ја излева, како некогаш на славните апостоли: Петар, 
Павле и останатите кои не го жалеа својот живот да го 
дадат за Христос кој е „Пат Вистина и Живот”. Дури и Ви 
благодариме за тоа, бидејќи со сите гонења, малтретирања и 
понижувања кои ги презедоа „институциите на системот”, 
а кои нашата смиреност ги претрпи со силата Божја, ги 
направивте посилни оние кои се околу нас, ги привлековте 
монасите поодлучно да ни пристапат. Зашто, одамна е 
речено: „Крвта на мачениците е семе за нови христијани”. 
Додуша, Вие сеуште немате пролеано крв, меѓутоа пра-
вите крајно нецивилизирани малтретирања, упаѓајќи и 
вршејќи претрес по приватните станови на верниците, не 
регистрирајѓи им фирми и граѓански здруженија на оние 
кои се под сомнение дека се припадници на Православната 
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you humiliate the reputation of the Orthodoxy on these early-
Christian territories, as well as the reputation of the state before 
the international institutions dealing with the human rights.

 It is not ours to warn you that your political estimate 
is wrong. These people for whom you think support you, 
tomorrow, when they find out the truth, they will curse you. 
Because of the embargo for public appearance in the media, 
the people are uninformed for the nature of the problem 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric. But, we won’t be 
uncomfortable in blaming you for this as well, for in alliance 
with the schismatic Synod of the MOC you come out before 
the public, you humiliate and offend the faithful people of 
the Orthodox Ohrid Archbishopric and you did not ask for 
its representative to come out with you. Not only because 
this is not democratic, since regarding the religious rights 
and freedom the Republic of Macedonia doesn’t even have a 
“D” of the word, but because it is very provincial to sit with 
someone and gossip a person not present.

 And finally to give the reason for this letter to You. 
We ask of You to inform us in the shortest period possible 
whether the Commission for relations with the religious 
communities has any need to register in the registry of the 
religious communities the existence of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric? We believe You are familiar with the fact that 
this name is older than the Macedonian state. In all civilized 
countries, a Church older than the state in its continuity is just 
accepted by the same, without the need to apply for registration. 
However, because although as a state we are still very far from 
democracy, even from civilization, if one judges according to 
the religious rights and freedom of the faithful of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric, we submit this request that you give us 
and opinion to whether there is a need for registration of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric in the registry of the religious 
communities?

 It essentially exists, it has the necessary number 
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Охридска Архиепископија и јавно застанувајќи на страна 
на еден расколнички Синод го унижувате и угледот на 
православието на овие ранохристијански територии, но и 
угледот на државата пред меѓународните институции кои 
ги следат човековите права.

 Не е наше да Ве предупредуваме дека имате 
грешна политичка проценка. Овој народ кој мислите 
дека сега Ве подржува, утре, кога ќе ја дознае вистината 
ќе Ве проколнува. Заради ембаргото за јавен настап во 
средствата за информирање, народот не е информиран за 
природата на проблемот врзан околу Православната Ох-
ридска Архиепископија. Но, нема да ни биде непријатно 
за тоа да Ве обвиниме и Вас, кој во сојуз со претствниците 
на расколничкиот Синод на МПЦ излегувате на јавен 
настап, понижувајќи ги и навредувајќи ги верниците 
на Православната Охридската Архиепископија без да 
побарате во тој јавен настап да земе учество и нејзин 
претставник. Не само затоа што тоа не е демократски, по 
однос на верските права и слободи во Р. Македонија нема 
ништо дури и од она „Д”, туку затоа што тоа е малогра-
ѓански, да седиш со некого и да озборуваш друг кој не е во 
твое присуство.

 На крај, она за што во суштина го упатуваме ова 
писмо до Вас. Бараме во најкраток можен рок да нè ин-
формирате, дали Комисијата за односи со верските заед-
ници во Р. Македонија има потреба да го регистрира 
во регистрарот на верските заедници постоењето на 
Православната Охридската Архиепископија? Веруваме 
дека познато Ви е оти тоа име е постаро од македонската 
држава. Дека во сите цивилизирани држави, една Црква 
која по својот континуитет е постара од државата, само 
се прифаќа од истата, без да има потреба да се поднесува 
барање за регистрација на истата. Меѓутоа, бидејќи иако 
како држава сме уште многу далеку и од демократија, па 
дури и од цивилизација, ако се суди според верските пра-
ва и слободи кои ги имаат верниците на Православната 
Охридска Архиепископија, го поднесуваме ова барање за 
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of members who would give their signatures in case of 
registration, but instead of the necessary number of 50 
people foreseen by the Legislation regarding the Religious 
Communities and Religious Groups, the following day, after 
we receive Your answer, we will give you 500 signatures of 
our members, and in a few days 5000 if you require them. We 
are writing this so that you will not underestimate the political 
power of the members of the Orthodox Ohrid Archbishopric, 
because, as we said before, you have a wrong estimate in 
your taking sides. Then again this is irrelevant and Your only 
duty is to follow the legal procedure regarding our request, 
and the rest will come later. Of course we believe in the deep 
responsibility that You will carry, especially now when the 
Republic of Macedonia is applying for membership into the 
European Union.

 Having in mind that you might prolong the answer to 
this request under the excuse that you do not respond because 
the court has not registered an entity with the name Orthodox 
Ohrid Archbishopric, we leave You the possibility to answer 
us as to a natural person who has sent the above request to the 
address:

 Jovan Vranshikovski
 Ul. Kochanska no. 2/23
 Bitola 7000

Christ is born!

 + John
 Chairman of the Holy Synod of Bishops  
 Metropolitan of Veles and Vardar Valley 
 and Exarch of Ohrid
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да ни дадете мислење, дали имате потреба да ја регистри-
рате Православната Охридска Архиепископија во региста-
рот на верските заедници?

 Таа суштински постои, го има неопходниот број 
на членови кои би ги дале своите потписи за евентуална 
регистрација, со тоа што наместо неопходниот број од 
50 лица, пропишан со Законот за верските заедници и 
религиозни групи, ние наредниот ден после добивањето 
на известувањето од Вас, ќе ви доставиме 500 потписи 
на наши членови, а за неколку дена и 5000, ако Ви се 
потребни. Ова Ви го пишуваме само за да не ја занемарите 
и политичката сила на членовите на Православната 
Охридска Архиепископија, бидејќи веќе погоре Ви 
рековме дека имате грешна проценка при фаќањето на 
страна. Но, тоа и не е важно, Вие сте должни само да го 
следите правниот аспект по однос на ова наше барање, а 
за другото потоа. Секако со длабока одговорност, за која 
веруваме дека ќе ја имате особено сега кога Р. Македонија 
треба да замоли за прием во Европската Унија.

 За да не се одолговлечи одговорот на ова барање, 
под изговор дека не одговарате затоа што нема во судот 
регистрирано субјект со име Православна Охридска 
Архиепископија, оставаме можност да ни одговорите како 
на приватно лице кое го упатило горното барање и тоа на 
адреса:

 Јован Вранишкоски
 ул. Кочанска бр. 2/23
 Битола 7000

 Христос се роди!

 +Јован
 Претседател на Светиот Архијерејски Синод
 М И Т Р О П О Л И Т
 велески и повардарски и Eгзарх охридски
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ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC

 Protocol no. 34 dated on 27 January 2004

ANNOUNCEMENT

Despite the fact that the Orthodox Ohrid Archbishopric 
finds itself in an extremely difficult situation of persecution 
because of its testimony of the true faith in the one God, we 
have a reason to rejoice, because this testimony with one’s life 
and at the price of one’s own life, and with the help of God, 
has brought us to a situation to achieve canonical and liturgical 
unity with yet another monastery in our country, R. Macedonia, 
the monastery  “Dormition of the Most Holy Mother of God” 
known as well as Treskavec, with the abbot of the monastery, 
the archimandrite Sophrony and his brotherhood.

At the request of the archimandrite Sophrony for 
canonical and liturgical unity with the Orthodox Ohrid 
Archbishopric, addressed to the Holy Synod of Bishops 
thereof is said the following.
 “After the groundless and inhuman expel from our 
holy monastery “Dormition of the Most Holy Mother of 
God”- Treskavec and after the completely Pharisaic and not in 
the least Christian behavior of the bishops of the Macedonian 
Orthodox Church, after a thorough analysis of the newly 
created situation, our holy brotherhood decided to ask the 
Holy Synod of Bishops of the Orthodox Ohrid Archbishopric 
to be admitted within its orders. We do this primarily for 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

 Протокол бр. 34 од 27.01.2004

СООПШТЕНИЕ

 И покрај тоа што Православната Охридска Архи-
епископија се наоѓа во една исклучително тешка ситуација 
на прогонство заради исповедање на вистинската вера во 
едниот Бог, имаме причина да се зарадуваме, бидејќи 
токму тоа сведоштво со сопствениот живот и по цена на 
сопствениот живот а со Божја помош, доведе до ситуација 
да постигнеме канонско и литургиско единство со уште 
еден манастир во нашава земја Р. Македонија, а тоа е 
машкиот манастир „Успение на Пресвета Богородица” 
познат како Трескавец со игуманот на манастирот архи-
мандритот Софрониј заедно со неговото братство.
 Во барањето на архимандритот Софрониј за кано-
ско и литургиско единство со Православната Охридска 
Архиепископија, упатено до Светиот Архијерејски Синод 
на истата се вели:
 „По неоснованото и нечовечно бркање од нашиот 
свет манастир „Успение на Пресвета Богородица” - Трес-
кавец и по тотално фарисејското и нималку  христијанско 
однесување на архијереите на Македонската Православна 
Црква, а по извршеното темелно анализирање на ново-
настанатата состојба, нашата света обител одлучи да 
побара од Светиот Архијерејски Синод на Православната 
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Christ-loving and ecclesiological reasons, longing to join 
the communion with the One, Holy, Catholic and Apostolic 
Church. The decision to ask for admittance in the Orthodox 
Ohrid Archbishopric was made out of purely patriotic reasons 
with intention to stay in our fatherland and to serve God and 
our Macedonian people.”
 The Orthodox Ohrid Archbishopric does not force 
anyone under the jurisdiction thereof and the doors thereof are 
open to anyone who seeks salvation. 
 We sincerely hope that other monasteries will follow 
this example, but also the rest of the clergy and faithful 
who still haven’t joined the one, holy, catholic and apostolic 
Church. 

From the Office of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric
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Охридска Архиепископија да биде причислена во нејзините 
редови. Ова го чиниме првенствено од Христољубиви и 
еклисиолошки причини, копнеејќи што побрзо да стапиме 
во заедница со Едната, Света, Соборна и Апостолска 
Црква. Одлуката да побараме прием во Православната 
Охридска Архиепископија ја донесовме од апсолутно ро-
дољубиви и патриотски причини да останеме во својата 
татковина и да Mу служиме на Бога и на сопствениот маке-
донски народ”.
 Православната Охридска Архиепископија никого 
со сила нема да го стави под своја јурисдикција но, нејзи-
ната врата е отворена за секој кој сака да се спасува.
 Искрено се надеваме дека овој пример ќе го следат 
и другите манастири но и останатиот клир и верниците, 
кои сеуште не се во единство со Едната, Света, Соборна и 
Апостолска Црква.

Од канцеларијата на 
Православната Охридска Архиепископија
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ORTHODOX OHRID ARCHBISOPRIC

 Protocol no.19 dated on 12.01.2004

His All-Holiness Bartholomew
Archbishop of Constantinople
Nea Roma and Ecumenical Patriarch
kyr kyr Bartholomew
C O N S T A N T I N O P L E

 All-Holy Father and Prelate,

 With honor, by this letter, we would like to inform Your 
All-Holiness about the harmful situation of the Procurator 
(Exarch) of Ohrid - under the jurisdiction of the Patriarchate 
of Serbia - Metropolitan of Veles and Vardar Valley kyr John, 
as well as of his congregation and especially of his closest as-
sistants.

 Last Sunday, January 11, policemen broke into an 
apartment where the Divine Liturgy was celebrated. The po-
licemen commanded us immediately to stop the Liturgy and to 
join them (Your All-Holiness may allow us to remark that Met-
ropolitan John is forced to celebrate the Divine Liturgy in the 
room of a small apartment in the town of Bitola, because the 
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Православна Охридска Архиепископија

 

 Протокол бр. 19 од 12.01.2004

До Неговата Сесветост, 
Архиепискпот константинополски на Новиот Рим 
и Вселенскиот Патријарх г.г. Вартоломеј
Константинопол

 Сесвети Оче и Владико,

 Со почит сакаме да ја известиме Вашата Сесветост 
со ова писмо за тешката ситуација на Охридскиот 
Егзарх – под јуриздикција на Српската Патријаршија 
– Митрополитот велески и повардарски Господин Јован, 
и заедно со него на неговото стадо и посебно на неговите 
најблиски соработници.
 
 Минатата недела, 11 јануари, полицијци го обија 
и влегоа во станот каде се служеше Света Литургија. 
Полицијата ни нареди веднаш да ја прекинеме Литургијата 
и да појдеме со нив (Ја молиме Вашата Сесветост да 
ни дозволи да напоменеме дека Митрополитот Јован е 
приморан да служи Света Литургија во соба во еден мал 
стан во Битола, бидејќи самонаречената „Македонска” 
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schismatic, self-called “Macedonian” Church has taken pos-
session of all the Metropolitan’s places of worship by violence  
and until now has undertaken huge persecution against him 
and our Holy Archbishopric of Ohrid which was established 
by the grateful blessing of His Holiness the Patriarch of Serbia 
Kyr Pavle, without however having yet assumed to appoint an 
Archbishop).

 Metropolitan John answered to the policemen that they 
could remove him only as dead from his place before the end 
of the Divine Liturgy. So the policemen waited until the end 
of the Liturgy and then conducted all present bishops, priests, 
monastics and faithful to the town’s police station, without in-
forming us about the reason of the arrest. While the lay-people 
where released, the others were put into prison - again with no 
reason given - for 30 hours, while the law stipulates 24 hours.

 We, the arrested, are namely 12 people: the Metropoli-
tan John, the Bishop Marko, the abbot Maxim with some of 
the brethren of St. Demetrios monastery near Skoplje; abbess 
Kyrana and some of her nuns from the Dormition’s monastery, 
together with their spiritual father David; abbess Taisia and 
some of her nuns from St. Elias monastery, and finally the nun 
sister Olympiada from the a monastery which is under con-
struction in the region of the town of Bitola.

 We are not allowed any external contact, even for a mo-
ment. While we are in prison, the schismatic so-called “Mace-
donian” Church agitates and persecutes our monks and nuns 
and expells them from the mentioned monasteries, so that they 
live now in several apartments in the town of Skopje. Likewise 
the schismatic church has appointed priests abbots of the mon-
asteries. Our Metropolitan John stays in prison, sentenced for 
30 days on the grounds of “having exposed religious hatred” 
(!). A court session has been scheduled for January 22, at 9 
o’clock.
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расколничка црква насилно му ги одзеде на Митрополитот 
богослужбените места и до сега имаат покренато голем 
прогон против него и нас во Светата Архиепископија 
охридска која е основана со благослов на Неговото 
Блаженство Патријархот српски Господин Павле (со тоа 
што сеуште нема именувано архиепископ).
 
 Митрополитот Јован им одговори на полицијците 
дека можат да го поместат од место само мртов ако не 
почекаат да заврши Литургијата. Полицијата почека 
да заврши Литургијата и потоа нè одведе во локалната 
полициска станица сите присутни Епископи, свештеници, 
монаси и монахињи и верници без да нè извести за 
причината за апсењето. Додека лаиците беа ослободени, 
сите останати и понатаму беа притворени – повторно без 
информација за причината – полни 30 часа, додека законси 
е легално 24 часа.
 
 Нас уапсените нè има дванаесет, имено: 
Митрополитот Јован, Епископот Марко, игуманот Максим 
со дел од братството на манастирот Св. Димитриј (близу 
Скопје), игуманијата Кирана и дел од нејзините сестри 
од Успенскиот манастир, заедно со нивниот духовен 
отец Давид; игуманијата Таиса и дел од сестринството на 
манастирот Свети Илија, и најпосле монахиња Олимпијада 
од манастирот кој е во изградба (кај Битола).
 
 Нас нè ни е дозволен контакт, ниту на кратко, со 
нашиот Митрополит Јован што важи до денес. Додека 
бевме во затвор, расколничката т.н. „Македонска” Црква 
заговараше прогон на монасите и монахињите изселувајќи 
ги од споменатите манастири, така што тие сега живеат 
во некои станови во Скопје. Исто така расколничката 
Црква постави свештеници на местото старешини на 
манастирите. Нашиот Митрополит Јован останува во 
затвор, осуден е на 30 дена на основа „распалување на 
верска омраза”. Судењето е закажано за 22 јануари, во 9 
часот.
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 All-Holy Principal,

 We have introduced to You as briefly as possible the 
external situation of our anguish in our Holy Archbishopric 
of Ohrid, but it is impossible to express the pain in our hearts. 
Only God, Who knows our innermost feelings (Apok. 2,23) 
understands our pain and grief. This will lead, we believe 
strongly, to a sacrificial witnessing of Jesus Christ for the joy 
of us small and humble servants of Christ. But in the name of 
God, we would like to ask Your All-Holiness warmly always 
to pray for us that God might not discard us but look upon our 
humbleness. Also, we would like to ask You, Your All-Holi-
ness, on behalf of Your Christ-like love to undertake every-
thing possible for the liberation of our Metropolitan and spiri-
tual father, the Procurator of Ohrid, Metropolitan Kyr John.

 Your All-Holiness, pray for the Christian people in 
their suffering and for the Holy Archbishopric of Ohrid who 
has been terribly persecuted by false brothers!

 Remaining with deep gratitude and sincere admiration 
for You personally, we would like to ask for Your God-recog-
nized confident paternal prayers and blessings, kissing Your 
holy Patriarchal right hand.

 +Marko Bishop of Dremvitsa and
Administrator of Bitola
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 Ви ја изложивме, најкратко што може, надворешната 
ситуација на страдањата во нашата Света Охридска 
Архиепископија, но невозможно е да ја изразиме болката 
во нашите срца. Само Бог Кој ги знае нашите срца и 
бубрези ја разбира нашата болка и нашата мака, што ќе 
води – во што сме уверени – кон маченичко сведоштво 
на Исуса Христа, на радост на нас малите и скромни 
слуги Христови. Но, во името Божјо, сакаме усрдно да ја 
замолиме Вашата Сесветост секогаш да се моли за нас, 
за Бог да не нè остави, туку да погледне на смирението 
наше. Исто така ја молиме Вашата Сесветост, во името на 
нашата христијанска љубов, да превземе сè што е можно за 
ослободување од затвор на  Митрополитот и духовен наш 
отец, Егзархот на Охридската Архиепископија Господинот 
Јован.
 
 Ваша Сесветост, молете се и за напатените христи-
јани на Светата Архиепископија Охридска кои се прого-
нети од лажните браќа!
 
 Останувајќи со голема благодарност и искрена 
почит кон Вас лично, ги молиме Вашите од Бога услишани 
очински молитви и благослови, целивајќи ја Вашата Света 
Патријаршиска десница.

+Марко Епископ дремвицки и 
местобљустител битолски
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SERBIAN PATRIARCH
Prot. No. 6
Belgrade, 15 January 2004

His All-Holiness Bartholomew
Archbishop of Constantinople
Nea Roma and Ecumenical Patriarch
Kyr Kyr Bartholomew
C O N S T A N T I N O P L E

Re: Information and recommendations concerning 
the painful and sorrowful cries of the hierarchy, the 
monks and the faithful people of our autonomous 
Archbishopric of Ohrid due to the brutal persecution 
by the State Administration of the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia

 Kyr Bartholomew, All-Holy Archbishop of 
Constantinople Nea Roma and Ecumenical Patriarch, our 
Modesty’s beloved Brother and Co-celebrant in our Lord 
Jesus Christ born and revealed for our sake, we embrace Your 
venerable Beatitude fraternally in the Lord; we greet You 
exuberantly wishing You a beneficial and blessed new year in 
the Lord’s mercy.
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ПАТРИЈАРХ СРПСКИ
Бр. 52/зап. 61
31. јануар 2004.
у Београду

Његовој Светости
Патријарху московском и све Русије
Господину Алексију II
Даниловски манастир, Москва, Русија

Предмет: извештај о бруталном прогону јерархије, монаха, 
монахиња и верујућег народа наше аутономне Охридске Архиепи-
скопије од стране државних власти у Бившој Југословенској Републици 
Македонији

Ваша Светости,
Светејши Патријарше московски и све Русије, у Господу Хрис-

ту веома уважени и вазљубљени брате и саслужитељу Наше смерности, 
Господине Алексије, братски грлећи и целивајући Вашу драгу нам 
Светост срдачно Вас поздрављамо.

У исто време имамо мучну и болну дужност да Вашу Светост и 
Свети Синод сестринске Руске Православне  Цркве, а самим тим и сву 
њену христоимениту Пуноћу, укратко известимо о бруталном прогону 
часне јерархије, свештенства, монаштва и верујућег народа аутономне 
свештене Охридске Архиепископије, која се налази у јурисдикцији 
наше помесне Цркве, од стране полиције и државних власти Бивше 
Југословенске Републике Македоније. Тај прогон је кулминирао у 
полицијском насиљу над Његовим Високопреосвештенством митро-
политом велеским и повардарским господином Јованом, Нашим 
Егзархом за све епархије Охридске Архиепископије и драгим у Христу 
братом и саслужитељем, који је на незаконит начин био ухапшен 11. 
јануара 2004. и све до јуче, 30. јануара, држан у затвору.

Једина његова „кривица” састоји се у томе што је он несало-
миви духовни вођ свих христољубивих душа у својој земљи које не желе 
да живе - тачније, да трајно духовно умиру - у душегубном расколу који 
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 At the same time we inform Your honoured and 
supreme Self of the painful and sorrowful cries of the 
hierarchy, the clergy, the monks and indeed of the faithful 
Christian entirety in our autonomous Holy Archbishopric of 
Ohrid concerning the brutal persecution by the police forces 
and other State Authorities in the Former Yugoslav Republic 
of Macedonia which have culminated in a dreadful, illicite 
and, by modern European human rightts, incomprehensible 
capture and imprisonment of our eminent brother and co-
celebrant, the Metropolitan of Veles, Kyr John,. We confirm 
the truth of everything that has been presented to us in 
handwritten appeal and we now pass this to You. With God’s 
help we give precise details from the bishops who represent 
us, by the living word, and moreover by their detailed reports 
about the sad events in the above-mentioned region. We 
would like also to warmly appeal personally to the widespread 
known loving and concerned paternal heart and the excellent, 
fair and pastoral human conscience of Your honoured All-
Holiness, requesting and beseeching You to pray warmly for 
the suffering and maltreated brothers and faithful children and 
to raise Your influential voice of protest before the President 
and the Prime-minister of that State which involves itself in 
the interior matters of the Orthodox Church and outwardly 
disregards fundamental human rights. Finally we would like 
to ask You to show solidarity with these troubled brothers to all 
international Christian, political, legal and cultural institutions 
according to Your conception.

 In this name we would like to express our gratitude to 
Your All-Holiness, sincerely and constantly, and remain

+Pavle
Beloved brother and concelebrant in Christ

Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade-Karlovci
and Serbian Patriarch
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себе назива Македонском Православном Црквом него желе да живе и 
спасавају се у пуном благодатном јединству са нашом светом Црквом 
и са свим помесним светим Православним Црквама у васељени. Ови 
прогони и насиља равнозначни су гажењу свих међународних норми и 
стандарда, људских права, верске слободе и слободе савести, и дословно 
су незамисливи у савременој демократској Европи.

Вашој Светости, уосталом, и не треба објашњавати како 
функционишу комунистички „закони” о Цркви и вери (а такви су на 
снази и данас у Бившој Југословенској Републици Маледонији) јер 
сте се Ви у совјетско време као лав борили за Пјухтицки манастир и 
за све православне руске светиње под условима чији ужас и уједно бес-
прекорну (!) „законску оформљеност” нови нараштаји не могу више 
да разумеју. Нажалост, сви знамо да и данашњи Запад најчешће функ-
ционише по начелу силе, не знајући за дивну руску народну изреку да 
Бог није у сили него у истини и правди.

О свим овим догађајима обавестиће Вас ускоро, подробније 
и живом речју, ако Бог да, Његово Високопреосвештенство митро-
полит црногорско-приморски г. Амфилохије, а затим, у прикладно 
време, и Наши званични изасланици, меѓу којима ће, поред Високо-
преосвештеног митрополита г. Амфилохија, бити и епископ бачки г. 
Иринеј, а - ако то буде могуће - и сам Високопреосвештени митрополит 
велески и повардарски г. Јован.

Знајући за Вашу очинску љубав према свима који страдају, 
а посебно се и са узбуђењем сећајући Ваше љубави и подршке на-
шој Цркви и српском народу у току протеклих страшних година и 
ужасног, варварског и убилачког НАТО-вског бомбардовања 1999 
године, Ми апелујемо на Вашу Светост да се усрдно молите за Нашу 
многострадалну духовну децу, нове исповеднике Православља, и да, 
користећи свој општепризнати ауторитет, упутите савет и опомену 
државном врху Републике Македоније, а на сходан начин и непокајаним 
архијерејима вођама раскола, као и апел међународним хришћанским, 
политичким, правним, културним и хуманитарним институцијама 
и организацијама, како би престало грубо мешање македонске све-
товне власти у унутрашње устројство Православне Цркве и гажење 
елементарних религијских слобода и људских права.

Унапред братски благодарећи Вашој Светости, остајемо
Ваше Светости у љубави Христа Спаситеља свагда најоданији 

брат и саслужитељ

  
Архиепископ пеќки,

Митрополит београдко-карловачки и
Патријарх српски

+Павле
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Holy Synod of Bishops of the
Serbian Orthodox Church

Number 16/04
12 January 2004
Belgrade

To
Mr. Boris Trajkovski
President of the Republic of Macedonia
Skopje

 
Dear Mister President,

 We have been informed that yesterday, 11 January 
2004 in Bitola, there has been an arrest of the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr John, the 
Bishop of Dremvitsa and Bitola kyr Marko, together with the 
abbots and nuns of the Ohrid Archbishopric, and only because 
they have been praying to God in a private apartment.
 You know that this sort of violence was unseen even 
in the post-war communistic times of harshest persecution 
of the Church. We are sure that as a man who belongs to 
a non-Orthodox confession, a minority in Macedonia, you 
understand that this behaviour towards the faithful people is a 
crying violence as against God’s also against the human laws. 
By threading upon the fundamental human and religious rights 
one doesn’t reach either God or democratic Europe.
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Свет Архиерејски Синод на
Српската Православна Црква

број 16/04
12 Јануари 2004 година
Белград

 До 
Господинот Борис Трајковски

 Претседател на Република Македонија
 Скопје

Почитуван Господине Претседателе,
 
 Известени сме дека вчера, на 11 Јануари 2004 
г., во Битола се притворени Митрополитот Велеско-
повардарски и егзарх Охридски г. Јован, Епископот 
Дремвицки и Битолски г. Марко, заедно со игумените и 
монахињите на Охридската Архиепископија и тоа само 
затоа што се молеле на Бога во приватен стан.
 Вие знаете дека таков тип на насилство немало 
ниту во поствоените комунистички времиња на најлутото 
гонење на Црквата. Сигурни сме дека како човек којшто 
припаѓа на една неправославна исповед, малцинска 
во Македонија, го разбирате ваквиот однос кон луѓето 
што веруваат како крик на насилството, како против 
Божјите такa и против човечките закони. Со газење на 
елементарните човечки и верски права не се оди ниту кон 
Бога ниту во демократска Европа. 
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 Therefore we expect of You, as a reasonable statesman 
and a Christian to put an end to this persecution of the 
Metropolitans John and Marko, as well as of the people 
arrested with them, and to immediately drop all legal charges 
and release them from prison. Every continuation of this 
and similar harassment of innocent people is nothing but an 
embarrassment for the Republic of Macedonia.
 We feel free to add that these fellow citizens of yours 
do nothing else but follow what three of the Metropolitans 
of the MOC signed in Nis an act recognized by all Orthodox 
Churches. It needs to be said that this brutal conduct is not the 
way to solve the question of the status of the Orthodox Church 
in Macedonia, on the contrary, it complicates even more at the 
damage of the Macedonian state and people. We are convinced 
that no one reasonable wishes for this and neither do You.
 Our Patriarchate is prepared and open for dialogue as the 
only Christian way to solve this and other church issues in the 
Republic of Macedonia, with full respect as of the Macedonian 
people and of the Macedonian state. This is the spirit in which 
our Holy Assembly of Bishops, before a while, addressed 
Mr. Crvenkovski, the Prime Minister of Your Government, 
asking of him to meet two of our bishops – the Metropolitan of 
Montenegro and the Seaside (Primorje) kyr Amphilohy and the 
Bishop of Bachka kyr Irineos. Unfortunately, we still haven’t 
received an answer. With this we express our preparedness for 
the same two bishops to meet with You, if it is your good will 
to make this sooner, and to receive them on the occasion of the 
same issue.
 Expecting of you protection of the elementary 
religious and human rights as well as a summon to meet the 
two aforesaid bishops, we remain with respect,

+ Paul
Archbishop of Pec

Metropolitan of Belgrade and Karlovci and
Patriarch of Serbia
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 Оттука, од Вас, како разумен државник и хрис-
тијанин, очекуваме да му ставите крај на овој прогон 
на Митрополитите Јован и Марко, како и на другите со 
нив притворени и истите итно да бидат осободени од 
судското гонење и да бидат пуштени на слобода. Секое 
продолжување на ваквото и слично тормозење на невини 
луѓе претставува срам за Република Македонија. 
 Слободни сме да додадеме дека овие Ваши 
сограѓани не прават ништо друго, туку го следат она што 
во Ниш го потпишаа тројцата митрополити на МПЦ, и што 
е признато во сите Православни Цркви. Треба да се каже 
и дека на ваков брутален начин не се решева прашањето 
на статусот на Православната Црква во Македонија, туку 
уште повеќе се усложнува на штета на македонската 
држава и народ. Уверени сме дека тоа никој разумен не го 
посакува, па ниту Вие.
 Нашата Патријаршија е подготвена и отворена за 
дијалог како единствен христијански пат за решавање 
на ова и на другите црковни проблеми во Република 
Македонија, со целосно почитување како на македонскиот 
народ, така и на македонската држава. Во тој дух и нашиот 
Свет Архиерејски Синод пред некое време му се обрати 
на г. Црвенковски, премиерот на Вашата Влада, барајќи со 
него состанок на двајца наши епископи – Митрополитот 
Црногорско-приморски г. Амфилохиј и Епископот Бачки г. 
Иринеј. На тоа писмо, за жал, уште не сме добиле одговор. 
Со ова изразуваме подготвеност истите двајца епископи да 
се сретнат со Вас, доколку благоизволите во што поскоро 
време да ги примите за истото прашање.
 Очекувајќи од вас заштита на елементарните 
верски и човекови права како и повикот за прием на 
двајцата наведени епископи, остануваме со почит,

+Павле 
Архиепископ пеќки    

Митрополит белградско-карловачки 
и  Патријарх српски
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Letter of His All Holiness, the Patriarch Bartholomew to His 
Excellency Mr. Boris Trajkovski, President of the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia 
(20/01/2004).

 Protocol no.32

To
His Excellency Mr. Boris Trajkovski, 
President of the Former 
Yugoslav Republic of
 Macedonia, 
Skopje. 
 

Your Excellency, 

On the occasion of the New Year, we wholeheartedly 
wish your beloved and distinguished Excellency and the pious 
people of your country every blessing from God for progress 
and prosperity in peace, freedom and justice, by which man is 
advanced and the harmonious functioning of the community 
of citizens is given added lustre in the world’s new reality. 
In this spirit, we write to your Excellency, having (with 
justified uneasiness) been informed of the tensions that 
have arisen between the religious communities in your 
country (which ought never to have happened). These 
ignite the well-known existing jurisdictional problem 
and make constructive dialogue for the overcoming 
of the tragic and painful divisions of the past difficult. 
Your Excellency knows well the initiatives repeatedly undertaken 
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Чесно Патријаршиско Писмо
до Неговата Екселенција г. Борис Трајковски, 
Претседател на поранешната југословенска 

Република Македонија
20.01.2004

Број на протокол 32

До 
Неговата Екселенција
господин Борис Трајковски
Претседател на 
Поранешната југословенска
Република Македонија

 Ваша Екселенцијо,

Се молиме усрдно и од сета душа, во  Новата 
година, за Вашата љубена и уважувана Екселенција, како и 
за благочестивиот народ на Вашата земја, да добие од Бога 
секаков благослов заради напредие и благосостојба во мир, 
слобода и правда, преку коишто човекот се издигнува, а 
доаѓа до израз и благовремената служба на општеството 
кон граѓаните во новата светска реалност.

Во овој дух се обраќаме до Неговата Екселенција, 
информирани, со основана вознемиреност за предизви-
каните тензии меѓу верските заедници во Вашата земја, 
коишто не требаше да се случат. Тие го разгоруваат 
постојниот и познат јурисдикционен спор и го влошуваат 
конструктивниот дијалог за надминување на трагичните и 
болни делби од минатото.
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by the Ecumenical Patriarchate to overcome the crisis in the 
relations between Belgrade and Skopje, since this crisis is the 
antithesis, not only of the sacred interest of the Orthodox Church, 
but also of the properly understood interest of your State. 
It is true that our persistent initiatives have not yet brought about 
the desired and hoped-for positive results for the restoration of 
the ecclesiastical relations, since ecclesiastical crises, although 
quickly provoked, nevertheless are cured slowly and with 
great difficulty. Therefore, the present tension adds greater 
problems to the promotion of a spirit of constructive dialogue. 
Your Excellency knows well that the ready involvement of the 
civil authority in these internal frictions of religious communities 
increases tension and religious fanaticism, and therefore 
makes difficult the supervisory role of the State, especially in 
a multi-cultural society. Thus, the use of police measures in 
such instances has always been shown to be not only profitless 
but also detrimental to the prestige of the civil authority, 
especially at a time of increased sensitivity for the protection of 
religious worship and the freedom of religious consciousness. 
Your Excellency knows well that the relation of legality and 
order is a particularly complex matter for the civil authority, in 
particular in the divergences between religious communities, 
and therefore precautionary or constructive dialogue is to be 
preferred to complete suspension, which nurtures religious 
fanaticism and produces unforeseen consequences for the social 
cohesion of the people. Furthermore, international guarantees 
for the protection of religious liberty and the freedom of 
religious conscience ought not to be ignored in similar crises. 
 

Your Excellency, 

In this spirit we address your Excellency, who 
has already given conspicuous examples of constructive 
initiatives to promote the spirit of dialogue between 
religions and cultures, so that through your new initiatives 
extreme options may be avoided in the confrontation of 
venerable persons and the undesirable tensions therefrom. 
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На Вашата Екселенција добро и се познати 
претходните иницијативи превземени од Вселенската 
Патријаршија за надминување на црковната криза во 
односите помеѓу Белград и Скопје, затоа што оваа 
криза е во спротивност не само со свештениот интерес 
на Православната Црква, туку и со доброобмислениот 
интерес на Вашата земја.

Се разбира, нашите упорни иницијативи се уште 
не ги дадоа позитивните резултати коишто ги посакувавме 
и на кои се надевавме за возобновување на црковните 
врски, бидејќи црковните кризи, од една страна брзо 
се предизвикуваат, од друга страна бавно и со големи 
тешкотии се лечат, поради што и сегашново заострување 
на односите ги умножува проблемите во побудување на 
духот на еден конструктивен дијалог.

На Вашата Екселенција добро и  е познато дека 
своеволното мешање на државната власт во ваквите 
внатрешни недоразбирања меѓу верските заедници ја 
зголемува тензијата и религиозниот фанатизам со што ја 
доведува во прашање надгледувачката улога на Државата, 
особено во едно мултикултурно општество. На тој начин, 
превземањето на полициски мерки, во вакви околности, 
секогаш се покажува, не само неефикасно туку и штетно за 
угледот на државната власт, особено во време на зголемена 
чувствителност во однос на заштитата на религиозните 
обреди и слободата на верските убедувања.

На Вашата Екселенција добро и е познато дека 
односот со законитоста и редот е специфично и сложено 
прашање за државната власт, особено при несогласувањата 
меѓу верските заедници, па затоа превентивниот дијалог 
се претпочита наспроти секаква репресија којашто го 
потхранува религиозниот фанатизам и предизвикува 
непредвидливи последици по општествената сплотеност 
на народот.

Од друга страна, меѓународните конвенции 
за заштита на верските слободи и за слободата на 
религиозните убедувања не треба да се превидуваат во 
кризите од овој вид.
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We know well that your Excellency shares in this same 
anguish for the unforeseen consequences of this, and 
therefore we assure you that we will continue with never-
ceasing care the promotion of constructive dialogue to 
encourage the peaceful settlement of the existing differences. 
For this cause, we have the firm conviction that your Excellency 
would wish for the solution of the matter that has arisen 
(although it ought not to have done so), damaging your country 
in the face of worldwide public opinion; and we assure you of 
our prayers for your health and prosperity and, praying that you 
may be granted every strength from on high to continue your 
high service, we remain with love in the Lord and every honour. 
 

20 January 2004 
+Bartholomew of Constantinople
Your Excellency’s  
fervent supplicant before God 
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Ваша Екселенцијо,

во тој дух и  се обраќаме на Вашата Екселенција 
којашто веќе има дадено високи примери на конструктивни 
иницијативи, со цел да се побуди духот на дијалог меѓу 
религиите и културите, та преку Ваши нови иницијативи 
да бидат попречени екстремни опции во однесувањето со 
свештени лица и да се спречат несаканите тензии. Добро 
ни е познато дека и Вашата Екселенција е преокупирана 
со истата загриженост поради непредвидливите после-
дици што доаѓаат оттаму, и затоа Ве уверуваме дека 
ќе го продолжиме со будна грижа поттикнувањето на 
конструктивниот дијалог за охрабрување на мирно решава-
ње на постојните несогласувања.

Со оглед на тоа, имајќи цврста увереност дека Ва-
шата Екселенција преку својата грижа посакува решавање 
на произлезените проблеми, кои не требаше да се случат, 
а кои и  штетат на Вашата земја пред очите на глобалното 
јавно мнение, Ве уверуваме во нашите молитви за Вашето 
здравје и благосостојба и Ви посакуваме секаква поткрепа 
одозгора за продолжување на Вашата угледна функција, 
па завршуваме сега со љубов и секоја почит во Господа.

20 Јануари 2004,
На Вашата почитувана Ексленција,
горешт молитвеник пред Бога,
+ Вартоломеј Константинополски
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Honourable Patriarchal Letter 
to the Most Blessed Patriarch of Serbia kyr kyr Paul

 Protocol no.32

Your Beatitude and Most Holy Patriarch of the Serbs, 
in Christ, the Lord, dear and beloved brother and coofficiator 
of Our Humbleness, kyr Paul, we brotherly embrace Your 
honest Beatitude in our Lord and with great joy we greet you!

 We have received your letter No. 06/2004 dated on 15 
January 2004, and we have studied it at our Synodal meeting 
with great care and understandable anxiety, for by virtue of it 
you inform us of the painful and unacceptable actions of the 
schismatic leaders of the Orthodox people in FYROM, against 
the bishops, the clerics, the monastics and the faithful people, 
together with the fierce support of the country’s authorities. 
 Considering it our duty and responsibility, as the Mother 
Church, to urgently undertake the necessary initiatives and 
thus prevent the unnecessary and dangerous escalation of the 
problem, we have accepted the sincere plea of Your esteemed 
Beatitude and we have taken the necessary precautions to stop 
the situation from getting worse. 
 Namely, in our Patriarchal message addressed to the 
political leaders of the FYROM, we eagerly pleaded that 
they abandon their fierce measures by which they violate 
the internationally recognized religious freedom, at the 
same time, pointing out the serious danger that stems from 
the fierce actions of the authorities, also, accentuating the 
extraordinary sensitivity of the International organizations 
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Чесно патријаршиско писмо
до најблажениот Патријарх српски г.г. Павле

 Број. Прот. 32

 Блажењејши и Свјатјејши Патријарше Срба, 
у Христу Богу веома драги и возљубљени брате и 
саслужитељу Наше Смерности, Господине Павле, Ваше 
часно Блаженство братски у Господу грлимо и веома се 
радујући поздрављамо Вас!

 Примили смо Ваше писмо под бројем 06/2004 од 
15. јануара о.г. и проучили га на нашој синодској седници 
са великом пажњом и са разумљивом узнемиреношћу, 
а у коме нас обавештавате о болним и неприхватљивим 
деловањима расколничких лидера православног народа 
БЈРМ против епископа, свештенства, монаштва и верног 
народа, уз, наравно, насилничку подршку дотичних 
државних органа.

 Сматрајући својом дужном обавезом да, као Мајка 
Црква, под хитно предузимамо потребне иницијативе 
и тиме спречавамо непожељну и опасну ескалацију 
проблема, прихватили смо усрдни апел Вашег уваженог 
Блаженства и предузели потребне кораке како не би било 
горе.

 Наиме, у нашој Патријараршкој посланици на 
адресу политичког врха БЈРМ апеловали смо усрдно да они 
одустану од насилничких мера чиме крше међународну 
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regarding the issues of protection of the religious freedom and 
the freedom of conscience of the faithful, and we particularly 
emphasized the multicultural society of the aforesaid country 
where the authorities are summoned to protect the right to the 
freedom of religious confession, and finally, highlighting the 
equal treatment and protection of the religious communities 
inhabiting that country.
 In this name we hope that this intervention of our 
Ecumenical Patriarchate and us personally, will contribute 
not only to the release of the banished bishops, clerics and 
monastics, but also to the averting of the escalation, so that 
the always better path of the constructive dialogue for the 
overcoming the discouraging situation would not be disabled. 
The Ecumenical Patriarchate, which has always felt obliged 
to the Most Holy Serbian Church as well as to Your esteemed 
Beatitude, will keep on searching for other positive perspective 
paths for overcoming of the temptations that trouble the pious 
Serbian people. 
 
 In this name, warmly praying to the Lord so that He 
will guide with His hand this – God forbid that it gets worse 
– situation, we brotherly embrace Your Beatitude remaining 
with deep love and exceptional respect. 

20th Jan. 2004 
Your esteemed Beatitude’s

dear brother in Christ
Bartholomew of Constantinople  
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признату верску слободу, указујући им на озбиљну 
опасност која произилази због угњетавања насилничким 
деловањима од стране власти, указујући такође на 
специјалну осетљивост Међународних организација по 
питању заштите верске слободе и слободе савести верника, 
а посебно смо указали на мултикултурално друштво 
поменуте земље где су надлежни органи позвани да 
управо врше протекцију права на слободу вероисповести, 
и најзад указујући и на равноправни однос и заштиту 
верских заједница настањених у држави.
 У то име се надамо да ће ова интервенција наше 
Васељенске Патријаршије и Нас лично да доприноси не 
само избављењу прогоњених епископа, свештенства и 
монаштва, већ и да се спречи ескалација, како се не би 
онемогућио увек бољи пут конструктивног дијалога ради 
превазилажења настале безизлазне ситуације. Васељенска 
Патријаршија која се увек осећа обавезном према 
Најсветијој Српској Цркви и према Вашем уваженом 
Блаженству, тражиће и друге позитивне перспективне 
путеве ради превазилажења искушења која наилазе на 
побожни српски народ.

 У то име, топло се молећи се Господу да Он крепком 
својом мишицом руководи овим - не дао Бог да се погорша 
– случајем, братски грлимо Ваше Блаженство остајући са 
дубоком љубављу и посебним поштовањем

20. јануара 2004.г.
Вашег уваженог Блаженства

драги у Христу брат
+Вартоломеј константинопољски,
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Republic of Greece
Holy Synod of Bishops

of the Church of Greece
Jovan Genadij 14 (115 21)

21.01.2004

To 
His Eminence 
Mr. Branko Crvenkovski 
Prime Minister of the Government of FYROM 
Skopje

Most Eminent Prime Minister,

The Church of Greece was surprised and bewildered 
when it received the news for the taking into custody of the 
Most Reverend Metropolitan of Veles, kyr John and the group 
of clerics, monastics and laymen, during the divine Liturgy, 
with the unacceptable and false accusation of “provoking re-
ligious hatred.” This problem disturbed the Holy Synod of the 
Church of Greece, who at its meeting, on 14 January 2004, 
reached a decision to express not only grief but also its protest 
against this intolerable act at the damage of the religious work 
of the Orthodox Church. 
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РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
СВЕТ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД

НА ЦРКВАТА НА ГРЦИЈА
Јован Генадиј 14  (115 21)

21.01.2004.

До
Неговата Еминенција
г. Бранко Црвенковски
Претседател на Владата на БЈРМ
во Скопје

Најеминентен господине Претседател,

Црквата на Грција со изненадување и чудење 
ја прими веста за приведувањето и притворањето на 
Високопреосветениот Митрополит Велески г. Јован и на 
собирот од клирици, монаси и лаици, особено за време 
на божествената Литургија, со неприфатливото и лажно 
обвинение дека „разгоруваат верска омраза”. Овој проблем 
го обеспокои и Светиот Синод на Црквата на Грција којшто 
на своето заседание, на четиринаести Јануари оваа година, 
донесе одлука да изрази не само тага, но и свој протест за 
ова недопустливо дело на штета на верските деанија на 
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The event of taking into custody and imprisoning of 
the aforesaid persons by Your Governmental authorities rep-
resents obvious violation of the human rights as well as of the 
right of freedom of religious confession, which is contrary to 
any understanding of the law. 

The Church of Greece sharply protests and cordially 
asks for Your Government to take the necessary measures for 
the urgent release of the Most Reverend Metropolitan of Veles 
kyr John and the rest of the people taken into custody, which 
will greatly contribute to the solution of the instigated crisis. 

With genial hope of the fulfillment of our plea we close 
with a blessing and respect. 

+ Christodoulou of Athens, Chairman

Secretary 
Archimandrite Chrisostom Sklifas
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Православната Црква.
Настанот на приведувањето и затворањето на 

горенаведените личности од Вашите државни власти 
претставува очебијно прекршување на човековите права, 
како и правото на слободно изразување на верското 
убедување и противречи на секое сфаќање на правото.

Црквата на Грција најостро протестира и топло 
замолува Вашата Влада да превземе неопходни мерки за 
итно ослободување на Високопреосветениот Митрополит 
Велески г. Јован и останатите приведени што во најголема 
мерка ќе придонесе за разрешување на предизвиканата 
криза.

Благонадевајќи се на исполнување на нашата 
прозба, завршуваме со благослов и почит.

+ Атински ХРИСТОДУЛОС, Претседател

Секретар
Архимандрит Хризостом Склифас
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Republic of Greece
Holy Synod of Bishops

of the Church of Greece
Jovan Genadij 14 (115 21)

Number of protocol 133 
Athens, 23 January 2004

Most blessed Archbishop of Pec, Metropolitan of 
Belgrade and Karlovci and Patriarch of Serbia, in Christ the 
Lord deeply beloved and dearest brother and co-officiator 
to our humbleness, kyr Paul, by embracing in God Your 
Beatitude, we address you with the greatest satisfaction.

We received and attentively read the Honourable 
Letter (no. of protocol 6) dated on 15 January fro the beloved 
and most -honoured Beatitude, in which with pain in your 
soul You inform us of the cry of concern and suffering of the 
canonically close to Your Patriarchate of Serbia the established 
Autonomous Holy Orthodox Ohrid Archbishopric, because of 
the fierce persecution by the agencies of the FYROM against 
the above-mentioned Holy Archbishopric which culminated 
with the imprisonment of His Eminence the Metropolitan of 
Veles kyr John.

Our permanent Holy Synod of the Most Holy Paul’s 
Apostolic Church of Greece, after being informed with distur-
bance and grief, which, so to say, offends the contemporary 
European humanist sensitivity, at the Holy Session in the 
month January, decided to give a reply, which will not only 
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РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
СВЕТ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД

НА ЦРКВАТА НА ГРЦИЈА
Јован Генадиј 14  (115 21)

Број на протокол 133      
 Атина,  23 јануар 2004

 Преблажен Архиепископе Пеќки, Митрополиту 
Белградски и Карловачки и Патријарху Српски, во Христа 
Бога силно возљубен и премил брате и сослужителу со 
нашата Смерност, господине Павле, Вашето блаженство 
во Господа целивајќи го, со најголемо задоволство Ви се 
обраќаме.
 Го примивме и со должно внимание го прочитавме 
Чесното Писмо (број. прот. 6) од 15 Јануари, на 
превозљубеното од нас и многучесно Ваше Блаженство, 
во коешто Вие со болка во душата ни го пренесувате 
нам возгласот на скрб и страдање од канонските ближни 
на од Вашиот Патријархат на Србија востановената 
Автономна Света Охридска Архиепископија, поради 
жестокиот прогон превземен од органите на БЈРМ против 
гореспоменатата Света Архиепископија кој кулминираше 
со заточувањето на Неговото Високопреосвештенство 
Митрополитот Велески г. Јован.
 Постојaниот наш Свет Синод на Пресветата Павлова 
Апостолска Црква на Грција, откако беше информиран со 
вознемиреност и болка, која, така да се рече, ја повредува 
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express our bitterness, but will also present a protest against 
such an unacceptable act against the dignity of the clergy of 
the Orthodox Church.

The event with the arrest and imprisonment by the State 
Authorities of the FYROM of the aforesaid people represents 
a clear violation of the human rights, as well as of the right to 
freely confess our religious consciousness, and is also contrary 
to all legal norms.

The Church of Greece, as You already know, by 
sending a row of announcement, sharply protested before the 
Government of the FYROM, and informed the Council of the 
European Churches, the SOMESE, Vatican, the Chairman of 
the European Union, the Chairman of the European Council 
and the O.N.E., and it kindly asked of the Government to 
undertake the necessary measures for the immediate release 
of His Eminence the Metropolitan of Veles kyr John and the 
other people arrested, which will contribute to the solution of 
the emerged crisis.

Informing You of this, we embrace Your beloved 
Beatitude with a holy embrace and with love in Christ we 
finish.

Beloved Brother in Christ,
+ Christodoulou of Athens 
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современата европска хуманистичка чувствителност, 
на Светата Седница од месецов јануари, реши да даде 
Одрговор, кој не ќе ни ја изрази само огорченоста, туку ќе 
претставува и Негов протест околу таквата недопустлива 
акција против достоинството на свештенослужителите на 
Православната Црква.
 Настанот со апсењето и затворањето од страна на 
Државните Власти на БЈРМ на претходноспоменатите 
лица претставува јасно кршење на човековите права, како 
и на правото на слободно изразување на верската совест, и 
се противи на сите правни норми.
 Црквата на Грција, како што Ви е познато, испра-
ќајќи низа соопштенија, остро протестираше до Владата 
на БЈРМ, а го информираше и Советот на Европските 
Цркви, COMECE, Ватикан, Претседавачот со Европската 
Унија, Претседателот на Европскиот Совет и О.Н.Е, па 
љубезно побара Владата сама да ги превземе неопходните 
мерки за неодложно ослободување на Неговото Високо-
преосвештенство Митрополитот Велески г. Јован и на 
останатите уапсени, што ќе придонесе многу во разрешу-
вањето на предизвиканата криза.
 Известувајќи Ве за ова, го целиваме Вашето превоз-
љубено Блаженство со свет целив и Ве прегрнуваме, та 
сега со љубов Христова завршуваме.

Возљубен во Христа Брат,
+Христодул Атински
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“The Serbian-Macedonian Church Conflict” –
from a Macedonian Ecclesiastic, and not Schismatic, 

Point of View

RESPECT OF THE CANONS AND TRADITIONS 
– THROUGH DEEDS, NOT THROUGH WORDS

An answer to the interview with kyr Stephan,
 the Archbishop who dwells in a schism

We have nothing against the fact that the Archbishop 
of the schismatic organisation that calls itself Macedonian 
Orthodox Church, kyr Stephan is being given so much space 
in Politika and in other mass media in Serbia and Montenegro, 
for, by the level of the dialogue developed in the media, 
one can estimate the level of democracy in a country. But, 
it is difficult to face the reality of the media “at home”: the 
media in the Republic of Macedonia do not even have a d 
from democracy when the nature of the church crisis and 
church conflict between the Serbian Orthodox Church and 
the schismatic MOC is to be presented, and it is even more 
so between the latter and the legal, canonical and recognised 
Orthodox Church in Macedonia, the Ohrid Archbishopric. The 
Macedonian media are, in the greater part, shut to the truth of 
the Church: neither do they feel a need to research nor to hear 
out those who have a different opinion from the schismatic 
bishops, and they particularly refuse to give some space to our 
written or spoken word.

Being of the opinion that Politika gives space to 
dialogue, I feel free to offer this text by virtue of which I 
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„Српско-македонски црквени заплет” –  
из македонског црквеног, а не расколничког угла

Поштовање канонâ и традиције –
на делу, а не на речима

Одговор на интервју са г. Стефаном, архиепископом који 
пребива у расколу

Немамо ништа против тога што се архиепископу 
расколничке организације која себе назива Македонском 
Православном Црквом, г. Стефану, уступа толико простора 
у Политици и у другим средствима информисања Србије 
и Црне Горе. Јер, по томе колико се развија дијалог у 
медијима, вреднује се на којем је степену демократија у 
некој земљи. Али тешко нам је и болно да се суочимо са 
медијском реалношћу „код куће”:  у медијима Републике 
Македоније не постоји ни д од демократије када се ради 
о приказивању природе црквене кризе и црквеног спора 
између Српске Православне Цркве и расколничке МПЦ, 
а још више између ове последње и законите, канонске и 
признате Православне Цркве у Македонији, Охридске 
Архиепископије. Македонски медији су се, највећим 
делом, затворили за истину Цркве: нити имају потребу да 
истражују нити да саслушају онога ко мисли другачије од 
расколничких епископа, а поготову никако неће да уступе 
простор нашој писаној или изговореној речи.

Сматрајући, дакле, да Политика даје простор 
дијалогу, осећам слободу да понудим овај текст, 
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answer to the untruths encompassed in the interview with 
the schismatic archbishop Stephan, published in Politika on 
February 9, 2004 (pg. A5). Knowing this man quite well, I 
consider the untruths uttered in this conversation with him 
more as a fruit of his ignorance than of his tendentiousness. It is 
a different issue that people do not expect a man of his position 
to have such a frail knowledge of the church history and 
canonical law, that in certain cases one can speak of absolute 
ignorance, not to even mention the Orthodox ecclesiology, 
Christology or Pneumatology. He has become a bishop in a 
period when the bishops in Macedonia were expected to have 
some other qualities and capabilities, and not faith in God, the 
Church and the Holy Christian Tradition. 

With an appeal to the readership of Politika to have 
an understanding for the extensive introduction, we will cross 
over to the presentation and denial of the existing fallacies 
and propaganda thesis by virtue of which the archbishop 
manipulates in his own country and abroad. It cannot be 
characterised as other than ignorance when someone says 
that until the fifth century all the local Churches, with a 
bishop at their head were independent, and from the fifth 
century onwards, “some were called autocephalous, that is, 
Churches that have a bishop at their head, with sovereign and 
independent authority.” The sole construction of the sentence 
is very unclear, but I believe that what he wanted to say was 
that until the fifth century all bishoprics, as local Churches, 
were in a way autocephalous and after the fifth century, their 
autocephaly was limited in favor of the first bishop of a Church 
on a given sovereign territory. But this is quite incorrect. 
Neither were the bishops fully independent in the first five 
centuries of Christianity nor did they become less independent 
after the fifth century. A bishop is true and canonical only when 
he is ordained by bishops who have apostolic succession, but 
also if he is in a liturgical and canonical communion with 
the bishops of the other local Churches. If only one of these 
requirements is not satisfied, then that bishop is not canonical 
or legal bishop for the area of the Orthodox Church. On the 
other hand, every bishop is autocephalous and he only answers 
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којим одговарам на неистине садржане у интервјуу са 
расколничким архиепископом Стефаном у Политици 
од 9. фебруара 2004 (стр. А5). Познавајући добро тог 
човека, сматрам да су неистине које је изрекао у разговору 
вођеним са њим више плод његовог незнања него 
његове тенденциозности. Друга је ствар то што људи не 
очекују да човек на његовом месту толико слабо познаје 
црквену историју и канонско право да се у појединим 
питањима може говорити о потпуном непознавању, а да 
не говорим о православној еклисиологији, христологији 
или пневматологији. Он је постао архијереј у времену 
када су се од епископâ у Македонији тражиле неке друге 
особине и способности, а не верност Богу, Цркви и Светом 
Предању Цркве.

Тражећи од читалаца Политике разумевање што 
смо начинили мало опширнији увод, прелазимо на 
представљање и оповргавање конкретних неистина и 
пропагандних теза којима расколнички архиепископ ма-
нипулише и у својој земљи и у иностранству. Не може 
се окарактерисати другачије него као незнање кад неко 
каже да су до петог века све помесне Цркве, на челу са 
својим епископом, биле самосталне, а од петог века па 
надаље „неке су се именовале као аутокефалне, односно 
Цркве које имају епископа као своју главу, са сувереном 
и независном влашћу”. Сама конструкција реченице 
је врло нејасна, али верујем да је хтео да каже да су до 
петог века све епископије као локалне Цркве биле на 
неки начин аутокефалне, а после петог века њихова је 
аутокефалија ограничена у корист првог епископа Цркве 
на једној сувереној територији. Али то је сасвим нетачно. 
Нити су у првих пет векова хришћанства епископи били 
потпуно независни нити су после петог века постали 
мање независни. Један епископ је прави и канонски једино 
кад је рукоположен од епископа који имају апостолско 
прејемство (наслеђе, сукцесију), али истовремено и 
уколико је у литургијском и канонском општењу са епис-
копима осталих помесних Цркава. Ако један од ових 
услова није испуњен, онда тај епископ није канонски 
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to God for his spiritual guidance with his local Church, but this 
autocephaly is abolished at the moment when the bishop stops 
his liturgical communion with the other bishops. Therefore, 
the autocephaly is not underrated by the fact that bishops on 
a wider territory give honour to one and call him the first one. 
This is an ancient, primordial church teaching, dating from the 
time of the apostle Paul, to give the others greater honour, but 
just as old and primordial is the teaching that we shouldn’t, out 
of craving for power and greed, elevate ourselves to a greater 
status but to wait for the others to elevate us to it. 

The act of proclaiming an autocephaly using putschistic 
methods, just as it was done by the schismatics in the Republic 
of Macedonia, is completely contrary to the aforesaid. The 
autocephaly is confirmed in a community. This is why, from 
the moment of breaking of the liturgical communion with the 
other local Churches, not only does the autocephaly become 
senseless, but also a question emerges to whether a certain 
“autocephalous group” could at all be called a Church. This 
schismatic organisation, in time, turns into a heresy. This 
particular fact – the impossibility of being in a schism and at 
the same time existing as a Church – is the fact that we had in 
mind when we said that the archbishop Stephan, who dwells in 
a schism, doesn’t know a lot of it. It has already been said for 
many times that no one has anything against the Church in the 
Republic of Macedonia being given an autocephaly, but also, 
for God knows how many times, all the Orthodox Churches 
have formally stated that they agree that an autocephaly cannot 
be given to those who ask for it in a putschist manner. After 
all these happenings, all who know the circumstances in the 
church, even those less informed, would ask themselves: 
are the bishops in the unrecognized Church in Macedonia 
whatsoever ready for an autonomy, let alone an autocephaly?

Another notorious untruth is that the former Ohrid 
Archbishopric was autocephalous in the way that the 
autocephalous, that is independent, autocephalous Churches 
of today are, with the right to choose and confirm the first of 
the bishops on a certain territory. The Ohrid Archbishop in the 
Romeian (Byzantine) age was a really important person in the 
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или законити епископ за подручје Православне Цркве. Са 
друге стране, сваки је епископ аутокефалан и за духовно 
руковођење својом локалном Црквом даје одговор једино 
пред Богом, али та се аутокефалија укида онога тренутка 
кад епископ прекине литургијско општење са другим 
епископима. Дакле, аутокефалија није омаловажена тиме 
што епископи на једној широј територији дају част некоме 
и називају га првим. То је древна, исконска црквена наука, 
још из времена апостола Павла, да другима дајемо већу 
част, али исто тако старо и првобитно је и учење да сами 
себе, из властољубља и користољубља, не подижемо на 
већи степен него да чекамо да нас други на њега подигну. 

Акт проглашавања аутокефалије пучистичким ме-
тодима, као што су то урадили расколници у Републици 
Македонији, сасвим је супротан горепоменутом. Ауто-
кефалија се потврђује у заједници. Зато, од онога тренутка 
када се прекине литургијска заједница са осталим 
локалним Црквама, не само што аутокефалија постаје 
бесмислица него се поставља питање да ли се нека 
„аутокефална група” уопште може назвати Црквом. Таква 
расколничка организација временом прераста у јерес. 
Управо ова чињеница – да се не може бити у расколу и 
истовремено постојати као Црква – јесте чињеница коју 
смо имали у виду када смо малопре рекли да архиепископ 
Стефан који пребива у расколу много тога не зна. По 
ко зна који пут треба поновити да начелно нико нема 
ништа против тога да се Цркви у Републици Македонији 
дâ аутокефалија, али исто тако, по ко зна који пут, све 
Православне Цркве званично изјављују да су сагласне 
да се не може давати аутокефалија онима који то траже 
на пучистички начин. После свих ових догађаја, сви који 
добро познају црквене прилике, па чак и они који су мање 
упућени, запитали би се: да ли су епископи непризнате 
Цркве у Македонији уопште зрели за неку аутономију, 
акамоли за аутокефалију?

Друга ноторна неистина јесте та да је негдашња 
Охридска Архиепископија била аутокефална на начин 
као што су аутокефалне, односно самосталне, данашње 
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Czarigrad (Constantinople) Patriarchate: he was the first on 
the right hand of the Ecumenical Patriarch. But, only in the 
age of Samuel’s Kingdom he was chosen and confirmed by 
the bishops of the Ohrid Archbishopric. In all other historical 
periods, the archbishop of Ohrid could not be enthroned 
without the confirmation of the patriarch of Constantinople. 
From the point of view of the Orthodox ecclesiology and 
canonic law, this is completely supportable and normal. 
For, the autocephaly in the Eastern Orthodox Church has 
always been understood in the way presented in this text. The 
disruption appears in the 19th century. But, you cannot make a 
rule out of an exception.

The most prominent part of the interview, and an 
obvious sign that its content has been ‘cured’ from the truth, 
is the paragraph in which there is a reference to Saint Sabbas. 
Saint Sabbas was accused and proclaimed to be, not less than, 
a violator of the holy Canons only because he didn’t ask for 
autocephaly from the archbishop of Ohrid Dimitry Homatian, 
but from the patriarch of Constantinople, who was withdrawn 
in Nicene, in Asia Minor during the invasion of the Latins. 
Homatian couldn’t have granted him autocephaly because he, 
himself didn’t have it. He wanted to be autocephalous, so he 
was preparing to crown the despot of Epirus Theodore for a 
czar, and to proclaim himself a patriarch. But Saint Sabbas 
knew who the patriarch was, so he went to him to ask for what 
only he could grant. Homatian was, of course, angry for more 
than one reason. First of all, his jurisdiction was reduced. In 
Macedonia, we only tried to enter one of the city churches, 
and kyr Stephan raised the entire police, so to say the full state 
apparatus, he arrested us and put us in temporary arrest… 
Imagine how Homatian felt when he lost from his jurisdiction 
such a great territory that became independent by the decision 
of the Constantinople patriarch! And second of all, maybe 
even more important than the first to him was that with this act 
he lost all chances to become a patriarch. In other words, it is 
quite irrational to identify the medieval church circumstances 
with those of today.

And finally, since the above-title of the interview said 
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аутокефалне Цркве, које имају право да бирају и саме да 
потврђују првог међу епископима на одређеној територији. 
Охридски архиепископ је у ромејско (византијско) до-
ба заиста био врло значајна личност у Цариградској 
(Константинопољској) Патријаршији: он је био први 
са десне стране васељенског патријарха. Али једино у 
доба Самуиловог Царства биран је и потврђиван само 
од епископâ Охридске Архиепископије. У свим другим 
историјским раздобљима, архиепископ охридски није 
могао да буде устоличен без потврде са стране патријарха 
константинопољског. Са становишта православне екли-
сиологије и канонског права, то је сасвим одрживо и 
нормално. Јер, аутокефалија се у Источној Православној 
Цркви увек схватала на начин како смо то у овом тексту 
већ изнели. Поремећај је настао у 19. веку. Али не сме се 
од изузетака правити правило.

Најупечатљивији део интервјуа и очигледан знак 
да је његов садржај  оперисан од истине јесте пасус у 
којем се говори о Светом Сави. Свети Сава је, ни мање 
ни више, оптужен и проглашен за прекршитеља светих 
канона зато што црквену самосталност није тражио од 
архиепископа охридског Димитрија Хоматијана него 
од константинопољског патријарха, који се за време 
најезде Латинâ био повукао у Никеју, у Малу Азију. 
Хоматијан није ни могао да му да аутокефалију будући 
да је ни сâм није имао. Он је хтео да буде аутокефалан, 
па се припремао да епирског деспота Теодора крунише за 
цара, a себе да прогласи за патријарха. Али Свети Сава 
је знао ко је патријарх и отишао је к њему да тражи оно 
што само он може да дâ. Хоматијан је, наравно, био љут, 
из више разлога. Прво, смањила му се јурисдикција. Ми 
смо у Македонији покушали да уђемо у једну градску 
цркву, а г. Стефан је подигао читаву полицију, да не кажем 
и сав државни апарат, ухапсио нас и ставио у притвор... 
Замислимо како је тек било Хоматијану кад је од његове 
јурисдикције отпала толика територија која се црквено 
осамосталила одлуком константинопољског патријарха! 
Друго, за њега можда још важније од оног првог, било је 
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the Serbian-Macedonian church conflict from a Macedonian 
point of view, allow us to say that  there are some other points 
of view on this “conflict”in Macedonia, and observed from 
these points of view it is no longer a conflict but a denouement. 
Besides the schismatics, entangled in their own delusions and 
obsessions, in Macedonia there is also the free, canonical, 
recognized Orthodox Ohrid Archbishopric.  It is in catacombs 
now, put there by the state apparatus of Macedonia with the 
use of force and brutal breaking of the fundamental civil and 
natural human rights, and nevertheless it celebrates the liturgy, 
it develops and lives in the fullness of communion with all of 
the Orthodox Churches.

+John
 Metropolitan of Veles and Vardar Valley

  Exarch of Ohrid
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то што је тиме изгубио све шансе да постане патријарх. 
Другим речима, бесмислено је поистовећивати црквене 
прилике у средњем веку са онима у нашој данашњици.

На крају, будући да је у наднаслову интервјуа пи-
сало српско-македонски црквени заплет из македонског 
угла, нека нем буде дозвољено да кажемо да у Македонији 
има и других углова са којих се посматра тај „заплет”, 
само што са тих углова он више није заплет него расплет. 
Поред расколникâ, заплетених у своје заблуде и опсесије, 
у Македонији постоји и слободна, канонска, призната 
православна Охридска Архиепископија. Она је сад у 
катакомбама, куда је, применом силе и бруталним кршењем 
основних грађанских и природних људских права, 
постављена од стране државног апарата у Македонији, 
али она литургише, развија се и живи у пуноћи општења 
са свим Православним Црквама.

+Јован 
Митрополит велески и повардарски  

 Eгзарх охридски
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ANNOUNCEMENT FOR THE PUBLIC
From the regular February session of the 

Holy Synod of Bishops of the
Orthodox Ohrid Archbishopric

The Holy Synod of Bishops of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric, at its regular monthly proceeding, the first 
one after the release from custody of the Prelate of the Holy 
Synod, His Eminence the Metropolitan of Veles and Vardar 
Valley and Exarch of Ohrid kyr kyr John, has decided to 
express in writing its gratitude to His Holiness the Archbishop 
of Pec, Metropolitan of Belgrade and Karlovac and Serbian 
Patriarch kyr kyr Pavle, as well as to the Prelates of the local 
Orthodox Churches who requested from the state authorities 
in the R. Macedonia and the international Governmental and 
nongovernmental organizations the immediate release from 
custody of the Metropolitan John, whose only “guilt” is to 
exercise his own freedom of confession, guaranteed by the 
international conventions, as well as by the Constitution of the 
R. Macedonia. 
 The Synod has decided to inform, once again, the 
international civilized public about the uncivilized pressure 
from all the three authorities in the R. Macedonia, the 
legislative, executive and judicial, over the members of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric. For this purpose, a protest 
will be addressed to the Government and the Parliament of 
the R. Macedonia, on the occasion of the endorsement of the 
“Declaration for support of the autocephaly of the MOC”, 
passed by the Assembly of the R. Macedonia on 23 January 
2004, as well as to the Republic Court Council and to the 
Supreme Court of the R. Macedonia for taking part in the 
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СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
од редовното февруарско заседание на 

Светиот Архијерејски Синод на
Православната Охридска Архиепископија

 
 Светиот Архијерејски Синод на Православната 
Охридска Архиепископија заседавајќи на редовно ме-
сечно заседание, прво после пуштањето од притвор 
на Претстоителот на Светиот Синод, Неговото Висо-
копреосвештенство Митрополитот велески и повардарски 
и егзарх охридски г.г. Јован, одлучи писмено да заблагодари 
на Неговата Светост, Архиепископот пеќки, Митрополит 
белградско - карловачки и патријарх српски г.г. Павле, како 
и на Претстоителите на помесните православни Цркви 
кои побараа пред државните власти во Р. Македонија и 
пред меѓународните владини и невладини организации 
итно ослободување од притвор на Митрополитот Јован 
чија „вина” е само во тоа што ја користи својата слобода 
на вероисповед загарантирана со меѓународни конвенции, 
но и со Устовот на Р. Македонија.  
 Синодот реши уште еднаш да ја запознае меѓу-
народната цивилизирана јавност за нецивилизираните 
притисоци кои се вршат од страна на сите три власти 
во Р. Македонија, законодавната, извршната и судската 
врз припадниците на Православната Охридска 
Архиепископија. Со таа цел ќе се упати протест до Владата 
и Собранието на Р. Македонија по повод изгласувањето 
на „Декаларацијата за поддршка на автокефалноста на 
МПЦ”, донесена од Собранието на Р. Македонија на 23 
јануари 2004г., како и до Републичкиот судски совет и 
Врховниот суд на Р. Македонија за учество во политичкиот 
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political persecution of the members of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric. The information given by the abbots David 
and Maxim, regarding their meeting with the President of the 
Commission for Relations with the Religious Communities, 
was taken into consideration and the Synod took into knowledge 
that the aforesaid has no intentions whatsoever to respond to 
the request for his opinion on the registration of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric. As a result to this, it was decided to send 
in a new request and that, as soon as possible, the Prelate of the 
Holy Synod of Bishops, the Metropolitan John, should meet 
with him and request a registration of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric. The Synod regretfully concludes that because 
of seven schismatic bishops who have managed to persuade 
the authorities to protect their skin, the R. Macedonia is losing 
much of its international reputation, especially now, when a 
decision on its admission into the European Union is to be 
made. By supporting the seven schismatic bishops, who do not 
enjoy the support of the Orthodox Christians, the authorities 
are exposing themselves to the risk of losing the admission 
into the Union, for due to the repression and disregard for 
the human rights being executed by the authorities over the 
members of the Orthodox Ohrid Archbishopric, but also over 
the foreign citizens of orthodox confession, who wish to enter 
or transit through the R. Macedonia, but are forbidden to do so 
as a result of the interference from the aforesaid schismatics, 
the admission of the R. Macedonia into the European 
civilization and European institutions seems hardly possible. 
 The Holy Synod of Bishops has also examined the 
letter sent by the common Assembly of the Holy Mount 
Athos, in which an undoubted support is given to the 
activities of the Orthodox Ohrid Archbishopric for the unity 
of the Church and there is also an approval of the manner of 
testimony of the members thereof. The same letter says that 
the “the Metropolitan Nahum, who dwells in schism” is falsely 
presenting himself to have any connection with the Holy Mount 
Athos and the Monastery Grigoriou. The aforesaid, fled from 
the monastery without a blessing from his abbot, received the 
rank of a priest in Romania, and then he was ordained into a 
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прогон на припадниците на Православната Охридска 
Архиепископија. Беше разгледана информацијата 
на игумените Давид и Максим кои имаа средба со 
Претседателот на Комисијата за односи со верските 
заедници и Синодот прими на знаење дека истиот нема 
намера да одговори на писмото барањето упатено од 
Православната Охридска Архиепископија за да даде 
мислење за регистрација на Црквата. Заради истото, беше 
одлучено да се испрати ново барање и во најскоро време со 
него да се сретне Претстоителот  на Светиот Архијерјски 
Синод, Митрополитот Јован и да се побара регистрација 
на Православната Охридска Архиепископија. Синодот 
со жалење констатира дека заради седум расколнички 
владици кои успеаја да ја убедат власта дека треба да ја 
штити нивната кожа, Р. Македонија многу губи од својот 
меѓународен углед, особено сега кога треба да се одлучува 
за нејзиниот прием во Европската Унија. Со поддршката 
на седумте расколнички епископи кои немаат никаква 
поддршка од православните христијани, власта ризикува да 
го загуби приемот во Унијата, зашто според оние репресии 
и укинувања на човековите права што до сега се вршат 
од страна на власта врз припадниците на Православната 
Охридска Архиепископија, но и на странските државјани 
од православна вероисповед кои сакаат да влезат или 
транзитираат низ Р. Македонија, а на кои по наговор на 
гореспоменатите расколници тоа им се забранува, не ќе 
биде можно прифаќањето на Р. Македонија во европската 
цивилизација и европските институции.
 Светиот Архијерејски Синод го разгледа писмото 
упатено од Протатот на Света Гора Атонска во кое 
недвосмислено се дава поддршка за активностите на 
Православната Охридска Архиепископија  за единство 
на Црквата и се одобрува начинот на сведочење кој го 
применуваат нејзините членови. Во истото се говори 
дека „Митрополитот Наум кој е во схизма”, лажно се 
претставува дека има било какви врски со Света Гора 
и со манастирот Григоријат. Истиот без благослов на 
игуманот избегал од манастирот, примил свештенички 
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bishop by the schismatics in Macedonia. On several occasions 
he requested a meeting with the abbot George Kapsanis, but 
he refused to see him until Nahum publicly repents for his 
schismatic activities. 

20/7 Feb. 2004
Monastery St. John Chrysostom 

From the Office of the 
Holy Synod of Bishops of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric
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чин во Романија, а потоа и епископски од расколниците во 
Македонија. Неколку пати барал да се сретне со игуманот 
Георгиј Капсанис, но овој одбил сè додека Наум не се 
покае јавно за своите расколнички активности.

20/07 февруари 2004. 

Од канцеларијата на 
Манастир Св. Јован Златоуст                  

Светиот Архијерејски Синод на
Православната Охридска Архиепископија
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Highly Respected Fathers of the 
Holy Community of Mount Athos,

bless us

We address you with this letter because in these times 
we have the greatest need for your holy prayers and your actual 
assistance in the informing and alarming of all of the Orthodox 
churches and the monasticism throughout the Orthodox world, 
but also the mundane institutions that can help us with our case. 
We live on the territory of the Orthodox Ohrid Archbishopric, 
in a country with a name registered in the United Nations as 
FYROM. The people who are deeply orthodox during a long-
lasting tradition, because of the long rule of communism, 
didn’t get any religious and liturgical education. The Synod 
of the Church is in a schism with the Orthodox world from 
1967 because they promoted themselves from an autonomous 
status to autocephalous one without consulting the canonical 
order of the Church. Ever since, the schism has been accepted 
as a “normal” state and is persistently protected by means of 
worldly methods by the high-ranking clergy of “MOC”.
 We, the orthodox monks, who write this letter endured 
this state until the appearance of a possibility for choice. This 
happened with the establishment of the Synod of the Canonical 
Autonomous local Church named the Ohrid Archbishopric 
with tree bishops who are from our people and with an Exarch 
– Metropolitan of Veles and Vardar Valley John, enthroned by 
the Serbian patriarch Paul. 
 We would also like to emphasise that it hasn’t been 
easy to decide to take this step, above all because we, just as 
all the people who live on the territory of the FYROM do not 
feel like Serbs, nor are we Serbs, and we knew well that we 
would be proclaimed for traitors of our people and fatherland, 

To the Holy Community 
27 January/9 February 2004
Mount Athos
Carea
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 Кон Светата Општина                                                 
        27.01/09.02. 2004г.
 на Света Гора Атос

Кареа

Многу почитувани и возљубени Отци, 
Благословете!

Немајќи друг начин, во состојбата во којашто се 
наоѓаме, го упатуваме кон Вас ова писмо, затоа што во 
овие мигови имаме најголема потреба од Вашите свети 
молитви и од Вашата конкретна помош со тоа што ќе 
ги известите и алармирате сите Православни Цркви и 
монаштвото низ целата православна икумена, но и свет-
ските институции коишто во нашиот случај можат да 
помогнат. Живееме на територијата на Православната Ох-
ридска Архиепископија, во земја со име во Обединетите 
Нации регистрирано како FYROM. Народот овде, којшто 
по долговековно предание е длабоко православен, заради 
долгогодишниот период на комунизмот не успеа верски и 
литургиски да се образува. Синодот на црквата од 1967 
г. се најде во раскол со православниот свет затоа што од 
автономен статус самопрогласена е  автокефалија без да 
се следи канонскиот поредок на Црквата. Од тогаш па 
до денес расколот е прифатен за „нормална“ состојба и 
упорно се брани со нецрковни методи од високата иерар-
хија на т. н. „Македонска православна црква“.

Ние православните монаси, коишто го пишуваме 
ова писмо можевме да ја трпиме оваа состојба се до оној 
момент кога се појави можност за избор. Тоа се случи со 
формирањето на Синодот на Канонската Автономна по-
месна Црква со име Охридска Архиепископија со тројца 
епископи коишто произлегуваат од нашиот народ и со 
нејзин егзарх – Митрополит велеско повардарски Јован, 
интронизиран од српскиот патријарх Павле.

Притоа сакаме да Ви нагласиме дека воопшто 
не ни беше лесно да се одлучиме на овој чекор затоа 
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just as it happened. But Christ and His Catholic Church were 
and always will come first. This is why we humbly ask of you 
not to make our already difficult situation even harder, and 
that is why we ask you not to address us as Serbs or call the 
Metropolitan John a Serbian Exarch or the Church a Serbian 
autonomous church, because this is a worldly approach 
that will only deepen the chasm, changing the problem to a 
political issue. The people here call themselves Macedonians. 
But having an understanding for Your position on this, we 
expect of you to at least address him in a manner in which 
the latest Atonite guidebooks address the new martyrs who 
come from our people – Slavo-Macedonians, but not Serbs, 
then an Exarch of the Ohrid Archbishopric and not a Serbian 
Exarch etc. Because, we knew that the problem lies in the lack 
of elementary ecclesiastical consciousness, repentance and 
humility in the Church clergy of the “MOC”, we decided to 
join the Ohrid Archbishopric. The people who did this belong 
to four monasteries: the Abbot David, spiritual father of the 
monastery “Dormition the Most Holly Mother of God” in 
Prespa with the abbess Kirana and her sisterhood (nine nuns), 
the Abbot Maxim with his brotherhood from the Marko’s 
Monastery near Skopje as well a spiritual father of the 
monastery “Saint Elijah” near Skopje, with its abbess Taisa 
and her sisterhood (eight nuns), and later the Archimandrite 
Sophrony from the monastery  “Dormition of the Most Holly 
Mother of God” – Treskavec joined us with his brotherhood. 
This is about thirty monks and nuns, which is one third of the 
monasticism in our fatherland. We know for sure that in the 
near future we will be joined by other monasteries, as well 
as priests. After a previous request to the Synod of the Ohrid 
Archbishopric and admittance of the same, we appointed 
concelebration on the 11th January 2004, in the chapel of the 
Resurrection in an apartment in the city of Bitola where the 
Metropolitan John is forced to do his service because he was 
expelled from his Metropolis and he has been denied entrance 
into the temples. During the celebration of the Liturgy, about 
thirty policemen came to the chapel and they ordered us to stop 
the service. The Metropolitan John, who concelebrated with 
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што најголемиот дел од народот којшто живееме  на те-
риторијата на Р. Македонија не се чувствуваме Срби, а нас 
нè обвинуваат дека сме Срби, и знаевме дека ќе бидеме 
прогласени за предавници на својот народ и татковина, 
како што и се случи. Но, Христос и Неговата Соборна Црк-
ва за нас беа и ќе бидат на прво место.

Бидејќи знаевме дека проблемот е во немање на 
елементарна црковна свест, покајание и смирение од 
страна на црковната иерархија на „МПЦ“ решивме да 
се соединиме со Охридската Архиепископија. Тоа го 
направивме четири манастири: Игумен Давид, духовник 
на манастирот Успение Богородично, Преспа со Игума-
нијата Кирана и нејзиното деветчлено сестринство, Игу-
мен Максим со братството од Марковиот манастир кај 
Скопје и духовник на манастирот свети Илија кај Скопје со 
неговата Настојателка монахињата Таиса со осумчленото 
сестринство, а потоа ни се придружи Архимандритот 
Софрониј од манастирот Успение Богородично – Треска-
вец, со братството. Значи, околу триесетина монаси и мо-
нахињи што претставува една третина од монаштвото во 
нашата татковина. Извесно е дека во иднина ќе пристапат 
уште манастири и свештеници. 

По претходна молба до Синодот на Охридската 
Архиепископија и прифаќање на истата беше закажано 
сослужување на ден 11. 01. 2004 г. во параклисот 
Воскресение во град Битола каде што Митрополитот Јован 
е принуден да служи, бидејќи на сила е избркан од својата 
Митрополија и забранет му е влез во храмовите. Уште 
за време на Литургијата во параклисот дојдоа триесет 
полицајци, коишто наредија да прекинеме со Литургијата. 
Митрополитот Јован на кого му сослужуваа игумените 
Давид и Максим одговори дека ќе ја прекинат службата 
само доколку бидат убиени. После ова полицајците го 
дочекаа крајот на Литургијата извршија претрес на станот 
и веднаш потоа ни приведоа во полициската станица. 
Бевме дванаесет луѓе: Митрополитот Јован, Епископот 
Марко, игумените Давид и Максим, игуманиите Кирана, 
Таиса и Олимпијада како и еден монах и четири монахињи 
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the abbots David and Maxim replied that they will stop the 
service only if they got killed. After that the policemen waited 
until the end of the liturgy, searched the apartment and took us 
to the police station. We were twelve: the Metropolitan John, 
the Bishop Marko, the abbots David and Maxim, the abbesses 
Kyrana, Taisa and Olympiada, as well as one monk and four 
nuns from their brotherhoods and sisterhoods. The police kept 
us for thirty hours, although the law allows only 24 hours of 
temporary arrest, without informing us of our charges and 
questioning us in a very rude manner. During this time, while 
we were kept in temporary arrest, an unseen thing happened: 
by the order of the bishops of the “MOC”, the police entered 
our monasteries and forced the monks out of them, without 
any court order or transfer of the monastery. A bulldozer was 
making its way through the snow to the monastery Treskavec 
(at the altitude of 1300 metres) for three days, just to expel the 
monks, although the archimandrite Sophrony didn’t attend the 
concelebration, but what they knew was that the abbot David 
is the spiritual father of that monastery.
 With this act, once more, they confirmed their 
schismatic consciousness and their false spirituality, because 
every parent would at least try to talk to his child, and not 
expel him in the street with police assistance. 
 Today, we manage somehow, closed in apartments, 
praying for the Divine Providence to fulfil Its intentions.
 They know that if they give us at least one monastery 
or a church, numerous people will start joining us, because 
believing people trust in their spiritual monastic fathers, and not 
the bishops of the “MOC”. We would also like to inform you 
that the monasteries we lived in were made liveable without 
any help from the bishops, for they were left abandoned for 
decades. The bishops especially disliked the relations of our 
spiritual fathers with Mount Athos, because they don’t want to 
have healthy sons, but personless slaves. 
 Respected Elders, we ask You to help us in a way 
that You will consider best for getting out of this situation. 
You must certainly know that the Metropolitan John is kept 
in pretrial detention for 30 days and he will be judged for 
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од нивните братства и сестринства. Во полицијата нè 
притворија триесет часа иако законот дозволува најмногу 
дваесет и четири часа задржување, без да ни кажат за што 
сме обвинети и испитувајќи нè на многу груб начин. За 
тоа време додека нас нè држеа во притвор се случуваше 
нешто невидено: по нарачка на епископите на „МПЦ“ 
полицијата навлезе во нашите манастири и на сила ги 
протера монасите од нив, без никаков судски налог и 
примопредавање на манастирот. До манастирот Трескавец 
кој е на висина од 1300 метри, три дена низ снегот се про-
биваше булдожер само и само за да ги протера монасите 
иако Архимандритот Софрониј не присуствуваше на со-
служувањето, но им беше познато дека Игуменот Давид е 
собрат и духовник во тој манастир.

Со ова уште еднаш ја потврдија нивната схизма-
тичка свест и нивната лажна духовност, затоа што секој 
вистински родител барем би се обидел да поразговара со 
своето дете, а не од дома да го избрка на улица со полицис-
ка асистенција.

Денес, затворени по станови се снаоѓаме како 
што знаеме и умееме молејќи се Божјата Промисла да се 
исполни врз нас.

Тие знаат дека ако ни дадат макар еден манастир 
или една црква броен народ ќе почне да ни се приклучува, 
затоа што верниот народ им верува на своите духовни 
отци, а не на епископите од „МПЦ“. Сакаме уште да Ви 
кажеме дека манастирите за живот ги оспособивме ние без 
никаква помош од епископите затоа што тие со децении 
беа напуштени. На епископите особено им пречеа врските 
што духовните отци ги одржуваат со Света Гора затоа што 
не сакаат да имаат здрави синови, но безлични робови.

Почитувани старци Ве молиме да ни помогнете на 
начин за којшто Вие мислите дека е најдобар за да се излезе 
од оваа ситуација. Сигурно знаете дека Митрополитот 
Јован е задржан во притвор 30 дена и ќе му се суди за 
„поттикнување на верска, расна и национална омраза“ за 
што може да биде осуден од една до пет години затвор, а 
нас останатите нè судеа за „нарушување на јавниот ред и 
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instigating religious, racial and national hatred, for which he 
can be convicted from 1 to 5 years of prison, and the rest of us 
were tried for disturbing the public peace and order. These are 
accusations with an obviously political background. We ask 
You to support us with a letter that we will show before the 
media. In addition, we ask of You to make a statement about 
the former Atonite hierodeacon Nahum of the monastery 
Grigoriou, presently a metropolitan of the schismatic “MOC”, 
who persistently publicly claims the authority of, as he says, 
“his” spiritual father the Cathegoumenos George Kapsanis, 
although it is known to us that he left his elder without his 
blessing. He presents himself as a hesychast and the only one 
who has the prayer of the mind and the heart to the people, , 
and on the other hand we know that he is one of the bishops 
who asked the police to take actions against the monks. He 
says that the problem is not ecclesiastical but political, which 
makes him one of the most dangerous conspirers of the 
schism, because when people hear that he has spent nine year 
on Mount Athos they immediately see him as a serious person. 
We pray you to visibly, with a letter, declare Your opinion, 
in which people will be able to find out the truth about him 
concealed until now.
 Asking for Your prayers, and with the greatest respect 
and love in Christ, Your humble disciplesand like-hearted 
Orthodox monks.
 In the name of the above mentioned monks,
 
 Archimandrite Sophrony
 Abbot David
 Abbot Maxim
 Abbess Kyrana
 Abbes Taisa
 with their brotherhoods and sisterhoods
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мир“. Тоа се обвиненија за коишто на сите им е јасно дека 
се политичка конструкција. Ве молиме да нè поддржите и 
со едно писмо коешто ние ќе го објавиме во медиумите. 
Уште Ве молиме да се изјасните за бившиот светогорец 
јероѓакон Наум а сега митрополит на схизматичката „МПЦ“ 
којшто постојано го експлоатира и јавно се повикува на 
своето светогорско минато и на угледот на почитуваниот 
катигумен на светата обител Григоријат каде што бил 
монах. Продолжува да го вика духовен отец иако нам ни е 
познато дека избега од својот старец без негов благослов. 
Пред луѓето се претставува за исихаст и единствен којшто 
ја има умносрдечната молитва, а од друга страна знаеме 
дека е еден од нарачателите на полициските акции против 
монасите. Тој вели дека проблемот не е еклисиолошки 
туку политички со што станува еден од најопасните 
заговорници на схизмата, бидејќи кога луѓето ќе слушнат 
дека девет години бил на Света Гора си мислат дека се 
работи за сериозен човек. Значи, Ве молиме на видлив 
начин, со едно писмо, да го кажете Вашето мислење со 
што на луѓето конечно ќе им биде кажана вистината за 
него којашто досега беше прикривана.

Просејќи ги Вашите молитви и Вашата помош со 
најдлабока почит и љубов во Христа,

Вашите смирени ученици и еднодушни православни 
монаси на Охридската Архиепископија

Архимандрит Софрониј
Игумен Давид
Игумен Максим
Игуманија Кирана
Игуманија Таиса
со нивните братства и сестринства
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Holy Community
Holy Mount Athos
Karea 
6/19 February 2004

number of protocol F.2/5v/228

To the Most Reverend
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
kyr kyr John
Holy Ohrid Archbishopric

 To Your God-pleasing High Reverence,
we address You with respect in God

 
With great concern and pain in the soul, we were 

informed about the latest happenings through the press, but 
also through the common epistle of the orthodox monastic 
brotherhoods of the Canonic Autonomous Orthodox Ohrid 
Archbishopric from 27.01/09.02.2004 about the temptations 
and persecutions to which You, and Your congregation, are 
exposed, especially the clerics and the chosen in Christ who 
reside into the monastic life, because of Your devotion to the 
Canons and unity of the One, Holy and Catholic Church, we 
come out with this priestly, mutually confirmed letter, to show 
You and those that are with You, the brotherly compassion and 
support of the saintly habitats of the, named by its sanctity, 
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 Света Општина
 Света Гора Атос
 Кареја
 6/19 Февруари 2004
 
 број на протокол Ф.2/5в/228

До Високопреосветениот 
Митрополит велески и повардарски
г. г. Јован
Света Охридска Архиепископија

До Вашето Богочесно Високопреосвештенство,
 благочестиво во Господа Ви се обраќаме

Со голема трогнатост и болка во душата, 
известени за последните случувања преку печатот, но и 
преку заедничкото послание на православните монашки 
братства на Канонската Автономна Православна 
Охридска Архиепископија од 27.01/09.02.2004 г. околу 
искушенијата и прогоните на коишто сте изложени Вие, 
како и Вашата паства, а особено клирот и избраните во 
Христа коишто пребиваат во монашкиот живот, поради 
Вашата предаденост кон каноничноста и единството на 
Едната, Света и Соборна Црква, истапуваме преку ова 
наше свештено, заеднички потврдено писмо, да Ви го 
укажеме Вам и на оние со Вас братското сострадание и 
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Mount Athos and the fathers who endeavor here, praying for 
the prompt establishment of the unity and peace, and God’s 
generous support and comfort.

We should, also, clearly express the truth about the so-
called “hierodeacon from Mount Athos, now Metropolitan” 
Nahum of the “Macedonian Church” which today dwells in 
schism: he left the Holy Monastery of St. Grigoriou without 
permission and blessing, passing in Romania where he was 
ordained into a priestly rank, and later into a bishop by the 
above-mentioned schismatic “church”. He is momentarily 
in a state of disobedience and has no relation with the all-
reverend Abbot of the Holy Monastery of St. Greigoriou 
– Archimandrite George who persistently refuses to see him, 
regardless of the number of times he asked to meet him, 
during which he showed no remorse. Consequently, he falsely 
presents himself as a spiritual child of the above mentioned 
saintly Abbot.

Besides this, we constantly pray before God that, after the 
prayers of Our mutual Mother and Protectress of this holy 
place – the Most Holy Theotokos (Theotokos), you are given 
prompt liberation and calmness from the temptations, for rest 
and joy of the fullness of the Church of Christ, we ask for Your 
God-persuasive prayers and we close with due respect.

All the Representatives and Abbots who are in
the common Assembly of the twenty
Holy Monasteries of the Holy Mount Athos

For the information of: the Orthodox monastic brotherhoods 
of the Holy Ohrid Archbishopric
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поткрепата на свештените живеалишта на светоименитата 
Гора Атонска и на отците коишто во нив се подвизуваат, 
молејќи се за брзото востановување на единството и 
мирот, и штедрата од Бога поткрепа и утеха.

Треба, исто така, јасно да ја изложиме вистината 
во врска со таканаречениот “светогорски иероѓакон, 
а сега Митрополит” Наум на “Македонската Црква” 
којашто денес пребива во раскол: тој замина од овдешната 
Света Обител Григоријат без дозвола и благослов, па 
преминувајќи во Романија беше ракоположен за презвитер и 
после тоа за епископ од претходноспомнатата расколничка 
“црква”. Тој се наоѓа во состојба на непослушание и нема 
никаква духовна врска со сепреподобниот Катигумен на 
Свештената Обител Григоријат - Архимандритот Георгиј 
којшто особено упорно одбива да го прими, колку пати оној 
и да побарал да го сретне, а притоа останува непокајан. 
Следствено, лажно се претставува дека е духовно чедо на 
гореспоменатиот свет Катигумен.

Покрај ова, молејќи се постојано пред Господа за, 
по молитвите на заедничката наша Мајка и Закрилница 
на свештеново место - Пресвета Богородица, да Ви се 
даде брзо избавување и успокојување од искушението, за 
оддишка и радост на полнотата на Црквата Христова, ги 
просиме Вашите богоубедителни молитви и завршуваме 
со должната почит.

                 
Сите Претставници и Претстојатели коишто се во

заедничкото Собрание на дваесетте
Свештени Обители на Света Гора Атонска

Да се известат: Православните монашки братства 
на Светата Охридска Архиепископија
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Orthodox Ohrid Archbishopric
Holy Metropolis of Veles and Vardar Valley

Protocol no.11 dated on 26 February 2004

DISCLAIMER
of the untruths told by the Metropolitan Peter who dwells in 

schism in the TV- show hosted by Stevo Bashurovski 
on 24 February 2004

 
In the show Direct on TV Terra on 24 February 2004, 

in which the Metropolitan Peter who still dwells in schism was 
a guest, many untruths were spoken regarding our personality 
as well as the personalities of the rest of the members of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric. We believe that TV Terra will 
agree to publish this disclaimer, not only because of its legal 
obligations, but also because of its objectivity of information. 
 This disclaimer is not debating with Peter, as we have 
no need whatsoever to do that and for several reasons. First 
of all because every untruth has no essence and it will perish, 
if not in time, then certainly in eternity. But, together with it 
will also perish the one who has spread such an untruth. Thus, 
it is pointless to deal with someone or something that has no 
meaning, that is, eternal existence. And second of all because 
each answer would put us at the same level with him, and this 
is something that we really wouldn’t want, and we shouldn’t. 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТА МИТРОПОЛИЈА ВЕЛЕСКА И ПОВАРДАРСКА

 Протокол бр. 11 од 26.02.2004

ДЕМАНТ
на невистините искажани од Митрополитот Петар кој 
пребива во раскол во емисијата Директно со водителот 

Стево Башуровски на 24.02.2004г.

 Во емисијата Директно на ТВ Тера на 24.02.2004г. 
во која гостин беше Митрополитот Петар кој сеуште 
живее во раскол, беа изречени многу невистини по однос 
на нашата личност како и по членовите на Православната 
Охридска Архиепископија. Веруваме дека телевизија 
Тера, не само заради законската обврзаност, туку и заради 
објективност во информирањето ќе се согласи да го објави 
овој демант по истите. 
 Овој демант не е дебатирање со Петар зашто за тоа 
немаме ама баш никаква потреба и тоа од две причини. 
Прво затоа што секоја невистина нема суштина и таа ќе 
пропадне, ако не во времето, тогаш сигурно во вечноста. 
Но, со неа пропаѓа и оној кој ја пропагирал таа невистина. 
Така, бесмислено е да се занимаваш со некого или нешто 
што нема суштина односно вечно постоење. А, второ, 
затоа што секој одоговор би нè свел на исто рамниште со 
него, што навистина не би сакале и не би смееле.
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 More than 90% of the show consisted of besmirching 
my personality with tasteless words and comparisons of the 
aforesaid with a special accent put on my ethnic origin as well 
as the ethnic origin of the members of the Ohrid Archbish-
opric. If an ethnic origin can be chosen, if one can get out of 
his own skin and change it into another, if one can disregard 
the physical features that impose, and one of these is the eth-
nic affiliation, then I would chose to be a Byzantine, and one 
belonging to the high aristocracy of the czar’s court. This is 
how I would like to feel, but in this case is unimportant. Still, I 
was born in Bitola, by a Macedonian father and a Macedonian 
mother, and what I really want to be is a completely different 
story. However, what a person cannot change because of the 
natural predetermination, he changes by the power of faith. 
And there, in the faith of my grandfathers, “there is neither Jew 
nor Greek” as the apostle Paul says. So by the law of nature I 
am Macedonian, just as are most of the members of the Ortho-
dox Ohrid Archbishopric, even though, under our jurisdiction 
there are Serbs, Greeks, Bulgarians, Albanians, even Gypsies, 
but by faith I am free. That means that with the Macedonians 
I am Macedonian, but with the Gypsies I am a Gypsy, and all 
this just to win them over for Christ, as the apostle Paul in a 
different place. In other words, I don’t think of ethnic origin as 
the person’s most important belonging, and neither do I give 
up my own ethnic belonging. Just as no one asked me whether 
I wanted to be born, also, no one has ever asked me if I want 
to be Macedonian. I do not know what position I will take on 
Peter’s scale, who probably invented some sort of a scale to 
measure the Macedonian in every person, just as it is done 
with the potatoes on the market place, but, however, by the 
genetical features of my identity I am Macedonian. 
 It seems pretty distasteful when you hear out of the 
mouth of a person for whom you expect to be spiritual such 
hearsay and gossip unsuitable even for old ladies. To speak 
of the embezzlements the Bishop John has done, when even 
the birds in Bitola know how much of the church money was 
taken from the aforesaid by the savings bank TAT, the interest 
rate of which filled his pockets, to speak of money stolen by 
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  Повеќе од 90% од емисијата беше валкање на мо-
јата личност со невкусни зборови и споредби на гореспоме-
натиот, најголем акцент даде на мојот национален дрес и на 
дресот на припадниците на Охридската Архиепископија. 
Ако националноста може да се бира, ако значи може да 
се излезе од една кожа и да се влезе во друга, ако може да 
се занемарат физичките карактеристики на личноста кои 
принудуваат, а помеѓу кои се вбројува и националната 
припадност, тогаш јас би одбрал да сум византиец. И 
тоа од онаа висока аристократија на царскиот двор. Така 
барем сакам да се чувствувам, но тоа во случајов не е 
битно. Сепак сум роден во Битола, од татко Македонец 
и мајка Македонка, а тоа што јас сакам да бидам тоа е 
друга приказна. Но, она што човек не може да го измени 
заради природната предпоставеност, го менува со силата 
на верата. А, таму, во верата на моите дедовци „нема ни 
Евреин ни Грк” вели апостол Павле. Значи по законот на 
природата сум Македонец, како и повеќето припадници на 
Православната Охридска Архиепископија, иако под наша 
јурисдикција има : Срби, Грци, Власи, Бугари, Албанци, 
па дури и Роми, но по вера сум слободен. Тоа значи дека со 
македонците сум македонец, но со циганите Ром, сè само 
за да ги придобијам за Христа, како на друго место вели 
апостол Павле. Со други зборови, не сметам дека најважна 
припадност на човекот е неговиот национален дрес, 
ниту пак од друга страна се откажувам од сопствената 
национална припадност. Како што никој не ме прашал 
дали сакам да се родам, така никој не ме прашал нити 
дали сакам да бидам Македонец. Не знам на кое место 
ќе се најдам на скалата на Петар кој веројатно измислил 
некоја вага со која ја мери македонштината како што тоа 
се прави со компирите на пазар, но јас по физичките карак-
теристики на мојот идентитет сум Македонец. 
 Изгледа прилично невкусно кога од устата на 
некого за кого очекуваш да биде духовен излегуваат 
чаршиски муабети и оговарања недолични и за бабите 
во Генимаале. Да говориш колку проневери направил 
Владиката Јован, кога и пилците во Битола знаат колку 
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the monks of the Orthodox Ohrid Archbishopric, and to forget 
that there is no believer in Macedonia who doesn’t know that 
Peter provided houses and cars for all his nephews of his for-
mer wife then you must be with a really short-term memory. 
There is no monk that he ordained that stayed with him. This 
last thing will be better understood by the monks. If I have 
indeed embezzled so many capital assets, as is said through 
the media, then why did they keep quiet and wait for the Me-
tropolis of Veles and Vardar Valley to accede to liturgical and 
canonical unity with the other Orthodox Churches, and then 
blame the Metropolitan John? 
 But to blame the Metropolitan John as well as the 
monks and nuns of the Orthodox Ohrid Archbishopric that 
their goal is to ruin the state is an actual proof of utter weak-
ness. It is seeking for false protection, protection from the 
state. We say false because so far history hasn’t shown that 
the state can protect the Church, where on the other hand, the 
Church has the power to protect the state. The Church that 
waits protection from the state is to be pitied. But there is noth-
ing else left for Peter and his company. To exult over the burn-
ing of John’s monastery, to call him a psychopath, a term so 
bland that it is not used even for the people who are admitted 
to mental asylums is not only weakness, it is called despair. 
 The self-delusion that his propaganda against the Or-
thodox Ohrid Archbishopric, which he calls a Serbian wing, 
will succeed seems quite clumsy. The Orthodox Ohrid Arch-
bishopric is an autonomous Orthodox Church, just as are the 
Orthodox Churches in Finland, Ukraine, Estonia, Japan etc. As 
each Church belongs to the people who are the members there-
of, so does the Orthodox Ohrid Archbishopric, it belongs to 
the people who live on the territory of the R. Macedonia. The 
prevalent percentage of the people is Macedonian, although, 
as we mentioned before, there are also other nationalities. 
The Orthodox Ohrid Archbishopric is an autonomous Church 
and is under no one’s jurisdiction. It is self-ruled by a Holy 
Synod of Bishops consisted of native bishops, all of Mace-
donian ethnic origin and citizens of the R. Macedonia. The 
difference between the Orthodox Ohrid Archbishopric and the 
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црковни пари на гореспоменатиот му изеде ТАТ од 
чии камати се полнеа неговите џебови, да зборуваш за 
украдени пари од страна на монасите кои и пристапија 
на Православната Охридската Архиепископија, а да не 
се сеќаваш дека нема верник во Македонија кој не знае 
дека со куќи и коли токму Петар ги обезбеди сите внуци 
по линија на неговата бивша сопруга е тогаш навистина 
треба да си со кратко паметење. Досега нема монах што 
го замонашил, а да не му избегал. Но, ова последново 
повеќе ќе го разберат монасите. Ако, пак, навистина сум 
проневерил толку материјални средства  за кои се говори 
по средствата за информирање тогаш зошто се молчело и 
се чекало велеската и повардарска Митрополија да влезе 
во лигургиско и канонско единство со Православните 
Цркви па потоа Митрополитот Јован да биде обвинуван?
 Но, да се обвини дека Митрополитот Јован и 
монасите и монахињите на Православната Охридска 
Архиепископија имале цел да ја уриваат државата, е тоа 
навистина е израз на крајна немоќ. Тоа е потрага по лажна 
заштита, по заштита од државата. Велиме лажна зашто до 
сега историјта не покажала пример дека државата може 
да ја заштити Црквата, а Црквата има сила да ја заштити 
државата. Тешко на Црква што ќе чека да биде штитена од 
државата. Но, што му останува сега на Петар и дружината. 
Да се сити што на Јован му го запалија манастирот. Да го 
нарече психопат. Така како што е невкусно да се нарекуваат 
дури и оние кои лежат во душевна болница. Тоа веќе не е 
само немоќ, тоа се вика очај.
 А, да се залажува, пак, себеси дека ќе му успее 
пропагандата против Православната Охридска Архиепи-
скопија која тој ја нарекува српска експозитура изгледа 
поприлично несмасно. Православната Охридска Архи-
епископија е автономна православна Црква, како што е 
автономна Православната Црква во Финска, во Украина, 
во Естонија, во Јапонија. И како што секоја Црква е на 
народот кој е нејзин член, така и Православната Охридска 
Архиепископија е на народот кој живее на територијата 
на Р. Македонија. Најголемиот процент од тој народ се 
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Macedonian Orthodox Church is the fact that the latter dwells 
in schism and is not recognized by any other Orthodox Church 
in the world. The seven bishops of the schismatic Macedonian 
Orthodox Church have managed to persuade the state leader-
ship to protect their skin even at the price of immense loss of 
the country’s international reputation. However, this is more at 
the fault of the Government, for it thinks that it can protect the 
Cominternally produced schism through the usage of repres-
sive measures. 
 The Church is “One Holy Catholic and Apostolic.” At 
least this is how we have been taught by the apostles and the 
fathers of the church. This is why it is impossible for those 
who dwell in schism to be a Church just as those who are rec-
ognized. To deceive oneself that despite being in schism you 
are still a Church is completely incorrect and incompatible 
with the theology of the Orthodox Church. And to teach the 
others that there is salvation in the schism is utterly impious, 
to be more precise, it is the greatest sin a man can do, and the 
Gospel terms it as “blasphemy of the Holy Ghost”. This is the 
sin of the aforesaid, the subject to this disclaimer.

The disclaimer is signed by:
 
 + John

Metropolitan of Veles and Vardar Valley and 
Exarch of Ohrid   
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Македонци, но како што рековме погоре има и други 
националности. Православната Охридска Архиепископија 
е автономна Црква и не е под ничија јурисдикција. Таа 
се самоуправува од Свет Архијерејски Синод кој го со-
чинуваат домородни епископи, сите со македонско потек-
ло и државјани на Р. Македонија. Разликата помеѓу Право-
славната Охридска Архиепископија и Македонската Пра-
вославна Црква е само во тоа што оваа вторава е во раскол 
и не е призната од ниту една Православна Црква во светот. 
Седумтемина епископи на расколничката Македонска 
Православна Црква успејаа да го убедат државниот врв 
да ја штити нивната кожа по цена на огромни загуби на 
угледот на земјата на меѓународен план. Но, тоа е повеќе 
вина на владата, што мисли дека може со репресивни 
методи да го заштити расколот од коминтерновски 
происход. 
 Црквата е „една света соборна и апостолска”. Барем 
така сме примиле од апостолите и отците на Црквата. 
Затоа, не може да бидат Црква и оние кои се во раскол, 
и оние кои не се признати. Да се замајуваш дека и покрај 
тоа што си во раскол, сепак си Црква, е сосем погрешно и 
неспоиво со теологијата на Православната Црква. Да ги 
учиш пак другите дека има спасение во расколот е крајно 
непобожно, поточно речено тоа е најголемиот грев што 
човек може да го направи, а Евангелието него го нарекува 
„хула на Светиот Дух”. Таков грев прави гореспоменатиот 
кој беше предмет на овој демант.
 

 Демантот го потпишува:
 
 М И Т Р О П О Л И Т
 + Јован велески и повардарски и Eгзарх охридски



506       

Orthodox Ohrid Archbishopric
Holy Synod of Bishops

 Protocol no. 60 dated on16 March 2004

 To
 The Parliament of the Republic of Macedonia
 The Government of the Republic of Macedonia
 The Republic Judicial Council and 
 The Supreme Court of the Republic of Macedonia

Dear Mr. Jordanovski, and gentlemen representatives 
in the Parliament of the Republic of Macedonia,

Obligated by the Holy Synod of Bishops of the Or-
thodox Ohrid Archbishopric, with Decision no.51/04, to file 
a protest to the Parliament, the Government, the Republic 
JudicialCouncil and the Supreme Court of the Republic of 
Macedonia, against the brutal violation of the basic human 
right to freedom of religious confession conducted by the state 
institutions in the Republic of Macedonia, we address You ex-
pecting of you to look into the following facts and to give us 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД

 Протокол бр. 60 од 16.03.2004

До
Собранието на Р. Македонија
Владата на Р. Македонија
Републичкиот судски совет и
Врховниот суд на Р. Македонија

 Почитуван г-дине Јордановски, и господо пратени-
ци во Собранието на Р. Македонија

 Задолжени од страна на Светиот Архијерејски 
Синод на Православната Охридска Архиепископија со 
одлука бр. 51/04 да упатиме протест до Собранието, Вла-
дата, Републичкиот судски совет и Врховниот суд на Р. 
Македонија заради бруталното кршење на основното 
човеково право на слободата на вероисповедта кое орга-
низирано, од страна на државните институции се врши 
во Р. Македонија, се обраќаме до Вас во очекување да ги 
разгеледате долупосочените факти и по истите да ни даде-
те соодветни одговори.
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appropriate answers for the same.
 On 23 January 2004, the Parliament of the Republic 
of Macedonia, being the highest legislative body, reached a 
Decision for support of the autocephaly of the Macedonian Or-
thodox Church. Despite it being against the Constitution of the 
Republic of Macedonia, according to which the state is sepa-
rated from the Church, the Orthodox Ohrid Archbishopric, as 
a religious community in the Republic of Macedonia, to which 
the Government of the RM, against all administrative regula-
tions still hasn’t given the answer whether it will register it, 
has nothing against one such support if the one is not contrary 
to the religious rights and freedom of those who do not wish to 
be identified as members of the MOC. According to our inter-
pretation, which you are not obliged to take into consideration, 
there is no legal possibility for a direct interference of the Par-
liament in the work of the religious communities, by reaching 
acts of support for one and at the same time disqualifying an-
other. What else would make the separateness of the state from 
the religious communities? If the Parliament reaches declara-
tions and laws to support someone and humiliate another; if 
the Government creates conditions for unobstructed develop-
ment of one religious community, and persecutes and pushes 
into catacombs another; if the Court holds as untouchable the 
members of some religious confession, and those of another as 
subject to investigations and trials, then what makes the Con-
stitutional separateness of the state from the Church? We pose 
this question before the aforesaid state institutions in the name 
of the faithful of the Orthodox Ohrid Archbishopric, but that 
same question, today, is being posed to those same institutions 
by the entire democratically oriented international public. 
 To begin with, the act of the Parliament , at least ac-
cording to our comprehension, is contradicting the Constitu-
tion of the Republic of Macedonia, but the text of the Declara-
tion is also contrary to the international conventions regarding 
the human rights to a freedom of religious confession. The 
first item of the Declaration says that the Parliament “…sup-
ports the autocephalous status and unity of the Macedonian 
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 На 23 јануари 2004г., Собранието на Р. Македонија 
во својство на највисок законодавен дом, донесе Деклара-
ција за поддршка на автокефалноста на МПЦ. И покрај 
што тоа е спротивно на Уставот на Р. Македонија според 
кој државата е оддвоена од Црквата, Православната 
Охридска Архиепископија како верска заедница во Р. 
Македонија на која Владата на Р. Македонија недолично 
на сите админстративни норми сеуште и нема дадено 
одговор дали ќе ја регистрира, нема ништо против една 
таква поддршка, во колку истата не е противна на верски-
те слободи и права на оние кои не сакаат да бидат иденти-
фикувани како припадници на МПЦ. Според нашето тол-
кување кое не сте должни да го земете во предвид, нема 
никаква правна можност за такво директно мешање од 
страна на Собранието во работите на верските заедници, 
донесувајќи поддршка за некого и дискфалификувајќи го 
друг. Во што би се состоела друго уставната оддвоеност 
на државата од верските заедници? Ако Собранието со де-
кларации или закони поддржува некого, а унижува друг, 
ако Власта прави услови за непречен развој на една верска 
заедница, а некоја друга ја гони и турка во катакомби, ако 
Судот припадниците на некоја верска конфесија ги држи 
за недопирливи, а другите ги подложува на истраги и су-
дења, тогаш во што е уставната оддвоеност на државата 
од Црквата ? Тоа е прашање кое од името на верниците на 
Православната Охридска Архиепископија го поставуваме 
до горенаведените државни институции, но тоа исто пра-
шање денес го поставува до тие институции и целата демо-
кратски ориентирана меѓународна јавност.
 Од една страна, постапката на Собранието, барем 
според нашите согледувања е спротивна на Уставот на 
Р.М., но, текстот на самата Декларација е спротивен и на 
меѓународните конвенции за човекови права за слобода на 
вероисповеста. Во првата точка на Декларацијата се вели 
дека Собранието „...го поддржува автокефалниот статус 
и единството на Македонската православна црква”. Тоа 
значи дека секој кој не сака да биде во единство со МПЦ, 
од страна на Собранието, по автоматизам бидува третиран 
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Orthodox Church”. This means that anyone who doesn’t wish 
to be in unity with the MOC, according to the Parliament, is 
automatically treated as an adversary of the issue declared. 
Contrary to the Constitution, but also contrary to the interna-
tionally guaranteed human rights to freedom of religious con-
fession, there is violation of the rights of those who consider 
themselves to be faithful of the Orthodox Christians faith and 
do not wish to belong to the MOC. They have no alternative 
to decide freely whether they will be in unity with the MOC, 
which is supported with a Declaration by the Parliament as 
the only church of Orthodox confession, or if they will belong 
to another religious community which preaches the Orthodox 
Christian faith, and is not in unity with the MOC, such as the 
Orthodox Ohrid Archbishopric. Their freedom of choice will 
be treated as contrary to the Declaration and the same will be 
accused that they not only work against the unity of the MOC 
supported by the Parliament of the Republic of Macedonia, 
but also against the Parliament itself, that is, the state that sup-
ports the unity of the MOC. The legal consequences from this 
Declaration remain to be seen in the course of time, but the 
social and psychological consequences are obvious. Not only 
did the declaration inflict immeasurable consequences to the 
international reputation of the state, but the effects of the same 
are destructive for the citizens of the Republic of Macedonia. 
The first item of the declaration makes division of the citizens 
into those who agree to support the MOC and those who dis-
agree with the same, but every person more acquainted with 
the problems already knows that this is only an introduction to 
the Law for the religious communities with which the one who 
disagrees to be in unity with the MOC will not be only peace-
fully observed. The Declaration prepares ground for the new 
Law according to which everyone who refuses to be in unity 
with the MOC will be treated as if working against the law.
 To make it even more convincing and psychologically 
overpowering for those who would dare not to think like that, 
the Parliament does the same in item two of the Declaration. 
Even in items three and four it is mentioned that the Assembly 
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како противник на декларираното. Противуставно, но 
и против меѓународно загаранираните човекови права 
на слобода на вероисповеста се повредуваат правата на 
оние кои себе си се сметаат за верници на православната 
христијанска вера, а не сакаат да припаѓаат на МПЦ. Тие 
немаат алтернатива слободно да одлучат дали ќе бидат 
во единство со МПЦ која е декларативно поддржана 
од Собранието како единствена црква со православна 
вероисповест или ќе припаѓаат на некоја друга верска 
заедница која ја проповеда паравославната христијанска 
вера, а не е во единство со МПЦ, како што е тоа случајот 
да речеме со Православната Охридска Архиепископија. 
Секоја нивна слобода на избор ќе се третира како прo-
тивдекларативна и истите ќе бидат обвинувани дека не 
само што работат против единството на МПЦ за кое 
го поддржува Собранието на Р.М., туку против самото 
Собрание односно државата која се залага за единство 
на МПЦ. Правните последици од оваа декаларација ос-
танува да се видат со текот на времето, но социјалните 
и психолошките последици се очебијни. Не само што 
самата декларација направи непроценливи последици по 
меѓународниот углед на државава, туку ефектите на ис-
тата се насочени деструктивно и против самите граѓани 
на Р.М. Првата точка на декларацијата прави поделби на 
народот во Македонија по верска основа. Декларацијата 
ги дели граѓаните на оние кои се согласуваат со истата да 
биде поддржана МПЦ и на оние кои не се согласуваат на 
тоа, но секој кој е поупатен во проблемите веќе знае дека 
ова е само вовед во Закон за верските заедници со кој нема 
мирно да се посматра оној кој не се согласува да биде во 
единство со МПЦ. Декларацијата подготвува терен за но-
виот Закон според кој секој кој не ќе биде во единство со 
МПЦ ќе се третира всушност како да работи против за-
конот.
 За да биде уште поубедливо и психолошки уш-
те попоразно за оние кои би се дрзнале да не мислат 
така, Собранието истото го прави и во втората точка 
од Декларацијата. Дури во третата и четвртата точка се 
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“…will continue to work on the affirmation of the religious 
freedom…”, but it is clear to everyone that the Declaration 
does not start from item three and four, but from the first item, 
and that the third and fourth are meaningless without the first 
and the second item. So you cannot reach to the freedom of 
religious confession declared in item three, unless you have 
necessarily declared that you are in unity with the MOC.
 We will feel free to say that precisely the reaching of 
this Declaration, together with all the prerequisites created 
by the law enforcement authorities in the last year and a half, 
contributed to the emergence of such extremism and religious 
fanaticism that there were attempts of lynch of the high hier-
archy of the Orthodox Ohrid Archbishopric, humiliation of the 
nuns, burning of monasteries. The prerequisites of the execu-
tive authorities are not only created through legal irregularities 
and psychological torments, but also through aggressive, re-
pressive affliction of the basic human rights to the freedom of 
religious confession. First, in July 2002, we, the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley John, together with our associates, 
were expelled in the street without a court warrant. Later, that 
same month, the same participated in the expelling, once again 
without a court warrant, from the monastery of St. great-mar-
tyr George in Negotino. In July 2003 we were arrested and 
put in temporary detention for committing a “great sin”, we 
wanted to baptize my niece from our sister in the temple St. 
great-martyr Dimitry in Bitola. During the course of the year 
2003, the police conducted several searches in the seat of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric, of the appendage of the mon-
astery St. John Chrysostom, as well as of the vehicle of the 
bishop Joachim. They placed us in catacombs, we officiate in 
an apartment of 50 m2, and now they want to expel us from 
there. On 11 January 2004 the police arrested us, the bishop 
Marko and all the monks and nuns present in the chapel in 
which we celebrated the Liturgy. On the following day, they 
released everyone but me. Later the Court dropped all charges 
against these people, for they had no guilt before the law, but 
the purpose of the arrest was to detain them in the police sta-
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споменува дека Собранието „... ќе продолжи да работи 
за афирмирање на слободата на вероисповедта...”, како 
и „... надградување на одностие на заемно почитување 
и соработка меѓу народите и земјите од своето непос-
редно опкружување...” Но, на секого му е јасно дека 
Декларацијата не почнува од третата и четвртата точка, 
туку од првата, и дека третата и четвртата не важат без 
првата и втората. Така, не може да се стигне до слободата 
на вероисповедата која се декларира во третата точка, ако 
претходно по декларирана нужност од првата и втората 
точка не си во единство со МПЦ.
 Ќе бидеме слободни да речеме дека токму донесу-
вањето на оваа Декларација, заедно со сите предуслови 
кои ги направи извршната власт последниве година и пол, 
допринесе за појава на екстремизам и верски фанатизам 
до таа мера да се појават обиди за линч на високата 
јерархија на Православната Охридска Архиепископија, 
да се понижуваат монахињите, да се палат манастирите. 
Предусловите, пак, кои ги направи извршнта Власт не се 
само преку правни недоследности и психолошки тортури, 
туку насилно, со примена на репресија повредување на 
основните човекови права на слобода на вероисповедта. 
Прво, уште во јули 2002г., нас, Митрополитот велески и 
повардарски Јован, заедно со нашите придружници нè 
избрка на улица без судски налог. Потоа, истиот месец, 
учествуваше и во бркањето, повторно без судски налог 
и од манастирот Св. вмч. Георгиј во Неготино. Во јули 
2003г. нè уапси и не стави во притвор пет дена затоа што 
направивме „голем грев”, сакавме да ја крстиме нашата 
внука од сестра во храмот Св. вмч. Димитриј во Битола. 
Во текот на 2003г. полицијата направи повеќе претреси во 
седиштето на Православната Охридска Архиепископија, 
во метохот на манастирот Св. Јован Златоуст, како и во 
возилото на епископот Јоаким. Не внесоа во катакомби, 
служиме во стан од 50м2, сега сакаат и од таму да нè 
избркаат. На 11 јануар 2003г. полицијта нè уапси нас, 
Епископот Марко и сите монаси и монахињи кои се најдоа 
во параклисот во кој служевме Литругија. Наредниот 
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tion so that they would not resist while the police expelled all 
the other monks and nuns that acceded to the Orthodox Ohrid 
Archbishopric, once again without a court warrant.
 The court authorities, just as the Parliament and the 
Government, support the MOC, but at the damage of the re-
ligious freedom and rights of those who do not belong to the 
MOC. The temporary arrest became a customary measure of 
oppression, thus, once we were held in custody for 5, and an-
other time for 20 days. After they “put us in our place” with 
the five days of temporary arrest in July 2003, in January 2004, 
they ordered a much longer period to “change my mind”. After 
the intervention of many Governmental and Nongovernmental 
institutions from abroad we were released after 20 days, al-
though there was a decision to hold us in a pre-trial detention 
until the beginning of the court proceedings, which could have 
been after three months, and as we can see, the same still hasn’t 
even been scheduled contrary to the Constitution and the Law 
of the Religious Communities and Religious Groups, we were 
sentenced to a year and a half of a suspended sentence for the 
criminal act of “autocracy”, despite the fact that the Church 
is separated from the state, and despite the fact that the deci-
sions of the religious communities are of an internal character 
and apply only to the area of work of the religious community 
itself. There is an investigation for a financial embezzlement, 
although there still hasn’t been a trial for that, but in order not 
to leave us at our peace for too long, we will certainly be tried 
for “instigating national and religious hatred.” In the mean-
time, no one asked oneself, how is it possible for a bishop who 
serves to Christ’s Gospel, known to be a Gospel of love and 
peace, to instigate hatred of any sort?
 Nevertheless, the more unjust thing, conducted by the 
courts, is that the oppression is carried out not only over the 
clergy, but also over the civilian members of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric, all with the purpose to “change their 
mind” and to give up their faith. Near the end of year 2002 
there was an initiative by a group of citizens to organize a 
citizen’s association with the name “St. John Chrysostom”. 
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ден освен мене сите другите беа ослободени. Подоцна 
судот ги ослободи од сите обвиненија, бидејќи немаа ни-
каква вина пред законот, но целта на апсењето беше да 
се задржат во полициска станица за да не пружат отпор, 
додека полицијта ги брка другите монаси и монахињи од 
манастирите кои пристапија кон Православната Охридска 
Архиепископија, и повторно без судски налог. 
 Судските власти, исто така како и Собранието и 
Владата, ја поддржуваат МПЦ, но на штета на верските 
права и слободи на оние кои не се припадници на МПЦ. 
Притворот им стана вообичаена мерка за притисок, така 
што во една прилика ние бевме во притовор 5, а во друга 
20 дена. Откако не нè „опаметија” со петте дена притвор 
во јули 2003г., во јануар 2004г., ни одредија многу подолог 
период за „преумување”. Благодарение на интервенцијата 
на многу владини и невладини институции од странство 
бевме ослободени после 20 дена иако имавме решение да 
останеме во притвор до почетокот на судскиот процес кој 
можеше да биде и после три месеци, како што се покажа 
бидејќи истиот до денес не е закажан. Спротивно на Уставот 
и на Законот за верски заедници и религиозни групи бевме 
осудени на една година затвор условно за кривично дело 
„самовластие”, и покрај тоа што Црквата е одделена од 
државата, и покрај тоа што одлуките на верските заед-
ници се од интерен карактер и важат само во областа 
на дејстување на верската заедница. Се врши истрага за 
злоупотреби на финансии иако до сега нема судење за тоа, 
но затоа за да не останеме долго време мирни, скоро ќе 
бидеме судени за „распалување на национална и верска 
омраза”. Во меѓувреме, никој не се прашал, како е можно, 
еден епископ кој му служи на Евангелието Христово кое е 
познато како евангелие на љубовта и мирот да распалува 
омраза од било кој вид?
 Но, она што е уште понеправедно, а се прави од 
стрaна на судовите е притисокот кој се врши не само врз 
свештенослужителите туку и врз цивилните припадници 
на Православната Охридска Архиепископија сè со цел и 
тие да се „преумат” и да се откажат од верата. При крајот 
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Because the judge who was supposed to register the asso-
ciation found the name too religious, despite the fact that all 
conditions for formation of the association were realized, the 
association was not registered. Then the name “Sisterhood An-
astasia” was suggested, of course with a new request and new 
expenditures, but this also wasn’t registered. Finally, after sev-
eral months, the judge agreed for the name to be only “Anas-
tasia” without any additions. Another case is when the sisters 
from the monastic sisterhood St. John Chrysostom wanted to 
register a company so that they could work something to make 
their living. The suggestion that the firm carries the name “Iko-
nomia Obitel” was rejected and the firm was not registered. 
The appeal has been stuck for several months somewhere in 
the Supreme Court and there hasn’t been an answer. In the 
developed democracies, this would be treated as an attempt to 
murder, because someone is denied to earn his living through 
his own work.
 Not out of sentimentality, but because of justice and 
truth, we would like to awaken the conscience of those who 
will have the opportunity to read the content of this protest so 
that they will be able to understand how difficult it is to con-
fess in these conditions that you belong to the Orthodox Ohrid 
Archbishopric. To be persecuted, expelled, humiliated, to have 
your own safety threatened, and all this with the support of the 
institutions of the system, only because you want to be true to 
your faith and convictions without using any violent methods 
to harm the others, is absolutely unbelievable for the epoch 
we live in. This religious intolerance is typical of the Middle 
Ages, but now, in the twenty first century after Christ, to have 
this intolerance supported by the state institutions is only typi-
cal for the countries that have for a Constitution the Muslim 
religious law, such as Saudi Arabia.
 We, as a high hierarchy of the Orthodox Ohrid Arch-
bishopric, together with all the clergy and monasticism, to-
gether with the faithful people, who regardless of their number 
should have ensured religious rights, we pray and we plead the 
state institutions only to secure us with the basic minimum of 
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на 2002г., до судот во Битола се поднесе иницијатива од 
група граѓани за организирање на граѓанско здружение со 
име „Св. Јован Златоуст”. Бидејќи судијата кој требаше да 
го регистрира здружнието името му звучело религиозно, и 
покрај тоа што беа исполнети сите услови за регистрација, 
здружението не беше регистрирано. Потоа го предложија 
името „Сестринство Анастасија”, секако со ново барање 
и нови трошоци, но и тоа не беше регистрирано. На крај 
после неколку месеци судијата се согласи името да биде 
само „Анастасија” без никакви додатоци. Друг случај е кога 
сестрите од монашкото сестринство Св. Јован Златоуст 
сакаа да регистрираат фирма за да можат со нешто да се 
занимаваат за да се преживее. Предлогот фирмата да го но-
си името „Икономија Обител” беше одбиен и фирмата не 
беше регистрирана. Жалбата по тоа веќе неколку месеци 
е заглaвена во Врховниот суд и нема никаков одговор. Во 
развиените демократии, ова се тертира како обид за убис-
тво бидејќи некому му се спречуваат условите со сопствен 
труд да работи и да преживее.
 Не заради сентименталност, но заради правда и вис-
тина, сакаме да ја разбудиме совеста на оние кои ќе имаат 
прилика да ја читаат содржинта на овој протест, да сфатат 
колку е во вакви прилики тешко да се исповеда дека при-
паѓаш на Православната Охридска Архиепископија. Да 
бидеш гонет, протеруван, понижуван и да имаш закани 
по сопствената безбедност и сето тоа со поддршка на 
институциите на системот, само заради тоа што сакаш да 
бидеш доследен на својата вера и убедувања, без притоа 
со некакви насилнички методи да им пакостиш на другите 
е крајно неверојатно за епохата во која живееме. Таквата 
верска нетолеранција е карактеристична за средниот век, 
но сега, во дваесет и првиот век после Христа да има 
таква нетолеранција и тоа поддржувана од државните 
институции својствено е само за земјите кои за свој Устав 
го имаат шеријатското право како што е на пример Сауди 
Арабија.
 Ние како висока јерархија на Православната Ох-
ридска Архиепископија, заедно со сето свештенство и 
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those rights. We ask only for that which belongs to us accord-
ing to the international conventions on the human rights and 
according to the Constitution of the Republic of Macedonia. 
We ask for the right, without being persecuted, maltreated, 
humiliated and oppressed by the institutions of the system, to 
be permitted to gather and serve to God. We haven’t done any 
harm to anyone, nor do we intend to do so. The faith of the 
Orthodox Church is a faith of love and peace. It is not directed 
against anyone, but on the contrary, it serves for the salvation 
of all. The good will of the state institutions to stop the oppres-
sion and maltreatment conducted on religious grounds in the 
Republic of Macedonia will be seen if the Government regis-
ters the Orthodox Ohrid Archbishopric in the Registry of the 
Religious Communities, for which there are fulfilled conditions 
and filed requests. This will give legal grounds for the freedom 
of religious confession of the members of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric, and no one will be able to wonder if there is 
any religious freedom for some in the Republic of Macedonia. 
The Court should cease all prosecutions of the members of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric and related to the dealings of 
the Church. Neither does the state nor does the worldly court 
have the right to interfere in the internal affairs of the Church. 
What makes the state separated from the Church if the worldly 
court tries for church affairs. We do not ask that the members 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric be protected from court 
investigation or court proceedings for affairs for which make 
them respond before the Constitution and the Law, but to try 
them for acts related to the freedom of thought and religious 
confession is beyond any understanding and legal effect.
 Finally, we would like to make you remember if there 
was ever in the history use of oppression to suffocate a certain 
religious movement, or in the ultimate case, to destroy a cer-
tain heresy. All attempts to use force to influence the freedom 
of religious confession ended and will end with failure. The 
force used in war creates victorious ones and defeated ones. 
The force used in religious disagreements creates martyrs for 
the faith, so there are never defeated ones. Quite the opposite, 
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монаштво, задно се верниот народ кој без разлика на 
бројот треба да има загарантирани верски права, про-
симе и молиме од државните институции само да ни 
го обезбедат елементарниот минимум на тие права. Ба-
раме само она што ни следува и според меѓународните 
конвенции за човекови права и според Уставот на Р.М. Да 
имаме право, без да нè гонат, малтретираат, понижуваат и 
да вршат репресии институциите на ситемот да можеме да 
се собираме и да му служиме на Бога. Нити досега некому 
сме му пакостеле, ниту отсега тоа ќе го правиме. Верата 
на Православната Црква е вера на љубовта и мирот. Таа не 
е насочена против некого, напротив таа е за спасение на 
сите и на сè. Добрата волја на државните институции да ги 
прекинат сите угнетувања и малтретирања кои ги вршат 
по верска основа во Р.М. ќе се види по тоа дали Владата ќе 
ја регистрира Православната Охридска Архиепископија 
во регистирот на верските заедници за што веќе одаммна 
постојат услови и барања. Со тоа ќе се даде законска 
основа за слобода на вероисповедта на припадниците 
на Православната Охридска Архиепископија и никој ве-
ќе тоа не ќе може да го стави под сомнеж како што до 
сега за многумина порекнуваат дека во Р. Македонија 
воопшто има верска слобода. Собранието треба да ја 
повлече дискриминаторскта Декларација за поддршка на 
автокефалноста на МПЦ и да донесе нов Закон за верски 
заедници во согласност со меѓународните конвенции за 
човекови права за слобода на вероисповедта. Судот, пак, да 
ги прекине сите судења на припадниците на Православната 
Охридска Архиепископија, а кои се врзани за работата на 
Црквата. Ниту државата, ниту световниот суд има право 
да се меша во внатрешните работи на Црквата. По што 
е друго државата оддвоена од Црквата, ако за црквени 
работи суди световниот суд. Не бараме припадниците на 
Православната Орхидска Архиепископија да бидат заш-
титени од судска истрага и судски претреси за работи за 
кои се одговорни пред Уставот и Законот, но да се судат за 
дела поврзани со слободата на мислата и вероисповедта е 
надвор од секое разбирање и спроведување на правото.
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the defeat caused by the use of force is the greatest religious 
victory. During the ages when the Christians confessed the 
faith with their blood, which makes the first three centuries 
after Christ, Tertulian writes down: “The blood of the martyrs 
is seed for new Christians”. It is up to you gentlemen, to whom 
this letter is addressed, to decide whether the Orthodox Ohrid 
Archbishopric will grow through martyrdom or through its 
free mission. Whatever the way it will remain, for in the end, 
the only thing that will remain is the Church.
 
 With due respect,

   
 + John
 Chairman of the Holy Synod of Bishops
 Metropolitan of Veles and Vardar Valley and 
 Exarch of Ohrid

 Enclosure: the first and the second request for opinion 
addressed to the Commission for Relations with the Religious 
Communities and Religious Groups. 
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 На крај, сакаме само да потсетиме, дали некогаш во 
историјата се случило со примена на репресии да се загуши 
некое верско движење или во краен случај да се уништи 
некое кривоверие односно ерес. Сите обиди со сила да 
се влијае на слобдата на вероисповеста завршувале и ќе 
завршуваат со неуспех. Силата употребена во војни соз-
дава победени и поразени. Силата употребена во верски 
расправии создава маченици за верата, така што никогаш 
нема поразени. Напротив, поразот предизвикан од при-
мена на сила е најголема верска победа. За времето кога 
христијаните за верата сведочеа со својата крв, во привите, 
значи, три века после Христа, Тертулијан ќе запише: „Крв-
та на мачениците е семе за нови христијани”. Во вас гос-
подо до кои е упатено писмово е власта да определите 
дали Православната Охридсака Архиепископија ќе се 
множи преку мачеништво или преку слободна мисија. Но, 
и вака и така таа ќе опстане зашто на крајот од сè останува 
само Црквата.
 Со должна почит,

Претседател на Светиот Архијерејски Синод
М И Т Р О П О Л И Т
+Јован велески и повардарски и Eгзарх охридски

Прилог: Прво и второ барање за мислење упатено до 
Комисијата за односи со верските заедници и религиозни 
групи
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 To 
 The Court of Human Rights in Strasbourg
 The Commissariat of the EU in the 
 Republic of Macedonia
 The Mission of OSCE in the Republic of Macedonia
 The USA Embassy in the Republic of Macedonia
 The Helsinki Committee in the 
 Republic of Macedonia

Dearly respected,

Anastasia is an association of citizen in the Republic 
of Macedonia whose membership consists solely of women, 
and which with the support of the humanitarian organization 
Voskresenie from Bitola, has an aim to clarify, before the 
domestic and international public, the of the case of the 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid 
kyr John, unjustly persecuted, disdained and offended by the 
political regime in the Republic of Macedonia. His only guilt 
is his wish to be in unity with the Church of God, and that, 
together with the whole clergy of his eparchy, he acceded 
liturgical and canonical unity with the Serbian Orthodox 
Church. To those who find it confusing why it was necessary 
to establish unity with the Serbian Orthodox Church, and not 
with someone else, we will try to give a brief explanation of 
this problem. As a matter of fact, in 1918 the Patriarchate of 
Constantinople ceded the eparchies on the territory of the 
present Republic of Macedonia, which, since the abolition of 
the Ohrid Archbishopric, that is since 1767 until then (1918) 

Association of Citizents
A N A S T A S I A
Mirka Ginova 13/31

Bitola

Humanitarian Organization
V O S K R E S E N I E

Panda Cesnova 13
Bitola
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До Судот за човекови права во Стразбур
Високиот комесаријат на ЕУ во Р. Македонија
Мисијата на ОБСЕ во Р. Македонија
Амбасадата на САД во Р. Македонија
Хелсиншкиот комитет на Р. Македонија

 

 
 Почитувани,
 
 Анастасија е здружение на граѓани во Р. Маке-
донија во кое членуваат само жени, и која со поддршка 
на Хуманитарната организација Воскресение од Битола 
си поставија цел да го расветлат пред домашната и ме-
ѓународната јавност случајот со неправедно прогонетиот, 
омаловажен и навреден од политичкиот режим во Р. 
Македонија, Митрополитот велески и повардарски и 
егзарх охридски г. Јован. Неговата единствена вина е тоа 
што сака да биде во единство со Црквата Божја и заедно со 
целиот клир од неговата епархија пристапи во литургиско 
и канонско единство со Српската православна Црква. Ако 
некому не му е јасно зошто токму требаше да се воспостави 
единство со Српската православна Црква, а не со некоја 
друга, ќе се обидеме да дадеме едно кратко видување на 
тој проблем. Имено, од 1918г. Цариградската патријрашија 
í ги отстапи на Српската православна Црква епархиите на 
територијата на денешна Р. Македонија кои од укинувањето 
на Охридската архиепископија, значи од 1767г. па сè до 
тогаш (1918г.), беа под нејзина јурисдикција. Тоа се случи 

Здружение на граѓани
А Н А С Т А С И Ј А

ул. Мирка Гинова бр.13/31 - 
Битола

Хуманитарна организација
В О С К Р Е С Е Н И Е
ул. Панда Чеснова бр.13 - 

Битола
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were under the jurisdiction thereof. This happened because 
after the First World War the respective territories became part 
of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenians, where 
the only recognized Orthodox Church was the Serbian Church. 
After the Second World War the Macedonian Orthodox Church 
was founded and its autonomy was recognized by the Orthodox 
Church in Serbia in 1958. In 1967 the Macedonian Orthodox 
Church proclaimed autocephaly in a putschistic manner, but 
this was not admited by the Serbian or by any other Orthodox 
Church in the world. All churches were informed well enough 
that this autocephaly was necessary not to the Church but to 
the communist regime in the former Socialist Republic of 
Macedonia in the framework of the SFR Yugoslavia. Since 
the communist regime was not popular in the diaspora, the 
communists wanted to control it via the Church. They needed 
a Church independent from the Serbian Church, which would 
also be under control of the regime. They succeeded in that. 
Under the pressure of Tito and the regime they created a 
schism in the Church and they inserted among the bishops of 
the unrecognized “Autocephalous Macedonian Church” their 
own servants indebted to the authorities and through them they 
started to control the diaspora. Some of these bishops are still 
alive and they are the ultimate bastion of the communism in 
Macedonia.

Out of all this, it is important to emphasise that the 
communist regime, which devastated the Churches in all the 
countries where it ruled, in Macedonia, was engaged in favour 
of the autocephaly of the Church in Macedonia, but not out 
of its great concern for it, but so that it could, on one hand, 
weaken the strength of the Serbian Church, and on the other 
hand to control the diaspora through the Church.

The schism, which was created in 1967, has not been 
healed until the present day. The youngest bishop of the 
Macedonian Orthodox Church, the Metropolitan of Veles and 
Vardar Valley kyr John, who is the only one from the present 
group of bishops in the Synod of the Church in Macedonia who 
managed to enter it without the confirmation of the political 
regime in Macedonia, abandoned the schism and acceded 
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затоа што после Првата Светска Војна, тие територии 
влегоа во Кралството на Србите, Хрватите и Словенците 
во кое призната православна Црква беше само Српската. 
После Втората Светска Војна се формира Македонската 
Православна Црква чија автономија беше призната од 
страна на Православната Црква во Србија во 1958г. Во 
1967г. Македонската Црква на пучистички начин прогласи 
автокефалност, но тоа не го прифати ниту Српската, ниту 
било која друга Православна Црква во светот. Сите Цркви 
беа доволно добро информирани дека таа автокефалност 
е потребна не на Црквата туку на комунистичкиот режим 
во тогашната Социјалистичка Република Македонија во 
склопот на СФРЈ. Бидејќи комунистичкиот режим не 
беше популарен во дијаспората, за да ја контролираат 
истата, тие тоа сакаа да го прават преку Црквата. За тоа 
им требаше независна Црква од Српската, а која ќе биде 
под контрола на режимот. Во тоа успеаа. Под притисок 
на Тито и на режимот, направија раскол во Црквата, 
вметнаа помеѓу епископите на непризната „Автокефална 
Македонска Црква” нивни послушници кои се задолжиле 
пред властите и преку нив почнаа да ја контролираат и 
дијаспората. Некои епископи се и денес живи и тие се 
последниот бастион на комунизмот во Македонија.
 Од сево ова е важно да се потенцира дека 
комунистичкиот режим кој во сите земји каде што 
владееше ги уништуваше Црквите, во Македонија тој се 
ангажираше за автокефалија на Црквата, но не од голема 
грижа кон неа, туку од една страна да ја ослаби силата на 
Српската Црква, а од друга да ја контролира дијаспората 
преку Црквата.
 Схизмата која се создаде во 1967г. не е излечена 
до наше време. Најмладиот епископ на Македонската 
Православна Црква, Митрополитот велески и повардарски 
г. Јован, кој единствен помеѓу сегашната гарнатира на 
епископи во Синодот на Црквата во Македонија успеа да 
влезе без за неговиот избор да даде мислење политичкиот 
режим во Македонија, се одметна од расколот и влезе во 
единство со целата Православна Црква. Всушност сега тоа 
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the unity with the entire Orthodox Church. In fact, this is 
considered to be his greatest sin now and for more than a year 
and a half he has been suffering an unprecedented terror from 
the political regime in Macedonia, but also from the regime’s 
media which offend him daily by using street jargon.

The Metropolitan John is the youngest, yet the most 
educated bishop in Macedonia. While all the other bishops in 
the Synod of the MOC were chosen only according to their 
political suitability to the communist regime, the Metropolitan 
John acquired several academic titles. He graduated at the 
Faculty of Civil Engineering, then, he graduated at the Faculty 
of Theology and he finished his Master’s studies and Doctorate 
in Thessalonica. We shall repeat once again, his greatest sin 
is that at the summon from the Patriarch Paul, together with 
his clergy, from whom he received signatures of agreement, 
and together with the believing people he entered liturgical 
and canonical unity with the entire Orthodox Church. The 
other bishops refused to do this out of political reasons. It 
was only a few days after joining the unity with the Orthodox 
Church, on 22 June, 2002, when the police of the Republic of 
Macedonia forced its way in the premises of the Metropolis 
of Veles and expelled the Metropolitan John out in the street, 
together with all his companions, without any court warrant. 
The Metropolitan John brought a charge against the police, 
but as it is known that the judiciary in Macedonia is under the 
directive of the political regime, the case was lost. Now, he has 
sent an Appeal to the Court for Human Rights in Strasbourg. 
We, as organizations that have predetermined in our Statute of 
interests to fight for the human rights, we would like to present 
the case with the Metropolitan John, both before the domicile 
and international institutions, as a blatant example of violation 
of the human rights for freedom of religious confession in the 
Republic of Macedonia. 

The regime condemned the Metropolitan John as a 
traitor because he agreed to do what three bishops from the 
Synod of the MOC had previously agreed to do in Nis, and 
even put their signatures to that, which is the naming of the 
Macedonian Orthodox Church as Ohrid Archbishopric, after 
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му се смета за негов најголем грев и еве веќе повеќе од 
година и пол трпи невиден терор од политичкиот режим 
во Македонија, но исто така и од режимските средства 
за информирање кои секојдневно го навредуваат со 
уличарски жаргон.
 Митрополитот Јован е најмлад, но најшколуван 
епископ во Македонија. Додека сите други епископи 
во Синодот на МПЦ се бирани само по политичката 
подобност на комунистичкиот режим, Митрополитот 
Јован е човек кој се стекнал со повеќе академски 
титули. Завршил градежен факултет, потоа завршил 
теолошки факултет, постдипломски студии и докторат во 
Тесалоники. Повторно ќе повториме, најголемиот негов 
грев е тоа што на повикот на Патријархот Павле, заедно со 
своето свештенство од кое доби согласност преку потпис 
и со побожниот народ на неговата Митрополија влезе во 
литургиско и канонско единство со целата православна 
Црква. Другите епископи од полтички причини тоа го 
одбија. Само после неколку дена од пристапувањето 
во единство со Православната Црква на 22.06.2002г., 
Полицијата на Р. Македонија упадна присилно во 
просториите на  Велеската Митрополија и го истера на 
улица Митрополитот Јован со целата негова придружба, 
без никаков судски налог. Митрополит Јован ја тужеше 
Полицијата, но бидејќи е познато дека судството во 
Македонија е под директива на полтичкиот режим, 
случајот го загуби. Сега има упатено Жалба до Судот за 
човекови права во Стразбур. Ние како организации кои во 
својот Статут за работа програмирале борба за човекови 
права, сакаме пред повеќе домашни и меѓународни 
институции да го представиме случајот со Митрополитот 
Јован како школски пример за кршење на човековите 
права за слобода на вероисповеста во Р. Македонија.
 Режимот го осуди Митрополитот Јован како 
предавник зашто се согласи на она на што претходно 
се беа согласиле во Ниш тројца епископи од Синодот 
на МПЦ и за тоа го ставиле својот постпис, а тоа е 
именување на Македонската Православна Црква како 
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the model of the old Churches which were named after the 
city where they were founded. What the Governments failed 
to achieve with decades, which is the naming of the Republic 
of Macedonia with its constitutional name in the international 
communication, was charged over the Metropolitan John by 
labelling him a traitor. They besmirched his name in the media 
accusing him of financial embezzlement, certainly without 
any evidence for that. All this was done by the model of the 
old communist regime in which the human rights to religious 
confession were as distant as the moon is from the sun. Even 
a without being an expert in law, after reading the testimonies 
from the witnesses in the court proceedings of Metropolitan 
John against the police of the Republic of Macedonia, one can 
see that he is a victim of the political regime which pulls the 
strings of the judiciary. All the testimonies are in favour of 
the plaintiff (Metropolitan John) whereas the verdicts of the 
Court of First Instance and the Court of Appeal are against the 
plaintiff.  

In order to prevent him from developing the church 
work which will soon show success, the regime arranges daily 
aggravation through the Public Prosecutor. First, the Public 
Prosecutor accused him of collaborating in a theft in Veles. After 
a long period of time, with all the obvious evidence, the court 
reluctantly found the Metropolitan not guilty. Immediately 
after that, another procedure was initiated while still in a 
process of investigation, but just to keep the Metropolitan 
involved in court proceedings, the Public Prosecutor instigated 
another trial. He was accused of the criminal act “autocracy”, 
and the court in Bitola sentenced him to one year of suspended 
sentence. He was convicted because he entered the orthodox 
temple “St. Dimitry” in Bitola to baptise his sister’s daughter. 
The court found it unimportant that the Church is separated 
from the state, that the Metropolitan John is recognized as a 
bishop by all Orthodox Churches in the world, that according 
to Article 14 of the Law on Religious Communities and 
Religious Groups, the decisions of the religious communities 
are with internal meaning just for the communities themselves, 
but it was important that he was forbidden to enter the temples 
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Охридска архиепископија, по угледот на сите стари Цркви 
кои своето име го носат по градот каде се основани. Тоа 
што Властите со децении не успеваа да го постигнат, а 
тоа е именување на Р. Македонија со нејзиното уставно 
име во меѓународните односи, му го ставија на товар на 
Митрополитот Јован и го нарекоа предавник. Го валкаа 
неговото име по средствата за информирање обвинувајќи 
го за финансиски малверзации, секако без никакви докази 
за тоа. Сè по угледот на стариот комунистички режим во кој 
човековите права за вероисповест беа толку далеку колку 
месечината од сонцето. Дури и човек кој не е специјалист 
во правото, откако ќе ги прочита сведоштвата на сведоците 
во судскиот процес кој Митрополитот Јован го водеше 
против Полицијата во Р. Македонија, брзо ќе открие дека 
тој е жртва на политичкиот режим кој во рацете го држи 
судството. Сите сведоштва се во прилог на тужителот 
(Митрополитот Јован), а пресудите од Првостепениот и 
Второстепениот суд се против тужителот. 
 За да не се остави на мир да го развива црковното 
дело од кое брзо ќе се види успех, режимот преку јавниот 
обвинител му приредува секојдневни немири. Јавниот 
обвинител прво го обвини дека соучествувал во кражба 
на пари во Велес. После долго време, и тоа на очиглед 
сите докази, судот едвај пресуди дека Митрополитот не е 
виновен. Веднаш после тоа се поведе нова постапка која 
е сеуште во состојба на истрага, но за да не остане долго 
време без судење, јавниот обвинител му приреди друго 
судење. Го обвинија за кривично дело „самовластие”, а 
судот во Битола го осуди на една година затвор условно. 
Осуден беше затоа што влегол во православниот храм „Св. 
вмч. Димитриј” во Битола за да ја крсти внуката од сестра 
му. Не му е важно на судот тоа што Црквата е оддвоена од 
државата, што Митрополитот Јован е признат како епископ 
од сите православни Цркви во светот, не му е важно тоа 
што според 14 член од Законот за верски заедници и 
религиозни групи, одлуките на верските заедници се од 
интерен карактер за самите заедници, туку важно му е 
тоа што расколничкта Македонска Православна Црква, 
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by the schismatic Macedonian Orthodox Church. The fact that 
the temple St. Dimitry in Bitola, where the event happened, 
was built in 1830; that one of the builders of the temple 
was the Metropolitan John’s grandfather; that there was no 
Macedonian Orthodox Church at that time, and that the same 
temple has been usurped by the same; that all the frescos and 
icons there are in Greek and witness that it was built by Greeks; 
seems to be irrelevant to the court. What was important was to 
sentence and to intimidate the Metropolitan John, and the fact 
that there were no arguments to initiate the trial is but a slight 
obstacle – the regime will invent them.

But, if he is willing to be a voluntary sacrifice for the 
Church then why are the members of his family blamed for his 
actions? He became a monk and left the family. The Church 
is his family now, but just as it was done by the communists, 
so it is by these neo-communists, for someone’s political 
incompatibility they persecute the entire family. It was not 
enough that the Metropolitan John was unjustly tried now 
the police have brought charges against the Metropolitan’s 
mother, accusing her of violating the public peace and order 
on the day of her granddaughter’s baptism at the temple St. 
Dimitry in Bitola. How is it possible for a 70-years-old lady 
to violate the public peace and order, when she herself, on 
that occasion, was injured by the police? We leave this to the 
judgement of the reader. 

The police prevented the bishop John to carry out the 
baptism of his niece, and isn’t this a violation of the rights to 
a religious freedom not only to bishop John, but also to the 
parents of this little girl, as well as of the girl herself, although 
she is still very young?

The chaos which rules the courts in the Republic of 
Macedonia and the difficult economic situation of the citizens 
have made the people disinterested both in human rights and 
human freedom. The political regime is taking advantage of 
it. It wants to eliminate all the people who can act politically, 
may it even be in the field of religion or culture, just to have a 
monopoly over all aspects of living.

The culmination of all this is that the Metropolitan John 
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му забранила да влегува во храм. Тоа што храмот Св. 
Димитриј во Битола во кој се случи настанот е граден 
во 1830г. дека еден од градителите на истиот е дедото 
на Митрополитот Јован, дека тогаш не постоела никаква 
Македонска Православна Црква, дека иститот тој храм 
сега е узурпиран од неа, дека сите фрески и икони во него 
се на грчки јазик и сведочат дека го граделе грци, судот не 
го интересира. Важно, треба да се осуди и да се заплаши 
Митрополитот Јован, а тоа што нема аргументи за судење, 
за нив е лесно, режимот ќе ги измисли.
 Но, ако е тој спремен да биде доброволна жртва 
за Црквата, зошто за неговите постапки ги обвинуваат 
членовите на неговото семејство. Тој се замонашил и 
излегол од семејството. Него сега семејство му е Црквата, 
но исто како што тоа своевремено го правеа комунисите, 
така и овие новокомунисти, за нечија политичка 
неподобност го гонат целото пошироко семејство. Малку 
беше што го судат неправедно Митрополитот Јован, 
Полицијата сега ја тужи и мајка му на Митрополитот во 
прекршочна постапка дека го нарушувала јавниот ред и 
мир на денот на крштевката на нејзината внука од ќерка 
која Јован требаше да ја крсти во храмот Св. Димитриј 
во Битола. Како може старица од 70 години да го наруши 
јавниот ред и мир кога и самата во случајот беше повредена 
од полицајците, оставаме да просуди читателот?
 Полицијата спречи да се заврши крштевката на 
внуката на Владиката Јован, а не е ли тоа укинување на 
правата на верска слобода не само на Јован, туку и на 
родителите на тоа девојче, а и на самото девојче иако е 
сеуште мало?
 Хаосот кој владее во судовите во Р. Македонија и 
тешката економска состојба на граѓаните ги прават луѓето 
да бидат незаинтересирани ниту за човековите права, ниту 
за човековите слободи. Тоа политичкиот режим добро го 
ползува. Сите оние кои можат политички да дејствуваат, 
па макар нека е тоа во полето на религијата и културата, 
сака да ги елиминира за да има монопол во сите области 
на живеењето.
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and the members of his closer family are not the only ones who 
are affected, but it spreads daily over all the faithful of the 
Ohrid Archbishopric. Therefore, the court refuses to register 
a company to the sisters from Metropolitan John’s monastery, 
through which they would be able to work and make their 
living. In the developed European countries this would be 
treated as an attempt to homicide, for it is obvious that the goal 
of the authorities is to compel the nuns, as they have no means 
to make their living, to renounce the Metropolitan John. The 
monks and the nuns of four monasteries, making above thirty 
people who acceded the Orthodox Ohrid Archbishopric, in 
January this year, were most brutally forced out in the streets 
by the police. These people who had lived in the monasteries 
for years and raised them from the ashes they were in the period 
of communism are out on the streets now. A court proceeding 
is being conducted because they were expelled from their 
last peaceful abode, but just as it was the instance of the 
Metropolitan John who appealed for a similar case before the 
court for human rights in Strasbourg, the monks do not expect 
the corrupted judiciary to have the strength to contradict the 
authorities and to pass a judgment on the police.

On 11 January 2004, the Metropolitan John was 
arrested by the police in Bitola and the next day a charge was 
brought against him by the District Attorney in Bitola for 
the criminal act of ‘instigating national, racial and religious 
hatred’. The one who has devoted his life to Christ’s Gospel of 
love and peace is accused of spreading intolerance and hatred. 
The one who has put himself in the service of his people and 
his country is treated as traitor. With no evidence to support 
the charges he was put in pretrial detention and stayed there 
for 20 days to be released only after the immense pressure 
from the international Governments and nonGovernmental 
organizations. A few days ago the Penal Council of the Court in 
Bitola rejected the appeal by his attorney and the Metropolitan 
is to be tried for the aforesaid case.

But the most tragic thing of all is that, on 20 February 
2004, an assassination attempt was organized. It was only 
God’s miracle that saved him. God enlightened him as to 
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 Кулминација во сето е тоа што случајот не остана 
само на Митрополитот Јован и членовите на неговото 
потесно семејство, туку се проширува секојдневно кон 
сите верници на Охридската архиепскопија. Така, на 
сестрите од манастирот на Митрополитот Јован судот не 
сака да им регистрира фирма со која би можеле да работаат 
и да се издржуваат. Тоа во развиените европски земји би 
се третирало како обид за убиство, бидејќи очигледно е 
дека целта на власта е да ги принуди калуѓерките, немајќи 
како да се издржуваат да се откажат од Митрополитот 
Јован. Монасите и монахињите од четири манастири кои 
пристапија кон Павославната Охридска Архиепископија 
во вкупен број од над триесет души, во Јануари оваа 
година, беа најбрутално избркани на улица од страна на 
Полицијата. Тие кои со години живееле во манстирите, 
ги подигнале од пепел какви што беа во времето на 
комунизмот сега се на улица. За тоа што без налог на судот 
се избркани од посленото мирно владение се води судската 
постапка, но како што беше и за Митрополитот Јован кој 
својата жалба по ист таков случај ја поднесе до судот за 
човекови права во Стразбур, така и монасите не очекуваат 
дека корумпираното судство во Македонија ќе има сила да 
се спротистави на Власта и да ја осуди Полицијата.
 На 11.01.2004г. Митрополитот Јован беше уапсен од 
страна на Полицијата во Битола, а наредниот ден против 
него беше подигнато обвинение од Основниот јавен 
обвинител во Битола за кривично дело: „распалување 
на национална, расна и верска омраза”. Тој кој животот 
го посветува на Христовото Евангелие на љубовта и 
мирот обвинет е дека шири нетрпеливост и омраза. Тој 
кој целиот се дава во служба на својот народ и својата 
земја го третираат како предавник. Без никакви докази по 
обвинението ставен е во притвор и таму останува 20 дена 
по што е ослободен по огромен притисок на меѓународните 
владини и невладини организации. Пред неколку денови, 
кривичниот совет на судот во Битола ја одби жалбата по 
обвинението на неговиот бранител и Митрополитот треба 
да биде суден за гореспоменатото дело.
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leave the monastery St. John Chrysostom only 15 minutes 
before five outlaws with masks and armed with machine 
guns forced themselves in the monastery.  Since they didn’t 
find the Metropolitan at the monastery, where that very day 
a session of the Holy Synod of Bishops of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric was held, the outlaws assaulted two 
nuns who were there by cutting their hair and then they set 
fire to the monastery. At this moment it is difficult to say who 
had organized the assassination, but it is a fact that exactly 
during the act of vandalism and burning the monastery, the 
Metropolitan John’s mobile phone was disconnected so that 
nobody could reach him and he could not reach anyone either. 
We leave it to the reader to deduce who has the access to tap 
and control the telephony.

The thing is that the State has created an “excellent” 
atmosphere for all this to happen. On 23 January 2004, the 
Parliament of the Republic of Macedonia passed a “Declaration 
for support of the autocephaly of the Macedonian Orthodox 
Church” which is entirely contradictory to the international 
convention for human rights and freedom of religious 
confession, also signed by the Republic of Macedonia. 
Namely, the first and second item of that Declaration protect 
the MOC which is in schism with all the Orthodox Churches in 
the world, and at the cost of abolishing all the religious rights 
and freedom to those who do not wish to be members of that 
schismatic organization. The Declaration intercedes in favour 
of “the unity of the Macedonian Orthodox Church”, which 
means that the legislative body, the Assembly, is against all 
the people who do not wish to be members of the schismatic 
MOC. We have already mentioned that the law enforcement 
authorities, the police, have been persecuting the Metropolitan 
every day for more than a year and a half, and recently, 
they started persecuting all members of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric. He was expelled from the last peaceful abode in 
Veles without a court warrant, and a few months ago, the same 
repeated with the thirty monks and nuns who were expelled 
from their monasteries only because they abandoned the MOC 
and acceded the Orthodox Ohrid Archbishopric. The police 
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 Но, најтрагично од сè е тоа што на 20.02.2004г. 
му беше организиран атентат. Само чудо Божјо го спаси. 
Бог го просветли да го напушти манастирот Св. Јован 
Златоуст само 15 минути пред во него да влезат петмина 
разбојници, маскирани и вооружени со автоматски пушки. 
Откако не го најдоа Митрополитот во манастирот каде 
дента се одржуваше седница на Светиот Архијерејски 
Синод на Православнта Охридска Архиепископија, тие ги 
омаловажија двете монахињи кои ги најдоа во манастирот 
стрижејќи им ги косите и го запалија манастирот. Тешко е 
во овој момент да се каже кој го организирал тој атентат, 
меѓутоа факт е дека токму во времето додека се случуваше 
настанот на разбојништво и палење на манастирот, 
на Митрополитот Јован му беше исклучен мобилниот 
телефон, да не може никој да го добие, ниту тој некаде да 
се јави. Оставаме читателот да заклучи кој има можност да 
ја прислушкува и контролира телефонијата.
 Но, за сево ова да се случи државата создаде 
„прекрасен” амбиент. Законодавната влст, Собранието на 
Р. Македонија, на 23 јануар 2004г. донесе „Декларација за 
поддршка на автокефалноста на Македонската Православна 
Црква” која е крајно спротивна со меѓународната кон-
венција за човекови права и слободи на вероисповеста 
чиј потписник е и Р. Македонија. Имено, во првата и вто-
рата точка од таа Декларација се штити Македонската 
Православна Црква која е во раскол со сите Православни 
Цркви во светот и тоа на сметка на укинување на верските 
права и слободи на оние кои не сакаат да бидат членови 
на таа расколничка организација. Декларацијата се залага 
за „единство на Македонската Православна Црква”, а тоа 
значи дека законодавниот дом, Собранието е против сите 
оние кои не сакаат да бидат членови на расколничката 
Македонска Православна Црква. Извршната власт, Поли-
цијата, веќе споменавме дека повеќе од година и пол 
секојдневно го гони Митрополитот Јован, а во поново 
време и сите припадници на Православната Охридска 
Архиепископија. Него, го избрка од последното мирно 
владение на домот во Велес и тоа без судски налог, што 
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quite frequently search not only the houses of the monks but 
also the houses of all adherents of the only Orthodox Church 
recognized on the territory of the Republic of Macedonia, and 
that is the Orthodox Ohrid Archbishopric, with a warrant that 
they search for materials for the criminal act of ‘instigating 
national and religious hatred’. When the monastery was set on 
fire, the police searched the place without a warrant and took a 
number of objects which have never been returned, nor do they 
intend to return them. The court authorities are also involved 
in the case. They unreservedly support the law enforcement 
authorities and accept all sorts of accusation against the 
Metropolitan John. To be more precise, he has been sentenced 
to one year of imprisonment for the criminal act of “autocracy”, 
but at the moment two more criminal proceedings are being 
conducted against him, one for “embezzlement” at the court 
in Veles and one at the court in Bitola for “instigating national 
and religious hatred”, as well as two charges of infraction in 
the Court of Bitola for violation of the public peace and order. 
Despite the fact that, according to the Law of the Republic of 
Macedonia, one is allowed to perform religious rites on one’s 
private property, the police enter the home of Metropolitan 
John at will and arrest him and the present, while charging 
some of them for violating the public peace and order. Finally, 
the Court in Bitola has started a procedure for repealing of the 
NGO Anastasia, which is sending this letter, only because it 
stands in defence of someone deprived of his rights such as the 
Metropolitan John. The same is also charged with “instigating 
national and religious hatred” because they published the 
leaflet which we are enclosing1 and which defends the deprived 
person of the Metropolitan John.

Such are the rights of freedom of religious confession 
in the Republic of Macedonia.  

We would like to help the Court of Human Rights in 
Strasbourg, which has agreed to decide upon the appeal of 
Metropolitan John, and to obtain further information of the 
events regarding his personality. But, we would also like 
to introduce all the aforesaid titles of the brutal violation of 
the basic human rights and the right of freedom of religious 
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пред неколку месеци се повтори и со триесетина монаси и 
монахињи кои беа избркани од нивните манастири, затоа 
што се отцепија од Македонската Православна Црква и 
пристапија кон Православната Охридска Архиепископија. 
Многу често се прават претреси по домовите на монасите, 
но и на сите припадници на единствената Православна 
Црква која е призната на територијата на Р. Македонија, а 
тоа е Православната Охридска Архиепископија, со налог 
дека се бараат материјали за кривично дело „распалување 
на национална и верска омраза”. Кога беше запален 
манастирот, Полицијата направи претрес на манастирот 
без судски налог и одзеде многу предмети кои до ден 
денес не се вратени, ниту Полицијата има намера да ги 
врати. Судската власт е исто така вмешана во случајов. 
Таа безрезервно ја поддржува извршната власт и прифаќа 
секаков вид на обвинение против Митрополитот Јован. 
Конкретно, тој е осуден на една година затвор за дело 
„самовластие”, но за него во моментов се водат две кри-
вични постапки, една во судот во Велес за „затајување” и 
една во судот во Битола за „распалување на национална 
и верска омраза”, како и две прекршочни постапки во 
судот во Битола, за нарушување на јавниот ред и мир. И 
покрај тоа што според Законот во Р. Македонија дозволено 
е на приватен посед да може да извршуваат религиозни 
обреди, Полицијата кога ќе посака влегува во домот на 
Митрополитот Јован ги апси присутните и Митрополитот 
и некои од присутните ги обвинува за нарушување на 
јавниот ред и мир. Последно, судот во Битола поведе 
постапка за укинување на невладината организација 
Анастасија која и го испраќа ова писмо, затоа што зас-
танала во одбрана на една обесправена личност каква што 
е личноста на Митрополитот Јован. Истата се товари за 
„распалување на национална и верска омраза” затоа што го 
издаде флаерот кој ви го прилагаме, а истиот е во одбрана 
на обесправената личност на Митрополитот Јован.
 Ете, такви се правата на слобода на вероисповеста 
во Р. Македонија.
 Со ова сакаме да помогнеме Судот за човекови 
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confession happening in the Republic of Macedonia.
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права во Стразбур кој прифати да решава по жалбата на 
Митрополитот Јован, да стекне пошироки сознанија за 
случувањата врзани околу неговата личност. Но, исто така 
сакаме да ги запознаеме и сите горенаведени наслови за 
бруталното кршење на најосновните човекови права и 
правата на слобода на вероисповеста, а кое се прави во Р. 
Македонија.
 Со почит,

За невладино здружение на граѓани

АНАСТАСИЈА
Рената Мижимакоска

Адреса за комуникација:
АНАСТАСИЈА

ул. Мирка Гинова 13/31
БИТОЛА 7000 - 
МАКЕДОНИЈА

e-mail: reni_e9@hotamil.com

ВОСКРЕСЕНИЕ
Ристо Поповски

ВОСКРЕСЕНИЕ
ул. Панда Чеснова 13

БИТОЛА 7000 - 
МАКЕДОНИЈА

фах. + 389 47 222395
e-mail: voskres@mt.net.mk
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Orthodox Ohrid Archbishopric
Holy Synod of Bishops

Protocol no. 77 dated on 02. April 2004 

To the Presidential Candidates 
of the Republic of Macedonia

Dear Gentlemen Presidential Candidates,

Obliged with the decision of the Holy Synod of Bishops 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric, in this period of the 
election campaign for a President of the Republic of Macedonia, 
we wish to remind you that you should declare your positions on 
the solution of the church issue in the Republic of Macedonia. 
Whether someone likes it or not, there is a serious religious 
problem in the Republic of Macedonia which, unfortunately, as 
such, has spread out of the borders of our country.

In international framework the Republic of Macedonia 
has been characterized as a country in which there are religious 
clashes. The remark might be – it is neither the first nor the 
last. And this is true, but Macedonia is among the few states in 
which there is an organized Governmental persecution of the 
members of one religious confession. So, the clashes are not 
simply inter-confessional, but with the interference of the state 
they become political.

It is a great pity that the seven bishops of the MOC, 
which is not recognized by any of the Orthodox Churches in the 
world, have managed to persuade the Government authorities to 
work only for their personal interests, against the interests as of 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД

 Протокол бр. 77 од 02. 04. 2004   

До Кандидатите 
за Претседател на Р.М.

Почитувани г-до претседателски кандидати,

Задолжени со одлука на Светиот Архијерејски Си-
нод на Православната Охридска Архиепископија во овој 
период на изборна кампања за Претседател на Р. Македонија, 
сакаме да напоменеме дека треба да го објавите својот став 
за решавањето на црковното прашање во Р. Македонија. 
Сакал тоа некој да го признае или не, во Р. Македонија постои 
сериозен верски проблем кој за жал како таков излезе и 
надвор од границите на нашата држава.

Р. Македонија во меѓународни рамки веќе е окарак-
теризирана како земја во која постојат верски судири. Човек ќе 
рече не е ниту прва ниту последна. Тоа е точно, но Македонија 
е меѓу ретките држави во кои се врши организиран државен 
терор врз припадници на едно вероисповедание. Не се значи 
судирите едноставно меѓуконфесионални, туку со мешањето 
на државата тие постануваат политички.

Голема штета е што седуммина епископи на МПЦ 
која не е призната од ниту една Православна Црква во све-
тот, успеаа да го убедат државниот врв да работи само за 
нивните лични интереси, а против интересите, и на државата, 
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the state also of the Church. At their urging, the state undertook 
persecutions, arrests and trials of bishops, priests, even of 
nuns (women), methods familiar only to the most extreme 
bolshevism. The political leaders got involved into theological 
problems and arguments of which they have no knowledge and 
where they shouldn’t be.

For all of the aforesaid harassments, the members of 
the Orthodox Ohrid Archbishopric had and will always have 
the most powerful weapon, love. When they persecute us we 
give them love. When they imprison us we bless them, for this 
is how Christ taught us to do, this is the sermon of the apostles, 
this is the faith that enlightened the universe.

The Orthodox Ohrid Archbishopric de facto exists as a 
Church. Humiliated, as once was the founder thereof Christ; in 
catacombs, as once in Rome during Nero’s persecutions; but 
with a bright and clear future. Based on truth, its end is the 
Kingdom of God. This is where the strength to endure comes 
from in these days of persecution for all the members of the only 
recognized Orthodox Church on the territory of the Republic of 
Macedonia, the Orthodox Ohrid Archbishopric.

The unrecognized MOC has long been in a spiritual 
ghetto. The consequence of the absolute ecclesiastical isolation 
is the incessant deterioration in all the spheres of the spiritual 
life. You are well acquainted with the reputation of the dignitaries 
of the unrecognized MOC among the faithful, but also among 
the non-believing people in the Republic of Macedonia. There 
is no co-officiation with any of the Orthodox Churches; there 
is no inter-university cooperation; there is no participation at 
international symposiums. And all of this happens with the 
“aid” of the state.

What we as a Holy Synod of Bishops of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric think as your duty to answer in your 
election campaign is the following:

- What will the international reputation be of a state 
that conducts discriminatory behaviour regarding the religious 
freedom of the citizens?

- What will happen with the public opinion when the 
truth comes out and the fabrication of the lie that the Orthodox 
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и на Црквата. По нивни наговор, државата презеде прогони, 
притворања и судења на епископи, свештеници, па дури 
и монахињи (жени), методи познати само за времето на 
најекстремниот болшевизам. Политичкото раководство се 
вмеша во теолошки проблеми и расправии, таму каде што не 
се упатени и не им е местото.

За сите гореспоменати грубости, припадниците на 
Православната Охридска Архиепископија го имале и ќе го 
имаат најмоќното оружје, љубовта. Кога нè гонат, ние им 
подаруваме љубов, кога не затвораат, ние ги благословуваме, 
зашто така нè научи Христос, така проповедаа апостолите, 
таквата вера ја просветли вселената.

Православната Охридска Архиепископија како 
Црква де факто постои. Понижена, како некогаш нејзиниот 
основоположник Христос, во катакомби, како некогаш во 
Рим за време на гонењата на Нерон, но со светла и јасна 
иднина. Втемелена на вистината нејзиниот крај е Царството 
Божјо. Токму од таму ја црпат силата да истраат во овие 
денови на прогонство сите членови на единствената призната 
Православна Црква на територијата на Р. Македонија, 
Православната Охридска Архиепископија.

Непризнатата МПЦ веќе долги години е во духовно 
гето. Последица на целокупната изолација на црковен план е 
непрестаното тонење во сите сфери на духовниот живот. Вас 
добро Ви е познато каков углед меѓу црковните, но и меѓу 
нецрковните луѓе во Р. Македонија имаат великодостојниците 
на непризнатата МПЦ. Нема сослужување со ниту една 
Православна Црква, нема меѓуфакултетски соработки, нема 
учества во меѓународни симпосиони. И во сето тоа, сè до сега 
„помага” државата. 

Она што како Свет Архијерејски Синод на Право-
славната Охридска Архиепископија сметаме дека сте должни 
да го одговорите во вашата предизборна кампања е след-
ново:

- Каков може да биде меѓународниот углед на една 
држава која дискриминаторски се однесува по однос на вер-
ските слободи на граѓаните?

- Што ќе се случи со јавното мислење кога ќе се доз-
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Ohrid Archbishopric is a Serbian Church ceases?
- What will happen when the Orthodox Ohrid 

Archbishopric receives a tomos of an autocephalous Church, 
and the state has biased with the unrecognized MOC?

- What when it shows that the Police is not enough paid 
to persist in the sin it commits towards the Church to compete 
with the unforced persistence of the members of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric to remain in unity with all the Orthodox 
Churches in the world?

- What when it comes out in the open that the state has 
prevented the Church in its most important mission to establish 
bridges and unity with all?

Only if there is a healthy Church there can be a healthy 
future for the state and the generations to come. No one should 
fear the Church as its political competitor. Only the bolshevist 
did this. By thus supporting the unrecognized MOC, the state 
leaders act as if they wish to remove the Church from the social 
events, for on many occasions it has been proven that the MOC 
has no or only destructive influence in the social  events.

Having in mind the aforesaid facts it would be polite 
to grace us with an answer to the following question, which 
is of great importance to us, and all those who follow the 
situation with the religious rights and freedoms in the Republic 
of Macedonia: When will the status of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric be legalized, in other words, when will it be 
registered as a religious community, since after to requests 
addressed to the Commission for relations with the Religious 
Communities and Religious Groups we still haven’t received an 
answer, although we meet all the conditions to be registered?

+ John
Chairman of the Holy Synod of Bishops
Of the Orthodox Ohrid Archbishopric
Metropolitan of Veles and Vardar Valley
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нае вистината и ќе престане да се фабрикува лагата дека Пра-
вославната Охридска Архиепископија била српска Црква?

- Што кога Православната Охридсака Архиепископија 
ќе добие томос за автокефална Црква, а државата претходно 
застанала на страна на од никого не признатата МПЦ?

- Што откога ќе се види дека Полицијата не е толку 
платена за да биде упорна во гревот кој го прави над Црквата, 
колку што се упорни без со ништо да бидат принудени на тоа 
припадниците на Православната Охридска Архиепископија 
да останат во единство со сите Православни Цркви во 
светот?

- Што откако ќе се открие дека државата ја спречувала 
Црквата во нејзината најважна мисија да воспоставува 
мостови и единство со сите? 

Само ако има здрава Црква, може да има и здрава 
иднина на државата и поколенијата кои доаѓаат. Не треба 
никој да се плаши од Црквата како од политички конкурент. 
Тоа го правеа само болшевиците. Вака, поддржувајќи ја 
непризнатата МПЦ, државниот врв како да сака да ја тргне 
Црквата од општествените збиднувања, зашто многукратно 
се докажа дека МПЦ нема никакво или само деструктивно 
влијание во општествените случувања.

Покрај на претходно наведеното, културно би било да 
нè удостоите со одговорот на  следното, а за нас, но и за оние 
кои ја набљудуваат ситуацијата за верските права и слободи 
во Р. Македонија многу важно: Кога ќе биде легализиран 
статусот на Православната Охридска Архиепископија, 
со други зборови, кога ќе биде регистрирана како верска 
заедница, зашто после две упатени барања до Комисијата 
за односи со верските заедници и религиозни групи, сеуште 
немаме одговор, иако ги исполнуваме сите услови да бидеме 
регистрирани?

+Јован 
Претседатал на Светиот Архијерејски Синод
на Православната Охридска Архиепископија
М И Т Р О П О Л И Т
велески и повардарски и Eгзарх охридски
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Church Court of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric

 

 Protocol no. 105 dated on 16 June 2004
 Bitola

 The Church Court of the Orthodox Ohrid Archbishopric 
in extended formation, according to the 12th Rule of the 
Carthage Council, the 74th Apostolic Rule, as well as the 1st 
Rule from the local Constantinople Council, at it session held 
in the Monastery “St. Prohor Pcinjski” on 27/14 April 2004, 
at 12 o’clock noon, in its full formation, having a trial on 
the charge against the suspended Metropolitan of Polog and 
Kumanovo kyr Cyril filed by the prosecutor, His Eminence 
the Metropolitan of Veles and Vardar Valley and Exarch of 
Ohrid kyr John, after the hearing conducted after the charge, 
the detailed inspection of the matter and the submitted records, 
after the individual analysis and statements of the members of 
the Court, unanimously reached the following 

V E R D I C T

 The former Metropolitan of Polog and Kumanovo kyr 
Cyril is stripped of the episcopal rank and is turned back in the 
order of the laymen, with his baptized name Nikola Popovski.
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ЦРКОВЕН СУД НА ПРАВОСЛАВНАТА 
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

 Протокол бр. 105 од 16 јуни 2004
Битола

Црковниот суд на Православната Охридска Архи-
епископија во проширен состав согласно 12 правило од 
Картагенскиот Собор, 74 Апостолско правило, како и 
1 правило на помесниот Цариградски Собор, на своето 
заседание одржано во Манастирот „Св. Прохор Пчињски” 
на 27/14 април 2004г. со почеток во 12 часот, во полн 
состав, судејќи по обвинението против суспендираниот 
Митрополит полошко-кумановски г. Кирил, поднесено од 
страна на обвинителот, Неговото Високопреосвештенство 
Митрополитот велески и повардарски и егзарх охридски 
г. Јован, после сослушувањето на обвинението, деталниот 
увид во предметот и приложените списи, после поединеч-
ното расудување и изјаснување на членовите на Судот, ед-
ногласно ја донесе следнава 

П Р Е С У Д А

 Досегашниот Митрополит полошко-кумановски г. 
Кирил се лишува од епископскиот чин и се враќа во редот 
на лаиците, со крстеното име Никола Поповски.
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Rationale:
 After the charge of His Eminence the Metropolitan 
of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr John, 
the Orthodox Ohrid Archbishopric has initiated a church-
court proceedings on the occasion of the moral and canonical 
violation against the Metropolitan of Polog and Kumanovo 
kyr Cyril (Popovski). In accordance with the 12th Rule of 
the Carthage Council, the 74th Apostolic Rule, as well as the 
1st Rule from the local Constantinople Council and the 11 
Article from the Nis Agreement, at the request of the Holy 
Synod of Bishops of the Orthodox Ohrid Archbishopric, the 
Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church by 
virtue of its decisions no. 455/rec.408 dated on 30 March 
2004 and 630/rec dated on 23 April 2004, supplemented the 
necessary number of bishops to the Court of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric, thus its Court (because the episcopal 
judges were not allowed to enter the Republic of Macedonia) 
had its session in the Monastery of “St. Prohor Pcinjski” on 
27/14 April 2004, in the following extended formation of 
12 members: the Metropolitan of Montenegro and Seaside 
(Primorje) kyr Amphilohy, the Bishop of Srem kyr Basil, 
the Bishop of Budim kyr Lucian, the Bishop of Zhicha kyr 
Chrysostom, the Bishop of Bachka kyr Irineus, the Bishop 
of Vranye kyr Pahomius, the Bishop of Rashka and Prizren 
kyr Artemios, the Bishop of Timoc kyr Justin, the Bishop of 
Shumadia kyr John, the Bishop of Branichevo kyr Ignatius and 
the Bishops of the Orthodox Ohrid Archbishopric: Joachim of 
Velica and Administrator of Polog and Kumanovo and Marko 
of Dremvitca and Administrator of Bitola.
 Beginning its session under the presidency of His 
Eminence the Metropolitan of Veles and Vardar Valley and 
Exarch of Ohrid kyr John, Chairman of the Holy Synod of 
Bishops of the Orthodox Ohrid Archbishopric, the Court first 
confirmed its jurisdiction in this church-court proceedings 
having in mind the decisions of the Holy Synod of Bishops 
of the Serbian Orthodox Church no. 47/1958 and 6/1959, 
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 Образложение:
 По обвинението на Неговото Високопреосвеш-
тенство Митрополитот велески и повардарски и егзарх 
охридски г.Јован, Православната Охридска Архиепи-
скопија поведе црковно-судска постапка заради напра-
вените морални и канонски престапи против Митропо-
литот полошко-кумановски г.Кирил (Поповски). Согласно 
12 правило од Картагенскиот Собор, 74 Апостолско 
правило, како и 1 правило на помесниот Цариградски 
Собор и 11 член од Нишкиот договор, на барање на Све-
тиот Архијерејски Синод на Православната Охридска 
Архиепископија, Светиот Архијерејски Синод на Српската 
Православна Црква со своте одлуки бр. 455/зап.408 од 30 
март 2004 и 630/зап. од 23 април 2004г., го дополни со 
предвидениот број епископи Судот на Православната 
Охридска Архиепископија така што нејзиниот Суд (од 
причина што на архијереите судии оневозможен им 
беше влез во Република Македонија), заседаваше во 
Манастирот „Св. Прохор Пчињски” на 27/14 април 2004г., 
во следниот проширен состав од 12 членови: Митрополит 
црногорско - приморски г.Амфилохије, Епископ сремски 
г.Василије, Епископ будимски г.Лукијан, Епископ жички 
г.Хризостом, Епископ бачки г.Иринеј, Епископ врањски 
г.Пахомије, Епископ рашко - призренски г.Артемије, 
Епископ тимочки г.Јустин, Епископ шумадијски г.Јован, 
Епископ браничевски г.Игњатије и Епископите на 
Православната Охридска Архиепископија: Јоаким велич-
ки и местобљустител полошко - кумановски и Марко дрем-
вицки и местобљустител битолски.
 Почнувајќи ја својата седница под претседателство на 
Неговото Високопреосвештенство Митрополитот велески 
и повардарски и егзарх охридски г.Јован, Претседател на 
Светиот Архијерејски Синод на Православната Охридска 
Архиепископија, Судот најпрво ја утврди својата надлеж-
ност во оваа црковно-судска постапка со оглед дека на 
основ на одлуките на Светиот Архијерејски Собор на 
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rec.57 dated on 17/4 June 1959, by which the bishops from the 
Republic of Macedonia with their Synod acquired the status 
of an autonomous Church and as such are subjected to the 
jurisdiction of the widely recognized local orthodox Church 
on that territory, regardless of their willful separation and 
deviation from the canonical church order. In accordance with 
this, the Court of the canonical widely recognized Orthodox 
Ohrid Archbishopric in an extended formation, in accordance 
with the mentioned Canons has the right to judge and pass a 
judgment on this charge. 
 After the reading of the charge, the court, which 
was presided over by the Metropolitan of Montenegro and 
the Seaside (Primorje), Zetd and Brda and Skenderia kyr 
Amphilohy, concluded that the defendant, the Metropolitan of 
Polog and Kumanovo kyr Cyril, who had once been put under 
suspension, despite being three times summoned to court, did 
not appear before the same. For the one who unjustifiably 
ignores the court summons of the Church Court, the 19th Rule 
of the Carthage Council stipulates excommunication from the 
Church.
 The Court read the evidence that the aforesaid had twice 
been delivered the summons to the church-court proceedings 
and that he had received the same, but did not answer to the 
summons. The third time, besides the mailed summons, he 
was also delivered a summons personally. Because it was 
confirmed that the Metropolitan Cyril repeatedly refuses to 
appear before the church court, the Tribunal of Bishops of 
the Orthodox Ohrid Archbishopric, in its wider constitution, 
decided to resume with the trial in the absence of the defendant, 
and summoned His Eminence, the Metropolitan of Veles and 
Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr John, as a prosecutor, 
to support the accusation and the proponed verdict.
 The suspended Metropolitan of Polog and Kumanovo 
kyr Cyril had been charged, even as a layman, to have been an 
accomplice with his brother in a murder and was sentenced to 
prison for the same. Regardless of the fact if the murder was 
intentional or unintentional, the one who has committed or 
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Српската Православна Црква бр. 47/1958 и 6/1959, зап. 57 
од 17/4 јуни 1959г., архијереите од Република Македонија 
со својот Синод стекнаа само статус на автономна Црква и 
како такви подлежат на надлежностите на сеправославно 
призната помесна Црква на својата територија, без оглед 
на нивното самоволно издвојување и отстапување од 
канонскиот црковен поредок. Согласно на ова, Судот на 
канонската и сеправославно призната Православна Охрид-
ска Архиепископија во својот проширен состав, согласно 
наведените канони, има право да суди и пресуди по ова 
обвинение.
 Судот на кој после прочитаното обвинение прет-
седаваше Митрополитот црногорско-приморски, зет-
ско-брдски и скендериски г.Амфилохиј констатира дека 
обвинетиот и претходно ставен под забрана на свеште-
нодејство Митрополит полошко-кумановски г.Кирил, и 
покрај тоа што е повикан три пати на судење, не се јави. 
За таквиот кој неоправдано не се отповикува на поканата 
на црковниот суд, 19 правило на Картагенскиот Собор 
предвидува исклучување од општењето со Црквата.
 Судот ги прочита доказите дека на именуваниот два 
пати му се доставени покани за црковно-судска постапка 
и дека истите ги примил, а на нив не се одзвал. Третиот 
пат, покрај тоа што му е упатена покана по пошта, и лично 
му е доставена. Бидејќи се утврди дека Митрополитот 
Кирил повторно одбил да се појави пред црковниот суд, 
архијерејскиот суд на Православната Охридска Архи-
епископија во проширен состав одлучи судењето да се 
одржи во отсуство на обвинетиот и го повика Неговото 
Високопреосвештенство Митрополитот велески и повар-
дарски и егзарх охридски г.Јован во својство на обвинител 
да го образложи обвинението и предлогот за пресуда.
 Суспендираниот Митрополит полошко-кумановски 
г.Кирил обвинет е уште како лаик дека бил соучесник на 
својот брат во убиство и заради тоа бил осуден на затворска 
казна. Без оглед на тоа дали убиството е извршено намерно 
или ненамерно, оној кој го извршил или учествувал во 
него, согласно 22 и 23 правило на Анкирскиот Собор 
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participated in the same, according to the 22nd and 23rd Rule of 
the Ankyra Council, as well as according to the 8th, 43rd, 54th, 
55th, 56th, and 57th Rule of Saint Basil the Great, cannot remain 
in a clerical rank. The court also confirmed that on the basis of 
the evidence from the accusation the defendant, by virtue of a 
decision from the Synod of Bishops of the schismatic MOC, 
no. 125 dated on 7 August 1990, was under suspension for 
officiation because he officiated in somebody else’s eparchy 
without permission and thus he violated the 2nd Rule of the 
Second Ecumenical Council. Moreover, this Court, based 
on the evidence, confirmed that the aforesaid, by violating 
the 71st Rule of the Carthage Council, does not reside in the 
seat of his eparchy, and that there are indications, although 
without sufficient evidence, that his life scandalizes the faithful 
people.
 After a careful scrutiny of the accusation and the entire 
case, the Court concluded that the essential guilt of the former 
Metropolitan of Polog and Kumanovo kyr Cyril is the fact 
that, he himself, since the beginning of his being a bishop is a 
participant in the schism and a bearer of the devastation of the 
unity of the Church of God. He is the only, still living bishop 
who has participated in the self-willed and uncanonical, 
unrecognized by anyone proclamation of autocephaly of 
the so-called MOC. For those, the canonical tradition of 
the Orthodox Church, in accordance to the 6th Rule of the 
Second Ecumenical Council, the 15th Rule of the First-Second 
Constantinople Council (31st Apostolic Rule, 14th Rule of the 
First-Second Constantinople Council) stipulates stripping of 
the clerical and episcopal rank.
 Because the above-given reasons, taking as the first 
and essential guilt the participation in the organization of the 
schism (1967) and the persistent remaining in the same, taking 
the other aforesaid circumstances as supplementary reasons, 
the Church Court of the Orthodox Ohrid Archbishopric 
defrocks the former Metropolitan of Polog and Kumanovo kyr 
Cyril (Popovski) of his episcopal rank and removes him back 
to the order of the laymen with the name Nikola Popovski and 
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како и 8, 43, 54, 55, 56 и 57 правило на Светиот Василиј 
Велики, не може да остане во свештенички чин. Судот 
исто така утврди на основа на доказите од обвинението 
дека обвинетиот, со одлука на Архијерејскиот Синод на 
расколничката МПЦ бр. 125 од 07 август 1990г. бил ставен 
под забрана за свештенодејство заради недозволено слу-
жење во туѓа епархија и со тоа го прекршил 2 правило на 
Вториот Вселенски Собор. Исто така, овој Суд, на основа 
на доказите, утврди дека именуваниот, кршејќи го 71 пра-
вило од Картагенскиот Собор, не живее во седиштето на 
својата епархија, како и дека постојат индиции иако до-
волно недокажани, дека неговиот живот служи на соблаз-
на на верните.
 Разгледувајќи го обвинението и целиот предмет, 
Судот констатираше дека основната вина на досегашниот 
Митрополит полошко-кумановски г.Кирил е фактот што 
тој самиот од почетокот на своето епископско служење е 
учесник во расколништвото и носител е на разорувањето 
на единството на Црквата Божја. Тој е единствениот уште 
жив архијереј учесник во самоволното и неканонски, од 
никого не признато прогласување на автокефалијата на т.н. 
МПЦ. За таквите, канонското предание на Православната 
Црква, согласно 6 правило на Вториот Вселенски Собор, 
15 правило на Првовториот Цариградски Собор (сп. 31 
Апостолско правило, 14 правило на Првовториот Цари-
градски Собор) предвидува лишување од свештеничкиот 
и епископскиот чин.
 Од горенаведените причини, земајќи го на прво 
место како основна вина учесништвото во организирањето 
на расколот (1967г.) и упорното останување во расколот, 
имајќи ги предвид како отежнувачка околност и горе-
наведените причини, Црковниот суд на Православната 
Охридска Архиепископија го лишува од епископскиот 
чин, досегашниот Митрополит полошко-кумановски 
г.Кирил (Поповски) и го враќа во редот на лаиците со 
името Никола Поповски и со тоа донесува одлука како во 
диспозитивот.
 Именуваниот има право на жалба до Светиот 
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reaches a decision as in the wording hereinabove.
 The person concerned has the right to an appeal before 
the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox 
Church within a period of 30 (thirty) days as of the receipt of 
the verdict.

 Presiding 
 METROPOLITAN

 + Amphilohy of Montenegro and the Seaside  
 (Primorje), 
 Zetd and Brda and Skenderija

 I confirm that this is true to the original
 Arch-secretary of the HSB of the 
 Orthodox Ohrid Archbishopric
 BISHOP
 
 + Marko of Dremvitsa and 
 Administrator of Bitola  
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Архијерејски Собор на Српската Православна Црква во 
рок од 30 (триесет) дена по приемот на пресудата.

 Архијереј кој председавл
 МИТРОПОЛИТ

+Амфилохије црногорско - приморски, 
зетско-брдски и скендериски

Потврдува дека е верно на оригиналот
 Архисекретар на САС на 
 Православната Охридска Архиепископија
 ЕПИСКОП

+Марко дремвицки и 
местобљустител битолски
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 Patriarch of Serbia

 P. no. 372
 17 May 2004

 The Most Holy Patriarchal throne of Pec and Belgrade 
and we as the Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade 
and Karlovci and Patriarch of Serbia, with this letter, signed by 
our own hand and sealed with the patriarchal seal, confirm that 
the Orthodox Ohrid Archbishopric is a canonical Orthodox 
Church which is autonomously governed on the territory 
of the Republic of Macedonia and that it is in full liturgical 
communion and canonical unity with all the Orthodox 
Churches, and its Prelate, His Eminence the Metropolitan of 
Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr kyr John, is 
in liturgical and canonical unity with our most holy throne and 
all the other Orthodox Churches.

 Given in the Patriarchate in Belgrade, 17 May 2004.

+ Paul
Archbishop of Pec

Metropolitan of Belgrade and Karlovci
Patriarch of Serbia
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 Најсветији пећки и београдско карловачи па-
тријаршиски Трон и ми као Архиепископ пећки, Ми-
трополит београдско-карловачки и Патријарх српски, 
овим писмом, својеручно потписаним и патријарашким 
печатом снабдевеним, потврђујемо да је Православна 
Охридска Архиепископија канонска Православна Црква 
која се аутономно управља на територији Републике Ма-
кедоније и да је она у пуном литургијском општењу и 
канонском јединству са свим Православним Црквама, 
а њен Предстојитељ, Његово Високопреосвештенство, 
Митрополит велески и повардарски и Егзарх охридски г.г. 
Јован у литургијском и канонском јединству са нашим нај-
светијим Троном и свим осталим Православним Црквама.

 Дано у Патријаршии 17 маја 2004г.

+Павле
Архиепископ пећки 

Митрополит београдско – карловачки
и Патријарх српски

П. бр.372
17 Мај 2004
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 Patriarch of Serbia
 P. no. 373
 17 May 2004

To
The Government of the 
Republic of Macedonia

 A request for registration of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric into the Registry of the Religious Communities 
of the Republic of Macedonia

 
 Respecter Primeminister of the Government of the 
Republic of Macedonia, Mr. Kostov

 The Holy Assembly of the Serbian Orthodox Church 
requests from the Assembly and the Government of the 
Republic of Macedonia to allow in Your country the basic 
human rights to a freedom of religious confession, guaranteed 
by the international conventions, as well as by the Constitution 
of the Republic of Macedonia, and accordingly, to register the 
Orthodox Ohrid Archbishopric.
 The Orthodox Ohrid Archbishopric is a canonical 
Orthodox Church on the territory of the Republic of Macedonia, 
and its Prelate, the Metropolitan of Veles and Vardar Valley 
and Exarch of Ohrid kyr kyr John, is in liturgical and canonical 
unity with the Prelates and fullness of all Orthodox Churches.
 If numerous religious organizations in Macedonia can 
be registered and freely act, it is impermissible to consider 
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the Ohrid Archbishopric as illegal and to pursue and imprison 
its members, although it is the only canonical and widely-
recognized Orthodox Church on the territory of the Republic 
of Macedonia.
 The Assembly of the Republic of Macedonia reached 
a declaration for support of the MOC. Without further probing 
into the fact that the declaration is contrary to the Constitution 
of the Republic of Macedonia we wish to draw the attention 
to the fact that it is contrary to the international conventions 
on the religious rights because this declaration gives support 
only to a certain religious group, and those who do not wish to 
belong to it, as is the case with the members of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric, are treated with disdain, they are 
humiliated and their basic human rights are tramped on.
 By not registering the Orthodox Ohrid Archbishopric 
and by not legalizing its existence, a possibility is opened for 
the police to treat its members brutally, to persecute them, 
to humiliate them, to maltreat them, to raid their homes and 
to imprison them whenever they want, to be more precise, 
whenever there is an order to do so.
 To avoid the further intensifying of the situation, we 
ask of You, the Government of the Republic of Macedonia, to 
allow most urgently for the clerics and faithful of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric to enjoy the guaranteed human rights 
through the registration of their Church as a legal entity by 
which it will allow it to legally organize its spiritual work, as 
well as to gain property.
 With a hope for positive solution of this request, we 
remain with respect.

       
+ Pavle

Archbishop of Pec
Metropolitan of Belgrade and Karlovci

and Patriarch of Serbia

Chairman of the Holy Assembly of Bishops
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Constitutional Court of the Republic of Macedonia
Secretary General

 

 No. 10/04
 Skopje 28.05.2004      
 To

         
 Marko Kimev
 Ul. “Kochanska” no.2/23
 Bitola

 We are enclosing a copy of the Decision C.no.10/
2004, reached by the Constitutional Court of the Republic of 
Macedonia at the session held on 12 May 2004.

 Enclosure: decision

 ID        
 Stojmen Mihajlovski L.L.D

 Republic of Macedonia
 Constitutional Court of the Republic of Macedonia

 12 Udarna Brigada 2, 1000 Skopje. 
 Tel: +389 2 165 153, fax: +389 2 119 355
 e-mail: usud@usud.gov.mk
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 The Constitutional Court of the Republic of Macedonia, 
pursuant to Article 110 of the Constitution of the Republic of 
Macedonia and Articles 28 and 71 of the Bookkeeping Journal 
of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia 
(Official Bulletin of the Republic of Macedonia” no.70/1992), 
at the session held on 12 May 2004 has made the following

 D E C I S I O N

 1. The initiative to institute procedure for assessment 
of the constitutionality of the Articles 5 and 8 of the Law 
on Religious Communities and Religious Groups (“Official 
bulletin of the Republic of Macedonia” no.35/1997) IS 
REJECTED.

 2. Marko Kimev from Bitola has submitted an initiative 
to the Constitutional Court of the Republic of Macedonia for 
instituting a procedure for assessment of the constitutionality 
of Articles 5 and 8 of the Law referred to in item 1 of this 
decision.

 According to the accounts of the initiative the Article 
5 of the Law does not give a clear definition of the meaning 
of performing religious matters and religious rites, which 
could in practice lead to a situation where a foreign citizen 
on the territory of the Republic of Macedonia would not be 
able to practice his freedom of religious confession without 
the approval of an authorized agency, and posing in the 
same numerous questions and suppositions which are not in 
correlation with the content of the disputed regulation.

 Article 8 of the Law is disagreed with because its 
content was not clear enough in the sense that it did not 
contain criteria according to which the religious communities 
would be differentiated from the religious groups and because 
it provides only one religious community with regard to one 
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religious confession.
 
 3. The Court at session confirmed that according 
to Article 5 of the Law a foreign citizen may, at request of 
a religious community, that is a religious group, perform 
religious matters and religious rites, previously being approved 
by the agency authorized for issues related to the Religious 
Communities and Religious Groups.

 The Court also confirmed that according to Article 8 
of the Law, a religious community, according to this Law, is 
a voluntary, organized, nonprofit community of faithful of the 
same religious confession and that for one religious confession 
there can be only one religious community.

 Further, the Court confirmed that Article 8 of the 
Law on Religious Communities and Religious Groups was 
subjected to assessment before this Court from the aspect 
of the question whether there can be only one religious 
community for one religious confession after which by virtue 
of Decision C.no.223/1997 dated on 28 October 1998 did not 
institute a procedure taking the stance that this legal regulation 
does not create inequality in the realization of the freedom of 
religious confession and that this regulation, in fact, protects 
the citizens from manipulation through the division of the 
faithful of one confession to several religious communities 
which would lead to legalization of the schism in the church. 
Furthermore, the Court had in mind the possibility that the 
faithful with the same religious confession can be joined in a 
religious group and organize to perform the religious matters 
and religious rites just as the religious communities. According 
to this, the Court estimated that this regulation does not create 
discrimination between the faithful and inequality between 
the Religious Communities and Religious Groups and that the 
stipulation that there should be one religious community for 
one religious confession does not create inequality and is not 
contradictory to the Constitution.
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 4. According to Article 110 of the Constitution of the 
Republic of Macedonia, the Court decides the compatibility 
of the Laws with the Constitution and the compatibility of 
the other regulations and collective agreements with the 
Constitution and the Laws.

 According to Article 28 line 1 of the Bookkeeping 
Journal of the Constitutional Court of the Republic of 
Macedonia, the Court shall reject the initiative if it is beyond 
its jurisdiction to deal with it.

 Having in regard the stated regulations of the 
Constitution and the Bookkeeping Journal in terms of the 
request in the initiative to assess the constitutionality of 
Article 5 from the Law on Religious Communities and 
Religious Groups, for it not being formulated as the submitter 
of the initiative considers it should be, the Court decided that 
it is beyond its jurisdiction to assess the constitutionality of 
the mentioned Article of the Law from this aspect. Namely, 
the submitter of the initiative gives content to the regulation 
according to which the freedom of religious confession was 
being limited, and not that it deals with issues related to the 
organizing nature disregarding the individual aspects in the 
realization of the freedom of the religious confession.

 As far as the request for assessment of the 
constitutionality of Article 8 of this Law, in accordance 
to Article 28 line2 of the Bookkeeping Journal of the 
Constitutional Court of the Republic of Macedonia, the Court 
shall reject the initiative if it had already previously dealt with 
the same issue and there is no grounds for a different decision.

 Regarding the fact that the regulation referred to 
in Article 8 from the Law on Religious Communities and 
Religious Groups had already been subjected to assessment 
before the Constitutional Court, from the aspect of deciding 
whether there should be only one religious community for 
a given religious confession, during which the Court had 
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decided that the questioned regulation is in concord with the 
Constitution, and regarding the submitted initiative it does 
not find grounds for a different decision thus it rejects the 
initiative.

 5. By virtue of all the aforesaid, the Court decided as 
referred to in item 1 of this decision.

 6. This decision, as regards Article 5 was brought by the 
Court with the majority of votes, and regarding Article 8 it was 
decided unanimously by the members – the president of the 
Court Liljana Ingilizova-Ristova and the judges d-r Trendafil 
Ivanovski, Mahmut Jusufi, Mirjana Lazarova Trajkovska, Vera 
Markova, Bajram Polozani LLD, Igor Spasovski and Zoran 
Sulejmanov LLD.

 C.no. 10/2004       
 PRESIDENT
 12 May 2004     
 of the Constitutional Court of the Republic
 of Macedonia
 Skopje
 
 Liljana Ingilizova-Ristova

Guaranteed:

SECRETARY GENERAL
of the Constitutional Court of the 

Republic of Macedonia
Stojmen Mihajlovski LLD
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HOLY SYNOD OF BISHOPS OF THE 
SERBIAN ORTHODOX CHURCH

Number 1499 
July 30, 2004 
In Belgrade

To His Excellency
Mr. Branko Crvenkovski 
President of the Republic of Macedonia 
Skopje

 Subject: Response to Your letter to my humbleness 
regarding Your wish and intention to visit the monastery of 
Saint Prohor Pcinjski in the Eparchy of Vranye on St. Elijah’s 
Day and commemorate the 60th anniversary of ASNOM (Anti-
fascist Assembly for National Liberation of Macedonia) in it

Esteemed Mr. President,

The lines which follow stem from my feeling of 
obligation to immediately respond to your valued letter which 
regards Your wish and intention to visit the monastery of 
Saint Prohor Pcinjski in the Eparchy of Vranye, accompanied 
by your high escort, on the feast of the Holy Prophet Elijah 
(Ilinden) on 2 August/20 July of the current year so that You 
would in a manner established by state protocol commemorate 
an important jubilee for Your people and Your country, the 
60th anniversary since the day of the conference of ASNOM. 
Indeed, I have still not received your letter, but I do believe that 
you have in the meanwhile sent it to my address in Belgrade 
since you have already released it to the press, so I had the 
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Број 1499
30. јул 2004.
У Београду

Његовом Превасходству
господину Бранку Црвенковском,
председнику Републике Македоније
Скопље

Предмет:  одговор на Ваше писмо мојој смерности 
које се односи на Вашу жељу и намеру да за Илиндан 
текуће године дођете у манастир Свети Прохор Пчињски 
у Епархији врањској и у њему обележите 60-годишњицу 
АСНОМ-а

Уважени господине Председниче,

Редови који следе проистичу из мог осећања 
дужности да одмах одговорим на Ваше цењено писмо које 
се односи на Вашу жељу и намеру да о празнику Светог 
Пророка Илије, 2. августа / 20. јула текуће године, дођете, 
заједно са својом високом пратњом, у манастир Свети 
Прохор Пчињски у Епархији врањској како бисте у њему, 
на начин одређен државним протоколом, обележили 
значајни јубилеј Ваше земље и Вашега народа, шездесету 
годишњицу од дана одржавања заседања АСНОМ-а. 
Ваше писмо, додуше, још нисам примио, али верујем 
да сте ми га у међувремену изволели упутити на моју 
адресу у Београду будући да сте га унапред објавили, те 
сам и ја, захваљујући средствима јавног извештавања, већ 
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opportunity, through the media, to get acquainted with its 
content even yesterday, and this morning, through the efforts 
of the Embassy of the Republic of Macedonia in Belgrade, I 
received a copy of it. In all my days – and allow me to remark 
that I am ninety years old – this is the first time I encounter such 
an original form of official correspondence between the head 
of a state and one of the prelates of the Orthodox Churches. 
However, I sincerely assure you that do not mind this manner 
even in the least, for the substance is always more important 
than the form. The only thing that necessarily follows is the 
protocol need to follow the same procedure when answering; 
hence, I too, God willing, upon completing the writing of this 
letter, will first communicate it to the media, and immediately 
after I will forward the original and a copy to You through the 
Embassy of Serbia and Montenegro in Skopje.

After this rather long but, I hope, not completely 
ineffectual introduction, and before I respond to Your plea, that 
is request, concerning the forthcoming Ilinden, allow me, Mr. 
President, to remind you of the prehistory of Your letter and 
this response of mine, not as much for Your knowledge – for 
you are well acquainted – as for the public in Your country and 
mine, whom you wished to have as a third collocutor in our 
conversation, which I wholeheartedly and gladly accept, and 
not only for this particular occasion, if you agree, but also as a 
pattern for our future contacts.

The first indications of your wishes and intentions 
regarding the monastery of Saint Prohor Pcinjski and Ilinden 
2004 reached the public at the beginning of the previous 
month, June, through several Articles in the Skopje and 
Belgrade press (“Utrinski Vesnik” no. 1491 and “Dnevnik” 
no. 2473 dated on 5 June 2004; “Vecernje Novosti” dated on 
6 June  2004), and the Holy Synod of Bishops of the Serbian 
Orthodox Church was officially informed of them through the 
letter from His Eminence the Bishop of Vranye, kyr Pahomy. 
The Synod looked into this letter during its session on June 
10, 2004 and on that occasion decided to send letters to Mr. 
Svetozar Marovic, the President of the Council of Ministers 
of the State Union of Serbia and Montenegro, and d-r Voislav 



575 

јуче био у прилици да се упознам са његовим садржајем, 
а јутрос сам, штавише, залагањем Амбасаде Републике 
Македоније у Београду, добио и његову копију. У мом веку 
– дозволите ми да напоменем да сам деведесетогодишњак 
– по први пут се сусрећем са овако оригиналним обликом 
званичне преписке између једног шефа државе и једног 
од предстојатељв Православних Цркава, али Вас искрено 
уверавам да мени тај облик нимало не смета јер је суштина 
увек важнија од форме. Једино што из њега нужно 
следи јесте протоколарна потреба да и ја, при одговору, 
применим исту процедуру, тако да ћу, ако Бог дâ, текст 
овог писма, чим га завршим, најпре саопштити медијима, 
а непосредно затим његов оригинал и једну копију 
доставити Вама преко Амбасаде Србије и Црне Горе у 
Скопљу.

После овог подужег, али, рекао бих, не и сасвим 
бескорисног увода, а пре него што одговорим на 
Вашу молбу, односно тражење, у вези са предстојећим 
Илинданом, дозволите ми, господине Председниче, да 
Вас подсетим на предисторију Вашег писма и овог мог 
одговора, не толико Вас ради – Вама је она позната – колико 
ради јавности у Вашој и у мојој земљи, коју сте Ви желели 
за трећег саговорника у нашем разговору, што ја свесрдно 
и са радошћу прихватам, и то не само за ову прилику него, 
уколико сте сагласни, и као образац за будуће контакте.

Први наговештаји Ваших жеља и намера у вези 
са манастиром Светог Прохора Пчињског и Илинданом 
2004. године доспели су у јавност почетком протеклог 
месеца јуна преко написâ у скопској и београдској 
штампи (Утрински весник бр. 1491 и Дневник бр. 2473 
од 5. јуна 2004; Вечерње новости од 6. јуна 2004.), а Свети 
Архијерејски Синод Српске Православне Цркве службено 
је упознат са њима одговарајућим дописом Његовог 
Преосвештенства епископа врањског г. Пахомија. Синод 
је тај допис разматрао на својој седници од 10. јуна 2004. 
и тим поводом донео одлуку да упути по једно писмо г. 
Светозару Маровићу, председнику Савета министара 
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Kostunica, the Prime Minister of the Government of Serbia, of 
course, not with a purpose to ask for any intervention by the 
state on this matter but solely for the purpose of informing the 
state and republic leadership with the positions of the Serbian 
Orthodox Church, the only competent authority on this 
matter. That there were many reasons for this decision may 
be confirmed by the extensive excerpts from the named letters 
addressed to the Presidents Marovic (Syn. no. 1204 dated on 
17 June 2004) and Kostunica (Syn. no. 1205 under the same 
date) which we present further.

The synod letter includes the following:

“...Certain Macedonian officials persuade their 
public that they will use their full power to ‘exert 
pressure’ on the state agencies of Serbia and 
Montenegro in order to put into effect what they 
have in mind. Mr. Crvenkovski himself states that he 
will speak with official Belgrade about the aforesaid 
celebration so that he will ensure the necessary 
environment for laying wreaths and flowers in the 
monastery, while at the same time he excludes the 
possibility for any talks or contacts with the Serbian 
Orthodox Church. Somewhat later, a similar 
position was repeated by the Macedonian Minister 
of Defense, Mr. Vlado Buckovski,. The gentlemen 
have, of course, overlooked three significant details 
– that the monastery in question is property of the 
Serbian Orthodox Church, in fact of the Eparchy of 
Vranye; that in the civilized world, one cannot enter 
one’s home or property without the consent of the 
host; and that the relations between the Church and 
state in Serbia are based on different civilizational 
and other principles.”
Then there is a brief survey of the earlier situation:
“During the past ten years the commemoration of 
“ASNOM” in the monastery building of St. Prohor 
Pcinjski was performed in normal conditions, with 
the participation of high representatives as from the 
Republic of Macedonia and from our country. On 
each occasion, the Serbian Orthodox Church had 
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Државне заједнице Србије и Црне Горе, и г. др Војиславу 
Коштуници, председнику Владе Србије, наравно не са 
циљем да захтева било какву интервенцију државе по овој 
ствари него искључиво ради тога да савезно и републичко 
државно руководство буду упознати са ставовима Српске 
Православне Цркве, једине надлежне за ово питање. Да 
је за овакву одлуку итекако било разлога, потврдиће 
и опширни изводи из истоветних писама, упућених 
председницима Маровићу (Син. бр. 1204 од 17. јуна 2004.) 
и Коштуници (Син. бр. 1205, под истим датумом), које 
доносимо у продужетку.

У синодском писму стоји, између осталог, и ово:

…Поједини македонски званичници уверавају 
своју јавност како ће они свом снагом „извршити 
притисак” на државне органе Србије и Црне 
Горе да би свој наум спровели у дело. Сâм г. 
Црвенковски изјављује да ће са званичним 
Београдом разговарати о наведеној прослави 
да би обезбедио услове за полагање венаца и 
цвећа у манастиру, при чему искључује било 
какве разговоре или контакте са Српском 
Православном  Црквом. Нешто касније, сличан 
став поновио је и тамошњи министар одбране, г. 
Владо Бучковски. Господа су, наравно, превидела 
три значајна детаља – да је речени манастир 
власништво Српске Православне Цркве, однос-
но Епархије врањске, да се у цивилизованом 
свету ни у чију кућу и ни на чији посед не 
може ступити без пристанка домаћина и да су 
односи Цркве и државе у Србији засновани на 
другачијим цивилизацијским и иним основама.
Затим се укратко приказује раније стање:
У протеклих десетак година обележавање 
„АСНОМ”-а у комплексу манастира Свети 
Прохор Пчињски обављало се у нормалним 
условима, уз учешће високих представника како 
Републике Македоније тако и наше државе. 
Српска Православна Црква је сваки пут била 
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been a good host to the visitors from Skopje.”
The continuation explains that the problems between 

the Serbian Orthodox Church and the government of the 
Republic of Macedonia occurred gradually and that they 
culminated during the year 2003, when those authorities 
forbade the highest church dignitaries, priests and monastics 
of the Serbian Orthodox Church to enter the Republic of 
Macedonia and to reside there (even in transit!) and at the same 
time, because of their behaviour toward the canonic hierarchy 
of the Ohrid Archbishopric, who were subject to ruthless 
police and legal persecution solely for their acceptance of the 
canonic unity with the Orthodox Church.

The consequence of all this – is given further in the 
letter – was the decision of the Serbian Orthodox Church for the 
commemoration of ASNOM in the monastery of Saint Prohor 
Pcinjski not to be allowed until the authorities of the Republic 
of Macedonia change their behaviour toward the Serbian 
Orthodox Church, which is in discord with the democratic 
norms, and until they stop endangering the fundamental 
human rights of its members, during which they trample the 
principles of the bilateral relations of the two countries. The 
position of the Serbian Orthodox Church, formulated at that 
time, remained unchanged until now. The Serbian Orthodox 
Church is prepared – states the continuation of the Synod’s 
letter – to accept the visit of the representatives of the Republic 
of Macedonia on 2 August 2004 in the monastery complex of 
Saint Prohor Pcinjski if its state-political leadership officially 
guarantee the three following objectives:

1. That the state officials of Macedonia will in the future 
allow entrance for the bishops, clergy, monks and nuns 
of the Serbian Orthodox Church into Macedonia; to 
pass through it and reside there unobstructed under 
the same conditions as is for all people who are not 
citizens of Macedonia, which means – on the basis of 
their valid travel documents without any discrimination 
on the basis of their affiliation and hierarchy level or 
function in the Serbian Orthodox Church;
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добар домаћин гостима из Скопља.
У наставку се објашњава да је до проблемâ из-

међу Српске Православне Цркве и власти Републике 
Македоније дошло постепено и да су они кулминирали 
у току 2003. године, када су те власти забраниле 
највишим црквеним великодостојницима, свештенству и 
монаштву Српске Православне Цркве улазак у Републику 
Македонију и боравак у њој (чак и у транзиту!), а уједно и 
због њиховог односа према канонској јерархији Охридске 
Архиепископије која је била изложена грубом полицијском 
и судском прогону само због прихватања канонског 
јединства са Православном Црквом. 

Последица свега тога – наводи се у продужетку 
писма – била је одлука Српске Православне Цркве да 
се обележавање АСНОМ-а у манастиру Свети Прохор 
Пчињски не дозволи све дотле док власти Републике 
Македоније не измене своје понашање према Српској 
Православној Цркви, несагласно са демократским нормама, 
и док не престану да угрожавају основна људска права 
њених чланова, газећи притом и начела међудржавних 
односа. Став Српске Православне Цркве, формулисан 
тада, остао је неизмењен све до сада. Српска Православна 
Црква је спремна – пише даqе у синодском писму – да 
прихвати посету представникâ Републике Македоније 2. 
августа 2004. године у комплексу манастира Свети Прохор 
Пчињски уколико њен државно–политички врх званично 
зајемчи следеће три ствари:

1. да ће државни органи Македоније епископима, 
свештеницима, монасима и монахињама Српске 
Православне Цркве убудуће омогућавати улазак у 
Македонију, несметан пролазак кроз њу и боравак 
у њој под једнаким условима као и свим другим 
лицима која нису држављани Македоније, а то 
значи – на основу њихових важећих путних исправа, 
без икакве дискриминације на основу њихове при-
падности и њиховог јерархијског степена или функ-
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2. That the same are obliged, out of respect for 
international conventions and the generally accepted 
codex for the human rights, as well as the rights to 
freedom of conscience and religious confession, not 
to support or allow any form of discrimination of the 
members of Churches and religious communities only 
because of their affiliation, taking into account the 
generally accepted civilizational norm and obligation 
of the state and political officials not to interfere in the 
status, the inner organization, dealings or relations of 
the Churches and religious communities in general; 
and

3. That they agree for their regional agencies to stop 
the persecution of the canonic hierarchy of the Ohrid 
Archbishopric, its clergy, monastics and faithful, and 
that they will allow the same a registration according to 
the positive legislation of the Republic of Macedonia, 
under the same conditions as all other religious 
communities in the Republic of Macedonia.

In the closing of the letter we express hope and 
assurance that there will be a surpassing of the created 
problem, a problem which was by no means created by the 
Serbian Orthodox Church, and that is surpassing will serve the 
common good and the aspiration for “improving the relations 
with our southern neighbour with whose people we otherwise 
have no disputes or difficulties”.

Through the mediation of some well-intentioned and 
responsible people, on both sides of the current international 
border, you were acquainted with this position of the Serbian 
Orthodox Church. In addition, You understood accurately 
and promptly that the realization of Your goal – the jubilee 
commemoration of the ASNOM conference in the monastery 
of St. Prohor Pcinjski – requires dialogue with the Serbian 
Orthodox Church after all. This dialogue, praise to God, 
occurred, first through mediators, and now directly through 
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ције у Српској Православној Цркви;

2. да се исти обавезују да, поштујући међународне 
конвенције и општеприхваћени кодекс људских 
права, као и права на слободу савести и исповедања 
вере, неће подржавати нити дозвољавати било 
који облик дискриминације припадника  Црка-
ва и верских заједница само због такве њихове 
припадности, с обзиром на општеприхваћену ци-
вилизацијску норму и обавезу немешања државних 
и политичких органа у статус, унутрашњу орга-
низацију, послове и међусобне односе Цркава и 
верских заједница уопште, и

3. да се обавезују да ће подручни им органи 
престати са прогоном канонске јерархије Охридске 
Архиепископије, њеног свештенства, монаштва и 
верника, као и да ће истој омогућити регистрацију 
према позитивном законодавству Републике Маке-
доније, под истим условима као и осталим верским  
заједницама у Републици Македонији.

 На самом завршетку писма изражене су нада 
и увереност да ће доћи до превазилажења насталог 
проблема, проблема који ни на који начин није изазвала 
Српска Православна Црква, и да ће његово превазилажење 
послужити општем добру, као и циqу „побољшања односâ 
са нашим јужним суседом, са чијим народом ми и иначе 
немамо никаквих спорова ни тешкоћа”.

 Посредовањем добронамерних и одговорних 
људи са обе стране данашње међудржавне границе Ви 
сте били упознати са овим ставом Српске Православне 
Цркве. Исто тако, правилно и благовремено сте 
схватили да је за остварење Вашег циља – јубиларног 
обележавања АСНОМ–ског заседања у манастиру Свети 
Прохор Пчињски – ипак неопходан дијалог са Српском 
Православном Црквом. До њега је, хвала Богу, и дошло, 
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this public exchange of official letters. While an unusual 
media campaign and confusion reigned in Skopje these days 
(some, from the circles of Church which dwells in schism, 
claimed: “One of the conditions posed by the Serbian Church, 
the free transition of the Serbian priests through Macedonia, 
has still not been fulfilled” and similar claims were made on 
the possibility of conducting religious services “by foreign 
religious communities”; A1 information dated on 28 July 
2004), you were kind enough to inform my authorized 
representatives in our, still intermediary, dialogue with the 
messages to be included in your, then still to come, letter to 
me, still unwritten at that point. You were asked, on my behalf, 
to make the discussion as substantial as possible, to concretize 
your basic principles by explicitly including the following:

1. That all Churches and religious communities have to 
be equal before the law; 

2. That all Churches and religious communities have 
the right to a legal protection by the state and registration by 
the state agencies, including the Orthodox Church in your 
country which is in unity with the Serbian Orthodox Church 
and all the other Orthodox Churches in the world; and

3. That the bishops, priests, monks and nuns of the 
Serbian Orthodox Church have guaranteed the freedom of 
movement in the Republic of Macedonia, freedom of temporary 
residence in the framework of the general ordinances that apply 
for foreign citizens and freedom to realize church communion 
(communication) with their brothers and sisters by faith, that 
is by church jurisdiction or affiliation.

You were also asked to confirm to me personally, and 
through me to the Serbian Orthodox Church in entirety, Your 
statement from one of Your other addresses, which is precious 
for it reflects Your personal attachment to the European 
democratic standards regarding the issue of the Church-state 
relation, worded like this: “The Republic of Macedonia as a 
state which has as its goal the integration in the EU is prepared 
to incorporate and implement the highest EU standards 
regarding these fields in its legislation.”

You, Mr. President, nevertheless, chose not to accept 
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најпре преко посредникâ, а сад, ево, и на непосредан 
начин, путем јавне размене званичних писама. Док је у 
Скопљу ових дана владала необична медијска кампања 
и конфузија (из кругова Цркве која се налази у расколу 
тврдило се: „Еден од условите кој повторно го постави 
Српската Црква, слободно движење на српски свештеници 
низ Македонија, сеуште не е исполнет”, а слично је 
изјавqивано и о могућности вршења богослужења „од 
странски верски заедници”; вест А1 од 28. јула 2004), Ви 
сте били љубазни да моје овлашћене представнике у том, 
још увек посредном, дијалогу упознате са порукама које 
ће у себи садржавати Ваше, тада тек предстојеће, писмо 
мени. Замољени сте, у моје име, ради што садржајнијег 
разговора, да конкретизујете своје начелне ставове тако 
што бисте изричито навели и следеће:

1. да све Цркве и верске заједнице морају бити 
једнаке пред законом;

2. да право на правну заштиту државе и на 
регистрацију код државних органа имају све Цркве и 
верске заједнице, укључујући и ону Православну Цркву у 
Вашој замљи која је у јединству са Српском Православном 
Црквом и са свим Православним Црквама на свету, и

3. да се епископима, свештеницима, монасима и 
монахињама Српске Православне Цркве гарантује слобода 
кретања у Републици Македонији, слобода боравка у 
оквиру општеважећих прописа за стране држављане и 
слобода остваривања црквеног заједништва (општења) са 
њиховом браћом и сестрама по вери, односно по црквеној 
јурисдикцији или припадности.

 Такође сте замољени да и мени, а преко мене и 
Српској Православној Цркви као целини, потврдите Вашу 
изјаву из једног другог Вашег обраћања, која је драгоцена 
јер одражава Вашу личну приврженост европским 
демократским стандардима по питању односа Црква 
– држава, а која гласи: „Република Македонија како држава 
која има за цел својата интеграција во ЕУ е подготвена 
во своето законодавство да ги вгради и имплементира 
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my suggestion and instead, you formulated, published and 
sent Your letter to me in as You first intended, that is, without 
explicit, concrete statements regarding the painful issues, 
which, in fact, in the previous period, have led to a situation in 
which the state delegations of your country do not have access 
to our aforesaid holy monastery. But I – having the position I 
hold, in the light of the Gospel I serve, and at the age I have 
– do not have the right to think purely in the categories of 
the “Euclidean” logic of this transitory and deceptive age, 
and even less in the categories of political calculations and 
quasi-diplomatic outwitting, but, instead, in the categories of 
“the reason of Christ” and the Cross-Resurrecting logic of the 
Gospel, which is madness in the eyes of the sons of desolation, 
but grand wisdom in the eyes of those who desire to walk the 
path of truth, love and eternal life. Hence, I do not interpret your 
action, that is, the formal aspect of the letter you have sent me, 
as your rejection of the positions and requests of the Serbian 
Orthodox Church regarding obligatory principles of freedom 
for all faithful – and for all people without exception – but I 
understand them as their, lapidarily said, acceptance. I derive 
this from the simple fact that you addressed me with a letter 
and sought the agreement of the Serbian Orthodox Church to 
visit the monastery of St. Prohor Pcinjski knowing its clear and 
definite position and last-year’s developments in this context, 
as well as that, in your letter, you fundamentally and concisely 
held genuinely humane and democratic positions.

On the basis of what has been previously said, I invite 
you, leading a high delegation of Your state, to visit the 
monastery St. Prohor Pcinjski on the feast of the holy Prophet 
Elijah and to customarily commemorate the jubilee of your 
state-national holiday. You and Your escort will have as a host 
and will be greeted and welcomed by the responsible eparchial 
bishop, His Eminence the Bishop of Vranye kyr Pahomy, with 
whose utter – canonically obligatory – agreement I am able 
to forward this invitation to You. On my behalf You will be 
greeted and welcomed by my emissary on this occasion, by 
His Eminence the Bishop of Backa kyr Irineos. Obviously, 
You will also be greeted and warmly welcomed by the Right 
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највисоките ЕУ стандарди кои се однесуват на овие 
области.”

Ви, господине Председниче, ипак нисте прихва-
тили ову моју сугестију него сте своје писмо формулисали, 
објавили и мени доставили по својој првобитној замисли, 
односно без изричитих конкретних исказа о болним 
тачкама које су у претходном периоду и довеле до тога да 
државне делегације Ваше земље немају приступа у наш 
више пута поменути свети манастир. Али ја – на положају 
на којем сам, у светлу Јеванђеља којем служим и у годинама 
у којима се налазим – немам право на размишљање у 
категоријама пуке „евклидовске” логике овога пролазнога 
и варљивога века, још мање у категоријама политичких 
рачуница и квазидипломатских надмудривања, него у 
категоријама „ума Христовог” и крсно–васкрсне логике 
Јеванђеља, која је лудост у очима синова погибли, а 
врхунска мудрост у очима оних који желе да иду путем 
истине, љубави и вечног живота. Стога Ваш поступак, 
односно формалну страну писма које сте ми упутили, 
не тумачим као Ваше одбијање ставова и захтева Српске 
Православне Цркве који се тичу обавезујућих начела 
слободе за све вернике – и за све људе без изузетка – него 
их схватам управо као њихово, лапидарно изражено, 
прихватање. То закључујем из просте чињенице да сте 
ми се обратили писмом и затражили сагласност Српске 
Православне Цркве да дођете у манастир Свети Прохор 
Пчињски знајући за њену јасну и недвосмислену позицију 
и за прошлогодишња збивања у овом контексту, а и да сте 
у свом писму, начелно и сажето, заступали уистину хумане 
и демократске ставове.

На основу реченога, позивам Вас да, предводећи 
високу делегацију Ваше земље, на празник Светог Пророка 
Илије посетите манастир Свети Прохор Пчињски и на 
уобичајени начин обележите ваш јубиларни државно–
национални празник. Као домаћин, Вас и Вашу пратњу 
дочекаће и пожелети Вам добродошлицу надлежни 
епархијски архијереј, Његово Преосвештенство Епископ 
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Reverend Abbot of the monastery with his brotherhood, as well 
as by other attending bishops, clerics, monastics and believing 
people. You will not be treated as a foreigner, a head of state of 
a country distant or unknown to us, but as our neighbour and a 
friend. Undoubtedly, there will opportunity to begin dialogue 
on all subjects of mutual interest and relevance.

So, we open for You the gates of our ancient sanctuary, 
the monastery of St. Prohor Pcinjski. Even more: we open 
for You the gates of our hearts. They will, as far as we are 
concerned, remain wide open.

They can be closed – God forbid – only by You or one 
of Your associates, that is successors. Whoever does this will 
have to accept the responsibility for doing so. There won’t 
be a possibility to blame anyone else, and in the least of all 
the Serbian Orthodox Church. If anyone should ever again 
give instructions to the border authorities of Your country to 
humiliate, harass and, finally, return from the border crossings 
the bishops, clergy and monastics of the Serbian Orthodox 
Church, that person will have to be aware that, by doing so, 
once again, with his own hands, he is closing the monastery 
gates of the Holy Father Prohor for the official representatives 
of his state. And if anyone, ever again starts expelling people 
from their episcopal seats, monasteries and parishes; starts 
arresting, persecuting and denying them their right to freedom 
of conscience, to a legal status, to church-pastoral activity 
or to possession because they do not wish to be in schism 
with the Serbian Orthodox Church and with the ecumenical 
Orthodoxy but instead want to be in liturgical and canonical 
unity with them, that person will promptly realize that he is 
single-handedly locking the already closed monastery doors 
of the Holy Father Prohor on Saint Elijah’s day or any other 
day. I would rather refrain now from further enumerating who 
and how could destroy instead of build and serve evil instead 
of good.

If this does not happen – and I hope that it will not, with 
the might and grace of God and the goodwill and reasonable 
actions of us, the people, first and foremost of those with the 
greatest responsibility – every citizen of the neighbouring 
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врањски г. Пахомије, уз чију пуну – канонски иначе 
неопходну – сагласност и могу да Вам упутим овај позив. 
У моје име дочекаће Вас и поздравити мој изасланик за 
ову прилику, преосвештени Епископ бачки г. Иринеј. 
Поздравиће Вас, наравно, – а и домаћински угостити, – и 
преподобни игуман манастира са својим братством, као 
и остали присутни архијереји, свештенство, монаштво 
и верујући народ. Нећете бити третирани као странац, 
шеф неке нама туђе или слабо познате државе, него као 
сусед и пријатељ. Биће, свакако, и прилике за отпочињање 
дијалога о свим темама од обостраног интереса и значаја.

Отварамо Вам, дакле, двери наше древне светиње, 
манастира Свети Прохор Пчињски. Више од тога: отварамо 
Вам двери наших срца. Оне ће, колико до нас стоји, остати 
широм отворене.

Затворити их можете – што не дао Бог! – само Ви 
или неко од Ваших сарадника, односно наследника. Ко 
то учини, мораће сâм да преузме одговорност за то. Ни 
на кога другог неће моћи да је пребаци, понајмање на 
Српску Православну Цркву. Ако би ико икад поново дао 
инструкцију пограничним органима Ваше земље да на 
граничним прелазима понижавају, шиканирају и, најзад, 
враћају са границе епископе, свештенике и монашка 
лица Српске Православне Цркве, тај ће морати да буде 
свестан да тиме поново, сопственим рукама, затвара 
манастирска врата код Светог Оца Прохора за званичне 
представнике своје државе. И ако би ико икад поново 
почео да избацује људе из њихових епископских седишта, 
манастира и парохија, да их хапси, прогони и ускраћује им 
право на слободу савести, на легалан статус, на црквено–
пастирску делатност или на имовину зато што не желе 
да буду у расколу са Српском Православном Црквом и 
са васељенским Православљем него у литургијском и 
канонском јединству са њима, и тај ће брзо схватити да 
својеручно закључава већ затворена манастирска врата код 
Светог Оца Прохора, и за Илиндан и иначе. Даље не бих 
набрајао ко све и како све може да руши уместо да зида и 



588       

and friendly Republic of Macedonia, from its president to its 
most humble citizen, will be able to visit the monastery of St. 
Prohor Pcinjski whenever they wish, and not only on Ilinden 
or jubilee anniversaries, which will be many even when we are 
no longer on this earth.

Mr. President!
From now on the freedom and responsibility of choice 

rests on the state leadership of the Republic of Macedonia. We 
remain sincerely open to the enhancement of the relations and 
cooperation, not only in the spirit of the undeniable democratic 
principles of the contemporary world, but also in accordance 
with the grand spiritual tradition of the Orthodox peoples and 
the Christian world in general.

Mr. President, I greet and offer You my respect and 
good wishes..

+ Pavle
Archbishop of Pec, 

Metropolitan of Belgrade and Karlovci 
and Patriarch of Serbia
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да служи злу уместо добру.
Ако свега тога не буде, – а надам се да неће бити, 

силом и благодаћу Божјом и добром вољом и разборитим 
поступањем нас људи, пре свега оних најодговорнијих, – 
сваки житељ суседне и пријатељске Републике Македоније, 
од њеног председника до најскромнијег грађанина, моћи 
ће да посећује манастир Светога Прохора Пчињскога 
кад год зажели, а не само о Илиндану или  о јубиларним 
годишњицама, којих ће бити много и кад нас више не буде 
на овој земљи.   

Господине Председниче!
Слобода и одговорност избора лежи на државном 

руководству Републике Македоније, од сада па убудуће. 
Ми остајемо искрено отворени за унапређивање односâ и за 
сарадњу, не само у духу неоспорних демократских начела 
савременога света него и у сагласју са великом духовном 
традицијом православних народа и хришћанскога света 
уопште.

Изволите, господине Председниче, примити изразе 
мога поштовања и добрих жеља.

 

+Павле 
Архиепископ пећки,

Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски
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CLOSING STATEMENT
of the Metropolitan of Veles and 

Vardar Valley and Exarch of Ohrid kyr kyr John
at the trial before the Court of First Instance in Bitola for the 

criminal offence: “Instigation of national, racial and 
religious hatred and intolerance”

 
 Today’s trial has the character of a political trial and 
the same is a great disgrace for the international reputation of 
the Republic of Macedonia. The state uses all means possible 
to protect its creation from the period of communism: the 
“Macedonian Orthodox Church” which dwells in schism 
with all the Orthodox Churches in the world. As we have 
already said in the course of the trial, and we have spoken 
and written of the same many times before, we have nothing 
against the state protecting whomever it chooses, but it has no 
right, neither according to the Constitution of the Republic of 
Macedonia, nor according to the international conventions for 
human rights, to conduct this protection at the damage of the 
rights to a religious confession of those who do not wish to be 
among the ones protected by the state. The dispute between the 
Orthodox Ohrid Archbishopric and the Macedonian Orthodox 
Church has an exclusively religious character, but from the 
moment when the government interfered, that is, when the 
police started to persecute the bishops, the monks and faithful 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric by imprisoning them 
and raiding their homes, when the Assembly of the Republic 
of Macedonia interfered by making declarations of support of 
the MOC, and finally, when the court accepted to indulge into 
political court procedures, the dispute became exclusively 
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ЗАВРШЕН ЗБОР
на Митрополитот велески и 

повардарски и егзарх охридски г.г. Јован 
на судењето во Основниот суд во Битола за кривично дело: 

„Распалување на национална, расна и 
верска омраза и нетрпеливост”

 Денешново судење има карактер на политичко 
судење и истото е голем срам по меѓународниот углед на 
Р. Македонија. Државата не бира средства да ја заштити 
нејзината творба од времето на комунизмот: „Македонската 
Православна Црква” која пребива во раскол со сите 
Православни Цркви во светот. Како што рековме и во текот 
на судењето, а тоа сме го рекле и пишувале многупати, ние 
немаме против државата да го штити оној кого сака, но 
таа нема право, ниту по Уставот на Р. Македонија, ниту по 
меѓународните конвенции за човекови права тоа штитење 
да го прави на штета на правата на вероисповест на другите 
кои не сакаат да бидат помеѓу штитените од државата. 
Спорот помеѓу Православната Охридска Архиепископија 
и Македонската Православна Црква е исклучиво со верски 
карактер, но оној момент кога во него се вклучи власта 
односно полицијата гонејќи ги епископите, монасите и 
верниците на Православната Охридска Архиепископија, 
притворајќи ги и претресувајќи ги нивните домови, кога се 
вклучи Собранието на Р. Македонија носејќи декларација за 
поддршка на МПЦ, а конечно и судот кога прифати да води 
политички судски процеси, спорот постана исклучително 
политички. Една поволност во случајов е тоа што Р. 
Македонија веќе подаде молба за прием во Европската 
Унија, та не ќе му биде толку едноставно на овој суд да 



592       

political. The only advantage in this case is that the Republic 
of Macedonia applied for acceptance into the European Union, 
so this court will not pass a convicting sentence so easy, as the 
observers, who are to give an evaluation of the political and 
judicial reforms in Macedonia, and whose representatives are 
present here in this courtroom, are not easy to bribe, are not 
predisposed or tendentious. If there weren’t any international 
interest in this trial, I am certain, and the entire atmosphere 
testifies in favour of this, that the court would subdue to the 
political climate outlined by the authorities. Every man who 
followed the process was convinced that the President of the 
court council demonstrated utter bias and siding during the 
trial. He publicly declares that he is a member of the MOC. 
One could say there is nothing bad in this, everyone can belong 
to whichever group he wants to, but this judge supplemented 
this statement of his that he felt insulted whenever we called 
the MOC a schismatic church because he belonged to it. The 
same judge said the same thing in October 2003 when he tried 
and convicted me for the criminal offence “autocracy”. With 
this act he, then as well as now, disqualified the impartiality 
of the court because instead of, as a judge, to involve in 
the examination of the evidence and the issue whether the 
aforesaid church is or is not schismatic, as it for a fact is for all 
the Orthodox Churches in the world, he positioned as decisive 
his political and religious beliefs instead of the facts, the truth 
and the justice.

During the trial we mentioned Article 9 of the 
European Convention for Human Rights with which everyone 
is guaranteed the freedom of belief, conscience and religion, 
including the right to change the religion. We also mentioned the 
Constitution of the Republic of Macedonia according to which 
the right to a freedom of religious confession is guaranteed. 
But, obviously, from this freedom of religious confession there 
isn’t even an “f” of it in the Republic of Macedonia, because 
the one who practices the freedom not to be a member of the 
MOC or if one dares to criticize the “dignitaries” of the MOC, 
is put to trial, convicted of instigation of national, religious and 
racial hatred and intolerance.
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донесе осудителна пресуда, зашто посматрачите кои треба 
да дадат оценка за политичките и судските реформи во 
Македонија, а чии претставници се присутни и во судницава, 
не се лесно подмитливи, пристрасни или тенденциозни. Во 
колку пак не би имало меѓународен интерес за ова судење, 
сигурен сум, а и целава атмосфера сведочи за тоа дека судот 
би подлегнал на политичката клима која ја трасира власта. 
Секој кој го следеше процесот се увери дека Претседателот 
на судскиот совет покажа крајна пристрансност и фаќање 
страна во судскиов процес. Јавно се декларира дека е 
припадник на МПЦ. Во тоа ќе рече човек нема ништо 
лошо, секој може да припаѓа каде сака, но судијата тој 
свој исказ го дополни со тоа дека се чувствувал навреден 
кога МПЦ сме ја нарекувале расколничка бидејќи тој бил 
нејзин припадник. Истото ова, истиот тој судија го рече во 
октомври 2003г. кога ме судеше и осуди за кривично дело 
„самовластие”. Со тоа, и тогаш, и сега ја дискфалификува 
непристрастноста на судот, бидејќи наместо како судија да 
се впушти во испитување на доказите за тоа дали споме-
натата црква е расколничка или не, каква што таа е впро-
чем за сите Православни Цркви во светот, тој направи во 
доказната постапка пресудни да бидат неговите политички 
и верски убедувања, а не фактите, вистината и правдата. 
 Во текот на судењето го споменавме членот 9 од 
Европската конвенција за човекови права со кои на секого 
му е загарантирана слободата на уверувањето, совеста и 
религијата, вклучувајќи го и правото на промена на рели-
гија. Го споменавме и Уставот на Р. Македонија според кој 
е загарантирано правото на слобода на вероисповеста. Но, 
очигледно од таа слобода на вероисповест во Р. Македонија 
нема ниту „С”, бидејќи оној кој ќе ја исползува својата 
слобода да не биде припадник на МПЦ или пак ако се 
осмели да ги критикува „великодостојниците” на МПЦ, го 
изведуваат на суд, обвинувајќи го за распалување на нацио-
нална верска и расна омраза и нетрпеливост.
 Под ниту еден услов, па дури и под уште поголем 
притисок од страна на властите во Р. Македонија нема да 
ја предадеме својата вера, православна христијанска, и во 
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Under no condition, not even under much greater 
pressure from the authorities in the Republic of Macedonia, 
will we give up our faith, the Orthodox Christian, and may 
the Lord help us in this. We have proven this through many 
temptation and trials. So this is not about fear from being 
punished and this as a reason for our denial of the charge, or to 
make the judge have mercy. We deny the same only because it 
is unfounded and ultimately senseless. To accuse a Bishop of 
the Orthodox Church that he has been spreading national and 
religious hatred and intolerance in a democratic environment 
is more than irresponsible. This is theoretically possible only 
in the fascistic societies in which, I shall repeat, theoretically, 
the Church has entered into the service of the state.

The Gospel, to which I serve as a Bishop, it is widely 
known, spreads love, peace and unity. I have already mentioned 
that the same teaches an utter maximality, to love even our 
enemies. This has been my programme of work since the first 
day of my ordination into a clerical rank, and it shall remain 
so until my last day. I declare that even if you imprison me or 
sentence me to death I will stay true to the gospel I preach and 
live, but I also declare that in what I preach and live there is no 
instigation of hatred or intolerance of any sort.

On the contrary, hatred and intolerance is spread by 
some of those who were summoned by the Prosecution to 
testify in this process. The statements of Mr. Todor Petrov 
with a fascistic charge and chauvinistic orientation are the best 
indicator of the category of people that the Public Prosecution 
managed to secure to testify against me. Not to even mention 
the tendentiousness of Mr. Boris Dimzov, a former Public 
Prosecutor. I suppose that Mrs. Pavlina Jankulovska, a deputy 
Public Prosecutor, failed to find someone from beyond the 
circle of political poltroons of the authorities to support 
the accusation. On our question: “Does every person who 
approaches the Orthodox Ohrid Archbishopric instigate 
religious hatred and intolerance in the witness”, Boris Dimzov 
said: “…the prosecuted and his followers instigated it in me, 
and they will also do the same in others…” Can you consider an 
authentic witness a person who wishes to stifle the freedom of 
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тоа Господ нека ни е на помош. Тоа го докажавме во многу 
искушенија и судења. Значи не се работи за страв дека ќе 
бидеме казнети, па заради тоа го негираме обвинението или 
сакаме да го смилостивиме судијата. Истото го негираме 
само затоа што е неосновано и крајно бесмислено. Да 
обвиниш еден Епископ на Православната Црква дека 
ширел национална и верска омраза и нетрпеливост во 
услови на демократско општество е повеќе од неодговорно. 
Тоа е теоретски можно само во фашистички општества во 
кои, ќе повторам, теоретски, Црквата влегла во служба на 
државата. 
 Евангелието на кое му служам како Епископ, на 
секаде во светот е познато дека шири љубов, мир и един-
ство. Веќе споменав дека истото учи на еден краен макси-
мализам, да ги љубиме дури и непријателите. Тоа била моја 
програма на работа од првиот ден на моето стапување во 
свештенички чин, тоа ќе биде и до последниот. Ви тврдам 
дека дури и да ме затворите или осудите на смрт, јас ќе му 
останам верен на Евангелието и нема да се откажам од она 
кое го проповедам и живеам, но во тоа што го проповедам и 
живеам исто така тврдам дека нема распалување на омраза 
или нетрпеливост од било кој вид.
 Напротив, омраза и нетрпеливост шират некои од 
оние кои беа повикани од страна на Обвинителството да 
сведочат во процесов. Изјавите на г-динот Тодор Петров 
со фашистички набој и шовинистичка ориентација се 
најдобар показател за тоа која категорија на граѓани ус-
пеало да ги обезбеди Јавното обвинителство да сведочат 
против мене. Да не ја споменувам тенденциозноста на 
г-динот Борис Димзов, бивш јавен обвинител. Изгледа 
не можела г-ѓата Павлина Јанкуловска, заменик основен 
јавен обвинител да најде некого надвор од кругот на 
политичките послушници на власта за да го поддржи 
обвинението. На наше прашање: „Дали кај сведокот пре-
дизвикува верска омраза и нетрпеливост секој оној кој ќе 
пристапи на Православната Охридска Архиепископија”, 
Борис Димзов рече: „... кај мене обвинетиот и неговите 
следбеници предизвикаа, а и кај други ќе предизвикаат...” 
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religious confession of the others, and considers all the people 
who decide to join the OOA (Orthodox Ohrid Archbishopric) 
to be his enemies? And you can see the level of his hatred and 
negatory attitude towards the freedom of religious confession 
of the others in this following statement of his: “It does not 
exist (referring to the Orthodox Ohrid Archbishopric), and 
I said that it is occupying and the prosecuted is a quisling. 
That church cannot exist. Another state mustn’t establish a 
church in Macedonia”. The Orthodox Ohrid Archbishopric 
is not established even by another Church for it, itself, is 
autonomous, but let there before the court linger the question 
– so what if it was established by another Church? There are 
so many religious communities in Macedonia and their seat is 
not in Macedonia.
  I will not pay much attention to the testimony of 
Dusanka Georgievska and Metodija Georgievski because in 
normal conditions the court shouldn’t pay much attention to 
their statements. A woman who lives five kilometres from the 
place which we are discussing in this during this process and 
says that she has been bothered by the people who came to the 
apartment in which the services take place, and a man who 
can say that: “If this were the Bulgarian Exarchate I would 
have been hanged a long time ago”, in normal conditions, this 
means, if the court were not to decide under political directives 
of the communist party, these would not have been accepted as 
reliable.
 Everyone who had the opportunity to hear the statement 
of the witness Oliver Ivanovski could see his inconsistency, 
not to be impolite and say his lies. For example, once he 
says that in the other countries with a majority of Orthodox 
faithful there weren’t more than one Synods and the other 
time, in the same statement, he says that the other countries 
also have several Synods. But, allow me to say that the court, 
as well, is responsible for allowing the witness to be a court 
expert, and not a witness. For instance, he testifies that “it was 
logical that the calendar had been written by the accused” or 
that “he knew two persons from my supporters who offered 
it from door to door” (meaning the calendar), and on these 
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Може ли да биде автентичен сведок кој сака да ја задуши 
слободата на вероисповест на другите, и сите оние кои 
слободно ќе се определат да припаѓаат на ПОА да ги смета 
за свои непријатели? А до каде оди со својата омраза и не-
гаторски став кон слободата на вероисповест на другите 
јасно е следниов негов исказ: „Таа не постои (говорејќи за 
Православната Охридска Архиепископија), и јас реков дека 
таа е окупаторска и обвинетиот е квислинг. Таа црква не 
постои. Не може во Македонија друга држава да формира 
црква.” Православната Охридска Архиепископија не е 
формирана од ниту една друга Црква бидејќи самата е 
автономна, но нека стои пред судот прашањето, па што и 
ако беше формирана од друга Црква? Толку многу верски 
заедници во Р. Македонија се формирани од цркви на кои 
седиштето не им е во Македонија? 
 За сведочењето на Душанка Георгиевска и Ме-
тодија Ѓорѓивески нема многу да се задржам зашто во 
нормални услови судот не би требало да обрне внимание 
на нивните искази. Жена која живее пет километри далеку 
од местото за кое станува збор во предметот на процесов 
и вели дека и сметале луѓето кои доаѓале во станот во кој 
се вршат богослужби, и маж кој може да рече дека: „Ако 
била Бугарската Егзархија одамна ќе сум бил обесен”, во 
нормални околности, тоа значи ако судот не решава под 
политичка директива на комунистичкта паритија, не може 
да бидат прифатени за веродостојни.
 Секој кој имаше можност да го слуша излагањето 
на сведокот Оливер Ивановски ја увиде неговата контра-
дикторност, да не бидам не учтив па да речам лага. 
Еднаш на пример вели дека во другите земји каде има 
претежно православни верници немало повеќе Синоди, 
за другпат во истиот исказ да каже дека и во други земји 
има повеќе Синоди. Но, нека ми биде дозволно да речам 
дека и судот сноси грешка што му дозволи на сведокот 
да биде вештак, а не сведок. Да речеме, тој вештачи дека 
„логично произлегувало оти тој календар бил пишуван од 
обвинетиот”, или „ знаел две лица од мојот табор, кои го 
нуделе од куќа до куќа” (се мисли на календарот), па на 
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grounds he concludes that the calendar was published by the 
Metropolitan John. Still, his conscience works somewhat, so 
he says that “there wasn’t a group of people to come to the 
temple of the Holy Great-martyr Dimitry, nor in the temple of 
the Saints Constantine and Helen, to react to the enthroning of 
the accused John as an Exarch”, also that “the accused John 
did not visit the homes of the citizens to offer the calendar”.
 Misko Gelevski, in the beginning of the trial, presented 
himself as the president of the Association against anarchy, 
which was founded in 2003 and had 7000 members, and later 
he confessed at our inquiry that this association hasn’t been 
registered with the court. This would be nothing more than 
a sick ambition of someone who is trying to present himself 
as the president of 7000 members, if the Public Prosecutor, 
whose duty is to protect the law, did not summon as a witness 
a person who testifies against the law. Namely, according to 
Article 74, paragraph 1 of the Law on Associations of Citizens 
and Foundations, everyone who presents himself as a member 
of an association, and the same has not been registered before 
the law, shall be subjected to the law. Whether the problem 
is in the association, which was supposed to be registered if 
everything was as it should be, for there is a law which says 
that the court shall give its answer within 30 days as of the 
application of the documents for registration, or whether the 
problem is in the court, let the court decide by will. The clear 
fact is, and it asks for no confirmation, that Misko Gelevski is 
not the president of a legally registered association, and it is as 
clear that the Public Prosecutor does not undertake anything to 
prevent his actions in the name of an unregistered association, 
so the simple consequence of the two premises is that Misko 
Gelevski voluntarily enters as a witness in the construction 
of the accusation to pay off a debt, left by his father, accused 
before the Court of First Instance of Bitola to have embezzled 
money from the temple of the Saint Archangels in Dovledzik, 
and the proceding for the same has not been completed yet.
 Everybody in Bitola already knows the Public 
Prosecutor exploited all police repressions to gather witnesses 
so as to construct a case against the Metropolitan John. 
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основ на тоа заклучува дека календарот го издал Митро-
политот Јован. Сепак, малку совеста проработува и вели 
дека „немало група луѓе да дојде во храмот Св. вмч. Ди-
митриј ниту пак во храмот Св. Константин и Елена и да 
реагира на постаувањето за егзарх на обвинетиот Јован”, 
како и тоа дека „Обвнетиот Јован не посетувал домови на 
граѓани за да го нуди овој календар”. 
 Мишко Гелевски во почетокот на сведочењето се 
претставува како претседател на Здружението за борба 
против анархијата кое било формирано 2003г. и броело 
7000 членови, за подоцна сам да признае на наше прашање 
дека такво здружение сепак не било регистрирано судски. 
И тоа не би било ништо повеќе од една болна амбиција на 
некого да се претстави за претседател на 7000 членови, ако 
јавниот обвинител кој има задача да го штити законот не 
повикаше за сведок личност која сведочи противзаконски. 
Имено, според чл. 74, став 1 од Законот за здруженија на 
граѓани и фондации подлежи на одговорност секој кој ќе 
се претставува како член на некое здружение, а истото до 
тој момент не е регистрирано пред законот. Е сега, дали 
е проблем во здружението кое требало веќе да биде регис-
трирано ако сè било во ред, оти има закон кој вели дека 
во рок од 30 дена од поднесувањето на документите за 
регистрација треба судот да се изјасни, или пак е проблем 
во судот тоа ако сака судот нека го утврдува. Но, она што е 
јасно и не бара утврдување е тоа дека Мишко Гелевски не 
е претседател на некое законски регистрирано здружение, 
исто така јасно е дека јавниот обвинител ништо не прев-
зема што тој врши дејство од име на здружението кое е 
нерегистрирано, па единствена последица од двете премиси 
е дека Мишко Гелевски доброволно влегува како сведок во 
конструкцијата на обвинението за да отплати еден долг кој 
го направил неговиот татко, обвинет пред Основниот суд во 
Битола дека проневерил пари од храмот Св. Арахангели во 
Довлеџик и за тоа постапката сеуште не е завршена.
 И врапците во Битола веќе знаат дека јавниот обви-
нител ги исползувал сите полициски репресии да собере 
сведоци за да монтира процес против Митрополитот Јован. 
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Unfortunately for her, al did not go as she wanted. She forgot 
one thing, that by persecuting a Bishop of God’s Church, she 
persecutes Christ himself. She also forgot that besides the good 
will to enter the political combinations of the establishment 
she also should have acquired some physical evidence for the 
accusation.
 There is no evidence that I have written the text in 
the Calendar for the year 2004, not even the one signed with 
my name, and not to even mention the other texts in the 
Calendar which do not have my name under them. But I do 
not wish to give the impression that I have no opinion about 
the person who published the calendar and he dragged me 
into court, I want to say that it is masterfully equipped, not 
only technically, but also by its content and style, and even 
tactically. In any case, there is nothing by which the authors of 
the texts in the calendar instigate national and religious hatred. 
On the contrary, if you understand the content of the texts well, 
they direct towards the truth, and the truth is the foundation 
upon which one can build better relationships in the future.
 There is also no evidence that I have organized the 
ordination of the Bishops Joachim and Marko, quite the 
opposite, we gave to the court evidence that I was only 
informed of the date of their ordination. But what if I had 
indeed organized it? What if I had even wanted to create 
a parallel Synod, as the Public Prosecutor says? It is my 
constitutional right to have a freedom of confession, to decide 
if I want to leave the schismatic MOC and join another Synod, 
or another Church, I think this is not illegal. With the aforesaid 
Article of the European Convention for Human Rights, but 
also with the Constitution of the Republic of Macedonia, even 
a change of the religious confession is allowed. A few days 
ago, by virtue of decision Cno.10/2004, the Constitutional 
Court of the Republic of Macedonia, answered to he initiative 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric for reassessment of the 
constitutionality of Articles 5 and 8 of the Law on Religious 
Communities and Religious Groups. Despite the fact that the 
initiative has been rejected, which means that the Orthodox 
Ohrid Archbishopric cannot register as a religious community, 
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На нејзина жал, не и појде сè од рака. Заборави само едно, 
дека гонејќи Епископ на Црквата Божја, таа го гони самиот 
Христос. Заборави исто така, дека покрај добрата желба да 
влезе во политичкта комбинаторика на власта требало да 
обезбеди и по некој материјален доказ за обвинението.

Нема никакви докази дека јас сум го напишал 
текстот во Календарот за 2004г., дури ниту за оној кој е 
потпишан со моето име, а камоли за другите текстови на 
Календарот кои не се потпишани со моето име. Сепак, да 
не би дека немам ставови за оној кој го издал календарот, а 
мене ме вовлече во суд, сакам да кажам дека мајсторски го 
опремил. Не само технички, туку и содржински и стилски, 
па дури и тактички. Во секој случај, нема ама баш ништо 
со кое авторите на текстовите во календарот распалуваат 
национална и верска омраза. Напротив, ако добро се 
разберат содржините на текстовите, тие упатуват кон вис-
тината, а вистината е темел за градење на добри односи во 
иднината. 
 Исто, така нема никакви докази дека сум орга-
низирал хиртонија на Епископите Јоаким и Марко, на-
против на судот му доставивме доказ дека јас само бев 
известен за денот на нивната хиротонија. Но, што и ако 
сум организирал? Што и ако сум сакал да се создаде па-
ралелен синод, како вели јавниот обвинител? Мое устав-
но право е да имам слобода на вероисповеста, а дали ќе 
излезам од схизматичката МПЦ и ќе одам во друг Синод 
или друга Црква, мислам дека не е противзаконски. Со 
гореспоменатиот член од Европската конвенција за чове-
кови права, но исто така и со Уставот на Р. Македонија, 
дозволена е дури и промена на религијата. Со решение 
Убр. 10/2004, Уставниот суд на Р. Македонија пред некој 
ден одговори на иницијативата на Православната Охридска 
Архиепископија за преиспитувања на уставноста на чле-
новите 5 и 8 од Законот за верски заедници и религиозни 
групи. И покрај тоа што иницијативата е отфрлена, а тоа 
значи Православната Охридска Архиепископија не може 
да се регистрира како верска заедница, бидејќи од една ве-
роисповест може да има само една верска заедница, даде 
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because one religious confession can have only one religious 
community, it gave an explanation that there are no obstacles 
for it to register as a religious group. 

It is not against the law that I officiated on 11 January 
2004 with the abbots and monks who joined the Orthodox 
Ohrid Archbishopric, because the services in private dwellings 
are not forbidden by the Law, and the Public Prosecutor should 
have verified this before he raised the charges. 

But, even if the Prosecutor could prove that the 
doings mentioned in the accusation were my undertaking, 
what is my crime? Have we, gentlemen, returned to the 
time of communism when there was singlemindedness and 
totalitarianism, when no one was even to think differently from 
what comrade Tito thought, not to even mention say or do? 
No, we did not return, unfortunately, with such prosecutors, 
we never left communism. 

In the end, so that it will not remain unmarked in 
history, that this prosecution, as well as this temporary arrest 
because of this accusation, was with only one purpose, to 
allow the police to do evil, to expel the monks and nuns, in 
mid winter, at midnight, on the street.

The Public Prosecutor wants to conceal this evildoing. 
To cover with ashes the tears of the monks shed during 
prayer in their monastery cells. To put in oblivion their youth 
dedicated to God and the neighbour. To give alibi for the sin 
of the establishment by banning the religious freedom even of 
the monastics.

The epilogue is already known. The history has 
repeated it many times before. You cannot spit on the heavens 
without the spit falling back on your face. You cannot 
persecute the Bishops and the monastics who are dedicated 
fully to God without being doomed, even before dying, to an 
eternal damnation for seven generations.

+ John
M E T R O P O L I TA N

of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid
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толкување дека нема никакви пречки да се регистрира како 
религиозна група.
 Не е противзаконски што на 11 јануар 2004г. сум слу-
жел со игумените и монасите кои пристапиле во Православ-
ната Охридска Архиепископија, бидејќи таквите служби 
во приватни места не се забранети со Закон, а тоа требало 
да го провери јавниот обвинител пред да го подигне 
обвинението.
 Но, дури и да можеше обвинителот да докаже дека 
споменатите дејства во обвинението биле превземените 
од мене, во што се состои кривичното дело? Се вративме 
ли господо во комунизмот кога имаше едноумие и тотали-
таризам, кога никој не смееше ниту да помисли различно 
од она што го мисли другарот Тито, а камоли да рече или да 
направи? Не, не се вративме, ние за голема несреќа, со вак-
ви обвинители ниту излеговме од комунизмот.
 На крај, колку за да не остане незабележано во 
историјата, дека ова обвинение како и моето притворање 
заради ова обвинение имаше една и единствена цел, поли-
цијата во мир да направи зулум, да ги истера монасите и 
монахињите, во екот на зимата, на полноќ, на улица.
 Тоа злодело сака јавниот обвинител да го покрие. 
Да им тури пепел на солзите на монасите пролеани во мо-
литва во манастирската келија. Да стави заборав на нивната 
младост посветена на Бога и на ближниот. Да даде алиби на 
гревот што го прави власта укинувајќи ја верската слобода 
дури и на калуѓерите.
 Епилогот е однапред познат. Него историјата многу 
пати го повторила. Не може да се плука на небото, а плука-
ницата да не ти падне на лицето. Не може да ги судиш Епис-
копите и калуѓерите кои се посветиле целосно на Бога, а да 
не бидеш осуден уште пред срмртта на вечно проклетство 
за седум генерации.

+Јован
М И Т Р О П О Л И Т

 велески и повардарски и Егзарх охридски
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 C. no. 22/04

 Through the Court of First Instance in Bitola
 to
 the Court of Appeal in Bitola
 BITOLA

APPEAL
From Jovan Vraniskovski, convicted for the criminal offence: 
“Instigation of national, racial and religious hatred, discord 
and intolerance” according to Article 319 item 1 of the Penal 
Code

 In the political processes the appeals against the 
political verdicts are inferitle, and the arguments of the same 
are meaningless. When the court conducts a trial under political 
directive  and party ideology, justice is disregarded, and the 
truth is overlooked. Because I come from a family with avant-
garde understandings, a family in which my closest relatives 
during the dictatorship of Tito were convicted for “acts against 
the President (Tito) and the state”, I am well acquainted with 
the unfairness of the political trials and the senselessness of the 
arguments of such verdicts.
 When that cousin of mine was put on trial for acts 
against Tito in 1983, he was sentenced to two years of 
imprisonment for removing the photograph of Tito from his 
office and putting an icon of Christ instead. A legal expert 
assessment was conducted and it was confirmed that the wall 
on which the witnesses claimed was the picture, was, in fact, 
a glass screen and consequently there could not have been a 
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 К.бр. 22/04

 Преку Основниот суд во Битола
 до Апелациониот суд во Битола
 БИТОЛА

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 
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picture of Tito with a wooden frame on it, as the witnesses 
claimed. But this meant nothing to the judge who had had 
a political directive to convict. I read now, after more than 
twenty years, the verdict from the aforesaid trial, and in the 
argumentation the judge says: “… after he had removed the 
picture of Tito from his office, he had pinned a new nail and 
put an icon of Christ”. The confirmation that the wall on which 
the picture of Tito and the icon of Christ were put, according 
to the witnesses, was made of glass had no meaning for the 
judge.
 I read the verdict to which I file this appeal and I 
remembered what I wrote above. What is the difference 
between that time, more than twenty years ago, which we 
call time of indoctrination, political intolerance, dictatorship 
and totalitarianism, and the time in which we live? In the 
entire trial process against me I emphasised that I am not the 
author of the text in the Calendar 2004 for which I am put to 
trial, and the judge, who reached the verdict, based the entire 
argumentation on the allegation that I am the author of the 
calendar. Normally all this was without any evidence, for such 
evidence was not produced either by the prosecutor or by the 
witnesses, but what evidence did the judge need when, more 
than twenty years ago, he had convicted my close relative for 
an act against Tito and the state with an argumentation that he 
had pinned a nail on a glass screen.
 Fortunately, the publisher of the Calendar, who had 
heard of this illogical verdict, soon got in touch through a 
written act with the Orthodox Ohrid Archbishopric, and is 
prepared to answer, as he says, “so that no one would suffer 
when in justice”. Although I consented, if necessary, to send 
this act to the Court of Appeal, if the Court asks for it, I 
nonetheless answered: “ wasn’t there suffering when in truth of 
several thousands of priests during the period of communism 
in Russia, Serbia, Bulgaria or Romania, didn’t many Orthodox 
Christians leave their bones in the prisons and cells during 
the twentieth century in the countries of Socialism, weren’t 
there political persecutions and maltreatments of Orthodox 
priests and monks previously in the history, and finally, isn’t 
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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 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 
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the faith of the Orthodox Christians based on the testimony 
of the martyrs and the first among them, the Lord Himself 
and our Saviour Jesus Christ?” What should a Bishop wait, to 
suffer when he is guilty? That would be righteous suffering, 
but where would the reward be then? And, besides, what is far 
more important, the truth asks for suffering. Only in Macedonia 
during the time of the socialism there wasn’t any persecution 
of the Church and from a reason that in that time, which 
is extremely symptomatic, the state in Macedonia created 
itself a church. If in almost all countries with Orthodox faith 
there was suffering, now is the time to suffer in Macedonia. 
Unfortunately, Macedonia is late with many processes, so is 
the case with this one. The purity of faith asks for suffering. 
This is some sort of national repentance.
 Thus, only by not having written the calendar, which 
I declared during the investigation procedure and during the 
trial, nothing else separates me from the one who has written it. 
I declared on several occasions, and this entered the Minutes, 
that I mainly agree with everything written in the Calendar. I 
would gladly say that I had written it, but in that case it would 
not be the truth. If I am tried for agreeing with the text in the 
Calendar, then I would not even appeal against the verdict for I 
publicly said it and I do not withdraw that I agree with the text, 
but I did not write it.
 Please allow me to comment on the detached, unproven 
and senseless statements of the verdict.
 On page 1 of the verdict there is a statement that I, 
wishing to instigate “religious hatred, discord and intolerance 
among the faithful of the MOC, as well as among the faithful 
of the MOC and part of the faithful of the SOC, have obtained 
and have agreed with the Decision of the SOC to be positioned 
an Exarch of the Ohrid Archbishopric in Macedonia”. If this 
is the guilt for which one goes to prison for eighteen months, 
then you should also convict the President of state and the 
Government, as well as many political leaders for at least with 
half of their politics, statements, understandings and actions 
they disagree with at least half of the citizens in this country 
and in this case they create discord. There are public protests, 
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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 
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even barbarous remarks against certain personages, but until 
now, which is good, no one has been imprisoned as no one 
summoned to violence.
 The court trial proved that I have never used force, 
nor have I ever summoned anyone to use force in order to 
accomplish certain goals and ideas.
 Despite everything else, the text of the verdict is full 
of logical, linguistic and grammatical inconsistencies. On 
the first page it is said: “During November 2003, through 
the religious calendar for 2004 published by the inexistent 
monastery St. John Chrysostom, located in the villa in the 
village Nizepole, property of his parents, he has stated untrue 
claims, demeanours and slanders against the MOC that:…” 
Through a well realized domestic upbringing at an early age, 
probably at a preschool age, one learns that something that 
does not exist cannot publish a calendar,, and even less can an 
inexistent thing be located in a villa in the village Nizepole. If 
it publishes a calendar and if it is located somewhere, then, it 
exists. But, you will excuse me, I cannot with certainty claim 
that someone’s domestic upbringing will teach the children to 
reason logically and that it will mould them as persons.
 Because this arbitrary allegation of the Court that 
the Orthodox Ohrid Archbishopric does not exist resumes 
through the entire rationale of the verdict, we will refrain from 
mentioning it, we will only note that a Church, which is older 
than the state, and this is mostly the case with all the European 
Churches, will not wait for some provincial judge to recognize 
it or not to recognize it at his own preference. The recognition 
of a Church comes from its being part of the “One, Holy, 
Catholic and Apostolic Church”. If it is recognized by the 
other Orthodox Churches in the world, which is the case with 
the Orthodox Ohrid Archbishopric, it exists, and if it is not, as 
is the case with the MOC, it can exist as a religious community 
before the Law of the Republic of Macedonia, but for all the 
other Orthodox Churches in the world it is a schismatic 
organization. The Court was sent a written document, signed 
by the patriarch Paul himself, for whom no mentally healthy 
person can doubt is a patriarch recognized by all the Orthodox 
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дури и 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 
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Churches in the world, but they say: “For the deaf the bell tolls 
in vain”.
 The verdict itself is no different from all those 
conversations that the old ladies have while standing in front 
of their homes, which we call “hearsay”. The verdict itself is 
more a declaration of some ideological understandings than 
a legal document. But unlike the ideological and political 
debates, which leave room for counterargument, here, the 
court acted from a position of a dictator and established a 
totalitarian atmosphere.
 On page 10 of the verdict, the court says that we “negate 
the MOC, its existence, as well as its reputation and the dignity 
of its prelates”. As it appears the court has not consulted the 
minutes from the trial, for even these clearly show that I do 
not negate the existence of the MOC as a religious community 
which is registered according to the law, I merely say that, as 
far as the Orthodox Churches are concerned, it is treated as a 
schismatic organization. These two are very different from one 
another.
 Still, the culmination of the legal inconsistency is the 
fact that the Court surpasses its authority to try according to 
the law and begins to try me for my religious beliefs, certainly, 
completely arbitrarily and randomly. Undoubtedly, one cannot 
expect a judge to know theology and the canonical law as if he 
were a theologian, but one should expect of him to refrain from 
theological discourses, and even more to refrain from judging 
on theological issues. If a man who knows the theology and the 
church history reads the verdict, he will get the impression that 
the one who wrote it is a pretentious and haughty individual 
who thinks that he has the right to an intervention not only in 
the legal but also in the spiritual, even in the biological order 
of the planet Earth.
 There were such even before the judge who signed 
the verdict. The history of the Church knows many judges 
who were persecutors and tormentors of the Christians. 
This has happened even in recent times, until the end of the 
totalitarianism of all sorts of socialisms. But, to remain a 
vandal in the 21 century, without any knowledge of the faith 
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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 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 



614       

and the Church, and above all a persecutor of Christia Bishops, 
was unimaginable in civilized Europe until this verdict.
 The court says that by officiating in the apartment of 
my parents, and by stating that this was not the first or the last 
time to serve, we have shown persistency in the destruction 
of the MOC. Firstly, the officiation of religious services on a 
private property is not forbidden by law. If it was, we would 
have been sanctioned, but the indicative thing about this 
random statement is the fear that we could destroy the MOC 
from a 50m2 apartment, when it, the MOC, has more than 1000 
religious buildings and the same number of accompanying 
objects. The same judge who passed the verdict to which we 
appeal, only one year ago sentenced us for entering the temple 
of St. Dimitry in Bitola so that we could baptize our sister’s 
daughter. So, I cannot enter a temple because the Court will 
put me in prison, according to the wording of this verdict, I 
cannot officiate at home because I am destroying the MOC, 
and on the other hand they say the Constitution of the Republic 
of Macedonia guarantees the freedom of religious confession. 
We have no comment on this.
 The culmination of the stupidity is in the fifth 
paragraph on page 11 where the Court claims that we were 
positioned to be a prelate of a foreign (unrelated) Church. Can 
there be foreign and ours among the Orthodox Churches? Can 
the Roman-Catholics, or the Protestants, divide themselves 
to foreign and ours? Or, should I make it even clearer, can 
an Orthodox Christian feel closer to his compatriot who is 
an atheist or heterodox, or to a negro from Kenya who is of 
Orthodox denomination and whose way of life is according 
to the faith? It is not an error if someone who doesn’t know 
something wants to learn, but a very dangerous person is an 
ignoramus who thinks that he knows everything.
 It is dishonest that the Court wants to distort the facts 
that stem from the minutes of the process. I have neither the 
intention to withdraw from what I do according to my duty as a 
Bishop, nor do I intend to abandon the mission entrusted to me 
by God, but if during the process I have said that I went to the 
ordination of the newly ordained bishops Joachim and Marko 
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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 
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at their invitation, just as people have an invitation to go to a 
wedding, and the ordination of a Bishop is his wedding, then 
one should be extremely partial, tendentious, even mean and 
malicious to say that I have organized their ordination. I do 
not want to believe that some people in the Court neglect the 
facts and they have started to engage into fortunetelling and 
chiromancy.  
 Unlike many who ask for mercy from the Court, I do 
not ask for it. It is my honour to suffer for my Lord. If He 
was crucified, if the Apostles were killed, than what should 
be expected for the one who does not live according to the 
elements of the world, but according to the Gospel? This is why 
I have the courage to say this to the judge who convicted me in 
his face, and even to add something: Should we mind a person 
who on two subsequent pages first says that the Orthodox 
Ohrid Archbishopric does not exist, although he himself says 
that it has clergy, monastics and faithful people, may they even 
be such a small group as he says, and that the unregistered 
association of the witness Misko Gelevski exists, and that the 
same has 7000 members, inexistent up to this moment, for 
the same is still not registered? In some better conditions that 
person would have had to ask for a new medical certificate for 
extending his driving license. It is even worse. Let alone the 
fact that this association of the witness Misko Gelevski does 
not exist and has zero members, but the problem is that the 
judge emphasises that Misko did not testify in his own name, 
but in the name of the seven thousand members. This is why 
I mentioned previously that this case reminds me of the trial 
of that relative of mine for pinning a nail in glass during the 
time of Tito. Lord, forgive them for they know not what they 
are doing. I say to the person that, as a Bishop of the Church 
who serves the Gospel, would never want to, nor would I 
work on instigation of national and religious hatred, discord 
and intolerance, and on page 20 he says: “he intentionally 
and willingly conducted acts which mean accomplishing the 
legal substance of the criminal offence for which he is being 
charged”, and he continues that I was aware of the criminal 
offence and I had a picture of the same in my mind. And he 
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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 
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 
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considers it the greatest sin that: “he acceded a foreign Church 
from a foreign country and under its patronage he founded 
another, parallel Church, in spite of the existing MOC”. We 
have already said that the religious community which stoops to 
the level on which it expects of the court to protect it is pitiful, 
but what if I became a member of another religion? Now, only 
because I am a member of a “foreign Church” I got eighteen 
months, and if I, God forbid, became a member of another 
religion, then he would have given me a life sentence. What 
sort of Government robs you of the freedom of confession to 
believe in the One Whom you love?
 In the end, forgive me for not using only legal 
terminology in this defence. But, was, for a fact, the trial on 
legal grounds? I am certain that I have not committed the 
criminal offence I am being charged of, but I will not evade 
prison if it is assigned to me. Can someone who has read 
the Minutes from the trial, and who knows me as a person, 
believe that after all I have done and do for the Church I 
will be frightened by eighteen months of imprisonment? It 
is my duty to say that the verdict is unjust, but so were many 
other persecutions, imprisonments and lynches. Every unjust 
suffering is only a wreath more before God. I am not sure 
that the Lord will honour me with such a mercy, to suffer for 
Him, but if He wishes so, let His will be done. Yet, if John is 
guilty for the disastrously abysmal political climate, for the 
war and the intolerance between the citizens of the Republic 
of Macedonia, for all the crime and corruption, for the horrible 
economic situation and the unsatisfactory attainment of the 
criteria for accession of the EU and the NATO, and if nothing 
else creates hatred and intolerance between the citizens of the 
Republic of Macedonia, then, burn him.

+ Jovan (John)
Metropolitan of Veles and Vardar Valley 

and Exarch of Ohrid
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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
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Orthodox Ohrid Archbishopric
Holy Synod of Bishops

 

To
the Commission for Relations with
the Religious Communities and Religious Groups
SKOPJE

  SUBJECT: A Request for registration of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric in the registry of religious groups in the 
Republic of Macedonia

 Respected Chairman of the Commission for Relations 
with the Religious Communities and Religious Groups,

 Since we did not receive an answer to both our letters 
sent to You, Syn.no.24 dated on 24 January and Syn.no.50 
dated on 15 March 2004, the Holy Synod of Bishops of the 
Orthodox Ohrid Archbishopric brought a decision, Syn.no.114 
dated on 14 August 2004, to request an urgent meeting with 
You and to find a solution for the legal status of the aforesaid 
Church. Beginning from May 2004 until now we have tried at 
least ten times to reach You, but Your secretary always gives 
us the same answer, that you will call us when You have the 
time. However, during four full months You did not find the 
time to establish a contact with the Bishops of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric, who persistently asked for this meeting, 
and all this in a time when the issue of the Church is of current 
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ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
СВЕТ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД

 

 До
 Комисијата за односи со 
 верските заедници и религиозни групи
 СКОПЈЕ

 Предмет: Барање за регистрирање на Православната 
Охридска Архиепископија во регистарот на религиозните групи во 
Република Македонија

 Почитуван претседателе на Комисијта за односи со 
верските заедници и религиозни групи,

 Откако не добивме одговор на двете наши писма 
испратени до Вас, Син.бр. 24 од 24.01.04 и Син.бр. 50 од 
15.03.04, Светиот Архијерејски Синод на Православната 
Охридска Архиепискокпија донесе одлука Син.бр. 114 од 
14.08.04 да се побара неодложна средба со Вас и да се најде 
решение за правниот статус на споменатата Црква. Почнувајќи 
од мај 2004, па сè до сега се обидовме барем десетина пати да 
стапиме во контакт со Вас, но Вашата секретарка секогаш 
ни го соопштуваше истото, дека Вие ќе нè побарате кога 
ќе имате слободно време. Меѓутоа, полни четири месеци 
Вие не најдовте време да остварите контакт со Епископите 
на Православната Охридска Архиепископија кои упорно ја 
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interest, in a time when the Government in the Republic of 
Macedonia maltreats, expels, puts on trial and imprisons the 
members of the canonical Orthodox Church in the Republic of 
Macedonia.
 We have been trying to understand Your position in the 
current political situation, but in a state where the law rules the 
political will of individuals shall not be placed above the law. 
The law should apply for everyone, and the Government shall 
not discriminate and separate citizens to those with priority 
and those with no rights.
 Without even considering how Your ignoring attitude 
offends all the members of the Orthodox Ohrid Archbishopric, 
we address this formal request for registration of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric as a religious group in the Republic 
of Macedonia according to Articles 9 and 10 of the Law on 
Religious Communities and Religious Groups. We send you a 
list of the members of the Orthodox Ohrid Archbishopric only 
from the town Prilep because the signatories from this town 
are more than 50, which is the necessary number of members 
for registration of a religious group. Since you Mr. Chairman 
are from Prilep we chose to give You a list of faithful only 
from Prilep, and as the people say, in any case, we send you a 
list of faithful from the villages around Resen. In the previous 
letters we already mentioned that if it was necessary we would 
have given you a list of 5000 members. But, since the legal 
necessity requests for the signatures of 50 faithful, we give 
you lists with the signatures of 94 members in the original, and 
the others, from Ohrid, Skopje, Bitola, Veles, Stip, Kocani, 
Strumica, Tetovo, Kumanovo and lots of other places, will be 
delivered to You if you say that the law does not apply now, 
so instead of 50 you now require 5000 signatures. We are 
prepared to do this as well only if you give us a period of three 
days.
 We enclose with the same everything that according 
to the regulations of the Law on Religious Communities and 
Religious Groups is to be sent by the founders of the religious 
group, which is the following:
 1. An application for registration of the Orthodox 
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бараа таа средба, во време кога толку е актуелно прашањето 
за Црквата, во време кога власта во Република Македонија ги 
малтретира, расселува, суди и затвара членовите на канонската 
Православна Црква во Република Македонија.
 Се трудиме да ја разбереме Вашата положба во пос-
тавената политичка ситуација, но во една правна држава не 
смее политичкaта волја на поединците да се постави над 
законот. Законот треба да важи за сите, а не власта да прави 
дискриминација и да произведува граѓани од прв и од втор 
ред. 
 Не поставувајќи го како прашање тоа што со Ва-
шиот игнорантски однос ги наврдувате сите членови на 
Православната Охридска Архиепископија го упатуваме 
ова формално барање за регистрација на Праовславната 
Охридска Архиепископија како религиозна група во Репуб-
лика Македонија согласно член 9 и 10 од Законот за верски 
заедници и религиозни групи. Ви испраќаме список на чле-
нови на Православната Охридска Архиепископија и тоа 
само од градот Прилеп бидејќи потписниците од тој град се 
повеќе од 50, неопходен број на членови за регистрирање 
на една религиозна група. Бидејќи Вие г-дине претседателе 
сте од Прилеп, одбравме да Ви го доставиме списокот 
на верници само од Прилеп, а што вели народот за секој 
случај, го прилагаме и списокот на верници од ресенските 
села. Во поранешните писма веќе ви наведовме дека во 
колку е потребно ќе Ви доставиме список од 5000 верници. 
Но, бидејќи за задоволување на законсакта неопходност се 
потребни потписи од 50 верници, ние ви доставуваме списоци 
со потписи од 94 членови во оригинал, а другите од Охрид, 
Скопје, Битола, Велес, Штип, Кочани, Струмица, Тетово, 
Куманово и многу други места ќе Ви ги доставиме, ако речете 
дека законот не важи па наместо 50 сега барате 5000 потписи. 
Спремни сме и на тоа, само да ни дадете рок од три дена.
 Во прилог на истото Ви исраќаме сè она што со Законот 
за верски заедници и религиозни групи е пропишано да се 
достави од основачите на религиозна група, а тоа е следново:
 1. Пријава за регистрирање на Православната 
Охридска Архиепископија - како религиозна група
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Ohrid Archbishopric – as a religious group
 2. The decision of the founders of the religious group 
from whence one can see the name of the same (Orthodox 
Ohrid Archbishopric), the seat and the name of the person 
responsible for submitting the application
 3. A list of signatories on the decision for foundation 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric as a religious group 
(numbered 94, only from Prilep and Resen, in the original)
 4. A Rule Book for the organization of the Orthodox 
Ohrid Archbishopric
 We also enclose the decision of the Constitutional 
Court of the Republic of Macedonia regarding the initiative 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric for reassessment of the 
constitutionality of Articles 5 and 8 from the Law on Religious 
Communities and Religious Groups.
 Because the foreign missions in the Republic of 
Macedonia, as well as the organizations concerned with the 
human and religious rights, informed us that many times you 
said how the Orthodox Ohrid Archbishopric hasn’t formally 
requested registration, we inform You that this request, 
together with the documents enclosed, has been sent to:
 The Congress of the United States of America
 The Delegation of the European Commission
 The Monitoring Mission of the OSCE
 The Monitoring Mission of the European Union
 The Government of Serbia and Montenegro
 The Embassy of the USA
 The Embassy of the Russian Federation
 The Embassy of the Republic of Greece
 The Embassy of the Republic of Bulgaria

 With respect,

 The Chairman of the Holy Synod of Bishops
 +John
 M E T R O P O L I TA N
 of Veles and Vardar Valley and Еxarch of Ohrid
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 2. Одлука од основачите на религиозната група, 
од каде се гледа името на истата (Православна Охридска 
Архиепископија), седиштето и името на одговорното лице кое 
ја поднесува пријавата
 3. Список на потписници на одлуката за основање на 
Православната Охридска Архиепископија како религиозна 
група (на број 94, само од Прилеп и Ресен и тоа во оригинал)
4. Правилник за уредување на организацијата на Православната 
Охридска Архиепископија
 Во прилог исто така Ви го достауваме и решението 
од Устаниот суд на Република Македонија по однос на 
инцијативата на Православната Охридска Архиепискокпија 
за оценување на устаноста на членовите 5 и 8 од Законот за 
верски заедници и религиозни групи.
 Бидејќи од странските мисии во Република Македонија, 
како и од организациите кои се занимаваaт со човековите и 
религиозните права сме информирани дека многу пати сте 
изјавувале дека Православната Охридска Архиепископија 
нема формално упатено барање за регистрација, Ве 
известуваме дека ова барање заедно со сите прилози упатено 
е и до:
 Конгресот на Соединтетите Американски Држави
 Делегацијата на Европската Комисија
 Мониторинг мисијта на ОБСЕ
 Мониторинг мисјата на Европската Унија
 Владата на Србија и Црна Гора
 Амбасадата на САД
 Амбасадата на Руската федерација
 Амбасадата на Република Грција
 Амбасадата на Република Бугарија
 
 Со почит,
 Претседател на Светиот Архијерејски Синод
 
 М И Т Р О П О Л И Т
 +Јован велески и повардарски и Егзарх охридски
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ORTHODOX OHRID ARCHBISHOPRIC

 No. of protocol 145 dated on 19/06 September 2004

CHARTER

 In the name of the holy, one-essential, life-giving and 
inseparable Trinity, the Father, the Son and the Holy Spirit, a 
cornerstone is founded for this Chapel in the name of the life-
receiving source of the Most Holy Mother of God during the 
time when the Exarch and Prelate of the Holy Synod of Bishops 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric is His Eminence, the 
Metropolitan of Veles and Vardar Valley kyr kyr John. During 
the foundation of the cornerstone, on 19/06 September 2004 
(when we remember the miracle of the Saintly Archangel 
Gabriel in Colossus) in officiation with the Exarch John also 
were:
 The Metropolitan of Varna and Velik Preslav kyr Cyril, 
the Metropolitan of Dimitriados and Almiros kyr Ignatius 
and the Bishop of Dremvica and Administrator of Bitola kyr 
Marko

 M E T R O P O L I T A N
 +Jovan of Veles and Vardar Valley and Exarch of Ohrid
 M E T R O P O L I T A N     
 +Cyril of Varna and Velik Preslav
 M E T R O P O L I T A N
 +Ignatius of Dimitriados and Almiros
 E P I S C O P E
 +Marko of Dremvitca and Administrator of Bitola
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15 October 2004 

The Monastery Church in the Monastery of St. John 
Chrysostom in the Village Nizepole

Destroyed in a Barbaric Way

 
 The promises that the President of the Republic of 
Macedonia, Branko Crvenkovski, gave to the arch-schismatic 
Stephan, that he “will discipline Vraniskovski” under the 
condition that the MOC stays away from the organization of 
the referendum, immediately started to become reality. Today, 
just before midnight, the state inspection of the Ministry for 
transport and connections of the Republic of Macedonia, 
without providing any decree for demolition, heavily secured 
by the police destroyed the monastery church in the monastery 
St. John Chrysostom, as well as the supporting walls that hold 
stable the steep terrain where the monastery is being erected. 
Shamelessly, the schismatic Metropolitan Peter revealed that he 
had sent seven requests for the demolition of the church, and, 
as if in triumph, he said: “the demolition should have happened 
five months ago”. With no Christian conscience, and not to 
even mention the virtue of a bishop, the schismatic Peter, after 
expelling in the middle of the night at mid winter the monks 
and nuns who joined the Orthodox Ohrid Archbishopric, now 

The Information Service of the 
Serbian Orthodox Cuhurch
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15.10.2004 

На варварски начин урната манастирската црква во 
манастирот Св. Јован Златоуст во с. Нижеполе

 
 
 Ветувањата кои претседателот на Р. Македонија Бран-
ко Црквенковски му ги даде на архирасколникот Стефан 
дека „ќе го дисциплинира Вранишкоски” под услов МПЦ да 
не се меша во организирањето на референдумот, многу брзо 
почнаа да се исполнуваат. Денес, само малку пред полноќ, 
државната инспекција при Министерството за транспорт и 
врски на Република Македонија, без да покаже било какво 
решение за рушење, под силно обезбедување на полицијата 
ја урна манастирската црква во манастирот Св. Јован 
Златоуст, како и потпорните ѕидови кои го крепат стрмниот 
терен на кој се подига манастирот. Бесрамно, расколничкиот 
Митрополит Петар соопшти дека упатил дури седум 
барања за рушење на црквата и како со ликување рече: 
„рушењето требало да се случи уште пред пет месеци.” Без 
никаква совест христијанска, а да не зборуваме за доблест 
епископска, расколникот Петар откако ги протера на сред 
зима на полноќ монасите и монахињите кои пристапија кон 
Православната Охридска Архиепископија, сега сака да го 

Информативна служба на 
Православната Охридска Архиепископија
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wants to crush to annihilation the monastics in the vicinity 
of Bitola. The monks trouble only the infidels, the devil and 
Peter. How low should a man be to request and triumph over 
the demolition of churches and monasteries. Even the Muslims 
fear this, for they know that one day God’s justice will meet 
them, and only the schismatics show no fear, but they showed 
their true faces to everyone.
 After everything that happened around the Orthodox 
Ohrid Archbishopric in the last two and a half years, there 
is almost nothing left unsaid. To expel a bishop from his 
residence, using the force of the police, with no court order, 
to search the apartments of the Bishops and of the members 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric with the help of the 
police whenever you want to, to try and convict the Bishops 
for entering a church, to put them in temporary arrest, to try 
and convict them for spreading religious hatred by officiating 
in the catacombs where the Government forced them, to expel 
the monks and nuns from their monasteries where in sleepless 
nights at vigil and in prayer for all the people they built close 
relations with God, one should really be far away from the 
centuries-long Christian tradition.
 The Republic of Macedonia, which is far from being 
a legal state, is a country in which the political decisions are 
above the law. But, if for all this vandalism the state is guilty 
once, then the schismatic organization that calls itself MOC is 
guilty at least twice as much. After the inquisition in the Middle 
Ages distinctive of the Roman-Catholic church, no other area 
of its functioning was known for the same. Nowadays, in 
the Republic of Macedonia we see the schismatics having 
a “holy trial”, that is an inquisition, and the state makes it 
happen. There was no inquisition in the Orthodox Church, and 
according to the ecclesiological and canonical organization 
there cannot be one. This is how one can tell that in fact the 
schismatics are not a Church. They are a gang gathered for the 
realization of their personal interests and they will exist until 
they have an interest for this. It is sad that neither the media, 
not the people whom they inform can understand this. Can you 
call a Church the one that destroys temples? If we remember 
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сотре во корен сето монаштво во битолскиот крај. Монасите 
им сметаат само на непобожните, на ѓаволот и на Петар. 
Каква долност од човек е таа некој да бара и да се радува 
да се рушат цркви и манастири. Од тоа се плашат дури и 
муслиманите зашто знаат дека некогаш ќе ги снајде Божјата 
правда, а не се плашат само расколниците кои веќе на сите 
им го покажаа своето лице.
 После сè што се случи околу Православната Охрид-
ска Архиепископија во последниве две и пол години скоро 
и да нема нешто недоречено. Да изгониш еден Епископ 
од неговото место на живеење, насилно со полиција, без 
судска одлука, да ги претресуваш полициски становите на 
Епископите и на членовите на Православната Охридска 
Архиепископија во кое време кога ќе ти се посака, да ги 
судиш и осудуваш Епископите затоа што влегле во црква, 
да ги притвараш и да ги судиш и осудиш за тоа дека рас-
палувале верска омраза служејќи во катакомбите во кои 
ги протера власта, да ги бркаш монасите и монахињите 
од нивните манастири кои во непреспани ноќи на бдение 
и во молитва за сите луѓе градале присен оснос со Бога, 
треба да си крајно надвор од долговековната христијанска 
цивилизација.

Република Македонија која е многу далеку од 
правна држава е земја во која политичките одлуки се над 
законот. Но, ако за сиов овој вандализам еднаш е виновна 
државата, расколничката организација која себеси се на-
рекува МПЦ е барем двапати. После инквизицијата од 
средниот век својствена на римокатоличката црква, до 
денес не беше познато на друго место функционирање 
на истата. Сега го гледаме во Република Македонија како 
расколниците вршат „свет суд” односно инквизиција, а 
државата тоа го спроведува. Во православната Црква не-
мало инквизиција и според еклисиолошката и канонска 
уреденост неможе ниту да има. По тоа ќе се познае дека 
расколниците и не се Црква. Тие се банда собрана за оства-
рување на лични интереси и ќе постојат додека имаат ин-
терес за тоа. Жално е само што ниту средствата за инфор-
мирање, ниту народот кој го информираат може тоа да го 
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well, even the Turks, who have a different faith, refrained 
from doing this. And what sort of future can you expect for the 
people who started destroying churches? This is just the same 
as if you started destroying your home, even more, as if you 
started destroying your body, because the temple is the body 
and soul of the people.
 The strength of the Church is in the Spirit Who builds 
everything anew. Is it the first time in the history of the Church 
that its temples are being destroyed? Nero, and Diocletian, 
Julius the Apostate, and Hitler, Stalin, and Tito, and now 
Branko destroyed temples. Do you think that there is any 
difference between Hitler and Nero, or between Branko and 
Stalin? They are destructive men, who destroy, but do not 
build, who spend, but do not earn, who want to have slaves, 
and they themselves remain slaves to their passions.
 The monastery is being built in a nonurbanized zone, 
and in its vicinity there are over 50 objects in solid construction 
and none of these has a building permit. This is not because 
the people do not wish to legalize their objects, but because, 
according to the law, you cannot give a building permit for a 
nourbanized zone. And now, why don’t they demolish all the 
objects in the vicinity of the monastery, why don’t they destroy 
all the villages and half of the cities that have been built in a 
nonurbanized zone?

It is because it is the easiest to handle the bare-handed 
monks and nuns who have no other weapon than their tears. 
Let the building inspection try to demolish a shed, not a house 
in Tetovo or Gostivar. What sort of a President is he, and what 
sort of state is the one that beats you and doesn’t let you cry?

When churches and monasteries are being destroyed in 
a country and among one people, then the “abomination that 
causes desolation” of which the Gospel speaks has arrived. It 
is difficult to expect anything from that country and from that 
people. But regardless of the depth of the fall, because of the 
icon of God which one carries inside one can recognise the 
individual that has only the mask of a saint, and is wolf at 
heArticle In Bitola Peter has long been recognized as a wolf. 
The people of Bitola have no respect for him, and they love 
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сфати. Може ли да се нарече Црква таа која руши храмови? 
Ако се сетиме подобро, тоа не го правеа ниту Турците кои 
имаа друга вера. А, каква иднина може да очекува еден на-
род кој почнал да ги руши црквите? Тоа е исто како да си 
го рушиш домот, уште повеќе, како да си го рушиш телото, 
зашто храмот е и тело и душа на еден народ.

Силата, пак на Црквата е во Духот кој сè одново 
гради. Првпат ли се случува во историјата на Црквата да 
се рушат храмови? Рушеше и Нерон, и Диоклецијан, и 
Јулијан Отстапник, и Хитлер, и Сталин, и Тито, а сега и 
Бранко. Мислите дека има разлика помеѓу Хитлер и Не-
рон, или помеѓу Бранко и Сталин? Тие се деструктивни 
луѓе, кои рушат, а не градат, кои трошат, а не печалат, кои 
сакаат да имаат робови, а самите да останат робови на 
страста.

Манастирот се гради во неурбанизирана зона во 
чија околина има повеќе од 50 објекти во тврда градба од 
кои ниту еден нема градежна дозвола. Не затоа што луѓето 
не сакаат да се легализираат нивните објекти, туку затоа 
што според законот, во неурбанизирани зони не може да 
се даде дозвола за градба. Но, тогаш зошто не ги срушат 
сите објекти во околината на манастирот, зошто не ги 
срушат сите села и половина градови кои се изградени во 
неурбанизирана зона?

Затоа што најлесно е да се справиш со голораките 
монаси и монахињи кои немаат друго оружје освен сол-
зите. Нека појде градежната инспекција да сруши шупа, 
а не куќа во Тетово или Гостивар. Каков ви е тој претсе-
дател, каква ви е таа држава кога те тепа и не ти даваат да 
плачеш? 

Во една земја и меѓу еден народ штом почнат да се 
рушат цркви и манастири веќе стигнала „мерзоста на пус-
тошта” за која зборува Евангелието. Од таа земја и од тој 
народ тешко е нешто да очекуваш. Но, без разлика колку 
паднал, заради иконата Божја која ја носи во себе знае да 
ги распозае оние кои носат маски на светец, а во срцето 
се волци. Петар веќе одамна во Битола е препознат како 
волк. Битолчани не го почитуваат, а многу далеку е од тоа 
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him even less. His malice and hypocrisy have surpassed all 
boundaries and now they equal only the ones of the fiend.

It is well known that the Jews made a state out of the 
Wailing Wall. The Orthodox Ohrid Archbishopric today stands 
before its wailing wall. But it will not build a state out of it, 
but a Kingdom not of this world. The remnants of the wall that 
the schismatics with the aid of the state failed to destroy will 
enter the project of the New Jerusalem which is being built by 
Christ. For the stones of this wall are carved with the measure 
of the tower of Erma, they are attached with the tears of 
purgation, fastened with the joyous sorrow of the martyrdom 
for the justice of the Lord.  

The schism is much worse than heresy. The Heretics 
are outside from the Church and they are easily recognised, the 
schismatics destroy from the inside. Only a person who had 
nothing to do with schismatics has no idea of the sort of people 
he is dealing with.
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да го сакаат. Неговата злоба и лицемерие веќе ја надминаа 
секоја мера и сега се поистоветуваат само со ѓаволската.

Познато е дека Евреите од ѕидот на плачот направија 
држава. Православната Охридска Архиепископија денеска 
е пред ѕидот на плачот. Но, не држава, таа од тој ѕид ќе на-
прави Царство кое не е од овој свет. Остатокот од ѕидот 
кој не успеаа да го срушат расколниците со помош на 
државата ќе влезе во проектот на новиот Ерусалим кој го 
гради Христос. Зашто камењата од тој ѕид се делкани по 
мерата на кулата на Ерма, зашто се залепени со солзи на 
очистување, зашто се стегнати со радосната тага на страда-
њето заради правдата Божја.

Расколот е многукратно полош од ереста. Еретици-
те се надвор од Црквата и лесно се распознатливи, раскол-
ниците одвнатре рушат. Само човек кој немал работа со 
расколник не знае за каков вид на луѓе се работи.
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INTERVIEW WITH THE METROPOLITAN OF VELES 
AND VARDAR VALLEY AND EXARCH OF OHRID 

KYR KYR JOHN, FOR THE PERIODICAL SOBORNOST 
(CATHOLICITY) no.6-12, 2004

 

Your Eminence, with unconcealed joy I would like to 
congratulate you on the release of the first issue of Sobornost 
after you acceded to liturgical and canonical unity with the 
Serbian Orthodox Church and via it with all the remaining 
Orthodox Churches. Starting from this issue, Sobornost is no 
longer only a periodical of the Holy Metropolis of Veles and 
Vardar Valley, but also a periodical of the Orthodox Ohrid 
Archbishopric, of which you are the Prelate. As an editor of 
this periodical, I find it very important that you should tell 
our readers why you decided to respond to the address of the 
Patriarch Paul, to abandon the soul-devastating schism and 
to enter liturgical and canonical unity with the One, Holy, 
Catholic and Apostolic Church, together with the clergy and 
the faithful people of the Metropolis under your jurisdiction?

I would rather not compete in the expressing of joy 
regarding the release of the first issue of Sobornost after our 
abandonment of the soul-devastating schism, as well as about 
the fact that this periodical has already become a periodical 
of the Orthodox Ohrid Archbishopric, under the patronage 
of which it will further be published, for I believe that your 
joy and mine is the joy of the whole body of Christ, even of 
those who still do not belong to it, but the witnessing of the 
faith of the members of the Orthodox Ohrid Archbishopric 
has inspired them to come closer to it, to begin to understand 
the nature of the real Church as well as to make a difference 
between a Church, a schism and a heresy.

Allow me to delare openly and estimate the events 
before and after 22 June 2002, the day when the unity of 
the Metropolis of Veles with the Serbian Patriarchate was 
established, as I believe the readers will be interested and, on 
another account for the sake of history. I was not present at the 
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ИНТЕРВЈУ НА МИТРОПОЛИТОТ ВЕЛЕСКИ И 
ПОВАРДАРСКИ И ЕГЗАРХ ОХРИДСКИ Г.Г. ЈОВАН ДАДЕНО 

ЗА СПИСАНИЕТО „СОБОРНОСТ” бр. 6-12 од 2004 година  

 

Ваше Високопреосвештенство, со нескриена радост са-
кам да Ви го честитам излегувањето на овој прв број на 
„Соборност” после Вашето пристапување во литургиско 
и канонско единство со Српската Православна Црква, а 
преку неа и со сите останати Православни Цркви. Од овој 
број „Соборност” не е периодика само на велеската и по-
вардарска света Митрополија, туку и на Православната 
Охридска Архиепископија на која сте Вие Претстоител. 
Па, како уредник на оваа периодика, сметам дека е многу 
важно да кажете за нашите читатели како се решивте 
да одговорите на повикот на Патријархот Павле, да го 
оставите душепогубниот раскол и задно со клирот и по-
божниот народ на Митрополијата која ја надгледувавте 
да влезете во литургиско и канонско единство со едната 
света соборна и апостолска Црква?

Не би сакал да се натпреваруваме во изразувањето на 
радоста за излегувањето на овој прв број на “Соборност” 
после нашето напуштање на душепогубниот раскол, ка-
ко и за тоа што оваа периодка веќе стана периодика на 
Православната Охридска Архиепископија под чие патрон-
ство ќе излегува понатаму, зашто верувам дека вашата и 
мојата радост се радост на целото тело Христово, па дури 
и на оние кои сеуште не му припаѓаат, но сведоштвото за 
верата на членовите на Православната Охридска Архиепи-
скопија ги поттикна да се приближат до неа, да почнат да 
ја разбираат природата на вистинската Црква, како и да 
прават разлика помеѓу, Црква, схизма, или ерес.

Нека ми биде дозволено, а верувам дека и читателите 
тоа ќе ги интересира, но од друга страна и заради исто-
риско паметење, откриено да ги поставиме и оцениме слу-
чувањата пред и после 22 јуни 2002г. денот кога се воспо-
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last session of the Holy Synod of Bishops of the Macedonian 
Orthodox Church, when it was to be decided whether the Nis 
Agreement would be accepted and which had already been 
previously approved by the whole Holy Assembly of Bishops 
of the Serbian Orthodox Church. I was on a pilgrimage through 
Greece together with a group of students and professors from 
the Faculty of Theology. At the time when the Synod had 
its session in Skopje, I was in constant communication with 
the Metropolitans Peter and Nahum through the phone. All 
our companions were informed that the former Metropolitan 
Cyril was the major obstacle for establishing unity. Almost 
everybody understood his negative position, for his fear that 
he might lose something after establishing unity was justified 
to a certain extent. By establishing unity he would no longer 
be able to present the putch in which he participated in 1967, 
when the MOC proclaimed its unrecognized autocephaly, as 
his historic contribution and secondly, in such a case, there 
would be an opportunity for 12 bishops to gather at a church 
trial and to put to trial his widely known immorality.

As soon as I returned from Greece I visited the Metropolitan 
Peter in the Metropolis of Bitola and without unnecessary 
words and negotiations, simply, as if we had been reading 
each other’s minds, we decided not to miss this chance which 
came with the Nis Agreement, for the broad autonomy which 
was foreseen with this Agreement was the maximum that 
the Church in Macedonia could obtain at that moment. The 
broad autonomy which was obtained with the Nis Agreement 
was equal to autocephaly and the solution for the name was 
a double formula: Macedonian Orthodox Church would be 
applied for internal use and for all those who want to accept us 
by that name, and those who do not want to can use the term 
Ohrid Archbishopric, which would be the official name in the 
Diptych of the Churches. Since the solution seemed to be truly 
good the only opponents were Cyril, for known reasons, and 
Agathangel, for unknown reasons. But in circumstances in 
which the Archbishop is a weak man, irresolute and easy to 
mislead, and moreover, he is utterly theologically ignorant, 
then it is no wonder that the minority imposed their will 
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стави единството на велеската Митрополија со Српската 
Патријаршија. На последната седница на САС на МПЦ 
кога се одлучуваше дали ќе биде прифатена Согласноста 
од Ниш која веќе претходно ја одобри целиот Свет Архи-
јерејски Собор на Српската Православна Црква, јас не 
бев присутен. Со една група на студенти и професори од 
Богословскиот факултет во Скопје бевме на поклоничко 
патување во Грција. Во времето кога заседаваше Синодот 
во Скопје бевме во постојана телефонска врска со Ми-
трополитите Петар и Наум. Сите наши сопатници беа 
информирани за тоа дека бившиот Митрополит Кирил е 
најголемиот кочничар за воспоставување на единство. Ско-
ро на сите им беше разбирлив неговиот негаторски став, 
зашто неговиот страв дека после воспоставувањето на 
единството, можно е тој нешто да загуби, донекаде беше 
оправдан. Со воспостувањето на единството не ќе можеше 
веќе пучот во кој учестуваше во 1967-та година при про-
кламирањето на од никого непризнатата автокефалија на 
МПЦ да го претставува како негова историска заслуга и 
второ, во таков случај веќе би постоела можност да се со-
берат 12 епископи во црковен суд и да го судат неговиот 
нашироко познат неморал.

Веднаш после враќањето од Грција, го посетив Митропо-
литот Петар во Митрополијата во Битола без многу разго-
вор и договарања, едноставно како да ги читавме мислите 
еден на друг, решивме да не се пропушти оваа шанса која 
дојде со Согласноста од Ниш, зашто широката автономија 
која со тој документ беше предвидена беше максималното 
нешто што можеше Црквата во Македонија во тој момент 
да го добие. Широката автономија која се доби со нишката 
согласност беше еднаква на автокефалија, а решението за 
името беше со двојна формула: За внатрешна употреба и за 
сите оние кои сакаат да нè прифатат како Македонска Пра-
вославна Црква ќе се употребува тоа име, а оние кои не 
сакаат можат да нè нарекуваат Охридска Архиепископија, 
кое ќе биде официјалното име во диптихот на Црквите. 
Бидејќи решението беше навистина добро во Синодот 
беа противници на тоа само Кирил од познати причини и 
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upon the majority, just as in the systems of tyranny. The fear, 
hesitation and pressure exerted upon them had an undoubtedly 
crucial role for the lack of firmness of the remaining members 
of the Synod to contradict Cyril and Agathangel. Certainly 
these should not be the features of a real Bishop, but in the past 
two years, they have shown everyone what kind of bishops 
they are, even to those who knew nothing of them.

Since after the rejection of the Nis Agreement by the 
Holy Synod of Bishops of the MOC, none of the previous 
negotiators had the nerve to go to Belgrade and explain what 
had happened, we agreed that I, as a member of the Synod 
who had not participated in the decision-making, should ask 
for a reception with the Patriarch and propose a solution. 
The Metropolitan Peter and I agreed that the solution would 
be an establishment of liturgical and canonical unity without 
emphasizing the differences in opinion concerning the status 
of the Church and its name. The solution of these two issues 
would simply be frozen until appropriate conditions for their 
solution occurred and, in the meanwhile, we would not be 
wasting our time in schism, but we would have unity with 
all the Churches. As Cyril was the major opponent to the 
establishment of unity, Peter suggested that the condition 
which the Patriarch would present should have written in it 
that even though all bishops are invited, Cyril, who is widely 
known for his immoral life, could not enter liturgical and 
canonical unity. Peter went into his cell and gave me all the 
written materials he had collected against Cyril revealing his 
being an accomplice in a murder as well as that he was married 
and had a child. As a matter of fact, on the basis of the proofs 
which he provided, later, I brought a charge against Cyril and 
he was defrocked. One can only imagine the demagogy Peter 
and the remaining members of the Synod of the MOC are 
showing when they say that they do not recognize the verdict. 
All of them, especially Peter did not even want to greet 
Cyril, let alone sit in the same Synod with him and instead of 
expressing their gratitude for our accomplishing a good job, 
for we cleared up the chaff, they would put to trial the Serbia 
bishops. By the manner they are acting they might even put to 
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Агатангел од непознати причини. Но, во услови кога Архи-
епископот е млитав човек, неодлучен и лесно подводлив, 
а згора на тоа, рака на срце и потполно богословски не-
образован, не е чудно што малцинството ја наметна својата 
волја над мнозинството, како во системите на тиранија. 
Стравот, неодлучноста, притисоците кои се вршеа над 
нив сигурно имаа пресудна улога и за нерешителноста 
на другите членови на Синодот да се спротивстават на 
Кирила и Агатангела. Секако дека тоа не треба да бидат од-
лики на вистинските Епископи, но какви епископи се тие, 
во изминативе две години им покажаа на сите, дури и на 
оние кои не ги познаваа.

Бидејќи после неприфаќањето на согласноста во 
Ниш од страна на САС на МПЦ, никој од дотогашните 
преговарачи немаше лице да се појави во Белград и да 
објасни што се случило, се договоривме, јас, како член на 
Синодот кој не учестуваше во одлучувањето да побарам 
прием кај Патријархот и да предложиме решение. Со Петар 
се согласивме дека решението би било во воспоставување 
литургиско и канонско единство без нагласување на разли-
ките на мислењата кои ги имаме по однос на статусот на 
Црквата и нејзиното име. Едноставно решението на тие 
две прашања би се замрзнало до постигнување на соод-
ветни услови за нивно решавање, а ние не би го губеле 
времето во раскол туку би имале единство со сите Цркви. 
Тогаш Петар предложи, бидејќи Кирил беше најголемиот 
противник за воспоствување единство, во условот кој ќе го 
даде Патријархот да стои дека иако сите Епископи се пока-
нети, сепак во литургиско и канонско единство не може да 
влезе Кирил кој е општо познат во православниот свет по 
неговиот неморален живот. Се качи во неговата келија и 
ми ги даде сите материјали кои ги собирал против Кирила, 
како за тоа дека бил соучесник во убиство, така и за тоа 
дека е оженет и дека има дете. Фактички врз тие докази 
кои тој ги обезбеди јас го подигнав подоцна обвинението 
против Кирила и тој беше расчинет. Каква демагогија пока-
жува сега тој, но и останатите членови на Синодот на МПЦ 
кога велат дека не ја признавале пресудата на Кирила мо-



642       

trial the Ecumenical Patriarch himself, for he also co-officiated 
with me and as I am defrocked according to their opinion he 
must not have done it.

On many occasions my life brought me in a situation to 
suspect that Peter might betray you when you need him most 
but I have never accepted that thought. Even now I do not want 
to accept the thought that from the very beginning he had no 
intention to accede the unity with the SOC and that he only 
wanted to set me up. Nevertheless, if he does not admit now 
that I am telling the truth, he will admit it before the court of 
the righteous Judge. Neither his demagogy nor his hypocrisy 
will pass there. I wrote this to him in a letter that I sent him 
last year. With the character he has it is no wonder that he 
cannot keep a single spiritual child by his side. He is the only 
one among the schismatics who looks after his own interest 
more than the former Metropolitan Cyril. The primary reason 
for the monks and the nuns to leave him was obviously their 
determination to abandon the schism, and the second reason, 
which is only slightly less important than the previous one, is 
because they felt that he is a person ready to leave anybody 
just to save himself. Such a man can by no means be a spiritual 
guide.

Later we phoned the Metropolitan Nahum who agreed with 
the plan.  Immediately after, I scheduled an appointment with 
the Patriarch at a session of the Synod of the SOC. I explained 
the proposal, that I together with two more Metropolitans 
have agreed to approach liturgical and canonical unity with 
the Serbian Patriarchate and via it with the whole Orthodox 
Church, and for obvious reasons, we asked not to mention the 
name of the Patriarch in: First of all remember... to remember 
the Holy Synod instead. This was not a prototypical solution 
because even in the Church in Greece the Synod is mentioned 
and not the Archbishop, and on the other hand, it would not 
cause scandal in Macedonia. Although I was aware that this is 
not a proper ecclesiological solution, I was somehow forced 
to propose it because of the circumstances in which we found 
ourselves. At my greatest delight, the Synod with the Patriarch 
at its head, accepted this proposal. Reckoning that I would 
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же само да се замисли. Сите тие, особено Петар не сакаа 
ниту да го поздрават Кирила, а камоли со него да седат во 
ист Синод и наместо да заблагодарат што им завршивме 
добра работа, им го исчистивме каколот, тие ќе ги суделе 
српските архијереи. Верувам дека како тргнале брзо ќе го 
судат и Вселенскиот Патријарх зашто и тој сослужуваше 
со мене, а јас според нив сум расчинет, па не смеел тоа да 
го прави.

На многу пати животот ме донесе да се посомневам дека 
Петар може да те предаде тогаш кога ти е најпотребен, но 
никогаш таа помисла не сум ја примил. Не сакам ниту 
сега да ја примам таа помисла дека уште од почеток тој 
знаел дека нема да пристапи во единство со Српската 
Православна Црква, а сакал мене само да ме намести. 
Но, како и да е, ако сега не признае дека сево ова што го 
говорам било така, ќе признае пред судот на праведниот 
Судија. Таму нема да му помине ниту демагогијата, ниту 
лицемерието. Тоа и му го напишав во едно писмо кое му 
го испратив минатата година. Со таков карактер каков што 
го има не е чудо што не може да задржи ниту едно духовно 
чедо покрај себе. Единствен човек кај расколниците кој 
го гледа сопствениот интерес повеќе отколку што тоа го 
прави бившиот Митрополит Кирил е токму тој. Прва при-
чина што го напуштија монасите и монахињите секако е 
нивната определба да го остават расколот, но втората која е 
само малку поневажна од првата е затоа што почувствуваа 
дека е тој човек кој е спремен секого да го остави само да 
се извлече себе си. Таков човек не може да биде духовен 
водач.

Потоа се јавивме кај Митрополитот Наум и тој се со-
гласи за планот. Веднаш после тоа јас закажав прием кај 
Патријархот на седница на Синодот на Српската Пра-
вославна Црква. Им го објаснив предлогот, дека јас и 
уште двајца Митрополити се согласивме да пристапиме 
во литургијско и канонско единство со Српската Патри-
јаршија, а преку неа и со целата Православна Црква и 
дека од познати причини замолуваме привремено да не се 
споменува името на српскиот Патријарх, туку на: В первих 
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give cause to rejoice I phoned the Metropolitans Peter and 
Nahum, but during the conversation I realized that they had 
changed their minds. Just as in the parable about the people 
invited to a wedding who made found excuses not to go, so did 
these two Metropolitans, they found a myriad of explanations 
that this was not the right time for this as the elections were 
approaching and similar things. I am deeply convinced that 
they never believed that the Patriarch and the Synod would 
agree to the option of not mentioning the Patriarch at the 
Liturgy. After seeing that we achieved this, and maybe, after 
they conceived that the historic merits for the solution of the 
schism would belong to John, they were scandalized and they 
retreated.

With this act the Serbian Orthodox Church proved to be 
entirely determined to overcome the schism. Just to solve 
the same it granted what nobody expected could have been 
granted. I already promised not to step back from what we 
had agreed upon and we agreed on when the Patriarch should 
address all the bishops in Macedonia, apart from Cyril, all the 
clergy, the monastics and the pious people.

The next day I summoned the priests to a meeting and all 
of them agreed and gave their signatures for the Metropolis 
to accede liturgical and canonical unity with the Serbian 
Orthodox Church and via it with the whole Orthodox Church 
in the world. The very same day when the Patriarch announced 
his summons I invited the schismatic Metropolitans Peter and 
Nahum to dinner in Veles and I asked them if they were going 
to respond positively to the address. Neither of them gave me 
a decisive answer. They suggested that it would be better if we 
consulted the other bishops as well and therefore, at 11 o’clock 
in the evening, we went to see the schismatic archbishop 
Stephan. In essence, his hesitation was decisive support to 
Peter’s and Nahum’s hesitation. He did not want each bishop 
to give a separate response to the Patriarch’s address, but he 
wanted the Church to respond as a whole, including Cyril. 
It was clear that it would amount to nothing, as it turned out 
later. I said that I had a prepared response and that I was going 
to send it the next morning, while they agreed to schedule a 
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помјани, да го споменуваме Светиот Синод. Тоа е едно ре-
шение кое нема да е прототипно, бидејќи и во Црквата во 
Елада се споменува Синодот, не Архиепископот, а од друга 
страна нема да создаде соблазни во Македонија. Иако бев 
свесен дека тоа не е добро еклисиолошко решение, некако 
бев принуден да го предложам заради околностите во кои 
се најдовме. На големо мое воодушевување, Синодот на 
чело со Патријархот го прифатија тој предлог. Сметајќи 
дека ќе ги израдувам Митрополититите Петар и Наум ги 
побарав телефонски, но во разговорот сфатив дека тие 
се предомислиле. Како во онаа паравола за поканетите 
на свадбата кои се изговарале дека не можат да дојдат на 
свадба бидејќи имаат некаква работа, така и овие двајцата, 
најдоа илјада објасувања дека тогаш не било време за 
тоа, бидејќи наближувале избори и такви некакви други 
работи. Мое длабоко уверување е дека тие не веруваа оти 
Патријархот и Синодот ќе се согласат да не биде спомену-
ван Патријархот на Литургија. Откако видоа дека тоа го 
постигнавме, можеби и откако помислија дека сега исто-
риската заслуга на решението на расколот ќе падне врз 
Јована, се соблазнија и се повлекоа. 

Српската Православна Црква со ова покажа дека навис-
тина е целосно решена да се надмине расколот. Заради 
решавање на истиот го даде и она што никој не очекуваше 
дека може да го даде. Јас веќе ветив дека не отстапувам од 
договореното и се договоривме кога Патријархот да упати 
повик и дека тој повик треба да биде до сите Епископи во 
Македонија освен Кирила, до свештенството, монаштвото 
и побожниот народ.

Нарединот ден свикав свештеничко собрание и од си-
те свештеници ја добив согласноста и потписите Митро-
полијата да влезе во литургиско и канонско единство со 
Српската Павославна Црква, а преку неа и со целата Пра-
вославна Црква во светот. Истиот ден кога Патријархот го 
објави повикот, ги повикав на вечера во Велес, расколнич-
ките Митрополити Петар и Наум и ги запрашав дали ќе 
одговорат позитивно на повикот? Никој од нив не ми даде 
решителен одговор. Предложија дека е подобро и другите 
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Synod session and to decide if they were going to accept the 
proposal.

On behalf of the entire Metropolis of Veles, we responded 
positively to the Patriarch, and they as a Synod reached a 
decision not to accede liturgical and canonical unity unless 
the status and the name of the Church were completely 
solved. From that moment on, our troubles, persecution, 
maltreatments, humiliations and insults started. But I think I 
had an obligation to tell all this, as I had no opportunity so far 
to announce this publicly. The media prohibited the publishing 
of my statements, but after all, it seems that it was by God’s 
providence that this story is first published in a church 
magazine.

What is the schism and why have you made such a sacrifice 
in order to be in unity with the Church?

The schism is a graceless area and it is outside of the 
boundaries of the Church, if we can speak of Church 
boundaries at all. The schism is present where a local 
Church dwells, but it is not from the Church, the Church 
does not recognize it as its own. It is division, separation and 
disintegration. The schism is aimed directly against the unity 
as opposed to the fundamental purpose of the Church to unite, 
to make assemblies and communions. But the unity of the 
Church is not its supplement. So this is not something without 
which the Church would remain being a Church. The unity 
of the Church is its being, its hypostasis. Without unity the 
Church does not exist; simply there is no Church without it. 
This is why the schism is so soul-devastating, because it acts 
against the meaning and hypostasis of the Church itself. The 
Church is the unity of the Holy Trinity, but also of the entire 
created nature with God. The one outside of this unity, and the 
schismatics and heretics are outside, acts against the Church. 
The schismatics may think that they have the same faith with 
the Orthodox, they may think that they offer the same service 
to God as the Church does, they may read from the same books 
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архијереи да бидат консултирани и затоа, вечерта во 23 ча-
сот отидовме кај расколничкиот Архиепископ Стефан. Во 
суштина, неговата неодлучност беше пресудна да ја под-
држи неодлучноста на Петар и Наум. Тој не сакаше секој 
Архијереј да даде посебен одговор на повикот на Патријар-
хот туку целата Црква не исклучувајќи го Кирила. Јасно 
беше дека од тоа ќе нема ништо, како што и се покажа. Јас 
кажав дека одговорот ми е подготвен и дека утре ќе го ис-
пратам, а тие се договорија да закажат Синод и на Синод 
да одлучуваат дали ќе го прифатат повикот. 

Од името на целата велеска Митрополија одговоривме 
потврдно на Патријархот, а тие на Синод донесоа одлука де-
ка нема да пристапат во литургијско и канонско единство 
без целосно решавање на статусот и името. Оттогаш за-
почнаа нашите перипетии, гонења, малтретирања, пони-
жувања и навредувања. Но, сметам дека ова бев должен 
да го кажам бидејќи досега немав можност ова никаде 
јавно да го објавам. Средствата за информирање забранија 
објавувања секакви мои изјави, но на крај по сè изгледа 
божја промисла било оваа повест да се објави најпрво во 
црковен весник.

Но, што е расколот и зошто направивте толкава 
жртва за да бидете во единство со Црквата? 

Расколот е безблагодатно подрачје и е надвор од гра-
ниците на Црквата, ако за Црквата може да се рече дека 
има граници. Тој е присутен на местото каде што пребива 
некоја помесна Црква, но не е од Црквата, Црквата него 
не го препознава за свој. Тој е делење, цепење и разеди-
нување. Наспроти основната смила на Црквата да соеди-
нува, да прави собор и заедница, расколот е директно 
насочен против единството. Но, единството на Црквата 
не е нејзин додаток. Не е значи нешто без кое Црквата 
пак би била Црква. Единството на Црквата е нејзиното 
постоење, нејзината ипостас. Без единство Црквата не 
постои, едноставно нема Црква. Затоа расколот е толку 
душепогубителен бидејќи директно работи против самата 
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and the same Scripture and they may wear the same vestments, 
and yet they will not have salvation. Simply because they do 
not have unity and they are outside the Church which is the 
only ark of salvation.

It means that the only thing in life which is worth 
sacrificing for is the unity of the Church. Any other sort of 
unity, communion, friendship and, finally, love towards the 
creation of God, is an icon of the unity which man establishes 
with God and with those who are in God. The sacrifice for 
the unity is the sacrifice for the other, and crucifixion of one’s 
own narcissism and egocentricity. It is a burnt offering before 
God, when you sacrifice for the Church, then, you sacrifice for 
everything that you have been given as a gift by God, but then 
the Lord returns much more. By sacrificing for the Church you 
prove to be the loyal son of the ever loyal Father.

But when the sacrifice has been made voluntarily and out of 
love, it ceases to be difficult and unbearable. So is the sacrifice 
you mentioned, I do not even want to treat it as great. It is a 
duty of anyone who loves God, but especially of Bishops. They 
must not run and not testify for the faith when this is asked of 
them. They must not choose the conformism and refuse the 
cross. Only the cross saves and only through the cross comes 
the resurrection. Precisely the hope in the resurrection makes 
the sacrifice easier and the cross bearable. In essence, the hope 
transforms the sorrow into joy and creates an extraordinary 
quality, a joyful sorrow.

Thus, we are experiencing this difficult situation for the 
Church in the Republic of Macedonia as joyful sorrow. And if 
we can speak of any sort of sacrifice, then I would rather call 
it a testimony, to which we are summoned, or, so to say, which 
we are obliged to offer when the Lord asks it of us. But, He 
does not leave us helpless. In the moments of witnessing for 
the Church, if with nothing else, He does not deprive us of the 
joyful sorrow which is an expression of His great love towards 
us.

You are called a Serbian Exarch, the Church is called 
a Serbian Church and in the accusation of the schismatic 
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смисла и ипостас на Црквата. Црквата е единство на Самата 
Света Троица меѓусебно, но и на целата створена природа 
со Бога. Оној кој е надвор од тоа единство, а надвор се 
расколниците и еретиците, работи против Црквата. Може 
расколниците да мислат дека ја имаат истата вера со пра-
вославните, може да мислат дека иста служба на Бога му 
принесуваат како Црквата, може да читаат од истите книги 
и од истото Писмо и да носат иста богослужбена облека, 
а сепак да немаат спасение. Едноставно затоа што немаат 
единство и се надвор од Црквата која е единствен брод на 
спасение.

Единствено, значи, за што вреди човек да се жртвува 
во животот е единството на Црквата. Секој друг вид на 
единство, заедница, пријателство и конечно љубов кон 
творбата Божја е икона на единството кое човек го воспо-
ставува со Бога и со оние кои се во Бога. Жртвата за един-
ството е жртва за другиот и распнување на сопствената 
нарцисоидност и егоцентричност. Таа е сепаленица пред 
Бога, кога се жртвуваш за Црквата тогаш жртвуваш сè она 
што си го добил на дар од Бога, но Господ тогаш ги воз-
враќа многукратно повеќе. Со жртвата за Црквата се пока-
жуваш верен син на секогаш верниот Отец.

Но, кога жртвата се прави доброволно и од љубов, таа 
веќе не е тешка и неподнослива. Така и оваа жртва која ја 
споменавте, јас не сакам ниту да ја третирам дека е голема. 
Таа е должност на секој кој го љуби Бога, но особено на 
Епископите. Тие не смеат да побегнат и да не сведочат за 
верата кога тоа се бара од нив. Не смеат да го одберат ком-
формизмот, а да го одбијат крстот. Само крстот спасува и 
само преку крстот доаѓа воскресението. Токму надежта 
во воскресението ја прави и жртвата полесна и крстот по-
поднослив. Во суштина надежта ја променува тагата во 
радост и прави еден невообичаен квалитет, радосна тага.

Така и оваа тешка ситуација за Црквата во Република Ма-
кедонија ја доживуваме како радосна тага. И ако воопшто 
може да се говори за некакава наша жртва тогаш тоа 
повеќе би го нарекол сведоштво на кое сме повикани, да 
не речам кое сме должни да го принесеме кога тоа Господ 
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bishops against the archimandrite Sophrony and the abbots 
David and Maxim it was written that they serve “a foreign 
Church”, and the Orthodox Ohrid Archbishopric is claimed to 
be “a branch and an agency” of the SOC?

The schismatics wanted to hide behind two lies. The first 
one was that that I robbed the Church and this was the reason 
why I left them, so that they would not put me to trial, but 
being aware that such a lie would not pass easily, they almost 
simultaneously used the other lie: that the Orthodox Ohrid 
Archbishopric was a Serbian Church, that our humbleness 
was a Serbian Exarch, and later on in their statements, they 
continued this by saying that the Serbian Church was a “foreign 
Church” and that the Orthodox Ohrid Archbishopric was “a 
branch and an agency” of the Serbian Orthodox Church. 

Anyone who has the slightest knowledge on the 
ecclesiology and of the church conditions instantly revealed 
both lies. Some needed a longer time, and there are some who 
still believe in them. Through the lies they revealed all of 
their schismatic consciousness. This is not only because they 
are lying and doing it consciously in order to obtain a certain 
goal, but above all, because through the lies they are justifying 
their charge, spreading heresy and nationalphyletism. To 
believe and preach that there is a home and a foreign Church, 
and this means home and foreign Liturgy, home and foreign 
church community, is to believe and preach as a heretic. The 
Church is one, holy, catholic and apostolic. Either you enter 
this one and only Church or you are not part of the Church. 
If the Church does not recognize you as its own, if it does 
not acknowledge you, then you are not in the Church and it 
is foreign to you. But, then, you are not in the Church which 
is one and you are outside of it, and consequently, you are not 
a Church. It is absolutely true when St. Cyprian of Carthage 
says that the schismatics are not in the Church. They just want 
to imitate the Church and to stay outside of it, for it suits them 
better to satisfy their interests. So, the sole distinction which 
the schismatics make between “our” and “a foreign” Church, 
comprises their false theology, but also the “logic of the 
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од нас ќе го побара. Но, Тој не нè остава беспомошни. Ако 
со ништо друго во моментите на сведочење за Црквата не 
ни ја ускратува радосната тага која е израз на Неговата 
голема љубов кон нас.

Ве нарекуваат српски егзарх, Црквата - српска Црква, 
а во обвинението од расколничките епископи против 
архимандритот Софрониј и игумените Давид и Максим 
пишуваше дека служеле на „туѓа Црква”, а Православната 
Охридска Архиепископија била „експозитура и агентура 
на Српската Православна Црква”?

Расколниците сакаа да се затскријат зад две лаги. Прва-
та беше дека јас сум ја ограбил Црквата и заради тоа сум ги 
напуштил за да не би ми суделе, но свесни дека таа лага не-
ма лесно да им пројде, речиси истовремено ја употребија 
и другата, дека: Православната Охридска Архиепископија 
била српска Црква, нашата смиреност српски егзарх, за во 
подоцнежните изјави да продолжат дека Српската Црква 
била „туѓа Црква” и дека Православната Охридска Архи-
епископија била „експозитура и агентура на Српската Пра-
вославна Црква”.

Секој кој барем малку ја познава еклисиологијата и 
црковните прилики, многу брзо ги откри двете лаги. На 
некои им требаше подолго време, а некои, пак, сеуште им 
веруваат на тие лаги. Низ лагите тие ја разоткрија сета 
своја расколничка свест. Не само затоа што лажат и тоа 
свесно за да постигнат некаква цел, туку пред сè затоа 
што низ лагата го докажуваат она за што се обвинети, 
за ширење на ерес и националфилетизам. Да веруваш и 
да проповедаш дека има наша и туѓа Црква, а тоа значи 
наша и туѓа Литургија, наша и туѓа црковна заедница, тоа 
значи да веруваш и проповедаш еретички. Црквата е една, 
света, соборна и апостолска. Или влегуваш во таа една и 
единствена Црква или не си во Црквата. Ако Црквата не 
те препознава за свој, ако не те признава значи, тогаш не 
си во Црквата и тогаш таа ти е туѓа. Но, тогаш ти не си во 
Црквата која е една и си надвор од неа, а следствено на тоа 
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schismatic consciousness.
What sense does it make to say that the Orthodox Ohrid 

Archbishopric is “a branch and an agency” of the Serbian 
Orthodox Church? This can only be written and uttered by 
someone who is entirely outside of the Church and who has 
not renounced his provincial-communist terminology. In a 
way, every Church is a branch of some other Church and 
thus it goes until the original one, the mother of all Churches 
- the Jerusalem Church. The Church has a historic continuity 
and in the course of time it has the capacity to give birth. If 
the mentioned branch is considered in this respect, then, this 
is correct, the Orthodox Ohrid Archbishopric is a branch of 
the Serbian, but also of all the other Churches which were 
born from the one, holy, catholic and apostolic Church. It 
means that it is one with them and if anyone wants to call it 
a branch without using church terminology then he does not 
make a mistake. As far as the term “agency” is concerned, 
I have been trying to understand what it refers to, but since 
the term itself has no church connotation, I am not sure that 
I will guess correctly their meaning. If they think that the 
Orthodox Ohrid Archbishopric is an information agency of the 
Serbian Orthodox Church, I think they have overestimated us, 
considering the number of extremely powerful news agencies 
worldwide. We would like to be a news agency, for the Church 
is exactly that, being constantly new, it creates everything new, 
but to our great misfortune, we are so weak at the moment 
that we cannot serve our own canonical territory, let alone sell 
anything to the Serbians.

Regardless of the fact that we have interpreted the above 
unecclesiastical terms uttered by the schismatics light-
heartedly, the fact is that they are pronounced with great 
malice and spite.  I was called once a “renegade” and again I 
replied light-heartedly to that unecclesiastical terminology. It 
is correct that I am a renegade, but from the schismatic gene. I 
do not want to belong to the schismatics.

They are simply lying to such extent in order to present 
us as a traitor, as a man working for someone else’s interests, 
as a spy working for other countries. But it is more than 
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не си Црква. Сосема е точно што Св. Кипријан Картагински 
вели дека схизматиците не се во Црквата. Тие само сакаат 
да ја имитираат Црквата, а да бидат надвор од неа, зашто 
така им одговара да ги задоволат своите интереси. Значи 
во самото разликување на „наша” и „туѓа” Црква кое 
го прават расколниците се состои сета нивна погрешна 
теологија, но и „логика” на расколничката совест.

На што личи да речеш дека Православната Охридска 
Архиепископија била „експозитура и агентура на Српската 
Православна Црква”? Тоа може да го напише и да го рече 
човек кој е потполно надвор од Црквата и кој не се отка-
жал од провинциско - комунистичката терминологија на 
изразување. На некој начин секоја Црква е екпозитура на 
некоја друга и сè така до првата, мајката на сите Цркви - 
Ерусалимската. Црквата има историски контиуитет и таа 
во текот на времето има способност да раѓа. Ако во тој кон-
текст се смета експозитурата која се споменува, тогаш тоа 
е точно, Православната Охридска Архиепископија е експо-
зитура на српската, но и на сите други Цркви кои се родиле 
од едната света соборна и апостолска Црква. Таа е значи ед-
но со нив и ако сака некој да ја нарече експозитура при тоа 
не ползувајќи црковна терминологија, нема да погреши. 
А, ова другото „агентура”, се обидував да го сфатам на 
што се однесува, но бидејќи самиот термин е потполно 
нецрковен, не сум сигурен дека ќе погодам што сакале со 
него да кажат. Ако сметаат дека Православната Охридска 
Архиепископија е агенција за информации на Српската 
Православна Црква, при толку моќни агенции на вести кои 
денес постојат во светот, мислам дека нè прецениле. Ние 
би сакале да бидеме агенција за новости, зашто Црквата е 
токму тоа, бивајќи секогаш нова, таа сè ново твори, но за 
наша голема несреќа толку сме во момнетов слаби што не 
можеме да ја опслужиме нашата канонска територија, а не 
и да им продаваме на Србите.

Без разлика што ние шеговито ги протолкувавме горните 
нецрковни изрази изречени од расколниците, тие сепак се 
изречени со голема злоба и пакост. Еднаш ме нарекоа: 
„одродник” и јас на таквата нецрковна терминологија пов-
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obvious that it no longer has any effect. The Orthodox Ohrid 
Archbishopric is a Church on the territory of the Republic of 
Macedonia. The greatest number of its flock are Macedonians. 
We officiate God’s service in Macedonian and, when necessary, 
in other languages. And what if we are Serbians? What if the 
Orthodox Ohrid Archbishopric is a Serbian, a Greek or a 
Bulgarian Church? What really matters is that it is a Church 
and it is in unity with the one Orthodox Church. This is what 
the schismatics lack.

The spokesmen of the schismatic organization in the 
Republic of Macedonia  are making attempts to convince the 
public that you do not have the right to be a Bishop, to officiate 
and to perform the God-pleasing work which you have 
commenced, because the MOC ordained you and it defrocked 
you as well. They say: Provided the MOC is schismatic, then, 
you are also schismatic, because they ordained you. Or this: 
If your ordination is valid, then, how come your defrocking by 
the MOC is not valid?

You put it right when you said that they are attempting to 
convince the public. Not the Church. The Church knows that 
they are wrong and it cannot accept any proof unless it has 
been founded on the ecclesiological and canonical tradition 
of the Church. But since the Church does not recognize them 
as its own, and it does not acknowledge them, they need 
somebody to recognize them, and in this case it is the public 
full of atheists and heterodox. That is why they expose all 
the dirty laundry before the public. Just have a look at their 
internet presentation. It shows their need to communicate with 
somebody, to be recognized, to attract anybody’s attention, just 
to have the feeling that they exist. They are doing it by methods 
typical of the world we live in, but not of the Church.

As far as my right to be a bishop is concerned, it was not 
my decision. If I had not recognized their court, but if it was 
recognized by the ecumenical Orthodox Church, then, I would 
have been a real schismatic, self-sufficient, if I was saying that 
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торно им одговорв шеговито. Точно е дека сум одродник 
од родот схизматички. Не сакам да припаѓам на схиз-
матиците.

Едноставно, лажат до таа мера да нè претстават пред 
луѓето дека сме предавници, дека работиме за туѓи инте-
реси, дека сме шпиони на други држави. Но, повеќе од 
очигледно тоа веќе нема ефект. Православната Охридска 
Архиепископија е Црква на територијата на Република 
Македонија. Најголем број од нејзината паства по нацио-
налност се Македонци. Ние служиме служба божја на ма-
кедонски јазик, а по потреба и на други јазици. Но, што и 
ако сме Срби? Што ако Православната Охридска Архиепи-
скопија е српска, грчка или бугарска Црква? Важно е што 
е Црква и што е во единство со едната Православна Црква. 
Тоа е она што го немаат расколниците.

Гласноговорниците на расколничкта организација во 
Република Македонија се обидуваат на јавноста да и 
докажат дека Вие немате право да бидете Епископ, да 
богослужите и воопшто да го вршите богоугодното дело 
кое го започнавте затоа што МПЦ ве ракоположила и 
таа Ве расчинила. Велат: Доколку МПЦ е расколничка 
и Вие сте расколник бидејќи тие Ве ракоположиле. Или 
друго: Ако пак, Вашето ракополагање е валидно, тогаш 
како не е валидно расчинувањето извршено од МПЦ?

Добро рековте дека тие се обидуваат на јавноста да й 
докажат. Не на Црквата. Црквата знае дека воопшто не 
се во право и не може да прими никаков доказ кој не е 
основан на еклисиолошкото и канонско предание на Црк-
вата. Но, бидејќи нив Црквата не ги препознава за свои, 
не ги признава, имаат потреба некој, а во случајов тоа е 
јавноста во која има и атеисти и друговерци, таа да ги 
признае. Затоа, сите валкани работи ги изнесуваат пред јав-
носта. Погледнете им ја нивната интернет презентација. 
Таа докажува колкава потреба имаат да општат со некого, 
некој да ги признае, едноставно да му го свртат погледот 
на било кого за да имаат чувство дека постојат. И тоа го 
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it was not important that others did not recognize me, that I 
was still a Bishop. In that case I would have been in the same 
situation in which the schismatics in the MOC are today. No 
one accepts them, and they ask for a lot, now they want to 
put to trial Bishops in Serbia, and tomorrow probably even 
the Ecumenical Patriarch, for he officiated with me and I am 
defrocked according to them. Only schismatics can have such 
consciousness. They live out of the earth’s orbit. They are deaf 
and blind to the fact that they are the object of mockery.

It is true that they ordained me into the episcopal rank, 
but it is also true that they had apostolic succession which is 
indisputable until today, it is again true that at the moment of 
my ordination they were not defrocked although they were in 
schism, and consequently, they had the potential grace to make 
the act of my ordination valid with an additional condition. 
That condition exists for the schismatics, for all their mysteries, 
not only for the ordination of a bishop, and this condition is the 
mystery to be recognized and confirmed by a canonical Church. 
Until the moment the Church recognizes the holy mysteries of 
the schismatics, they remain only potentially valid, but they 
are not mysteries for perfection and salvation. This means that 
the shortage I received on the day of my ordination has been 
compensated by the recognition and confirmation of my title 
by the canonical hierarchy and the canonical Church.

As far as the defrocking is concerned, I think that they 
themselves find it difficult to believe that I am defrocked. They 
see that I officiate with the Bishops of all canonical Churches, 
that the Orthodox Ohrid Archbishopric to which I am the 
prelate is recognized everywhere throughout the ecumene, and 
I believe that they are not very pleased with the fact that nobody 
cares about them. But let us leave that. They had no right to 
judge me, for many reasons. Firstly, when they put me to trial I 
was no longer a member of their hierarchy and secondly, they 
did not have the necessary number of  Bishops to summon 
a Church court, and not to mention that I never received a 
charge, an invitation to a court trial and glory to God, I still 
haven’t received a verdict. They seemed to perform all that in a 
fumbled manner, just as they proclaimed the autocephaly. Yet, 
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прават со методи својствени на светот во кој живееме, но 
не и на Црквата. 

За тоа дали имам право да бидам Епископ не одлучив 
јас. Во колку јас не го признаев нивниот суд, но него го при-
знаеше Православната Црква во икумената, тогаш јас ќе 
бев вистински схизматик, самодоволен со себе, ако велев 
дека не е важно што другите не ме признаваат, јас сум се-
пак Епископ. Во таков случај би бил во иста положба во ко-
ја се сега расколниците во МПЦ. Нив никој не ги прима в 
село, тие ја бараат поповата ќерка, па сега ќе им суделе на 
Епископите од Србија, а утре веројатно и на Вселенскиот 
Патријарх затоа што служеше со мене, а јас според нив 
сум расчинет. Таква свест може да имаат само расколници. 
Тие живеат надвор од орбитата на земјата. Не слушаат и 
не гледаат дека не само народот, туку и врапците почнаа 
да им се смеат.

Точно е дека тие ме ракоположија во епископски чин, 
но точно е и тоа дека имаа апостолско преемство кое до 
денес никој не им го спори, точно е и тоа дека во моментот 
на моето ракополагање не беа расчинети и покрај тоа што 
беа во схизма, а следствено на тоа имаа потенцијална бла-
годат чинот на ракополагање кој го извршија врз мене 
да биде валиден со еден дополнителен услов. Тој услов 
постои за схизматиците за сите нивни тајни, не само за 
ракополагањето на Епископ, а тоа е тајната да им биде 
призната и потврдена од канонска Црква. Сè до оној мо-
мент додека Црквата не ги признае светите тајни на рас-
колниците тие остануваат валидни само во потенција, но 
не се тајни за восовршување и спасение. Што значи тој 
недостаток кој го примив на денот на моето ракополагање 
во Епископски чин се надомести со моето признавање и 
потврдување на чинот од канонска јерархија и канонска 
Црква. 

Што се однесува, пак, до расчинувањето, мислам дека 
и самите не веруваат дека сум расчинет. Гледаат дека 
служам со Епископите на сите канонски Цркви, дека 
Православната Охридска Архиепископија на која сум 
претстоител призната е на сите краишта на вселената 
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even this is not that important. The important thing is that their 
decisions have been annulled by a greater, that is, a broader 
Assembly. In the Church there always existed the right for 
one to appeal to a broader Assembly, as in the worldly courts. 
There are courts of first and second instance and supreme 
courts. So you have the right to an appeal. Only in the MOC 
the same judge sues and convicts you. For instance, we put 
Cyril to trial, we reached a verdict, but we gave him the right 
to appeal in the period of 30 days. It is another matter that he 
did not appeal.

Some members of the schismatic hierarchy in the Republic 
of Macedonia claim that they do not accept the unity with the 
whole Orthodox Church because the problem with the name 
of the Church in the Republic of Macedonia has a pastoral 
character. Your Eminence, can the problem concerning the 
name of one Church be the reason for its persistent remaining 
in schism, and from the ecclesiological position, which of 
the two names is more proper: MOC or Orthodox Ohrid 
Archbishopric? 

This claim was pronounced by one of the Bishops of the 
MOC, who still dwell in schism, and thus he revealed the 
spiritual and ecclesiological confusion he is in. Namely, if a 
pastoral problem is opposed to the dogmatic and canonical 
order of the Church, then, it should be solved in the spirit of 
the dogmatic and canonical tradition, and not to adjust the 
dogmatic and canonical tradition to the pastoral problem. 
Certainly, it is a great question whether the name of the Church 
in Macedonia is a pastoral problem at all. In our opinion 
you can call it many things: a journalist, a state, a national, 
a political, but not a pastoral problem, and yet if a certain 
pastor wants to pose it as his own pastoral problem let him 
be. Still, this problem cannot and must not be made the central 
problem of the faith and the Church, if one has even the least 
knowledge of the ecclesiology and the canonical order. I have 
the impression that certain schismatic Bishops want to achieve 
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и верувам дека не им е баш многу пријатно што никој 
не ги рецка. Но, да го оставиме тоа. Тие немаа право да 
ми судат од многу причини. Прво, во моментот кога ми 
судеа јас не припаѓав на нивната јерархија, второ, немаа 
потребен број на Епископи да изведат Црковен суд, а 
да не зборувам за тоа дека ниту добив обвинение, ниту 
покана за судење, а слава на Бога, до сега ниту пресуда. 
Значи сè изведоа на каубојски начин, исто како што си ја 
прогласија автокефалијата. Но, дури ни тоа не е битно. 
Битно е што нивните одлуки се поништени од поголем, 
односно поширок Собор. Секогаш во Црквата постоело 
право некој да апелира до поширок Собор. како и во све-
товните судови. Има основен, апелационен и врховен суд. 
Значи имаш право на жалба. Само во МПЦ може кадија да 
те тужи и кадија да те суди. Ние да речеме го судевме Кири-
ла, го осудивме, но му дадовме право на апелација во рок 
од 30 дена. Друго е тоа што тој не се жалеше. 

Некои членови на расколничката јерархија во Република 
Македонија тврдат дека не го прифаќале единството со 
целата Православна Црква, затоа што проблемот со 
името на Црквата во Република Македонија бил со пас-
тирски карактер. Ваше Високопреосвештенство, дали 
проблемот околу името на една Црква може да биде 
причина таа упорно да останува во раскол, и кое име 
од еклисиолошка гледна точка е поправилно: МПЦ или 
Православна Охридска Архиепископија?

Тоа тврдење го изнесе еден од Епископите на МПЦ кои 
сеуште пребиваат во раскол и покажа во какво духовно и 
еклисиолошко замешателство се наоѓа. Имено, ако еден пас-
тирски проблем се противи на догматското и канонско уре-
дување на Црквата, тогаш треба тој да се решава во духот 
на догматското и канонско предание, а не догматското 
и канонско предание да се прилагодат на пастрирскиот 
проблем. Секако, големо прашање е тоа дали воопшто е 
пастирски проблем името на Црквата во Македонија. По 
наше длабоко убедување можеш да го наречеш сенешто: и 
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precisely that. 
It is absurd to make a problem out of the name of a Church, 

therefore it should not be a pastoral problem either. It is 
merely a “technical term”, a sign of identification. For anyone 
who draws his identity from God, his fatherland is where his 
Heavenly Father is, his city is the Heavenly Jerusalem, and 
his state is the Kingdom of God, his people, the family of the 
holy in Christ. A real believer cannot, and I dare say, must not 
consider a Macedonian atheist or a Macedonian heterodox 
nearer than an Orthodox Serbian, Bulgarian or Greek. The one 
who draws his identity from his family or from his nation, or 
his country first and  only then, if there is something he hasn’t 
received, he receives from God, that person is not worthy of 
Him, according Christ’s very words.

Subsequently, we cannot make a pastoral problem out 
of something which lacks the value of a problem and is not 
a problem at all, and such is the name of the Church. Even 
the most ignorant have grasped the incorrectness of naming 
the Churches after the nation and if it is not better to name 
them after the city in which the Bishop resides. It is another 
thing that many of those who are well-acquainted with this, 
for example, the schismatic Bishops, do not want it to be that 
way. Every local Church has the name of the city or the cities 
under the jurisdiction of a certain Bishop. Hence, it is right 
if the Archbishopric is situated in Ohrid to be named Ohrid 
Archbishopric, which means Macedonian? The Church in 
Greece and Bulgaria is also Macedonian. Which one is more 
Macedonian, the one in Greece, the one in Bulgaria or the 
one that belongs to the schismatics? Needless to say that the 
Orthodox Ohrid Archbishopric is Macedonian as well. But this 
is not its essential feature. The essential feature is its being 
Orthodox, canonical and not schismatic, which is apostolic, 
which is having continuity in the tradition, and its being 
Macedonian is much less important. As if God would save us 
by the flag we wave and not by the faith, deeds or love.

And finally, do you have a message to the readers of Sobornost 
and to the Orthodox faithful in the Republic of Macedonia?
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новинарски, и државен, и национален, и политички, само 
не пастирски проблем, но ако некој пастир сака да си го 
постави и како негов пастирски проблем нека му биде. 
Сепак, не може и не смее ако барем малку се познава 
еклисиологијата и канонскиот поредок, тој проблем да се 
направи централен проблем на верата и Црквата. Имам 
впечаток дека поедини расколнички Епископи токму тоа 
сакаат да го постигнат.

Бесмислено е името на некоја Црква да биде некаков 
проблем, па следствено на тоа ниту пастирски. Тоа е само 
„технички термин”, знак за распознавање. Секој кој иден-
титетот го добива од Бога, тој за своја татковина ја имаа 
онаа каде е неговиот небесен Отец, за свој град небесниот 
Јерусалим, за своја држава Царството Божјо, за свој народ, 
семејството на светите во Христа. На ниту еден вистински 
верник не може, а ќе речам и не смее да му биде поблизок 
еден македонски атеист или Македонец друговерец, од 
православниот Србин, Бугарин или Грк. Човекот кој својот 
идентитет прво го прима од семејството, или нацијата, или 
државата, а после ако остане нешто непримено, прима и 
од Бога, тој не е достоен за Него, вели самиот Христос. 

Следствено на ова не може да се прави пастирски 
проблем од она што нема вредност на проблем и не е ни-
каков проблем, а тоа е името на Црквата. А, за тоа колку 
е неправилно имињата на Црквите да се дават според 
нацијата и колку поправилно е да се нарекуваат според 
градот во кој столува Епископот, тоа мислам дека го ап-
солвирале и најнеупатените. Друго е тоа што многу од 
упатените не сакаат да биде така, како да речеме раскол-
ничките Епископи. Секоја помесна Црква го носи име-
то на градот или градовите кои се под јурисдикција на 
еден Епископ. Така, правилно е ако Архиепископијата 
е сместена во Охрид да биде охридска, а што значи ма-
кедонска? Македонска е Црквата и во Грција и во Бугарија. 
Која е сега помакедонска онаа во Грција, онаа во Бугарија 
или онаа на расколниците. Да не речам дека македонска 
е и Православната Охридска Архиепископија. Но, тоа не 
е нејзина суштинска карактеристика. Суштинска карак-
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I would like to ask them to pray for their brothers who 
remain in schism. It is difficult for a person to quickly change 
his mind after thirty-five years of schism. What is more, they 
have an obstacle in the faces of their Bishops, who are the 
greatest culprits for the schism. They are the only ones who 
find the state of schism suitable. Only in a state of schism 
can they live a life of self-pleasing and apostasy, and without 
sanctions to it. But what if the people change their mind, if 
they get to know the faith, then the faith would deliver them 
and would make them able to recognize the mercenaries, but 
also to recognize the good Pastor.

The schisms and divisions on any basis do not bring 
happiness and prosperity. They ruin, disintegrate and divide, 
first, the people in one community and then, the community 
itself. Therefore, as members of a canonical Church, of a 
Church mature and tested in its confession, let us take the cross 
of those who cannot carry it themselves and let us say Lord 
have mercy, more than sufficiently for us, let us give them 
everything that depends on us, except the purity of faith, so 
that they can realize that everything we have belongs to them 
too, provided they return and repent.

The schism can only be cured through repentance.
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теристика е што е православна, што е канонска, а не 
расколничка, што е апостолска, значи има контитутет во 
преданието, а тоа што е македонска е многу малку важно. 
Како да Господ ќе нè спасува по знамето со кое мафтаме, а 
не по верата, или делата, или љубовта.

За крај, ќе им порачате ли нешто на читателите на 
„Соборност” и на православните верници во Република 
Македонија?

Би сакал да ги замолам да се молат за своите браќа кои 
останаа во схизма. Тешко е после триесет и пет години 
раскол човек брзо да се преуми. Згора на сето, имаат го-
лема кочница во лицата на нивните Епископи кои се нај-
големите виновници за расколот. Единствени на кои им 
одговара состојбата на раскол се тие. Само во состјба на 
раскол можат да живеат толку своеволно и отпаднички, 
а сепак тоа никој да не може да го санкционира. Но, ако 
народот се преуми, ако ја спознае верата, тогаш верата ќе 
го ослободи и ќе ги препознае наемниците, но исто така и 
добриот пастир.

Схизмите и поделбите по било каква основа не носат 
среќа и напредок. Тие разрушуваат, разградуваат, ги 
растураат прво личностите на една заедница, а потоа и 
самата заедница. Затоа, како членови на канонска Црква, 
на Црква зрела и проверена во сведочењето, да го земеме 
на себе и крстот на оние кои не можат да го носат, да 
речеме едно Господи помилуј повеќе отколку што е 
потребно за нас, да им дадеме сè што зависи од нас, освен 
чистотата на верата, за да сфатат дека сè наше е нивно, ако 
се вратат и се покајат. 

Расколот се лечи само преку покајание.
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Митрополит велески и повардарски и 
Егзарх охридски г. г. Јован

The Metropolitan of Veles and Vardar Valley
and Exarch of Ohrid kyr kyr John (Jovan)
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Со Патријархот Павле на денот на изборот во 
епископски чин на Јоаким и Марко, мај 2003г.

With the Patriarch Paul on the day of Enthroning of Joachim and 
Marko into the Episcopal Rank, May 2003

Од посетата на Митрополијата Фтиотида во Грција,
септември 2003

From the visit of the Metropolis in Ftiotida i Greece, September 2003



667 

Симпосион „Онтологија и етика” во 
Пожаревац, октомври 2003 г.

A Symposium on “Ontology and Ethics” in Pozarevac, October 2003 

Хиротонија на Епископот велички г. Јоаким, ноември 2003 г.
Ordination of the Bishop of Velica kyr Joachim, November 2003
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На славата во манастирот Хиландар, декември 2003 г.
At the Feast in the Monastery Chilandar, December 2003

Во манастирот Симоно Петра на Света Гора, декември 2003 г.
In the Monastery Simonos Petras on the Holy Mount Athos, 

December 2003
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Наречение на Епископот дремвицки г. Марко, декември 2003 г.
Naming of the Bishop of Dremvitsa kyr Marko, Deceber 2003

Хиротонија на Епископот дремвицки г. Марко, декември 2003 г.
Ordination of the Bishop of Dremvitsa kyr Marko, Deceber 2003
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Со Неговата Светост, Патријархот српски г.г. Павле, 
декември 2003г.

With His Holiness the Patriarch of Serbia kyr kyr Paul, December 2003

Светиот Архијерејски Синод на денот на палењето на манастирот 
Св. Јован Златоуст, февруари 2004 г.

The Holy Synod of Bishops on the day of the burning of the 
Monastery of  St. John Chrysostom, February 2004



671 

Ракополагање на ипоѓаконот Симеон Браво во 
ѓаконски чин, март 2004 г.

Ordination of the subdaecon Simeon Bravo in the rank of a deacon, 
March 2004

Светиот Архијерејски Синод со дел од машкото и женското 
монаштво на Православната Охридска Архиепископија, 

април 2004 г.
The Holy Synod of Bishops with part of the monks and nuns of the 

Orthodox Ohrid Archbishopric, April 2004
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Мироварение во Белград, април 2004 г.
Preparing of the Holy Chrysm in Belgrade, April 2004

Во манастирот Ќелије на 25 годишнината од 
упокојувањето на о. Јустин Ќелијски, април 2004 г.

In the Monastery Kelie at the 25th anniversary since the repose of 
father Justin of Chelie, April 2004
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Судскиот процес против бившиот Митрополит 
полошко - кумановски Кирил, април 2004 г.

The Trial of the former Metropolitan of Polog and 
Kumanovo Cyril, April 2004

Со Вселенскиот Патријарх г.г. Вартоломеј во Белград, мај 2004 г.
With the Eccumenical Patriarch kyr kyr Bartholomew in Belgrade, May 2004
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Со Вселенскиот Патријарх г.г. Вартоломеј на 
Теолошкиот факултет во Белград, мај 2004 г.

With the Eccumenical Patriarch kyr kyr Bartholomew at the 
Theological Faculty in Belgrade, May 2004

Со Вселенскиот Патријарх г.г. Вартоломеј на аеродромот во 
Белград, мај 2004 г.

With the Eccumenical Patriarch kyr kyr Bartholomew at the airport in 
Belgrade, May 2004
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Во Бјелина на Св. Василиј Острошки, мај 2004 г.
In Bielina on the day of St. Basil of Ostrog, May 2004

Отварање на спомен куќата на о. Јустин Ќелијски во Врање, 
јуни 2004 г.

At the opening of the commemorative house of father Justin of Kelie 
in Vranye, June 2004 
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Интронизација на Митрополитот на Тесалоники, јуни 2004 г.
At the Enthronisation of the Metropolitan of Thessaloniki, June 2004

На Павлија во Верија, јуни 2004 г.
On Pavlia in Veria, June 2004
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На Павлија во Верија, јуни 2004 г.
On Pavlia in Veria, June 2004

Со вомировениот Епископ захумско - херцеговски 
г. Атанасиј во манастирот Дечани, јули 2004 г.

With the retired bishop of Zahum and Hertzegovina kyr Athanasius in 
the Monastery of Dechani, July 2004
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На хиротонијата на Епископот липљански г. Теодосиј, 
јули 2004г.

At the ordination of the bishop of Lipljan kyr Theodosius, 
July 2004

На хиротонијата на Епископот горнокарловачки г. Герасим, 
јули 2004 г.

At the ordination of the bishop of Gorni Karlovac kyr Gerasim, 
July 2004
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Во манастирот Копорин, август 2004 г.
In the Monastery in Koporin August 2004

Во манастирот Св. Прохор Пчињски на Илинден 2004 г.
In the Monastery of “St. Prohor of Pchinja” 

on Saint Elijah’s Day, 2004
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Во манастирот Бањска, август 2004 г.
In the Monastery in Banjska, August 2004

На Преображение Господово во Требиње, август 2004 г.
On the day of the Transfiguraion of the Lord in Trebinje, August 2004
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Пред црквата Богородица Перивлепта во Охрид, 
септември 2004г.

In front of the Church of the “Most Holy Mother of God 
Peribleptos” in Ohrid, September 2004

Темелењето на параклисот Животоприемен извор во манастирот 
Св. Јован Златоуст, септември 2004г.

The Foundation of he Chapel “Life-giving Source of the Most Holy 
Moher of God” in the Monastery of St. John Chrysostom 

in the Village Nizhepole, September 2004
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Темелењето на параклисот Животоприемен извор во манастирот 
Св. Јован Златоуст, септември 2004 г.

The Foundation of he Chapel “Life-giving Source of the Most Holy 
Moher of God” in the Monastery of St. John Chrysostom 

in the Village Nizhepole, September 2004 

Симпосион во Тесалоники, септември 2004 г.
Symposium in Thessaloniki, September 2004
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Во Митрополијата на Тесалоники, септември 2004 г.
In the Metropolis of Thessaloniki, September 2004

Со Митрополитот пергамски Јован (Зизиулас) во Пожаревац, 
септември 2004г.

With the Metropolitan John (Zizioulas) in Pozharevac, September 2004



684       

Во Епископијата на Бања Лука, септември 2004 г.
In the Episcopate of Banya Luka, September 2004

Во Епископијата на Бања Лука, септември 2004 г.
In the Episcopate of Banya Luka, September 2004
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Параклисот Животоприемен извор на ден пред рушењето, 
октомври 2004 г.

The Chapel “Life-giving Source of the Most Holy Moher of God” 
one day it was demolished, October 2004

Параклисот Животоприемен извор вандалски срушен од 
безбожници и расколници, октомври 2004г.

The Chapel “Life-giving Source of the Most Holy Moher of God” 
demolished by atheists and schismatics, October 2004



686       

Симпосион на Лекарите на љубовта во Волос, октомври 2004 г.
Symposium of the “Doctors of Love”, October 2004

Во манастирот на Чиноначалниците во Волос, октомври 2004 г.
In the Monastery of the Archangels in Volos, October 2004



687 

Симпосион, „Тесалоники - Велес”, ноември 2004 г.
Symposium “Thessaloniki - Veles, November 2004

Литија со моштите на Св. Арсениј Кападокијски, 
ноември 2004 г.

Processeion with the relics of St. Arsenios of Cappadokia, 
November 2004



688       

Во Митрополијата на Лемесу за празникот на Св. Јован 
Милостив, ноември 2004г.

In the Metropolis of Lemesu on the day of St. John the Merciful, 
November 2004

Во Митрополијата на Лемесу за празникот на Св. Јован 
Милостив, ноември 2004г.

In the Metropolis of Lemesu on the day of St. John the Merciful, 
November 2004
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Бдение за славата на манастирот Св. Јован Златоуст во 
с. Нижеполе, ноември 2004г.

A Vigil in honour of St. John Chrysostom in the 
Village Nizhepole, November 2004 

Прва Литургија во параклисот на Св. Нектариј Егински во Скопје, 
ноември 2004г.

First Liturgy in the Chapel of St. Nectarius og Aegina, 
Skopje November 2004



690       

CIP: Каталогизацаја во публикација 
Народна и универзитетска библиотека “Свети Климент Охридски”, Скопје


