ИЗЈАВА
Поводом Епископског Савета за Северну, Централну и Јужну Америку, Српску
Православну Богословску Школу Свети Сава, Уставна Питања и Нацрте Полисе
Заштите Детета и Процедуре
Високопречасним и Пречасним свештеницима (свештенству) и ђаконима (ђаконству),
Преподобном монаштву, Члановима и Парохијанима Црквено-Школских Општина и
Мисијским Парохијама Српских Православних Епархија у Сједињеним Америчким
Државама.
Јер Бог није Бог нереда већ мира,
Као по свима црквама светих
(1. Коринћанима 14:33)
Вољено свештенство (клирици), браћо и сестре у Христу,
До нас је дошло сазнање да се интернетом и даље шире дезинформације, које се односе
на Црквени Сабор који је одржан у јулу 2019.године. Из наше пастирске љубави и бриге
за наше верно свештенство и мирјане (лаике), увек се сећајући изрека Свештеног Писма,
да ћете препознати истину, и да ће вас истина ослободити (Јован 8:32), да бисмо вас
ослободили ваше сумње изјављујемо следеће:
Епископски Савет за Северну, Централну и Јужну Америку
Прво, као што смо јасно навели у ’’Изјави’’, издатој 1.августа 2019. (
https://serborth.org/news_190805_1), Епископски Савет Српске Православне Цркве за
Северну, Централну и Јужну Америку наставља да постоји и састављен је од следећих
епископа: Лонгина, новограчаничко-средњезападно америчког, Митрофана канадског,
Максима западноамеричког, Иринеја источноамеричког, и Кирила Буеона Сајреса и јужноцентралноамеричког.
Свака идеја да су епископи Канаде и Јужне Америке искључени из овог Епископског
Савета је просто лажна.
Српска православна богословска школа “Свети Сава”
Друго, између својих многих функција, овај петочлани Епископски Савет такође је задужен
и наставља да надгледа рад Српске Православне богословске установе (школе) Свети
Сава (Libertyville- Third Lake). На недавном Сабору одржаном у Јулу 2019, представљен је
извештај који се тиче Богословске школе Свети Сава, о којем је вођена дуга дискусија (
https://serborth.org/news_190728_1). Приложени извештај спомиње нека побољшања
целокупног живота Школе, као што је оснивање Старатељства за помоћ Декану у
административним и финансијским питањима.
Даљу студију о свим питањима која се тичу Школе, укључујући њено усклађивање са
законима и прописима савезне државе Илиној, њеном акредитацијом и будућношћу,
приредиће горе споменути петочлани Епископски Савет у координацији са Светим
Архијерејским Сабором у Београду. Свети Синод може да пошаље Комисију како би се

оценио рад Школе. У припреми за посету Комисије, Епископски савет консултује
образовне, правне, финансијске и друге релевантне стручњаке како би се, без унапред
осмишљеног дневног реда, на објективан начин оценила Школа, и како би Епископски
Савет могао дати Светом Синоду ауторитативне препоруке.
Уставна Питања
Треће, с обзиром на наш важећи и дугогодишњи (не нови!) Устав и одговарајућа
(у)правна документа, још једном вас молимо, наша драга духовна децо, да пажљиво
прочитате нашу Изјаву објављену 1.августа ( https://serborth.org/news_190805_1 ), која
објашњава арондацију (ограничење у територијалном обиму) постојећег Устава само за
територију САД (о чему је одлучио Свети Архијерејски Сабор на свом заседању маја
2018) и како је ова територијална арондација Устава резултирала у промени нашег
уставног наслова, који сада одражава de facto стварност постојеће територијалне
јурисдикције овог документа, Сједињених Америчких Држава.
Поново желимо да подсетимо свакога да свети канони наше Цркве одређене одлуке
препуштају само епископима. Једна од тих одлука су промене на територији епархије.
Једино епископ (једне) епархије (епархијски архијереј) може предложити територијалну
промену своје епархије и једино Свети Архијерејски Сабор може дозволити и одобрити
било какве измене. Подсећамо свакога на недавне територијалне промене које су се
догодине 2009.године, када је постигнуто коначно административно јединство. Границе
епархија су биле промењене (нпр. Митрополија чикашка и либертивилска је била
створена, а затим укинута), и свака од ових промена је била извршена од стране
Епископа, и све ове промене су аутоматски постале део нашег Устава. Те територијалне
измене нису донете гласањем на Сабору Цркве, већ су биле предложене од стране
погођених affected епископа, и потом одобрене одлукама Светог Архијерејског Сабора.
Управо то се догодило по питању нашег Устава и одговарајућих управљачких докумената.
Нацрт правилника о заштити деце и Поступци
Четврто, на недавном Сабору Цркве у јулу 2019.године, за Свештенство и Мирјане је
одржана едукативна презентација о безбедности (заштити), о актуелном изазову
одговорности са којим се суочавају све религијске организације у САД, укључујући наше
три епархије у САД. Усредсређеност ове презентације била је на полисама заштите
детета и процедурама које се развијају и спроводе у многим религијским организацијама
и деноминацијама, као директан одговор на ново Државно и Савезно законодавство,
прописе и судске законе који се тичу сексуалног злостављања деце и тврдњама за
злостављање. Епископски савет сарађује са правним експертима за осигурање на
унапређењу наших тренутних Епархијских полиса и поступака
Ове надограђене полисе и поступци су још у изради и нису још објављени/усвојени од
стране Епископског Савета. Током едукативне презентације о безбедности (заштити) на
Сабору, споменуто је да је у многим Савезним Америчким Државама укинута некада
света ’’Свештеничко-Покајничка Привилегија’’. Једноставним језиком то значи да, у
овим савезним државама, од сваког клирика се (Православни, Римокатолички,
Протестантски, итд,) сада захтева да одмах пријаве било каква сазнања о сексуалном
злостављању малолетника, укључујући али и не ограничавајући се на знање добијено
током исповести. Речено нам је да много више савезних америчких држава такође узима

у разматрање укидање ’’Свештеничко-Покајничке Привилегије’’ и очекујемо да ће у
ситуацијама злостављања деце судске пресуде додатно урушити СвештеничкоПокајничку привилегију.
Епископски Савет је увелико узнемирен укидањем/брисањем ’’Свештеничко-Покајничке
Привилегије’’-међутим, Епископски Савет нема другог избора осим да се помири са овом
трагичном изменом и да мора да развије кохерентан и канонски исправан православно
хришћански одговор. Позивамо и радујемо се добијању конкретних предлога од нашег
сопственог српског православног свештенства и мирјана (као и од наших сестринских
православних хришћанских јурисдикција и других хришћанских деноминација који имају
Свету тајну исповести), о томе како ми као српски православни јерарси треба да
одговоримо и да се бавимо овим трагичним развојем и променом у америчком закону.
Интернет ’’Објаве’’и ’’Електронске Петиције’’
На крају, непотписана и анонимна интернет ’’објављивања’’, која нападају Савет
Епископа, Централни Савет и њихове радне одборе, особито Одбор за Правни Ризик и
Комисију за Поштовање Закона у потпуности су неутемељени и треба их игнорисати.
Знајући да Црква ’’јесте у свету, али да није од овог света’’, тражимо експертизу многих
стручњака за одређену област који се свакодневно баве централним/државним,
епархијским/ и локално-парохијским изазовима. Стручњаци које консултујемо нису само
ограничени на правне стручњаке, већ такође редовно сарађујемо са финансијским,
образовним, осигуравајућим и другим стручњацима. Неутемељени и непримерени напади
на чланове било ког од наших стручних одбора су неправедни и неетички, јер ови одбори
раде по нашем захтеву како би нам били од помоћи да заштитимо наше Епархије,
парохије, манастире и остале институције у САД.
Што се тиче Одбора за правни ризик и Комисије за Поштовање Закона, редовно тражимо
од наших правника (који добровољно дају своје време!) да идентификују и помогну у
развоју канонски дозвољених одговора на ризике који се намећу од више правних
система са којима се наша Црква суочава у САД. Главна сврха овог одбора је да саветује
Епископски Савет и Централни Савет у вези са стратегијама и радњама којима се штите
епископство, свештенство, мирјани и имовина епархија Српске Православне Цркве у
Сједињеним Државама. Уместо што их нападају, сви треба да заблагодаримо нашим
адвокатима на небројене волонтерске сате које проводе штитећи Цркву! Као Црква
Христова, налазимо се у Божјем Дому, али зграда Дома Божјег, Који је сама Црква, још
увек траје и развија се.
Зато вас, верну децу Светога Саве, позивамо да:
УЗДРЖИТЕ СЕ а постанете жртвом свих ових варљивих и ’’порука’’ са лошом намером
и ’’електронских петиција’’ са интернета, и да не постанете њихови потписници; и
ИЗБЕГАВАЈТЕ да ширите или, не дај Боже, да потпишете ваше име тамо не знате име
аутора чланка ( или ’’поста’’ или документа) или тамо где нисте лично упознати са
’’чињеницама’’, које су изнете, нити знате намеравану крајњу употребу петиције, или
вашег потписа и ваших контакт података.

Подсећамо вас да се било која врста ’’петиције’’ унутар Свете Божје заједнице налази у
директној супротности са канонима, законима, учењима, и црквено-хијерархијском
структуром наше Српске Православне Цркве. Штавише, петиција је огледало етоса и, у
суштини представља основу протестантизма и у потпуности је неправославног карактера.
Поново позивамо наше свештенство и мирјане да се о свим бригама, предлозима или
коментарима о било ком горе претходно описаним питањима обрате директно нама,
Вашим Епархијском Архијерејима. Као заједница Народа Божјег у историји који се креће
путем према Царству Небеском, настављамо да прихватамо тај отворени дијалог са
свима.
7.Септембра, 2019
У ЛИБЕРТИВИЛУ
Ваши заступници пред Христом.
ЛОНГИН, Епископ Новограчанички- Средњезападно амерички
МАКСИМ, Епископ Западноамерички
ИРИНЕЈ, Епископ Источноамерички

