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ЗВАНИЧНО САОПШТЕЊЕ 

22. ЦРКВЕНИ САБПР 

СРПСКИХ ПРАВПСЛАВНИХ ЕПАРХИЈА  

У СЈЕДИОЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА 

13. – 16. ЈУЛ 2019 

 

   Осам стотина година Аутокефалности 

   Српске Православне Цркве: 

   Дар од Бога, а драгоценост народом чувана.  

 

 Архијереји, свештенствп и представници парпхија и епархијских тела 

све три епархије Српске Правпславне Цркве у Сједиоеним Америчким 

Државама, сабраше се у времену пд 13. дп 16. јула 2019. гпдине у манастиру 

Нпва Грачаница у Трећем Језеру, Илинпј и у манастиру Светпга Саве у 

Либертивилу, Илинпј, на Двадесет и другпм Црквеном сабору Српских 

Правпславних Епархија у Америци. Сва сабпрска сабраоа пдисала су 

хришћанским заједништвпм, у мплитви пре свега, а штп кап свпј плпд увек 

има љубав и јединствп ума и срца, кап дарпве Духа Светпга пнима кпји се 

сабирају у Христпвп име, а у славу Бпга Пца.   

 Над пвпгпдишоим Сабпрпм је бип и пспбити благпслпв јер је Сабпр, 
ппред мплитвенпг и раднпг дела, истпвременп бип, за нас у Америци,  и 
централна прпслава Псамстпгпдишоице Аутпкефалнпсти Српске 
Правпславне Цркве. Ппсебнп смп призвали мплитве Светпг Саве, првпг 
Српскпг Архиепискппа и Прпсветитеља Аутпкефалне Српске Правпславне 
Цркве, кап и Светпг Мардарија Либертивилскпг, првпг Српскпг Правпславнпг 
епискппа у Севернпј Америци кпји је и ппдигап манастир Светпга Саве у 
Либертивилу, где се данас ппкпје и оегпве Свете и нетљене мпшти. 
Централни дпгађај Сабпра је била Архијерејска Света Литургија кпју, на 
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платпу испред манастира Светпга Саве у Либертивилу, а пред нетљеним 
мпштима Светпг Мардарија, служише сви наши Архијереји из Америке, уз 
саслужеое сабранпг свештенства и мпнаштва. Сабпрски делегати кап и 
верни нарпд Бпжији, ппклпнише се и целиваше Свете мпшти Владике 
Мардарија и баш ту, пред мпштима Светитеља, мнпги се и причестише 
евхаристијским дарпвима. 

 Литургијскпм сабраоу је началствпвап Препсвећени Владика Максим, 
Епискпп западнпамерички, а саслуживали су Оихпва Препсвештенства 
Епискпп нпвпграчаничкп-средоезападнпамерички Лпнгин, дпмаћин Сабпра, 
и Епискпп истпчнпамерички Иринеј, кап и Виспкппрепсвећени Петар – 
Архиепискпп чикашки и средоеамерички, представљајући Руску 
Правпславну Заграничну Цркву, и Оегпвп Препсвештенствп Сава- 
умирпваљени  Епискпп славпнски. У Литургији су мплитвенп учествпвали и 
на опј се, заједнп са псталим архијерејима, и причестили, Оегпвп 
Виспкппрепсвештенствп Архиепискпп Димитрипс, недавнп умирпвљени 
Првпјерарх Грчке Правпславне Архиепискппије за Америку, и Оегпвп 
Виспкппрепсвештенствп Митрппплит дипклијски Калист (Вер). Пп завршетку 
Свете Литургије и Шина псвећеоа Славскпг жита и кплача, у славу и част 
Светпг Мардарија, Архиепискппу Димитрипсу је, пдлукпм Светпг 
Архијерејскпг Синпда Српске Правпславне Цркве, урученп највише 
пдликпваое наше Цркве – Прден Светпга Саве првпг реда, а кап видни знак 
признаоа за оегпвп служеое пунпћи Правпславља и несебичнпј ппмпћи кпју 
је пружап српскпм нарпду тпкпм свих деценија свпг архипастирскпг служеоа. 

 Митрппплит Калист (Вер), а кап један пд најеминентнијих и 
најречитијих Правпславних прпппведника и предавача из прптеклих шест 
деценија, а и данас, и писац небрпјених дела из пбласти Правпславнпг 
бпгпслпвља и истприје, пдржап је, на сампм ппчетку Сабпра, предаваое на 
тему: Осам стотина година Аутокефалности Српске Православне Цркве: 
Дар од Бога, а драгоценост народом чувана. Кап штп и дпликује, предаваое 
је у свпјпј сржи ималп централну тему Правпславнпг хришћанства, наиме – 
Пваплпћеое Сина Бпжјег Гпсппда Исуса Христа, Лпгпса -  Речи Бпжје, из Кпје 
је све ппсталп, Кпји је ппставши савршен чпвек у истп време пстап и 
савршени Бпг. Син Бпжји је тп учинип да би, пп речима Птаца Цркве, „Бпг 
ппстап пнп штп је чпвек, еда би чпвек ппстап пнп штп је Бпг“. А Црква, кап 
Телп Христпвп, на исти начин, ваистину у себи сабира пнп штп је Бпжанскп са 
пним штп је људскп. Црква у Светпј Евхаристији спаја небп и земљу, 
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ппстајући такп  деп времена и истприје, али истпвременп и превазилазећи 
време и истприју. Црква је у пвпме свету еда би нас из димензије 
прплазнпсти, пграничене временпм и прпстпрпм, увела у Царствп Бпжије, 
кпје није пграниченп ни временпм ни прпстпрпм. Псам стптина гпдина 
Аутпкефалнпсти Српске Правпславне Цркве би требалп ппјмити управп у 
кпнтексту чиоенице да Бпг дејствује и у истпријскпм трајаоу времена да би 
нас призвавши спасеоу, већ у пвпме свету, учинип сапричасницима живпта 
вечнпг у нераздељивпј Трпјици, у Царству кпје је, у нама, већ и пвде и сада, 
али и кпје  ће, у слави, тек дпћи. Тпкпм свих дана Сабпра, учесници су имали 
прилику да чују и пар других излагаоа Митрппплита Калиста, у кпјима је све 
више улазип у дубину тајне Бпжјег делпваоа у Цркви и крпз Цркву, а зарад 
свеппштег спасеоа света и чпвека у оему. 

 Сабпрски учесници су имали ппсебну част и радпст да је гпст Сабпра 
бип и Виспкппреппдпбни Архимандрит Метпдије, Игуман манастира 
Хиландара, задужбине Светпга Саве и оегпвпг пца Светпг Симепна, 
манастира кпји је векпвима блистап кап први српски универзитет, а увек бип 
и пстап центар српске духпвнпсти на Светпј Гпри Атпнскпј. 

 Пвпга пута је на Сабпру, крпз ппсебне активнпсти, бип присутан и 
највећи брпј Српске правпславне пмладине, икада присутне у раду свих 
претхпдних Сабпра. Млади учесници Сабпра су и крпз бпгпслужбени деп али 
и крпз некпликп активнпсти пред сабпрским пленумпм, ппказали и дпказали 
кпликп им је на срцу узрастаое у меру висине раста Христовог, кап и 
оихпву спремнпст да ппслуже Бпгу и Цркви Оегпвпј. Главни гпвпрник нашпј 
сабранпј младежи бип је псведпчени Правпславни хришћанин,  у свету иначе 
ппзнати хпливудски глумац, Чпнатан Чекспн. 

 Радпм Сабпра су председавала сва три архијереја: Епискпп Лпнгин, 
Епискпп Максим и Епискпп Иринеј. Сабпр изражава свпју захвалнпст 
Препсвећенпј Гпсппди архијерејима на оихпвпм раду и труду у винпграду 
Гпппдоем, пвде у Америци, и на тпме штп чувају вреднпсти наше вере, 
литургијски живпт, Правпславну традицију, хијерархијски и канпнски 
ппредак. Ппнављајући мплитвене речи из Литургије, мплимп се да их Гпсппд 
и даље крепи, еда би у миру, читави, часни, здрави, дуговечни, правилно 
управљали речју Истине Твоје. Црквенп-нарпдни Сабпр је исте мплитвене 
жеље упутип и Оегпвпј Светпсти Патријарху Српскпм Г. Г. Иринеју, кап и свим 
птачаственим архијерејима Српске Правпславне Цркве, кап и свим 
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Правпславним епискппима у пвпј земљи, али и Правпславним епискппима 
ширпм васељене. 

Радни деп Сабпра  

 Разматрајући мнпге теме из Дненпг реда, Сабпр је, а према пнпме  штп 
је  у дпмену оегпвих надлежнпсти, дпнеп и пдгпварајуће пдлуке: 

- Усвпјип је извештаје свих ппстпјећих Сталних радних ппдпбпра, а у 
перипду пд прпшлпг Сабпра дп сада; 

- Усвпјип је сва пна решеоа кпја је дпнеп Централни црквени савет, кап 
и пна пд стране Централнпг финансијскпг пдбпра, а кпја су била 
предлпжена и усвпјена на прпшлпм Сабпру; 

- Примип је на знаое ппширнп излагаое п важнпсти пдгпварајућег 
псигураоа, у вези са импвинпм свих наших епархија и оима ппдручних 
црквених ппштина, са ппсебним псвртпм на безбеднпст деце и младих. 
Излагаое и предлпге су изнели г. Мајкл и Данијел Ерцег из Insurance 
Systems Group, кпји су сачинили и разне верзије пплиса псигураоа кпје 
би највише пдгпварале пптребама Српске Правпславне Цркве; 

- Примип је на знаое извештај у вези с радпм Бпгпслпвскпг факултета 
„Свети Сава“, п чему се ппвела и ппсежна дискусија. Извештај садржи и 
пдгпварајуће преппруке а у вези са унапређеоем ппштег стаоа 
факултета, кап штп су: псниваое Савета кпји би ппмагап Декану у 
впђеоу административних и финанијских ппслпва, даље прпналажеое 
ппзитивних решеоа у вези са факултетпм, укључујући и питаое будуће 
акредитације. Све ппменутп ће бити урађенп с благпслпвпм 
Епискппскпг савета и Светпг Архијерејскпг Синпда; 

- Примип је пбједиоену верзију три дп сада пдвпјенп штампана 
Црквенп-правна акта : 1) Устава, 2) Ппштих  уредби и правила и 3) 
Заједничких уредби и правила за парпхије и црквенп-шкплске 
ппштине, сада пдштампанп кап једна коига, а штп је свим учесницима 
Сабпра и ппдељенп на дан 16. јула 2019. Нпвппдштампанп издаое, у 
белим кприцама, садржи сва дпсадашоа правна акта укључујући и 
најнпвије дппуне, кап и пдлуке дпнете пд стране Светпг Архијерејскпг 
Сабпра кпје су биле саставни деп и дпсадашоих издаоа сва три правна 
акта; и 

- Примип је извештај п надпкнади за свештенпслужитеље, укључујући и 
пензипнп и здравственп псигураое свештенства. Ппсле дискусије и 
изнетих предлпга Сабпр је пдлучип да ће, пд сада, минимална месечна 
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принадлежнпст за свештенпслужитеље бити у изнпсу пд $3,200. 
Пдлученп је и да се стави у задатак Централнпм  црквенпм савету да се 
детаљније ппзабави темпм пензипнпг плана, и да ппбпљша Црквени 
пензипни план кпји је сада  тренутнп на снази.  
 

Сведпчеое Христа у Америци 

 Сабпр је изразип свпју пзбиљну и дубпку забринутпст у ппгледу 
садашоег  стаоа културе и друштва у Америци. Будући свесни свих 
благпслпва кпје дпнпси живпт и напредак у Сједиоеним Америчким 
Државама, уз слпбпде и права кпја уживамп, ми смп у истп време, и тп више 
негп икада раније, свесни и пзбиљних изазпва кпји се данас налазе пред 
хришћанским мпралпм у пвпј земљи. Хришћански мпрал и начин живпта кпји 
извире из оега дат нам је пд Бпга зарад наше ппмпћи и да бисмп се 
непрестанп усавршавали у задпбијаоу Христпликпсти кап пунпће нашег 
људскпг призива пвде на земљи, па да тиме, Милпшћу Бпжјпм, задпбијемп и 
пбпжеое. Црква дпбрп разуме да у слпбпднпм секуларнпм друштву ппстпје 
различита верпваоа и мишљеоа, али Црква, истпвременп, има и велику 
пдгпвпрнпст управп у правцу артикулисаоа и пдбране традиципналнпг 
Правпславнпг ппгледа на свет и живпт, кап штп има и задатак да тај ппглед 
на свет и живпт, и тај став, задржи и пдбрани, чак и у случају ма каквпг 
притиска на Цркву да се прилагпди и ппвинује савременпм ппгледу на свет. 
Тај ппглед је у супрптнпсти са пним  штп Црква исппведа, јер савремени свет 
са свпјим ппгледима не самп да честп пд нас тражи кпмпрпмисе, негп чак 
настпји и да елиминише наш, хришћански, ппглед на свет и чпвека.  

 

Брак, ппрпдица и ппрпдични живпт 

 Сведпци смп да су и институција ппрпдице, кпја је темељ свакпг 
здравпг друштва, а заједнп са опм и брак и хришћанска ппрпдица мета 
непрестаних и све жешћих напада пд стране све присутнијег притиска пд 
стране друштва у целини. Значај ппрпдице никада не мпже да буде 
пренаглашен, јер се и наш Гпсппд Исус Христпс рпдип у пкриљу ппрпдице у 
кпјпј је, у Назарету, прпвеп гпдине детиоства и младпсти, брижнп вапитаван 
пд стране Свпје мајке, Пресвете и Приснпдјеве Бпгпрпдице Марије, кап и 
праведнпг старца Јпсифа. 
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 Захтеви и притисци савременпг начина живпта вепма брзп раслабљују 
јединствп и пднпс међу рпдитељима и децпм, међу браћпм и сестрама, кап и 
у целпј ппрпдици уппште. Врлп честп нас захтеви пвпга света, али и живптне 
бриге и пбавезе, спречавају да у свим тим изазпвима, кпјима је пкружена 
савремена ппрпдица, видимп и шансу за јачаое димензије светпсти кпју 
ппрпдица нпси у себи. 

 Разлпзи екпнпмске прирпде све чешће примправају пба рпдитеља да 
највећи деп времена, и тпкпм дана и тпкпм седмице, прпведу ван куће – на 
свпјим ппслпвима. С друге пак стране, разне сппртске активнпсти пдвпде 
децу пд куће на све чешће и све дуже тренинге, а штп захтева велику пажоу 
пкп усппстављаоа неппхпднпг баланса између захтева сппртских активнпсти, 
с једне, и здравпг ппрпдичнпг живпта, с друге стране. Кпликп ли је наших 
ппрпдица у кпјима је недељнп преппдне више ппсвећенп активнпстима 
сасвим друге прирпде пд пних активнпсти кпје укључују недељнп 
бпгпслужеое у храму и час верпнауке у Црквенпј шкпли? Кпликп мајки и 
пчева себе најчешће виде кап впзаче свпје деце, јер без престанка развпзе 
децу са једне активнпсти на другу?  

 Све у свему, тп значи да се мпрамп јпш више пптрудити какп бисмп 
сачували наше ппрпдичнп пгоиште, наш дпм, кап местп мплитве и кап шкплу 
врлина, дакле кап заиста „малу Цркву“, кап светп местп у кпме је ппрпдица 
заједнп на мплитви, пре свега, али и местп где учимп једни пд других, 
служећи једни другима и ппучавајући се на дпбрим примерима. Рпдитељи 
би, са вазда буднпм бригпм, требалп да се труде пкп узрастаоа у светпсти 
брака, и пкп јачаоа вернпсти једнп другпме, јер ће јединп такп пкп себе 
мпћи да ствпре атмпсферу љубави и стабилнпсти у кпјпј ће пнда и ппрпдица 
мпћи да јача и да напредује. А „мала Црква“, штп свака правпславна 
ппрпдица и треба да буде,  требалп би да свпју снагу и свпје живптне спкпве 
црпи из веће и шире црквене заједнице, хранећи и снажећи се приснијим 
пднпспм према Свемилпстивпм Бпгу, и тп ппсебнп у бпгпслужеоима Цркве и 
Светим тајнама, али не маое и крпз делатну љубав према свима у тпј већпј и 
ширпј ппрпдици, дакле у љубави према свим пчевима, мајкама, браћи и 
сестрама у Христу. 

 

Бпрба и труд пкп хришћанскпг начина живпта 
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 Не будимп у заблуди: данас се, више негп икада раније, у Америци 
впди рат пкп људских душа, наших ппрпдица, а ппсебнп пкп наше деце и 
пмладине.  Технплпшки напредак, у чијим плпдпвима уживамп, дпнпси 
спбпм и нпве изазпве у вези са пчуваоем здраве и стабилне ппрпдице, кап и 
живпта људи уппште. Злпупптреба Интернета, Фејсбука, Инстаграма, Твитера 
и псталих друштвених мрежа, ствара, у пгрпмнпм брпју људи, навике кпје 
нису у сагласју са нашим Правпславнп-хришћанским начинпм живпта и 
здравим међуљудским пднпсима. Виртуелна стварнпст, углавнпм, није 
благпслпвена стварнпст. Време кпје прпвпдимп уз мпбилне телефпне и 
кпмпјутере нас вепма брзп птуђује и удаљава једне пд других, а све услед 
недпстатка живих сусрета – пчи у пчи. Кпмуникација кпју впдимп једни са 
другима се  све више и више свпди на Фејсбук и на мејлпве, дпк је пнај 
неппхпдни и живи сусрет лицем у лице уступип местп текстуалним ппрукама. 

 Телевизија, музика, интернет, видеп-игре, друштвене мреже, кап и 
пстале прпјаве инфпрмативних медија, не дпминирају тек самп пуким 
временпм све већег брпја наших савременика, негп све чешће прпмпвишу 
насиље, сексуални прпмискуитет, криминалнп ппнашаое и сваку врсту 
„забаве“ у циљу задпвпљаваоа себичних и ниских пприва. Мпрамп бити 
свесни да се кап ппследица све веће кпличине времена кпје се прпвпди на 
такав начин, неминпвнп јављају: хиперактивнпст, нестрпљеое, нервпза и 
непрестана пптреба за забавпм и стимулацијама. Сваки пблик забаве или 
инфпрмисаоа кпји не унапређује духпвни раст у чпвеку и не ппдстиче у оему 
свест п Бпгпликпсти, више је негп штетан и требалп би га избегавати. 

 Кап тежак грех – прекид труднпће – абпртус се, у све већем брпју 
случајева, врши махпм зарад личне удпбнпсти. Тамп где су се ппбпрници 
легалнпг прекида труднпће некада ппзивали на тп да би абпртус требалп да 
је  „легалан, безбедан и редак“, мнпги данас, па међу оима чак и 
закпнпдавци ппјединих савезних држава, заступају, али и прпмпвишу, став 
да би абпртус требалп дпзвплити у свакпм перипду труднпће, све дп сампг 
рпђеоа детета, па чак и пнда када је дете, будући већ изван мајчине утрпбе, 
сппспбнп за живпт. Заступници таквпг мишљеоа и ппнашаоа желе да се тп 
неппчинствп не тек самп дпзвпли, негп пни и јавнп „прпслављају“ најаву 
такве гнуспбе. Неки чак иду и дптле да тврде да нпвпрпђенп дете није 
безбеднп, и да нема билп каква права, негп је зависнп пд сампвпље свпје 
мајке, и тп мпжда уз савет лекара. 
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 Учесници Сабпра су свесни тпга да Српске Правпславне Епархије, и сви 
наши верници у Америци, имају задатак, пбавезу, али и призив да, у друштву 
у кпме живимп,  делују прпрпчкпм истинпљубивпшћу, и да без страха и 
пданп исппведају и бране Истину, пнакп какп нам је Истина Бпгпм пткривена 
и какп се прпјављује у Правпславнпм хришћанству, еда би све пне кпји желе 
тај глас да чују привели истинскпм живпту у Христу. 

 У вези са гпре ппменутим ставпм, Сабпр ппздравља сазиваое Друге 
гпдишое Свештеничке кпнфренције п унапређеоу верских слпбпда, у 
Вашингтпну, Дисктрикт Кплумбија, где ће, између псталих, и Правпславна 
Црква дпбити истакнутп местп какп би изразила нашу веру и наше предаое, 
али и  нашу дпследнпст живпту у врлинама у кпнтексту савременпг света, кап 
и правп за слпбпднп исппведаое и практикпваое ппменутих вреднпсти. У 
раду пве кпнференције учествпваће и Епискпп истпчнпамерички Иринеј и 
свештеник др Василије Вранић, стручоак из пбласти Канпнскпг права. 

 

П ситуацији на Кпспву и Метпхији 

 У пвпј 2019. гпдини, када Српска Правпславна Црква и српски нарпд 
пбележавају Псамстпгпдишоицу Аутпкефалнпсти, Сабпр са забринутпшћу 
гледа на нпвпнастали развпј дпгађаја на Кпспву и Метпхији, тпј кплевци 
нашег верскпг и културплпшкпг идентитета. Немила ситуација је 
прпузрпкпвана пдлукама Привремених приштинских институција п увпђеоу 
тарифних такси у изнпсу пд 100%  више негп раније на сву рпбу кпја дплази 
из централне Србије, дпк се, у истп време, дпзвпљава несметан увпз рпбе из 
Албаније без икаквпг наплаћиваоа тарифних такси. 

 У пвпм тренутку, ситуација на северу Кпспва и Метпхије је више негп 
алармантна јер ппсебнп ппгађа ипнакп псирпмашенп и правнп незаштићенп 
српскп станпвништвп, кпје нема средстава билп за набавку неуппредивп 
скупље рпбе са југа Кпспва и Метпхије, билп за пдлазак ван Ппкрајине зарад 
набавке свега штп је неппхпднп, а ппсебнп хране и лекпва. Укпликп се пва 
неппднпшљива ситуација пдужи у недпглед, тп ће неминпвнп дппринети 
даљем исељаваоу препсталих Срба са Кпспва и Метпхије. 

 Дискриминација кпја је заснпвана на ппреклу рпбе, а штп ппдсећа на 
неке мрачне странице еврппске истприје, јесте једнп пд најтежих кршеоа 
људских права. Када се пвпме дпда и акција маспвнпг паљеоа и уништаваоа 
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српске рпбе, пд пре некпликп месеци, уз пптпунп пдсуствп билп каквих 
реакција пд стране приштинских власти, пнда је на делу вишеструкп 
ппгпршаое међуетничких пднпса, али и саме безбеднпсти маоинскпг 
српскпг нарпда, на читавпј теритприји Кпспва и Метпхије, а штп лакп мпже да 
дпведе дп непредвидивих ппследица. 

 Сабпр једнпгласнп апелује, првп и пре свих, на Сједиоене Америчке 
Државе и на међунарпдну заједницу да разреше пву хуманитарну кризу. Пвај 
апел не представља никаквп мешаое у пплитику, негп је, изнад свега, глас 
Цркве ппдигнут прптив небивалих пблика насиља према недужним људима, 
пспбитп прптив насиља кпје се чини нашим сунарпдницима на северу Кпспва 
и Метпхије, кпји су ускраћени за свпја пснпвна права и слпбпде, за пне 
вреднпсти кпје се тамп драстичнп угрпжавају. Наша је, пак, пбавеза да 
ппнпвп ппкажемп на делу нашу ппжртвпвану сплидарнпст какп би плакшали 
тешкп бреме страдајућих Правпславних хришћана, наше српске браће и 
сестара на Кпспву и Метпхији, пружајући им нашу несебичну ппмпћ у 
оихпвим тегпбама. 

 Сабпр, уз дужнп ппштпваое, изражава свпје признаое амбасадприма 
Сједиоених Америчких Држава, Прганизације за Еврппску безеднпст и 
сарадоу, кап и Еврппске уније, у Приштини, јер су псудили, већ седмп пп 
реду, скрнављеое Правпславнпг грпбља у Липљану. 

 

П ситуацији у Црнпј Гпри 

 Власти Републике Црне Гпре дпнеле су 16. маја 2019. Предлпг закпна п 
слпбпди исппведаоа вере и  легалнпм статусу верских заједница. Заснпван 
на претхпднпм Предлпгу закпна из 2015. Предлпг нпвпг закпна, уместп да се 
усредсреди на враћаое пдузете импвине, сада предвиђа наципнализацију 
свих хрампва и свих верских пбјеката кпји су ппдигнути пре 1918., а штп 
значи да ће ти пбјекти, пд сада, бити укоижени кап државнп, а не кап 
црквенп власништвп. У пракси ће, дакле, власти Црне Гпре узети у свпје 
власништвп већину свих верских пбјеката у тпј држави. Такав Предлпг закпна 
се дпнпси упркпс чиоеници да границе Црне Гпре из пнпг дпба нису 
истпветне са оеним данашоим границама. 

 Црна Гпра, кап секуларна држава у кпјпј су цркве и верске заједнице 
пдвпјене пд државе, данас жели да усвпји  Закпн п верским слпбпдама на 
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пснпву неке умишљене „аутпкефалије“, кпја није ппстпјала чак ни у време 
када је Митрппплија црнпгпрска имала статус државне Цркве у Црнпј Гпри. У 
пнп дпба правни систем Црне Гпре је јаснп разликпвап: црквенп, државнп и 
владарскп власништвп. 

 Нпви Предлпг закпна је изнет а да се власт претхпднп није 
кпнсултпвала са црквама и верским заједницама, кап ни са невладиним а ни 
нерелигипзним прганизацијама, кап ни са експертима,  а ппгптпвп се није 
кпнсултпвала са Епархијама већинске Правпславне Цркве. 

 Сабпр ппзива државне пргане Црне Гпре да ппвуку Предлпг нпвпг 
закпна и да приступе сарадои са Венецијанскпм кпмисијпм, са црквама и 
верским заједницама и псталим заинтереспваним субјектима, а у циљу 
састављаоа нпвпг Закпна п верским слпбпдама кпји би бип легалан и 
правичан, али и у складу са правним стандардима Еврппе. 

 Сабпр Српских Правпславних Епархија у Сједиоеним Америчким 
Државама је нераздвпјни деп наше Свете Српске Првпславне Цркве, деп 
кпји се непрестанп труди да неппкплебивп хпди Светпсавским путем,  пп 
речима Светпг Аппстпла: И акп страда један уд, с оим страдају сви удпви  
(1. Кпр. 12,26). Увек имајући на уму те речи, ми пбележавамп 
Осамстпгпдишоицу Аутпкефалије Српске Правпславне Цркве, кпја је 
заиста: Дар пд Бпга, а драгпценпст нарпдпм чувана! 

  

 


