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Дводневно заседање Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве (6. – 7.
новембар текуће године) било је посвећено трима главним темама – стању на Косову и у
Метохији, унапређењу школства и просвете у Српској Православној Цркви и црквеној
кризи у Украјини после најновијих одлука Цариградске Патријаршије. Своје виђење
стања на Косову и Метохији, као и перспективу борбе за очување те мученичке српске
покрајине у саставу Србије у условима непрестаних провокација вођства лажне државе
и сталних притисака великих западних сила, Сабор је предочио нашој јавности посебним 
саопштењем
.

  Њој је мање-више већ позната и делатност Сабора на пољу црквеног школства и
просвете, али саборски став по питању Цркве у Украјини само делимично. Разлог за то
је чињеница да је о саборском ставу требало најпре службено обавестити све
Православне Цркве, почевши од Цариградске и Московске Патријаршије, и то на
одговарајућим језицима (грчки, руски и енглески), а за тај посао је било потребно
извесно време. Пошто је то учињено, сада је тренутак да се став Српске Православне
цркве изнесе у целости пред нашу јавност.
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http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/neprihvatljivi-su-bilo-kakvo-razgranicenje-ili-potpis-koji-bi-direktno-ili-indirektno-znacio-priznanje-nezavisnosti-i-ulazak-kosova-u-un.html


Одлука Цариградске патријаршије да рехабилитује и призна двојицу вођа расколничких групација у Украјини канонски неутемељена и необавезујућа

Пише: СПЦ
понедељак, 12 новембар 2018 18:08

  Сабор најпре са жаљењем констатује да је Цариградска Патријаршија донела канонскинеутемељену одлуку да рехабилитује и за епископе призна двојицу вођâ расколничкихгрупација у Украјини, Филарета Денисенка и Макарија Малетича, заједно са њиховимепископатом и клиром, од којих је први својевремено канонски лишен чина, а потомискључен из црквене заједнице и подвргнут анатеми, а други је ионако лишенапостолског прејемства као духовни изданак секте такозваних самосветих, због чегаСвети Архијерејски Сабор ту одлуку цариградског Синода сматра необавезујућом заСрпску Православну Цркву.

  Сабор не признаје наведене личности и њихове следбенике за православне епископе иклирике и, следствено, не прихвата литургијско и канонско општење са њима и њиховимпристалицама.    Сабор не признаје наведене личности и њихове следбенике за православне епископе иклирике и, следствено, не прихвата литургијско и канонско општење са њима и њиховимпристалицама.    И на крају, Сабор предлаже Цариградској Патријаршији и свим осталим помеснимаутокефалним Православним Црквама да се питање аутокефалије и питањеправославне дијаспоре што скорије размотре на свеправославном сабору, како би сепотврдили и оснажили саборност и јединство Православне Цркве и убудуће избеглаискушења као што је ово кроз које сада пролази свето Православље.
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