ШТА ВЕРУЈЕМО?
Ми смо хришћани
Ми смо следбеници Исуса Христа, обожавамо Бога онако како се открио као Отац
Син и Свети Дух. Прихватамо и Веровања Ране цркве.
Ми смо католичанска црква
Реформисана епископална црква је дефинисана својим Уставом као ‘огранак свете
католичанске цркве, уједињена вером у Исуса Христа као Главе Цркве.’ Посвећени
смо одржавању и сведочењу вере која је једном предата светима и која се живи у
свакој генерацији силом Светога Духа. Радујемо се у вери и наслеђу које делимо
са драгим хришћанима у целом свету.
Ми смо реформисана црква
Попут многих цркава, наша историја је обликована догађањима у Цркви у Западној
Европи током 16.века - Реформацијом. Трајно наслеђе је уверење да је Свето
писмо - Старога и Новога завета Реч Божија и да једино оне доктрине које се налазе
у Писму јесу неопходне за спасење.
Црква се мора стално обезбедити од иновација у доктирни или обожавању које могу
уништити ову темељну истину.
Следимо Англиканску традицију
Данас, реч ‘англиканац’ често има негативно значење, сугеришући на групу људи са
ширим пољем веровања. За нас, реч има другачије значење. Она нас дефинише
као део историјске католичанске (свеопште) цркве стално очишћене и обновљене
силом Писма.
Наша структура, службеници и облици богослужења су у директном континуитету
са онима у Енглеској цркви и наш Устав захтева од нас ‘прилагођавање древним
законима и праксом Енглеске Цркве’.
Ми смо светоотајствена Црква
Верујемо у Божанско успостављење Светих тајни Крштеља и Вечере Господње Причести (односно Ехваристије).
Наша је пракса да крштавамо како новорођенчад тако и одрасле, уколико раније
нису крштени.
Ехваристија је централни чин нашег богослужења у којем ‘објављујемо Господњу
смрт све док Он поново не дође’ примајући Тело и Крв Христову.
Верујемо у јединство Цркве
Препознајемо јединство свих који су у Исусу Христу. Наш Устав од нас тражи да
‘одржавамо заједништво са свим црквама Христовим’ и да проносимо ‘мир, љубав,
чистоту међу свим хришћанима’.
Реформисана епископална црква има заједништво са неким провинцијама
Англиканске светске заједнице (Anglican Communion), једна је од оснивача
Англиканске цркве Северне Америке (Anglican Church in North America). У пуном је
заједништву са Слободном Енглеском црквом (Free Church of England) од 1927

године. Пун назив Слободне Енглеске цркве гласи: Слободна Енглеска црква или
другачије звана Реформисана епископална црква. Енглеска црква признаје
ваљаност обреда Слободне Енглеске цркве од децембра 2012.године.
Од 1998.године, Реформисана епископална црква је потписала конкордат о
интеркомунији са Англо-католичком заједницом, Англиканском провинцијом
Америке (The Anglican Province of America - APA). Од 2005 је обновила споразум
који успоставља интеркомунију са Црквом Нигерије, Англиканска заједница.
2006.године је усвојен документ од стране епископа Реформисане епископалне
цркве под називом ‘Право јединство Христовим крстом’ којим омогућава шире
тумачење 39.тачака вере у англо-католичном смеру док уједно одржава и погледе
енглеских реформатора. Тежимо ка пуном видљивом јединству где је могуће.
Верујемо у службу свих крштених
Милошћу Светога Духа сваки члан Цркве је поверен са дужностима и
привилегијама сведочења о Исусу Христу, и са даровима које треба употребити у
служби Цркви и свету. Служба у свом пунијем смислу укључује лаике и клерике.
Ми смо епископална црква
Потврђујемо и настављамо древну троструку службу епископа, презвитера и ђакона.
Док нам је поверено одржавање историјског епископата, препознајемо валидност и
других облика службе. У складу са Писмом и историјском Традицијом Цркве,
једино је мушкарцима поверена ова трострука служба као и служба чтеца.
Ми смо литургијска цкрва
Књига заједничке молитве, је молитвеник који користимо. Овај молитвеник је
стандард за наша богослужења. Не одбацујемо нелитургијски облик богослужења,
ван главних служби.
Ми смо ‘мост’ црква
Наша јединствена историја пружа нам много основа за контакте како са
историјским епископалним црквама тако и са црквама које су организоване током и
након Реформације а које имају различите структуре.
У протеклим горинама било је много консензуса међу црквама а што је резултат
дугогодишњег теолошког дијалога. Верујемо да смо у јединственом положају и да
можемо помоћи у спровођењу ових увида у праксу.
Реформисана епископалнца црква је весник традиционалног хришћанства у
савременомо свету.
Хвала Вам што се интересујете за нас.
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