
Устав провинције Источне Европе

Република Србија

Провинција Источне Европе је чланица

Англиканске слободне заједнице
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ЧЛАН 1.

ИМЕ

Име ове црквене организације јесте Провинција Источне Европе (у
даљем тексту „Провинција“)
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ЧЛАН 2.

НАЧЕЛА ЈЕДИНСТВА, ВИЗИЈА, МИСИЈА И ИДЕНТИТЕТ

Начела јединства, визија, мисија и идентитет су дефинишуће
изјаве сврхе Провинције

НАЧЕЛА ЈЕДИНСТВА

МИ СМО НАПРЕДНИ ХРИШЋАНИ

Реалности привременог живота су радикално другачије од оних у
првоме веку у Палестини. Провинција Источне Европе прихвата
изазов откривања и живљења вечних и универзалних истина у
оквиру древног хришћанске вере у контексту модерног живота.

МИ СМО ЕПИСКОПАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Провинција (‘епископална’, Грчки επίσκοπος ‘episcopos’ -
надгледник, чувар) је заједница хришћана који признају и
прихватају историјски епископат, традицију сукцесије епископа од
времена најранијих црквених заједница.

Епископи Провинције Источне Европе настављају ову древну часну
традицију и сваки је био заређен и Историјски Епископат кроз
полагање руку од стране епископа који који имаје непрекинути низ
рукоположења од апостола.

Епископи Провинције Источне Европе прихватају традиционални
тростепени ред ђакона, свештеника/презвитера и епископа.

МИ СМО ЦРКВА ЈЕДНАКИХ

Конференцијесу биле одржаване у хришћанској цркви од самог
почетка. Међусобне консултације и сарадња су интегрални део
постојања ефективне заједнице.

Провинција Источне Европе је заједница међусобног дељења,
подршке, охрабрења и сарадње, уједињена у раду да визију
прогресивног ширења древне хришћанске вере претвори у
реалност.
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НАЧЕЛА ВИЗИЈЕ

Провинција Источне Европе има визију да постане заједница која
проглашава и демонстрира тренутни израз древне хришћанске
вере засноване на принципима:

•Древна хришћанска вера може бити релативни одражај
универзалне истине да је сав живот свет и уједињен

•Хришћанство је један од многих путева доживљења божанског и
сви људи су слободни да истражују и откривају наслеђе
различитих духовних традиција

•Напредна хришћанска заједница је инклузивна за све, а
екслузивна ни за кога и не прихвата дискриминацију на основу
пола, расе, сексуалности, националности, језика, културе, религије,
телесне сметње или каквог другог основа

•Учествовање у „великом послању“ (Св. Марко 16:15) захтева
демонстрирање ослобађајуће поруке Еванђеља,а не само његово
прокламовање. Ми морамо практиковати оно што проповедамо

•Напредак на путу духовног развоја захтева од нас да охрабрујемо,
сматрамо пожељним или да преиспитујемо традиционалну,али и
савремену интерпретацију хришћанске вере

•Еванђеоска порука Исуса Христа подстиче све вернике на борбу
за правду и мир међу народима и да постану посвећени
заговорници сиромашних и потлачених

•Хришћанска вера укључује бригу за планету Земљу и за сва
створена бића

•Хришћанска вера је пут духовног развоја и захтева посвећеност
сталном учењу, напретку, милости и љубави

НАЧЕЛА МИСИЈЕ

Мисија Провинције Источне Европе је:

1. Сведочење Христове спасоносне, опраштајуће и помирујуће
љубави за све људе
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2. Изградња гостољубиве и трансформишуће заједнице вере

3. Солидарност са сиромашнима и онима у потреби

4. Критика насиља, неправде и репресије, и рад за мир и
помирење

5. Заштита, брига и обнова живота на планети

НАЧЕЛА ИДЕНТИТЕТА

Иако независна од Цркве Енглеске, Провинција Источне Европе
признаје и идентификује се са историјским англиканским наслеђем
и традицијом и слави историјски значај Епископата у Кентерберију.
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ЧЛАН 3.

УПРАВЉАЊЕ И ЧЛАНСТВО

Провинцијом ће управљати савет епископа у складу са Уставом и
канонима.

Сваки епископ је независтан у управљању и организацији послова
у свом епископату.

Ништа у Уставу и канонима се не треба разумети тако да се
дозвољава Савету епископа или Архиепискупу (председавајућем
епископу) мешање у редовне црквене послове било ког члана
Савета епископа, а да не нарушава дух Устава и канона.

Сваки епископ валидно заређен у историјски епископат, и поседује

ауторитет епископата, у складу са начелима јединства, визије,
мисије и идентитета Цркве је подобан да се пријави за чланство за
Савет епископа.

Верске заједнице, конгрегације и појединци под епископским
ауторитетом члана Савета епископа сматра се чланом Провинције
Источна Европа. Сваки епископ је независан у управљању и
организацији посла у својој конгрегацији.

Препознајући универзалну природу епископата, чланови епископи
не могу постављати друге на позицију епископа без већине гласова
чланова Савета епископа.

Квалификовани молиоци могу бити изабрани за чланство са 51%
већине гласова чланова Савета епископа.

Чланство може бити суспендовано или трајно укинуто са a 2/3
већином гласова чланова Савета епископа.
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ЧЛАН 4.

АМАНДМАНИ НА УСТАВ

Двотрећинска већина гласова са два регуларна годишња заседања
Савета епископа је потребна у циљу промене Устава

---ОВАЈ УСТАВ ЈЕ УСВОЈЕН 9. МАЈА, 2019 ГОДИНЕ---

Преузвишени Петар Петровић

Архиепископ Провинције Источне Европе




