Декларация за единство на православните християни в Америка
Вярваме, че сме най-щастливите хора, благословени от Бога да бъдем православни християни и да
бъдем свободни американци. Приемаме отговорността да "направим ученици от всички народи" на
тези брегове, както Христос поиска от нас при Своето Възнесение.
Вдъхновяваме се от изказването на Вселенския патриарх Мелетий от 1922 г., който казва: "Видях и
разбрах колко възвишено може да бъде името на Православието... ако повече от два милиона
православни се обединят в една църковна организация - Американската православна църква."
Виждаме, че православното християнско свидетелство в Америка е отслабено от раздробяването ни на
повече от дузина етнически анклави. Вярваме, че Христос плаче от това разединение.
Призоваваме всички православни християни в Америка - духовници и миряни - да се обединят в една
единствена, обединена Православна църква на Америка, съгласно историческите правила и традиции
на Православието.
Обръщаме се към нашите йерарси в Асамблеята на епископите, която беше основана през 2009 г.
именно с тази цел - да ни води в това търсене. Приканваме ги - подобно на Йосиф от Ариматея - да
проявят смелост и подобно на нас да се покажат открито, че са готови на жертви в името на
запазването и разрастването на Христовата църква за нашите деца и за търсещите божествената
истина.
Заявяваме, че сме американци с горд произход от древни брегове, но вече не сме част от църковна
диаспора, която поставя етническата принадлежност пред православното християнство, за да не изчезне
нашата Църква, тъй като етническите връзки намаляват с времето.
Вярваме, че управлението на нашите енории и епархии от Църквите-майки на далечни брегове е
неканонично и неработещо. В това отношение ние се ръководим от ясните църковни канони и
традиции: на всяко място да има само един православен християнски епископ; чуждите епископи да
нямат власт извън собствената си територия; и съгласно установената православна традиция на
голямото мнозинство места, когато на нова територия се развива православна християнска
национална общност, да се създава една поместна църква, обединяваща всеки вярващ в
православното учение.
Ние потвърждаваме правилната роля на миряните в управлението на Църквата. Ние разбираме това в
смисъл, че миряните се подчиняват на духовенството по отношение на доктрината и въпросите,
свързани с нея. В замяна на това вярваме, че православната християнска традиция и историческата
практика изискват от клира да уважава призива на миряните за отчетност, прозрачност, колегиалност,
спазване на процеса и каноните на Църквата, и в крайна сметка след това - за единство.
С тази декларация ние си припомняме историческата смелост и лидерство на миряните в създаването и
разрастването на единната християнска църква, в отстояването на истинската вяра на Православието
през вековете на спорове и в изграждането на нови енории по света, когато имиграцията процъфтява.
Смятаме, че чуждото управление и безразличие, както и местната етническа фрагментация и
разединение, твърде често водят до лошо управление. Това е допринесло значително за упадъка на
американските енории и епархии, тъй като следващите поколения виждат етнически църкви, които са

безразлични и не отговарят на техните нужди в една мултикултурна Америка. Вярваме, че сме отделна
и зряла американска православна християнска общност, която е готова да се превърне в единна,
обединена Православна църква на Америка.
Разбираме опасенията, които се появяват при перспективата за промяна. Вярваме, че една обединена,
обновена Православна църква в Америка би била страхотно духовно и морално динамо, което ще
бъде мощна сила за добро в света, осигурявайки повече подкрепа и жизненост на древните
патриаршии и църкви-майки, отколкото осигуряват разделените, западащи етнически юрисдикции.
Особено си представяме обединената Православна християнска църква в Америка като засилена
опора за древните патриаршии, които вече нямат вътрешната правителствена защита, която имат
националните православни църкви. Вярваме, че тази обединена Американска църква, разполагаща с
мощния глас на ангажираните американски граждани, ще мобилизира безпрецедентно ниво на
материална, морална и политическа подкрепа за световното православие. Обединената, разрастваща
се общност на всеправославни архонти [Order of St. Andrew the Apostle – Archons of the Ecumenical
Patriarchate in America] и пазители на вярата от други юрисдикции, обещали да подкрепят и защитават
древните патриаршии на Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим, ще затвърди
специалната връзка, която свързва децата с техните родители.
Смятаме, че опасенията за загуба на традиции, обичаи и език също са неуместни, тъй като ние твърдо
се придържаме към американския идеал "e pluribus, unum... от многото - един" за запазване на
местните практики, енория по енория. Вярваме, че езикът и обичаите трябва и трябва да се запазят по
избор на енориите. По този начин американският мултикултурен експеримент ще продължи, както е
било от самото му начало. Ранните панправославни усилия като Международната православна
християнска благотворителност (IOCC) и Православният християнски мисионерски център (OCMC) ще
видят как доброто им дело процъфтява в обединената Църква.
Вярваме също, че американският модел на новите Съединени щати, на които им е било необходимо
повече от десетилетие, за да обявят независимост и да се споразумеят за конституция, е полезен
модел за новото управление на Църквата. Тази нова Църква няма да заличи православната ни
идентичност, нито ще пренебрегне традициите и прецедентите ни, а вместо това ще приспособи тези
вдъхновени от Бога и почитани от времето постулати в рамките на реалността на една обединена
Православна църква в Америка. Вярваме, че можем да отделим време, да израснем в Христос и да се
справим.
Ето защо ние вярваме, че нашата Асамблея на епископите трябва - както е било в историческата
практика - да се събере като синод, да избере свой собствен председателстващ йерарх, да провъзгласи
Църквата в Северна Америка за автокефална, канонична църква и да поиска признаването на тази
автокефалност от петнадесетте автокефални православни църкви.
В тази връзка призоваваме Светия Дух, Който окъпва света в мъдрост и добър ред и Който не познава
национални, етнически или каквито и да било други граници, да ни помогне да изясним на цялата
земя нашата молитва: да помогнем на Църквата ни да процъфтява и по този начин да запази и внесе
Христос в живота на всички хора. Молим се Господ да направлява тези усилия, те да бъдат винаги
пропити от сърдечно смирение и новата обединена Църква, за която се молим и за чието създаване
работим, да бъде във всички времена и по всички начини за по-голяма слава Божия.
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