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АРХИЈЕРЕЈСКОМ САБОРУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ЗА ЦРКВЕНИ СУД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
КОПИЈА АРХИЈЕРЕЈСКОМ САБОРУ РУСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Ваша Високопреосвештенства, Ваша Преосвештенства!
Захтевам да се преда Црквеном суду патријарх српски Иринеј (Мирослав Гавриловић) за његова
упорна преступања против Православља, која воде Српску Правсолавну Цркву ка расколу.
Правила Светих Апостола
45. Епископ, или презвитер,или ђакон,који се буде са јертиком само и молио,нека се
одлучи; ако им пак допусти као клирицима,да исто раде,нека се свргне.
65. Ако који клирик, или свијетовњак пође у синагогу јудејску, да се моли, нека буде и
свргнут и одлучен.
70. Ако који епископ, или презвитер, или ђакон, или други из именика клирика, буде
постио заједно са Јудејима, или светковао с њима празнике, или примао од њих њихове
празничне дарове, као пријесне хљебове или шта сличнога, нека буде свргнут; а ако то учини
свијетовњак, нека се одлучи.
71. Ако који хришћанин принесе уље у светилиште незнабожачко, или у једејску синагогу,
или свијеће пали кад су њихови празници, нека се одлучи.
Правила Светог пето - шестог Васељенског Сабора (Трулског)
11. Нико од убројених у свештенички чин, или свјетовњак, нема да једе јудејске пријесне
хљебове, нити с њима да општи, ни у болестима да их призивље и лечења од њих да прима, ни с
њима заједно да се под икоји начин у купалиштима купа; а који се усуди то учинити, ако је
клирик, нека се свргне, ако ли је свјетовњак, нека се одлучи.
Правила Лаодикијског Сабора
6. Не може се допуштати јеретицима, који остају упорни у јереси, да улазе у дом Божији.
32. Не треба примати јеретичких благослова, јер су они више злословља него ли
благослов.
33. С јеретицима или расколницима не сме се заједно молити.
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37. Празничне дарове, које шаљу Јудеји или јеретици, не треба примати, нити заједно с
њима празновати.
Ево неких извесних канонских преступа патријарха српског Иринеја (Мирослава Гавриловића).
Уверени смо, да су вама извесни и други преступи, подобни тим.
12-26. септембра 2010. године у Бечу, патријарх српски Иринеј је предводио делегацију Спске
Цркве на заседању «Заједничке међународне комисије о богословском дијалогу између Римокатоличке и Православне Цркве», и са његовим благословом епископ Иринеј (Буловић) је
присуствовао на екуменистичким богослужењима у грчкој цркви Свете Тројице и у саборном храму
Светог Стефана у Бечу. Сам патријарх српски Иринеј узео је учешћа у католичком слављу «MariaNamen-Feier».
Нарушена су Правила Светих Апостола 45. и 65, а такође и Правила Лаодикијског Сабора 6, 32,
33 и 37.
03. октобра 2010. године у Пећкој Патријаршији, у храму Светих Апостола на званичном
устоличењу патријарха српског Иринеја, присуствовали су представници јеретичких друштава: римокатоличке, јерменске и агликанске «цркве».
Нарушено је правило Светих Апостола 45, а такође и Правило Лаодикијског Сабора 6.
09. децембра 2010. године патријарх српски Иринеј је поводом јудејског празника Ханука,
посетио синагогу у Београду и запалио ритуалну свећу.
Нарушено правило Светих Апостола 70 и 71, а такође и Правило Трулског Сабора 11 и Правила
Лаодикијско Сабора 32 и 37.
09-11. септембра 2012. године, патријарх српски Иринеј узео је учешћа у суперекуменистичкој
«молитви за мир» са паљењем ритуалне ватре и оквиру екуменистичког форума «Наша је будућност
живјети заједно – Религије и културе у дијалогу» у Сарајеву, престоници Босне и Херцеговине.
Такође, патријарх српски Иринеј, је у оквиру форума присуствовао и миси у католичком саборном
храму.
Нарушена су Правила Светих Апостола 45, 65 и 71; а такође и Правила Лаодикијског Сабора 32
и 33.
10. октобра 2013, године, у граду Нишу у оквиру празновања 1700. година Миланског едикта,
представници помесних Православних Цркава, међу којима је био и патријарх српски Иринеј, била је
извршена Божествена Литургија, на којој су присуствовали представници јеретичких друштава:
римо-католичке, јерменске и англиканске «цркве».
Нарушена су Правила Светих Апостола 45, а такође и Правила Лаодикијског Сабора 33 и 37.
07. октобра 2014. године, патријарх српски Иринеј је у време званичне посете Шведској,
посетио Сиријску цркву Светих Петра и Павла у Норсбергу, где се обучен у њихове одежде, са
њиховим епископским крстом и жезлом, молио у олтару.
Нарушена су Правила Светих Апостола 45 и 65, а такође и Правила Лаодикијског Сабора 32 и
33.
7. јануара 2016. године, патријарх српски Иринеј је у Београду, у Саборном храму Светог
Архангела Михаила, служио Божествену Литургију, на којој је присуствовао београдски римокатолички бискуп Станислав Хочавер и «представници традиционалних цркава и религиозних
заједница у Србији».
Нарушено је Правила Светих Апостола 45, а такође и Правила Лаодикијског Сабора 6, 32, 33 и
37.
Сагласно 79(90). правилу Светог Помесног Картагинског сабора од дана предате пријаве у
Црквени суд, патријарх српски Иринеј (Мирослав Гавриловић) искључује се из општења и у року од
годину дана може да припрема своју одбрану у циљу доказивања своје невиности. То значи да је
њему забрањено да свештенодејствује као епископ Цркве, спроводи саборе и учествује у њима.
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Устав Православне Цркве не може бити изнад Васељенских Сабора, као ни патријарх изнад
Главе Цркве. Од момента обраћања, Господ наш Исус Христос- Глава Православне Цркве- са пуном
сагласношћу са Светим Правилима забрањује патријарху српском Иринеју да свештенодејствује као
епископ Цркве.
По 71-ом правилу светог Василија Великог прећутно нереаговање сваког православног
хришћанина, тим пре архипастира и пастира, отказ од осуде канонских преступа наводи на
равнодушна духовна лица подједнаку осуду с преступником. Врата ада свеједно неће надвладати
Цркву, само ће сви ћутљивци постати издајници Христа. Не дај Боже! Чему служи Крштење, ако се
јеретицима буде блаже судило за њихово зло?
Са синовским састрадавањем ми се обраћамо и самом патријарху српском Иринеју његовим
речима адресованим епископу Артемију :» Молимо се Богомладенцу Христу да Вас осени Духом
мудрости и знања како бисте се вратили на Његов пут, пут истине и вечног живота. Очекујући Вашу
одлуку, молимо Вас да пред лицем Живога Христа, ради сопственог спасења, ради спасења оних које
сте повели путем раскола, преиспитате своје поступке и одустанете од пута који води у пропаст
вечну“.
Ћутање архијереја као одговор на нашу пријаву, биће законски прихваћено као саучесништво у
злочињењу патријарха Иринеја и биће приложено на основу за обраћање црквеном суду са
постојећим преступима епископа.
19. маја и 10. јуна 2016. године у Москви је у складу са 31. правилом Светих Апостола, после
тужбе суду патријарха московског и целе Русије Кирила, тужиоци у лицу Службе Духовне
Безбедности су иницирали сазив двократног сабора духовне безбедности, који може имати статус
помесног сабора под одређеним канонским условима. Сабор Духовне Безбедности призван је да
испуни канонска дејства после оптужбе патријараха Кирила (Гунђајева), Вартоломеја (Архондониса),
Иринеја (Мирослава Гавриловића) и отказа Архијерејског сабора Руске Православне Цркве, да стане
у заштиту благочестија, правде и истине и са осудом савремених јереси и одступништва.
У молитви «Оче наш» ми молимо Творца да јави своју вољу на земљи као и на Небу. За то је
неопходно, да живи на земљи оваплоте својим устима и законским дејствима вољу Небеског Оца,
изражену у Светим Правилима Цркве, у односу на изазове нашег времена.
Тренутно, у складу са канонима Православне Цркве, патријарх Кирил се налази под судом, и
зато спровођење Сабора у Москви по иницијативи тужилаца московског патријарха је легитимно.
На Сабор су позвани архијереји, клирици и мирјани свих епархија Руске Православне Цркве,
као и других Помесних Цркава. У вези са канонским оптужбама патријарха српског Иринеја
(Мирослава Гавриловића), позивамо све архијереје, клирике и мирјане Србског патријархата да узму
учешћа на Сабору Духовне Безбедности у Москви 19. маја и 10. јуна 2016. године.
Ваше пријаве можете слати на e-mail: sdb@nomokanon.ru, на адресу: 111558, Россия, Москва,
а/я 39, звати телефоном +74955041535 или skype: horugv
Подробне информације се налазе на сајту sdb.nomokanon.ru и vk.com/nomokanon.
Христос посреди нас!
Христос Воскресе!
Прилози:
1. 12-26. септембра 2010. године у Бечу учествовање у активностима «Заједничке међународне
комисије о богословском дијалогу између Римо-католичке и Православне Цркве»
Опис и фотографије.
2. 03. октобра 2010. године на Космету при устоличењу патријарха српског Иринеја у храму
Светих Апостола, присуствовање представника јеретичких друштава: римо-католичке, јерменске и
англиканске «цркве».
Опис и фотографије.
3. 09. децембра 2010. године у Београду посета синагоги и паљење ритуалног огња.
Опис и фотографије.
4. 09-11. сентебра 2012. године у Сарајеву, патријарх српски Иринеј је узео учешћа у
суперекуменистичкој «молитви за мир» са паљењем ритуалног огња
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Опис и фотографије.
5. 10. октобра 2013. године у граду Нишу у оквиру празновања 1700-годишњицу Миланског
едикта, служење Божествене Литургије у присуству јеретичких рганизација: римо-католичке,
јерменске и англиканске «цркве»
Опис и фотографије.
6. 07. октобра 2014. године у Норсбергу (Шведска), учешће у екуменистичком «богослужењу» у
Сиријској цркви.
Опис и фотографије.
7. 7. јануара 2016. године у Београду, у саборном храму Светог Архангела Михаила, на
Божићној Божественој Литургији у присуству представника јеретичких друштава.
Опис и фотографије.
С поштовањем Вашег Апостолског прејемства,
руководитељ Службе Духовне Безбедности
Валериј Сутормин
и верна чеда Православне Цркве
16.05.2016
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