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Guest Editorial

When was the last time you made that famous and so-often repeated statement: “I don’t have time.” And by saying so, 
have you ever thought of asking yourself: “Well, truly and honestly, what is it that we do or do not have? Is it really we who 
do or do not have time, or is it maybe time that has or does not have us?”

Since we are at the beginning of the new Church year, which started September 14th (according to the new calendar) 
and September 1st (according to the old calendar), we cannot but, again and again, look at that ever-present phenomenon in 
the contemporary world – the universal chasing of time. The faster we run, it seems that time more quickly catches up to us, 
proving that it is actually time that “has” us, and not we who “have” time. How easy and how quickly have we contempo-
rary Christians forgotten the important words of St. Athanasius the Great: “Know, O you Christians, that you must not bow 
down to ‘time’ but rather to God.” And, low and behold, we more often do just the opposite of what St. Athanasius advised. 
Not only do we, more and more, bow down before time, but we even demand that the Church bows down to time; namely, we 
want the Church to bend to “the spirit of time”. Do we really know what we have been asking for? Obviously not, for had we 
known, we would have been aware that those demands are nothing else but calls to submit to “the spirit of time”. We know, 
or better to say, we should know who creates, who carries, and who is behind the spirit of time. Certainly, it is not God. 

At the beginning of every Divine Liturgy in the Orthodox Church., the priest exclaims and glorifies: “Blessed is the 
Kingdom of the Father, Son, and of the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages,” after which the faithful, name-
ly the living Church, respond with – “AMEN”.  Every “Amen” we say at the beginning of the Divine Liturgy is nothing else 
but our confirmation and our acceptance of our entering into a new, non-dimensional and borderless category of time which 
is transformed and beautified by Christ. Every attempt and, even more so, every “demand” made upon the Church to bend 
to the spirit of time is actually a voluntary acceptance of choosing the wide road which leads to a soul-destroying waste of 
time. Time has been given to us by God, not that we could be faster and more successful than others, thus alienating us from 
God, from one another, and even form ourselves; but time has been given to us so that we might be saved in it! How? – only 
by the might and beauty of the Risen Lord, Who transforms everyone and everything, but Who never forces anyone to do the 
things they do not want to do. 

How wise and deeply inspired was Fr. Justin Popovic of blessed memory when he spoke about the relationship between 
Christ and time: “Before Christ, Eternity was only a dry and weak theory. After Christ, Eternity has become a physical 
reality, the reality we can experience with our senses, the reality our hands have touched, our eyes have seen, and our 
ears have heard. The spirit of Eternity becomes tangible like the spirit of time. In the person of God-man Christ, time has 
reached the organic unity with Eternity and, thus, reaching its only reason for being. Therefore, Christ has become and 
Christ forever remains – the eternal check point of all times, all gods, all people, and all things. The goal of man is to be 
united with God, and the goal of time is to melt into Eternity.”

The Orthodox Church exists in order to make real this union between God and Christ and this melting of time into 
Eternity. How? – by and through the Divine Liturgy and all the other services which belong to the daily, weekly, monthly, 
and yearly cycles. The Orthodox Church services are not long because they are, God forbid, “a relic of a very long and less 
and less known past;” but our services are long, for through them, time is being transformed into Eternity. Everything that 
has quality requires time; time which is not going to fly by so easily, but rather time which, being transformed by Christ, will 
bring us, even here and now, to the foretaste of Eternity! Isn’t our beautiful Orthodox Liturgy, together with the other ser-
vices, exactly like that – the foretaste of Eternity?  Whoever finds in them something else, and whoever measures them with 
his or her watch only, very sadly, exposes that which he or she should not be looking for – at least not in the Church.

If, on the other side, even we Orthodox Christians are always willing to give dearly of our time to all kinds of enter-
taining activities – whether to various games of sport (surely, no one has ever complained that a football game is too long 
and not contemporary), or to the feet-killing, long walks through the shopping malls, or to the brain-washing and endless 
watching of the miraculous television box – then how much more time should we strive to have and give for our Church? 
And when we say Church, we primarily mean the Church services; for our Church expresses herself and lives by worship 
alone. But in reality, we can hardly wait for the two-hour Sunday liturgy to be over. Honestly, even if we would come every 
Sunday to Church, those two hours are nothing but the barest minimum of time we should spend in worship. Unfortunately, 
the drive-by or drive-thru way toward salvation does not exist. Even if it would exist, the Orthodox Church would not em-
brace it. How true is the following statement of the contemporary publicist and religious philosopher, Vladimir Dimitrijevic, 
who says: “It is very sad, whether we want to admit it or not, that these wild and chaotic times make up the criteria with 
which the Church is expected to comply. It is sad, because the Orthodox Church is the only safe haven for us as we struggle 
through the dangerous storms of life, a life filled with so much emptiness and vanities. The Church is the pillar and fortress 
of truth, and she will withstand every rumbling which befalls this world.”

Through the Church Services Time in Christ is 
Transfigured into Eternity

Continued on P. 19
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The hierarchs, clergy and del-
egates representing parishes 
and diocesan bodies from the 
three Dioceses of the Serbi-

an Orthodox Church in the United States 
of America met July 13-16, 2019 at New 
Gracanica Monastery in Third Lake, Illinois 
and St. Sava Monastery in Libertyville, Il-
linois for the 22nd Church Assembly-Sab-
or of the Serbian Orthodox Dioceses in the 
United States. Throughout, the meetings 
were characterized by Christian fellowship 
in prayer, which brings the love and unity 
of mind and heart, which are the gifts of 
the Holy Spirit to those who assemble in 
Christ’s name to the glory of God the Fa-
ther.

This Assembly was also blessed to be 
the central celebration in America of the 
800th Anniversary of Autocephaly of the 
Serbian Orthodox Church.  The prayers of 
St. Sava, the Enlightener and first Archbish-
op of the Autocephalous Serbian Orthodox 

COMMUNIQUE 
of the 22nd Church 
Assembly

800 Years of the Autocephaly
of the Serbian Orthodox Church:
Endowed by God, Treasured by the People
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Church were invoked, along with those of 
St. Mardarije of Libertyville, the first Serbi-
an Orthodox Bishop in North America, who 
founded the St. Sava Monastery in Liber-
tyville, where his incorruptible relics are 
enshrined. The highlight of the Assembly 
was certainly the Hierarchical Divine Lit-
urgy celebrated by our hierarchs at St. Sava 
Monastery, in the presence of St. Mardari-
je’s holy relics. The delegates and faithful 
people of God were able to venerate his rel-
ics and receive the Heavenly Mystery of the 
Eucharist in his presence.

His Grace Bishop Maxim of Western 
America celebrated the Liturgy, in concele-
bration with Their Graces Bishop Longin of 
New Gracanica-Midwestern America, host 
bishop, and Bishop Irinej of Eastern Amer-
ica, together with His Eminence Archbish-
op Peter of Chicago and Mid-America, 
representing the Russian Orthodox Church 
Outside of Russia, and His Grace Bishop 
Sava, retired Bishop of Slavonia. Also pres-

ent and receiving the Holy Eucharist with 
the other hierarchs at this Liturgy were His 
Eminence Archbishop Demetrios, recently 
retired Archbishop of the Greek Orthodox 
Archdiocese of America, and His Eminence 
Metropolitan Kallistos (Ware) of Diok-
leia. By the decision of the Holy Synod of 
Bishops of the Serbian Orthodox Church, 
following the Divine Liturgy and the cel-
ebration of the Rite of the Patronal Feast 
in honor of St. Mardarije of Libertyville, 
Archbishop Demetrios was awarded the 
Order of St. Sava in the First Degree in rec-
ognition of his service to Orthodoxy and to 
the Serbian people during his many years 
of ministry.

Metropolitan Kallistos, one of the 
foremost spokesmen for Orthodoxy of the 
past sixty years and prolific author on Or-
thodox theology, faith and history gave the 
keynote address on the Assembly’s theme: 
“800 Years of the Autocephaly of the Ser-
bian Orthodox Church: Endowed by God, 

Treasured by the People”. Appropriately 
his address centered on a central belief of 
Orthodox Christianity, the Incarnation, the 
understanding that in the person of Jesus 
Christ, the Son and Word of God, by Whom 
all things were made, becomes fully and 
completely a human being, while remain-
ing fully and completely God. He does this 
so that, in the words of the Fathers, “God 
became what man is, so that man may be-
come what God is.” And the Church, as the 
Body of Christ, is also truly both divine and 
human. It unites heaven and earth above all 
in the Eucharist, and it exists both in time 
and history and beyond time and history. It 
exists to bring us from our temporal exis-
tence into the eternity of the Kingdom un-
bounded by time and space. The 800th An-
niversary of the Serbian Orthodox Church’s 
autocephaly should be understood in this 
context—that God works in history to bring 
us to salvation in this world so that we may 

Continued on P. 8
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live forever in and with the blessed Trinity 
in the Kingdom which is now and is com-
ing as well. The Assembly was blessed to 
hear several presentations by Metropolitan 
Kallistos over the course of the Assembly, 
going deeper into the ways God works in 
His Church with His people for their ulti-
mate salvation, and that of the world. 

The Assembly was also honored to 
have as its guest, the Most Venerable Archi-
mandrite Metodije, Abbot of the Hilandar 
Monastery, the first Serbian institution of 
higher education, the foundation of Saints 
Sava and his father, Saint Simeon, which 
is the center of Serbian spirituality on Holy 
Mount Athos.

Gathered in conjunction with this As-
sembly were a record number of young Ser-
bian Orthodox Christians, brought together 
by the Standing Committee on Youth Min-
istry, who had the opportunity to share in 
the worship and some of the presentations 
of the Assembly, as well as pursuing their 
own program aimed at advancing their 
growth in Christ and their future service to 
God and His Church. The keynote speaker 
for the youth was famous Hollywood actor 
Jonathan Jackson.

The Assembly was chaired by the Pres-
idents of the Assembly, Bishop Longin, 
Bishop Maxim and Bishop Irinej. The As-
sembly thanked Their Graces for their la-
bor in the vineyard of our Lord in the USA, 
protecting the values of our faith, liturgical 
life, Orthodox Tradition, hierarchical and 
canonical order, and joined in the prayer 
of the Divine Liturgy asking that God may 
grant them to continue to define the Word of 
God’s Truth in peace, safety, honor, health 
and length of days.  The Assembly extended 
this same prayer for His Holiness Serbian 
Patriarch Irinej, for the entire Episcopate of 
the Serbian Orthodox Church, and for all 
Orthodox bishops, here and throughout the 
world.Assembly Actions

The Assembly discussed and decided 
on a number of issues which fall within its 
competency:

•	 A report on the work of the various 
Standing Committees since the last 
Assembly was heard;

•	 Reports on the major decisions of 
the Central Church Council and 
from the Central Treasurer since the 
last Assembly were presented;

•	 A presentation on the importance 

of adequate insurance for congre-
gations and diocesan properties, as 
well as child and youth safety, was 
made by Michael and Daniel Her-
zak of Insurance Systems Group, 
which has developed a group in-
surance plan 
tailored to the 
needs of the Ser-
bian Orthodox 
Church;

•	 A report on the 
St. Sava School 
of Theology 
was presented 
and discussed 
at length. The 
report includ-
ed mention of 
some improve-
ments to the 
overall life of 
the School, such 
as the establish-
ment of a Trust-
eeship Council 
to assist the 
Dean in admin-
istrative and fi-
nancial matters. 
Further study 
on all matters 
regarding the 
School, includ-
ing its accredita-
tion and future, 
will be done by 
the Episcopal 
Council in tan-
dem with the 
Holy Synod of 
Bishops;

•	 A combined 
version of the 
current Consti-
tution, General 
Rules and Reg-
ulations and 
Uniform Rules 
and Regulations 
for Parishes and 
Church School 
Congregations 
of the Serbian 
Orthodox Di-
oceses in the 
United States of 
America was published and distrib-
uted to all attendees and received by 
such on July 16, 2019.  The printed 
new white bound edition is a com-
pilation of all prior documents, 
inclusive of past amendments and 
updated decisions rendered by the 

Holy Assembly of Bishops that 
have been incorporated into the pri-
or versions of all three documents; 
and

•	 Clergy compensation, including 
pension and health care plans, was 

discussed. A new monthly mini-
mum remuneration for clergy of 
$3,200 per month was enacted. 
The current church pension plan is 
under study by the Central Church 
Council for possible revision and 
improvement.

COMMUNIQUE
Continued from p. 7



 The PaTh of orThodoxy  Summer 2019 • 9

Ministry to America
The Assembly expressed serious and 

deep concern for the spiritual state of Amer-
ican culture and society. While we know we 
are truly blessed to live and prosper in these 
United States of America with the freedom 
and liberty we so enjoy, we are more con-

scious than ever before of serious challeng-
es to Christian morality. This way of life 
and conduct is given to us by God to aid 
us in fulfilling our vocation to become truly 
human, and in so doing to be joined to the 
divine. While the Church understands that 
there exist in a free secular society differ-
ences of belief and opinion, the Church has 

a great responsibility to clearly articulate 
and defend its traditional Orthodox world 
view, and to maintain that world view even 
in the face of pressure to conform to con-
temporary world views which contradict it, 
compromise it or even seek to eradicate it.

Marriage, Family and 
Home Life

The institution of 
the family, which is 
the foundation of ev-
ery healthy society, and 
with it marriage and the 
Christian home are in-
creasingly under attack 
from such new pres-
sures. The importance 
of family life cannot 
be overemphasized, for 
even our Lord Jesus 
Christ was born into a 
family in which he was 
nurtured in his youth 
and as a young adult 
by his mother, the Most 
Holy Virgin Mary, with 
his foster father, Joseph, 
in Nazareth.

The demands of 
modern life quickly 
weaken such ties and 
relationships between 
parents and children, 
between siblings, and 
within the entire family. 
Too often the mundane 
demands and tasks of 
life can prevent us from 
seeing the sacred spiri-
tual opportunities those 
demands can present for 
us.

Economic concerns 
often take both parents 
out of the home and 
into the workplace for 
more and more hours 
each day and each week. 
Children’s athletics have 
become a focal point, 
taking children out of 
their homes for more 
and more hours each 
week requiring careful 
attention to balance the 
demands of sports with 

a healthy home life. How many of our fam-
ilies find their Sunday mornings dominated 
by activities other than worship in church 
and participation in church school?  How 
many mothers and fathers find themselves 
almost as chauffeurs during the course of 
the day, ferrying their children from one ac-
tivity to another? 

Essentially, this means that we must 
work all the harder to maintain our homes 
as a place of prayer and a school of virtue, 
“the little church”, a sacred place where 
families pray together and learn from one 
another, serving one another and learning 
by example. Parents must work hard at their 
marriages, be committed to their spous-
es and create a stable and loving place for 
the building of the family. And that “little 
church” of the family members must be 
nurtured within the larger church communi-
ty, nourished and strengthened by their rela-
tionship with God in the Church’s common 
worship and the Holy Mysteries and with 
their church family, their fathers and moth-
ers, brothers and sisters in Christ.
The Struggle for the Christian Way of 
Life

We should make no mistake: more 
than perhaps ever before in America, a war 
is being waged for the souls of our people, 
our families and especially our children and 
youth. The technological advances we en-
joy also bring with them new challenges to 
maintaining healthy family life as well as 
human life in general. For all too many peo-
ple, the misuse of the Internet, Facebook, 
Instagram, Twitter and other social media 
have created habits inconsistent with our 
Orthodox Christian way of life and social 
interaction.  Cyberspace is often not holy 
space. The amount of time we spend on 
our mobile phones and computers quickly 
alienates us from real quality time face to 
face with one another. Human interaction 
is more and more limited to Facebook and 
email, as face-to-face dialogue is being re-
placed with communication by way of text 
messaging.

Television, music, internet, video 
games, social media and other forms of in-
formation media today not only dominate 
the time of all too many, but they also often 
promote violence, selfishness, sexual pro-
miscuity, criminal behavior and pleasure 
seeking self-indulgence of all kinds. Let us 
also be aware that the result of excessive 
time spent in these ways creates hyperactiv-
ity, impatience, nervousness, and the need 
to be constantly entertained and stimulated.  
Any form of entertainment or information 
which does not lift up and edify the human 
person as created in the image of God is 
harmful and should be avoided.

As such, the grave sin of abortion is 
in the vast majority of cases committed for 
reasons of personal convenience. Where 
proponents of legal abortion once said that 
it should be “legal, safe and rare,” many, 
even some state legislatures, now advocate 
the right to abortion at any time up to the 
moment of birth, even when the child is via-
ble outside the womb, and hold public cele-

Continued on P. 10
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brations in honor of this abomination. Some 
even suggest that a child who has been born 
is not safe, but is subject to the whim of the 
mother, perhaps with advice from a doctor.

The Assembly recognized that the Ser-
bian Orthodox Church’s Dioceses and faith-
ful in the United States have the task, duty 
and calling to speak prophetically to this 
society in which we live, to fearlessly and 
faithfully proclaim and defend the Truth as 
traditionally understood and practiced in 
Orthodox Christianity, and to lead all who 
will listen to the true life in Christ.

With regard to the same, the Assem-
bly welcomes the convening of the Second 
Annual Ministerial to Advance Reli-
gious Freedom in Washington, DC, 
where, among others, the Orthodox 
Church has been given a prominent 
place to express our traditional faith 
and steadfast values in a contempo-
rary context and freedom to practice 
the same. Bishop Irinej and the Rev-
erend Dr. Vasilije Vranic, an expert 
in Canon Law, will be participating 
in this Ministerial.
On the Situation in Kosovo and 
Metohija

In this year 2019, when the Ser-
bian Orthodox Church and the Serbi-
an people commemorate 800 years of 
Autocephaly, the Assembly respond-
ed to the most recent developments 
in Kosovo and Metohija, the cradle of our 
religious and cultural patrimony, caused by 
the decision of Kosovo institutions to im-
pose 100% tariffs on all goods coming from 
central Serbia, while permitting tariff free 
import for goods from Albania, as well as 
other restrictive measures of Pristina.

At the moment, the situation in north-
ern Kosovo is seriously threatening to be-
come alarming, especially for the poorest 
and socially vulnerable population, which 
has no way to be supplied either with more 
expensive goods from the south of Kosovo, 
and no way to travel outside the Province 
and bring goods, such as food and medi-
cine, even in smaller quantities back to their 
homes. If this unsustainable situation con-
tinues, it will influence gradual displace-
ment of the remaining Serbian population.

Discrimination based on the origin 
of goods, which reminds us of the darkest 
times in European history, is one of the 

most serious violations of human rights. 
Coupled with action of demonstrative ig-
nition and destruction of Serbian goods 
from a few months ago, to which Pristina 
authorities did not react, there has been 
multifaceted deterioration of interethnic re-
lations and security throughout the territory 
of Kosovo and Metohija with unforeseeable 
consequences.

The Assembly unanimously appeals, 
first and foremost, to the United States of 
America, and to the International Commu-
nity, to rectify this existential crisis. This 
appeal does not constitute any interference 
in politics, but is above all a reaction of the 
Church to unprecedented abuses commit-
ted against innocent people, especially our 
faithful people in the north of Kosovo and 
Metohija, who are deprived of their basic 
freedoms and rights by restrictive mea-
sures. It is incumbent upon us to once again 
make our self-sacrificing efforts to ease the 
burden of our beloved Orthodox Christian 
brothers, sisters and children in Kosovo and 
Metohija, by offering them our generous 

support in these times of adversity.
The Assembly respectfully voices its 

appreciation to the Ambassadors in Pris-
tina of the United States and Organiza-
tion for Security and Co-operation in Eu-
rope-OSCE, as well as the European Union, 
for taking to task and condemning the now 
seventh desecration of the Orthodox Ceme-
tery in Lipljan.
On the Situation in Montenegro

The Government of Montenegro issued 
on May 16, 2019 a Draft Law on Freedom 
of Religion and Beliefs and Legal Status of 
Religious Communities. Predicated on a 
previous Draft Law of 2015, instead of pri-
marily focusing on the restitution of seized 
property, it now prescribes a revolutionary 
nationalisation of temples and all religious 
structures constructed before 1918, along 
with their registration as state property. 
This effectively means that the Government 

of Montenegro is seizing ownership of the 
majority of all religious edifices. This is be-
ing done despite the fact that the borders of 
Montenegro at that time do not correspond 
to its present borders.

Today, secular Montenegro, where 
churches and religious communities 
are separated from the state, wants 
to adopt a law on religious freedom, 
based on assumed autocephaly, which 
did not exist as such, even when the 
Metropolitanate of Montenegro was 
the State Church in Montenegro. Back 
then, the legal system of Montenegro 
distinguished between the property of 
the Church, the State and the Ruler.

This draft law was adopted by the 
Government without consulting and 
cooperating with churches and reli-
gious communities, non-religious or-
ganizations, non-governmental organi-
zations and experts, and most definitely 
without consulting the Dioceses of the 
majority Orthodox Church.

The Assembly calls upon the Gov-
ernment of Montenegro to repeal its adop-
tion, and to work with the Venice Commis-
sion, churches, religious communities and 
other interested parties, through normal co-
operation to draft a religious freedom law 
that is legal and just, and in conformity with 
European standards.

The Assembly of the Serbian Orthodox 
Dioceses in the United States of Ameri-
ca is truly one in spirit and an indivisible 
part of our Holy Serbian Orthodox Church, 
constantly striving to remain steadfast on 
the Way of St. Sava, as we call to mind the 
words of the Holy Apostle: “If one member 
suffers, all suffer together; if one member 
is honored, all rejoice together” (1 Cor. 
12:26). Ever mindful of the same, as we 
celebrate together the 800 Years of the Au-
tocephaly of the Serbian Orthodox Church: 
truly, endowed by God, and treasured by the 
People!

COMMUNIQUE
Continued from p. 9
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To the Very Reverend and Reverend Priests and Deacons, Venerable Monastics, the Members and Parishioners
of the Church-School Congregations and Mission Parishes of the Serbian Orthodox Dioceses in the United States of America

 
Beloved Clerics, Brothers and Sisters in Christ,

As we have received numerous questions and concerns regarding the updated combined version of the current Constitution, General 
Rules and Regulations and Uniform Rules and Regulations for Parishes and Church School Congregations of the Serbian Orthodox Di-
oceses in the United States of America, that was published and distributed to all attendees and received by such on July 16, 2019 during 
the 22nd Church Assembly-Sabor, we deemed it necessary and appropriate to provide answers to our broader community regarding what 
was updated and why.

The newly printed white bound edition is a compilation of all three prior documents, inclusive of past amendments and updated 
decisions rendered by previous Church Assemblies and the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church.

This was done in accordance with the May 7/24, 2018, HAB No. 45/MIN.171 decision of the Holy Assembly of Bishops of our 
Mother Church, the Serbian Orthodox Church, to whom we are and shall forever remain faithful.

In terms of updates, there are two main categories: 1) the name change (i.e. boundary change), and 2) a small number of minor 
non-material updates. The following are the specific updates and the reasons for them:
1) Our name has changed from the Serbian Orthodox Church in North and South America to Serbian Orthodox Dioceses in the United 
States of America for the following reasons:

a. First and foremost, we updated our name to accurately reflect our geographical reach, and to make it unequivocal, that we 
are an integral part of the Serbian Orthodox Church-Patriarchate with its See in Belgrade, as we are Dioceses of the Serbian 
Orthodox Church, and not a separate “Church”;

b. St. Mardarije established our administrative center in Libertyville, Illinois and therefore we are subject to the laws of the 
United States of America, where the legal, tax, and insurance realms have become more and more hostile to religious entities. 
Continuing to operate with a name that references North and South America opens the U.S. Dioceses to legal obligations for 
all of the activities of our Dioceses in Canada, South and Central America. Similarly, the Canadian, South and Central Ameri-
can Dioceses could be held legally responsible for the activities in our U.S. Dioceses;

c. The name Serbian Orthodox Church in the United States of America and Canada ceased to exist in 2007, when it was suc-
ceeded by the name Serbian Orthodox Church in North and South America. More importantly, in 1995, the Canadian Diocese 
enacted its own governing document, called a Statute, required by Canadian law and approved by the Holy Assembly of 
Bishops. Since then, the Canadian Diocese has only sporadically participated in our Church Assemblies and has minimally 
participated in the Central Church Council. Since 1995, the Canadian Diocese has been forbidden by Canadian law to pay its 
Diocesan assessments to the Central Treasury here in the United States;

d. The Serbian Orthodox Diocese of Buenos Aires and South and Central America is now legally registered in Argentina, pursu-
ant to Argentinian law, and will thereby, be operating under its own Statute.

e. Therefore, while considering the number of national/international legal systems involved, the Holy Assembly of Bishops 
recognized the above noted facts and approved the name change to accurately reflect the current state of our U.S.A. Dioceses, 
and to properly comply and protect ourselves under U.S. law – nothing more.

2) The following is a list of the exact, minor non-material updates that were made for accuracy and to accordingly update the documents:
a. The name change from Serbian Orthodox Church in North and South America to Serbian Orthodox Dioceses in the Unit-

ed States of America is done throughout the document, based on decision of the Holy Assembly of Bishops made in May 
2018 to adjust the territory of Constitution to the U.S.A.;

b. Hierarchical changes directly made by Holy Assembly of Bishops:
i. Page 40: replacing Holy Synod with the Supreme Ecclesiastical Court (i.e. Appellate Court); and
ii. Page 16: adding Supreme Ecclesiastical Court as a governing authority;

c. Hierarchical changes made by the Episcopal Council and approved by Holy Assembly of Bishops:
i. Page 48: Church Assembly-Sabor summoned every five years, instead of every three years; and
ii. Page 60: Each Bishop is allowed to summon their Diocesan Assembly every year, or second year or third year 

instead of annually;
d. Historic updates:

i. Pages 88-90: History of Constitution updated to reflect everything that has occurred since the Constitution 
(brown book) was printed in 2008;

ii. Pages 104-106: History of Gen RR updated to reflect everything that has occurred since the Uniform RR and 
GR (yellow book) was printed; and

iii. Pages 166-168: History of Uniform RR updated to reflect everything that has occurred since yellow book was 
printed;

e. In the Uniform RR, letters a,b,c,d, etc. replaced with numbers to directly match the Serbian text (due to alphabetic order 
being different); and

f. Added color pictures of the Serbian Orthodox Church’s crest and flag.

August 1, 2019 
Holy Despot Stephen the Tall and Venerable Eugenia (Lazarevich) 
LIBERTYVILLE

Continued on P. 16

STATEMENT OF THE PRESIDENTS OF THE CHURCH ASSEMBLY-SABOR 
REGARDING THE CONSTITUTION AND RELATED GOVERNING DOCUMENTS
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For months the St. Sava 
Serbian Orthodox Church 
in San Gabriel, Califor-
nia has been actively 
beautifying their church, 
parish hall and grounds 

in preparation of hosting the annual Dioc-
esan Days celebration on this jubilee year 
2019, as we mark the 800th anniversary of 
the autocephaly of the Serbian Orthodox 
Church. With the blessings of His Grace 
Bishop Maxim of Western America the an-
nual Diocesan Days celebration came to an 
official start on Friday, August 30, 2019, 

as distinguished guests, clergy, monastics 
and the faithful began to slowly arrive to 
St. Sava’s Church in San Gabriel. As is the 
established custom, this annual celebration 
in the Serbian Orthodox Diocese of Western 
America, per the blessings of the diocesan 
bishop, dedicates the first day and first order 
of business to a clergy seminar. This year’s 
seminar was led by the Most Venerable Ar-
chimandrite Metodije of the Royal Lavra 
Hilandar Monastery.

Following lunch, Bishop Maxim intro-
duced Fr. Metodije who delivered a mov-
ing talk on the role of Mount Athos in the 

celebration of eight centuries of the Serbian 
Orthodox Church. After all, Fr. Metodije 
noted, St. Sava was abbot of Monastery 
Hilandar at the time he became the first 
Serbian Archbishop. Moreover, St. Sava 
played a great role not only in the life of 
the Serbian monastery but throughout the 
Holy Mountain. There is an opinion that 
the entire Athonite monastic community 
rejoiced exceedingly upon hearing of his 
appointment to the rank of archbishop. The 
reason was that the Latins, who had control 
of Constantinople at that time, had appoint-
ed one of their bishops to the Diocese of 
Ierissos, under whose jurisdiction Mount 
Athos belonged. As the Athonite monks 
were firm and staunch defenders of Ortho-
doxy, they did not want the Latins to ton-
sure their monks, ordain their hierodeacons 
and hieromonks. Thus, St. Sava’s election 
brought much joy as he, himself, was an 
Athonite monk, and now would be able to 
tonsure and ordain monks throughout the 
Holy Mountain, which, in fact, he did.

Not only was Saint Sava respected at 
one time in history among Athonite monks 
but even to this day. As Fr. Metodije noted, 
eight centuries have passed since the time 
of Saint Sava and yet he is still loved great-

Western American 
Diocese Marks the 800th 
Anniversary of the Serbian 
Orthodox Church
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ly by monastics throughout the Holy Moun-
tain. In fact, it is hard to find a monastery 
that doesn’t have a fresco of him or his fa-
ther St. Symeon the Myrrh-bearer.

When Monastery Hilandar had begun 
planning the 800th-anniversary celebration 
some years back they realized that due to 
reconstruction that is still being complet-
ed after a fire that broke out fifteen years 
ago, hosting such an event would be nearly 
impossible. Thus, they submitted a written 
request that such a celebration be held not 
only at the Serbian monastery but that it be 
held at the Protaton, the major church at 
Karyes, thereby making it a conciliar cele-
bration which would include the abbots and 
monastics from all the Athonite monaster-
ies. This request was received with much 

joy. Fr. Metodije evoked a similar celebra-
tion that took place a few years ago at the 
celebration of the 200th anniversary of the 
repose of St. Nicodemus of the Hagiorite. 
It was during this celebration that the Ab-
bot of the Great Lavra, Fr. Nicodemus, 
told Fr. Metodije: “You know, Father, Saint 
Sava was much greater than St. Nicodemus. 
True, I bear his name, but the fact is that 
Saint Sava was a much greater Saint.“

But not only on Mount Athos. As we 
know, upon his election as archbishop, one 
of the first things he did was to translate the 
canonical and liturgical books from Greek 
into Serbian. These translations took place 
in a monastery near Thessaloniki. Today in 
Thessaloniki there is an organization called 

the Mount Athos Center, run by a governing 
body of Board of Directors, presided over 
by the Mayor of Thessaloniki (ex officio). 
Monastery Hilandar suggested to this Cen-
ter that the 800th anniversary of the auto-
cephaly of the Serbian Orthodox Church be 
commemorated there as well. Thus, another 
aspect of the life and work of St. Sava will 
be highlighted where Serbian and Greek ac-
ademics will commemorate his great contri-
bution to Orthodoxy.

Fr. Metodije concluded his talk with a 
moment recorded in the Life of St. Sava. It 
is said there that his heart was filled with 
sadness when he realized that he would 
have to leave the Holy Mountain. He had 
planned on spending the rest of his life there 
in prayer and contemplation. According to 

his hagiographers, the Most Holy Theotokos 
appeared to him in a dream, comforting him 
that the Lord had willed him to organize the 
Church in Serbia. With this divine comfort 
filling his heart he was able to achieve many 
deeds which we not only commemorate on 
this jubilee year but, indeed, are witnesses 
of and experience in our active life in the 
church. Just as that was the will of God so 
was the founding of Monastery Hilandar 
twenty years prior to that. For we know 
that when Saint Sava was on Mount Athos 
with his father they were visited by an El-
der from the desert who advised them to 
renovate one of the abandoned monasteries 
on the Holy Mountain for Serbian monas-
tics. In doing this they established Hilandar 

Monastery which remains the only Serbian 
institution that has lasted that long.

Archimandrite George (Kapsanis) of 
blessed memory would often say, Fr. Meto-
dije recalled if a person wants to do some-
thing out of their own free will God allows 
it. After all, we are free to do anything. In 
the end, it might even be a good thing. But 
perfect are only those deeds blessed by 
God!

Fr. Metodije’s talk served as a fitting 
and inspirational start to this much antici-
pated Diocesan Days celebration. After a 
brief question and answer session the cler-
gy and laity were dismissed: some to their 
hotels, some attended the Diocesan Council 
Meeting and others the Diocesan Kolo Se-
stara meeting.

The evening Vespers began promptly 
at 6 o’clock with the arrival of the hier-
archs: Their Eminences Archbishop Peter 
of Chicago, Archbishop Benjamin of San 
Francisco (Orthodox Church in Ameri-
ca), Their Graces, Bishop Longin of New 
Gracanica-Midwestern America,  Bishop 
Mitrophan of Canada, Bishop Daniel of 
Santa Rosa (Orthodox Church in Amer-
ica), Bishop Grigorije of Dusseldorf and 
Germany, Bishop Teodisije of Kosovo and 
Metohija, Bishop Irinej of Eastern Ameri-
ca, Bishop David of Stobi (Archdiocese 
of Ohrid), Bishop Sergije of Bihac and 
Petrovac, Bishop Kirilo of Buenos Aires 
and Bishop Dimitrije of Herzegovina. Fr. 

“This beautiful 
church and this 

wonderous assembly, 
an assembly of all the 

Orthodox without 
exception, is the most 

beautiful answer 
to the love which 

Saint Sava has for 
our people and our 

greatest gift to him for 
all that he has given to 

us.“
Bishop Grigorije of Dussel-

dorf and Germany

Continued on P. 14



Mihailo Smiljanic represented Bishop Andrej 
of Vienna. Among the special guests were the 
seminarians from Prizren Seminary Dimitri-
je Nikolic, Milan Kostic, Marko Vilotic and 
Strahinja Sabic together with their professor 
Dejan Ristic. Nikola Stankovic was also in at-
tendance from TV Hram in Serbia.

Before the beginning of Vespers at the 
front entrance of the church Fr. Metodije, Ab-
bot of Monastery Hilandar, presented to His 
Grace Bishop Maxim an official, authentic 
facsimile, icon of the miraculous icon of the 
Most Holy Theotokos “Trojerucica“, pro-
duced and stamped at Monastery Hilandar 
for this occasion and to be kept at St. Sava 
Church in San Gabriel. The host priest, Fr. 
Predrag Bojovic, together with neighboring 
priest Fr. Nikola Ceko, carried the icon in, 
led by Bishop Maxim and the visiting hier-
archs. Once the icon was solemnly installed 
on the throne the Vespers service began with 
His Grace Bishop Irinej presiding. For many, 
this was the first time to see the newly fres-
coed St. Sava Church which even the local 
parishioners commented that it’s as if they 
received a new church. They are magnificent 
and awe-inspiring.

Dinner followed the evening service. 
Typically, Friday evening of Diocesan Days 
is an open Questions -and-Answers session 
with the keynote speaker. This year’s event, 
however, included a panel of thirteen hier-
archs. A lively discussion ensued about how 
to inspire one to a higher calling in the life of 
the church. Not only did the hierarchs inspire 
such a question but also the seminarians who 
hail from the much-suffering region of Koso-
vo and Metohija. In response to this inquiry, 
one of the students stated that it was particu-
larly this suffering and persecution that served 
as his calling and inspiration to enroll in Priz-
ren Seminary.

The evening ended with fellowship until 
finally clergy and the faithful slowly made 
their way to their hotels and homes to rest for 
the next day’s activities!

On Saturday, August 31, 2019, the sec-
ond day of the Diocesan Days and celebration 
of the 800thAnniversary of the Autocephaly 
of the Serbian Orthodox Church, began with 
a most magnificent pan-Orthodox Hierarchi-
cal Divine Liturgy officiated by Metropol-
itan Joseph of the Antiochian Archdiocese 
with the concelebration of Their Eminences 
Metropolitan Nicolae (Romanian Orthodox 
Metropolia of the Americas), Metropolitan 
Savas, (Greek Orthodox Archdiocese), Arch-
bishop Benjamin (OCA), Archbishop Peter 
(ROCOR); Their Graces Bishop Longin of 

New Gracanica-Midwestern America, Bishop 
Mitrophan of Canada, Bishop Daniel of Santa 
Rosa (Orthodox Church in America), Bishop 
Grigorije of Dusseldorf and Germany, Bish-
op Teodisije of Kosovo and Metohija, Bishop 
Irinej of Eastern America, Bishop David of 
Stobi (Archdiocese of Ohrid), Bishop Sergije 
of Bihac and Petrovac, Bishop Kirilo of Bue-
nos Aires, Bishop Dimitrije of Herzegovina 
and host hierarch Bishop Maxim of Western 
America.

The service began with the blessing of 
the recently completed frescoes which now, 
together with the mosaics, adorn this beauti-
ful church dedicated to the first Serbian Arch-
bishop, Saint Sava. Indeed, the clergy and 
faithful celebrating the liturgy, surrounded by 
the awe-inspiring 
iconography, the 
ancient church 
melody sung by 
the Prizren semi-
narians, felt more 
like they were 
transported in 
time and space 
to some distant 
Orthodox land, 
rather than Los 
Angeles, one of 
the most populous 
metropolis’ in the 
United States.

Also in at-
tendance were 
Bishop Abraham 
and Bishop Kiril-
lo of the Coptic 
Church (Diocese 
of Los Angeles) 
and Fr. Alexie 
Smith, represent-
ing Archbishop 
Jose H. Gomez of 
the Roman Catho-
lic Archdiocese of 
Los Angeles.

Later, during 
the banquet in the 
main church hall, 
Bishop Grigorije 
would comment, 
“This beautiful church and this wonderous as-
sembly, an assembly of all the Orthodox with-
out exception, is the most beautiful answer to 
the love which Saint Sava has for our people 
and our greatest gift to him for all that he has 
given to us.“ 

Hierarchs representing all the jurisdic-
tions offered words of greetings during which 
Metropolitan Joseph gave a most thunderous 
address in which he shared his love for Ser-
bia and the Serbian people. He visited Serbia 
three times in his life, he stated, and during 
his visits to Kosovo and Metohija and the holy 
monasteries there he was convinced that “this 

is the land of Serbia, an Orthodox land and 
Kosovo will always remain Serbian!“

In attendance and offering his words of 
greeting was also Mayor of San Gabriel Jason 
Pu. During the rich program prepared for this 
occasion, Zeljka Cvjetan Gortinski recited ex-
cerpts from St. Sava’s infamous Sermon on 
the True Faith which he delivered at Monas-
tery Zica in 1220. Also, folklore groups from 
Las Vegas and the host parish’s Kalemegdan 
performed; the much-talented cellist Popadija 
Biljana Bojovic offered a number of musical 
selection. Two talented and devout young Or-
thodox Christians, Anastasija Krsic and Dan-
iel de la Vega, delivered their orations as the 
finalists of the 2019 St. Nikolai of Zicha Or-
atorical Competition. The Order of St. Sebas-

tian in the First Degree was granted to Rick 
Quinn of Opolo Vineyards. On the occasion 
of this year’s 800th anniversary, Rick Quinn 
produced a special wine for this occasion apt-
ly called “Autocephaly“ which was served 
during the banquet. The Order of St. Sebastian 
in the Second Degree was granted to Dejan 
& Ljiljana Miskovic, Mladen Gusa, Simeun 
& Dragana Radojevic, and Vidosava Chenich. 
Gramatas were given to Marica Blagojevic, 
George Drndarski, Steva Nikolic, Milorad 
Todorovic, and Iliya Cheyovich. At the very 
conclusion of the banquet program, emcee 
Fr. Nikola Ceko, offered a moving address in 
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800th Anniversary 
Celebration
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which he, on behalf of the clergy and faithful 
of the Western American Diocese, expressed 
his gratitude, esteem, and appreciation for 
the many sacrifices and dedicated love His 
Grace Bishop Maxim has for this diocese and 
the flock entrusted to him. His moving words 
were met with thunderous applause as every-
one stood to sing the Many Years.

Following the banquet, the Diocesan An-
nual Assembly was held in the smaller hall 
upstairs with the participation of all diocesan 
clergy, monastics, and delegates. During the 
meeting, reports were heard from the dioce-
san bishop, treasurer, audit board, and repre-
sentatives of various other organizations and 
groups. Among the different topics raised and 
discussed Fr. Damascene, abbot of St. Herman 

of Alaska Monastery in Platina, presented the 
Assembly with an outreach program directed 
to Native Americans.

During dinner which followed Vespers, 
the seminarians from the Prizren Seminary 
performed a number of songs. Later, music, 
dancing, and fellowship continued throughout 
the evening.

The Diocesan Days celebration of the 
800th Anniversary of the autocephaly of the 
Serbian Orthodox Church continued on Sun-
day, September 1, 2019. The Holy Hierar-
chical Divine Liturgy on the final day of the 
three-day Diocesan Days and celebration of 

the 800th Anniversary of the Autocephaly of 
the Serbian Orthodox Church was officiated 
by His Eminence Archbishop Elpidophoros, 
Archbishop of the Greek Orthodox Archdi-
ocese with the concelebration of His Emi-
nence Metropolitan Savas, (Greek Orthodox 
Archdiocese), Their Graces Bishop Longin of 
New Gracanica-Midwestern America, Bish-
op Mitrophan of Canada, Bishop Grigorije of 
Dusseldorf and Germany, Bishop Teodisije of 
Kosovo and Metohija, Bishop Irinej of East-
ern America, Bishop David of Stobi (Arch-
diocese of Ohrid), Bishop Sergije of Bihac 
and Petrovac, Bishop Kirilo of Buenos Aires, 
Bishop Dimitrije of Herzegovina and host hi-
erarch Bishop Maxim of Western America.

“This Divine Liturgy,” Bishop Maxim 
noted at the end of 
the service, “pre-
sided over by the 
Archbishop who 
was surrounded by 
many bishops, the 
reverend clergy, 
monastics, dea-
cons, the beautiful 
chanting of our 
choir from Fresno 
and also seminar-
ians from Kosovo 
and Metohija and 
all the faithful here 
today summarizes 
the celebration of 
our Serbian auto-
cephaly received 
by St. Sava in the 
13th century.”

Bishop Teo-
dosije of Kosovo 
and Metohije, on 
behalf of His Holi-
ness Serbian Patri-
arch Irinej, greeted 
the faithful and 
conveyed the bless-
ings of the Serbian 
Patriarch to Bishop 
Maxim, the clergy, 
monastics and all 
the faithful in the 
Diocese of Western 

America that, just as they had until now, they 
remain on the path of St. Sava which is the 
path of Christ which leads to life everlasting.

In appreciation for the great work and 
sacrifice that went into the organization of this 
great celebration, Archbishop Elpidophoros 
conveyed the message of the Ecumenical Pa-
triarch Bartholomew that not only the bishops 
receive praise but also the priests who dedi-
cate so much time to the welfare of the flock 
entrusted them. Therefore, he granted to the 
host priest the V. Rev. Protopresbyter Predrag 
Bojovic the right to the wear a pectoral cross. 
This was met with much acclamation to the 

chanting of Axios by the choir, clergy and 
people in unison.

A formal banquet and rich program fol-
lowed in the main church hall. During the pro-
gram the seminarians from Prizren Seminary 
performed songs from their new CD, Pesme iz 
Stare Srbije (Songs from Old Serbia), folklore 
and etno group performances.

In his address during the banquet, Arch-
bishop Elpidophoros spoke of the special 
bond of brotherhood between the Serbian Or-
thodox and the Greek Orthodox communities 
throughout these many years and the joy felt 
at this long and close relationship between the 
Church of Constantinople and the Patriarch-
ate of Serbia. “Over the past 800 years,” he 
continued, “the Serbian people have served 
the Lord Jesus Christ bravely. Through many 
challenges and difficulties, the Church of Ser-
bia and her Patriarchs have fought the good 
faith, run the race, and kept the faith pure and 
undefiled (cf. 2 Timothy 4:7). In this world, 
better brothers and sisters can hardly be found 
than we have in the Serbian people. We pray 
that our good God would be pleased to grant 
us to “dwell together in unity” for many years 
to come until the Lord Himself returns.

At the conclusion of the banquet, the 
Archbishop presented a gift to Bishop Maxim 
of a silver icon, a copy of an icon from the 
archbishop’s previous monastery. “What is 
original about this icon of the Holy Trinity,” 
His Eminence said, “is that we don’t have the 
persons of the Holy Trinity depicted because 
they never appear together. It is only in the 
Old Testament with Abraham and his wife 
Sarah when they welcomed the three angels. 
This is the only way we can depict the Holy 
Trinity. This is called the hospitality of Abra-
ham. And whenever we want to say a hospi-
tality was great we say this hospitality was 
Abrahamic. Which is the case today. Thank 
you, my Serbian brothers and sisters, for this 
Abrahamic hospitality.”

In return, Bishop Maxim presented to 
the Greek Archbishop a copy of The Serbian 
Christian Heritage of America, a monumental 
book of the spiritual and cultural presence of 
the Serbian Diaspora in North America, pub-
lished in celebration of the jubilee year and 
the 800th anniversary of the autocephaly of 
the Serbian Orthodox Church.

While the closing prayer served as a 
formal ending to the luncheon and banquet, 
clergy and faithful from throughout this vast 
diocese enjoyed in their fellowship with one 
another throughout the afternoon hours. The 
2019 Diocesan Days came to a close but will 
continue tomorrow and on Sunday and every 
liturgy whenever we remember our Bishop 
Maxim in our prayers. For then will we re-
member the priests and monastics and faithful 
from throughout this God protected Diocese 
and the many blessings we receive from the 
Lord who has planted this vineyard and con-
tinues to perfect it.



 In the future, additional updates 
must be made. For example, our Consti-
tution, General Rules and Regulations 
and Uniform Rules and Regulations do 
not make any mention about electronic 
forms of communication or holding board 
meetings over conference calls, etc. We 
will aim to be as inclusive as possible with 
our Diocesan Councils, Church-School 
Congregations and Mission Parishes, as 
the expert Legislative Committee of the 
Central Church Council works through 
proposed updates in order to give you the 
opportunity to provide feedback prior to its 
adoption at the following Church Assem-
bly-Sabor.

Importantly, and outside of the 
Constitution per se, due to geographical 
definitions, the Episcopal Council for the 
Dioceses of the Serbian Orthodox Church 
in North, Central and South America 
remains fully intact as the cohesive and 
unifying spiritual and ecclesial factor in the 
Americas.

Brothers and sisters, we hope that 
the above explains the exact changes, why 
they were taken, and their necessity. We 
are Dioceses of our Mother Church, the 
Serbian Orthodox Church-Patriarchate, and 
we are loyal to and under the canonical and 
hierarchical authority of the Holy Assem-
bly of Bishops, whose President is the Or-
thodox Archbishop of Pec, Metropolitan of 
Belgrade-Karlovci and Serbian Patriarch.
 
Your prayerful intercessors before the 
Lord,
LONGIN, Bishop of New Gracanica-
Midwestern America 
MAXIM, Bishop of Western America 
IRINEJ, Bishop of Eastern America

Statement, Continuted From P. 11

Ten years ago, on May 15, 2009, Prof. Dr. Kosta Cavoski, an eminent professor 
of law at the Belgrade University’s Law School, published a critique of the then new-
ly-adopted Constitution of the Serbian Orthodox Church in North and South America 
(“Нове невоље у Цркви“, Печат 63, 15. мај 2009.). The adoption of the new Con-
stitution was the final administrative-legal step in overcoming the schism which had 
plagued the Serbian Orthodox Church since 1963. Canonical and hierarchical unity 
was achieved in 1992 between the Serbian Orthodox Church in America and Canada 
(established in 1921 by the Holy Assembly of Bishops) and Serbian Orthodox Metro-
politanate of New Gracanica – Diocese of the USA and Canada (established in 1992 by 
the Holy Assembly of Bishops; previously in schism known as the “Free USA-Canada 
Diocese”). However, these two parallel entities each had their own respective consti-
tutions and were governed jointly from 1992 to 2009 under the umbrella of the “Tran-
sitional Regulations” promulgated by the Holy Assembly of Bishops in 1992.

Reflecting on the adoption of the new Constitution, Prof. Cavoski was particularly 
troubled by the creation of the Serbian Orthodox Church in North and South Amer-
ica (2007) as a legal entity with its own foundational documents – a “constitution,” 
which according to him anticipated a future split of the Serbian Orthodox Church on 
the American continent and made it more easy for separatists to split the Dioceses of 
the Serbian Orthodox Church in the Americas, from the rest of the Serbian Orthodox 
Church.

Prof. Cavoski eloquently argued that there can be only one Constitution in the Ser-
bian Orthodox Church, that of the Patriarchate, which governs the Serbian Orthodox 
Church as a whole. He further argued that the introduction of a constitution for only a 
part of the territory of the Serbian Orthodox Church was a novel concept, unsupported 
by the extant legal and administrative order of the Serbian Orthodox Church, which 
might eventually lead to a schism from the rest of the Serbian Patriarchate.

Prof. Cavoski’s criticisms were among many other legal and administrative short-
comings that this Constitution had. Recognizing these potentially destructive deficien-
cies, the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church, as the highest 
and the only legislative body of our Church, decided to act on them at its regular 
meeting in May 2018.

In order to secure the assets and the legal position of the Serbian Orthodox Dio-
ceses in the United States of America, the Holy Assembly decided that it was neces-
sary to carry out a legal arrondation, i.e., to officially limit the geographical scope of 
the existing Constitution governing the Serbian Orthodox Church on the American 
continent.

A Reflection on the Arrondation of the 
Constitution of the Serbian Orthodox Church 
in North and South America
 By Fr. Vasilije Vranic

Continued on P. 18
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The first national Church 
Assembly, called in Serbian a 
Sabor, which I attended was 
in 1980, about six weeks after 

I was ordained a priest and assigned to my 
first parish. The latest Sabor I attended, 
in July of this year, came about six weeks 
after my retirement from active parish 
ministry. This perspective reminds us first 
that we come and go, but Christ’s Church 
continues on. We do our best during our 
time to contribute to the upbuilding of the 
Church, which is nothing less than life in 
Christ. Then, when our time is concluded, 
we move on and others take up this vital 
work.

Looking back over these past forty 
years I like to think that our Sabors have 
reflected a gradual maturing of our Serbian 
Orthodox Church here in America. In 
1980 much of the Sabor was taken up 
with questions related to division within 
the Body of Christ – the Church – and 
with legal and constitutional issues. Over 
time, thank God, many of these issues 
have been settled, at least to a large extent. 
And our Assemblies have reflected that 
reality. They evolved from largely dealing 
with financial and legislative concerns to 
taking on the more central challenges of 
what those concerns are meant to support: 
the pastoral, spiritual and educational 
work of the Church. Sabors began to be 
built around themes such as Christian 
Stewardship, living life Eucharistically and 
liturgically, education and youth work, and 
other such concerns. Standing committees 
composed of accomplished people from all 
our dioceses were formed to carry on the 
work envisioned by our hierarchs and the 
Sabors between our meetings every three 
years, and to provide our dioceses with 
resources and expertise to help them in 
their ministry.

Accompanying this shift in emphasis 
was a shift in mood. Business was, of 
course, still transacted and nuts and bolts 
housekeeping issues were discussed and 
acted upon. But over time the liturgical 
rhythm of the Church has taken on a more 
central role in the Sabor experience. Daily 
matins and vespers and Divine Liturgies 
became the context in which deliberations 
were carried out. Participants increasingly 
approached the chalice and received Holy 
Communion regularly during those days 
of the Sabor. This helped create a more 

positive atmosphere as well. We were 
increasingly reminded that the central work 
of the Church is worship, in which we are 
called to meet God and participate in His 
Life by His Grace, and that all the other 
issues and challenges we must face need to 
be understood in the context of this reality 
and must serve to further this reality.

This past Assembly/Sabor was 
the first in five years and marked the 
800th anniversary of the granting of 
autocephaly, or self-governing status, to 
the Serbian Orthodox Church. The Sunday 
Divine Liturgy at St. Sava Monastery in 
Libertyville was certainly the highpoint 
of the gathering. Many hundreds of 
people gathered around our three diocesan 
hierarchs and guest hierarchs, along with 
most of the Serbian Orthodox clergy in the 
United States and, vitally, the incorrupt 
relics of St. Mardarije of Libertyville, first 
Serbian Orthodox Bishop of America. This 
Liturgy, with its large number of faithful 
receiving the Holy Eucharist, with the 
wonderful singing in which many joined 
in, and the dinner and program which 
followed were truly a worthy celebration. 
A special gift was the presence during our 
Assembly of His Eminence Metropolitan 
Kallistos (Ware), one of the foremost 
spokesmen for Holy Orthodoxy throughout 
the world, who gave the keynote address 
and sermons and talks throughout.

The Assembly addressed a number of 
issues of importance to the everyday life 
of the Church, which were necessary if not 
particularly exciting. A presentation was 
heard from an Orthodox-owned insurance 
agency about the particular insurance needs 
and challenges of Orthodox churches, and 
contemporary concerns about pastoral and 
church board legal liability issues. This 
last concern sparked a lively exchange 
about pastoral responsibilities, including 
pastoral counseling and the Holy Mystery 
of Confession and Repentance. Clergy 
compensation is always a topic discussed. 
Surprisingly, the most contentious issue 
was a relatively innocuous reissuing of 
the existing constitution and rules and 
regulations of the portion of the Serbian 
Orthodox Church in the United States. 
To accommodate the laws governing 
religious corporations and bodies in the 
various countries, the Holy Assembly of 
Bishops on the recommendation of the 
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It is important to note here several cru-
cial points:

The arrondation of the Constitution 
of the Serbian Orthodox Church in North 
and South America was carried out at the 
regular meeting of the Holy Assembly of 
Bishops of the Serbian Orthodox Church 
at its regular session in the Patriarchate of 
Serbia in May of 2018, based upon a for-
mal proposal and motion made by the three 
Bishops from the USA. According to can-
on law of the Orthodox Church in general, 
and the governing documents of the Serbian 
Orthodox Church as a whole, the Holy As-
sembly of Bishops is the highest legislative 
authority. Therefore, the Holy Assembly 
was fully and unequivocally within its right 
to promulgate the arrondation, especial-
ly since the arrondation was proposed by 
the Bishops from the affected territories. 
According to the canons of the Orthodox 
Church in general and the constitutional 
provisions of the Serbian Orthodox Church, 
an arrondation of a diocese can take place 
only at the proposal of the ruling bishop or 
with his consent.

The Episcopal Council of the Serbian 
Bishops in North and South America (3 
bishops in the USA, 1 bishop in Canada, 
and 1 bishop in South America) all took 
part in the session of the Holy Assembly in 
May 2018, when the arrondation was pro-
mulgated.

From a legal standpoint, the arronda-
tion is not a substantive change or amend-
ment to the local Constitution, but merely a 
re-definition of its legal boundaries.

Whereas our local Constitution no 
longer includes territories of Canada and 
South-Central America, the highest hierar-
chical body of our Church on the American 
continent – the Episcopal Council – remains 
unchanged. It still numbers among its mem-
bers all five bishops: three bishops from the 
USA, one bishop from Canada, and one 
bishop from South America.

The arrondation of the Constitution in 
May 2018 to cover only the Dioceses in the 
USA ought not be blamed for the exclusion 
of the Diocese of Canada and the Diocese 
of Buenos Aires and South-Central Amer-
ica from its legal territory. Neither diocese 
was de facto ever subject to the Constitution 
of the Serbian Orthodox Church in North 
and South America. The Diocese of Canada 
has enjoyed administrative autonomy since 
1995, while the Diocese of Buenos Aires 

and the South-Central America was formed 
several years ago, i.e., years after the adop-
tion of the Constitution and has never used 
the Constitution as its governing document. 
The Diocese of South-Central America has 
used the main Constitution of the Serbian 
Orthodox Church as its governing docu-
ment and will continue to do so until it pro-
mulgates its own Statute.

As regards the Diocese of Canada, it 
adopted its own Statute as its governing 
document back in 1993. The explanation 
provided by the representatives from Can-
ada for the drafting of the Statute was that 
the Canadian legal system does not allow 
for a constitution adopted in the United 
States of America to be the highest govern-
ing document for a non-profit legal entity 
in Canada. The Holy Assembly of Bishops, 
at its meeting at the Patriarchate in 1995, 
acknowledged the argument and promul-
gated the Statute. Following the adoption 
of the Constitution of the Serbian Orthodox 
Church in North and South America in 2007 
(promulgated in 2009), the Statute was ac-
knowledged as the governing document for 
the Diocese of Canada. Therefore, de facto 
the Diocese of Canada is governed by its 
own Statute and not by the Constitution.

An additional challenge for the legal 
and administrative order of the Church on 
this continent was the founding of the Dio-
cese of South-Central America. Two prob-
lems needed to be addressed: (i) difference 
in language for official and legal commu-
nication, and (ii) differences in the legal 
systems.

An obvious and serious obstacle is the 
linguistic difference. The legal system of 
North America uses English as its official 
language, while the Latino-American coun-
tries use predominantly Spanish and some 
Portuguese.

Moreover, the provisions of the Con-
stitution seem to be unenforceable in the 
Diocese of Buenos Aires and South-Cen-
tral America, given the fact that its legal 
framework does not account for the com-
plex legal situation in that Diocese. The 
Diocese of South-Central America covers 
45 countries with very diverse legal codes 
and judicial systems (12 countries in South 
America, 7 countries in Central America 
[including Mexico], and 26 countries in the 
Caribbean).

The arrondation of the Constitution in 
May 2018 is also designed to provide the 

necessary legal protection for the assets of 
the Serbian Orthodox Church in the USA. 
Due to the American civil justice system 
and liability exposures for all churches and 
related church organizations, the Episco-
pal Council has sought expertise from in-
surance and legal experts who insure and 
provide risk protection for religious organi-
zations. In creating the voluntary property 
casualty insurance program through Guide 
One Insurance Company and insurance 
agent, Independent Insurance Systems of 
Ohio, the church is further trying to foster 
expert protection for our parish communi-
ties at local, diocesan, and national levels. 
The program provides for comprehensive 
property coverages for our physical church-
es and personal property. Moreover, the pro-
gram, also offers a wide spectrum of cover-
ages for other areas of liability for clergy, 
parish boards, parish administrative staff 
members, parish schools and the like from 
potentially destructive lawsuits, which are 
so prevalent in the American justice system. 
Due to various statutory and regulatory re-
quirements, insurance companies can only 
offer insurance policies to legal entities and 
persons in the USA. Therefore, clergy and 
church employees from dioceses outside of 
the USA cannot be covered by this insur-
ance program.

The arrondation, therefore, seeks to 
shield the church from potential lawsuits that 
might originate in Canada and South-Cen-
tral America. Such lawsuits could have seri-
ous financial repercussions for the Dioceses 
in the USA, since the 2009 Constitution of 
the Serbian Orthodox Church in North and 
South America accepted the entire North 
and South American continents as its legal/
jurisdictional territory. With the territorial 
provisions of the 2009 Constitution, but no 
real jurisdiction, the Central Council of our 
Church did not have a mechanism to secure 
the assets of the Serbian Orthodox Church 
in the USA. The arrondation adopted in 
2018 addresses that problem.

Thus, we come back to the initial crit-
icism that the existence of a Constitution 
for a large geographically defined territory, 
such as the American continent, may lead to 
a split and schism within the Church. If we 
accept that premise (which I personally do 
not, since well-drafted governing document 
always precludes such a scenario), then 
the legal arrondation and the reduction in 
the jurisdictional scope of the current Con-

A Reflection on the ARRondAtion of the constitution of the seRbiAn 
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stitution certainly ought to be viewed as a 
welcome move in a positive direction. One 
must note that in the updated version of the 
Constitution, the word “church” is replaced 
by “dioceses”. This very small, but none-
theless very important change in terminolo-
gy ensures that the ecclesial structure in the 
USA is not independent from the Serbian 
Patriarchate and that no one is trying to cre-
ate a new non-Serbian church. Moreover, 
the current terminology is fully in line with 
the provisions of the main Constitution of 
the Serbian Orthodox Church. As Prof. Ca-
voski aptly noted, the main Constitution of 
the Serbian Orthodox Church in its Article 
5, recognizes only the following legal en-
tities: “The Patriarchate, Dioceses, Church 
Congregations, Monasteries, Endowments, 
Foundations or Funds, and certain church-
es.“ Thus, the current main Constitution 
of the Serbian Orthodox Church is in full 
agreement with the modifications of the 
name – Serbian Orthodox Dioceses in the 
USA. The terminological modification 
ought to be viewed as a correction of a past 
imprecision and a move to preempt any sep-
aratist tendencies. Time will tell, but per-
haps even the governing document of the 
Serbian Orthodox Dioceses in the USA will 
be changed to a Statute or another type of 
document, which may more clearly indicate 
the inalienable unity between the Dioceses 
of the Serbian Orthodox Church in the USA 
with our Patriarchate and the Serbian Or-
thodox Church as a whole.

The corrected document is certainly 
far from perfect, but it is a step forward in 
the creation of a better-defined highest legal 
document of the Serbian Orthodox Dioces-
es in the USA. An expert Legislative Com-
mittee has been appointed by the Episcopal 
Council as was reported at the last Sabor in 
July 2019. This committee faces long and 
arduous work in its future and will certain-
ly seek input from all levels of our Church, 
both at the Diocesan and parish levels in the 
USA, as well as from the Patriarchate and 
other Church institutions in Serbia.

Nonetheless, it is my personal convic-
tion that the effort will be, first and fore-
most, to the glory of God and for the benefit 
of the Serbian Orthodox Church as a whole 
and under the constant spiritual supervision 
and protection of our great Holy Fathers 
and Enlighteners: St. Sava, St. Nicholai, St. 
Varnava, St. Mardarije, and St. Sebastian.

*  *  *
Rev. Vasilije Vranic, Ph.D., is the chair 

of Canon Law at St. Sava Serbian Orthodox 
School of Theology in Libertyville.

According to the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, the TRUTH is not a 
philosophical category nor something which can be relativized. The Truth is the Per-
son, the Person of Christ; and, therefore, the so-called criteria of objectivity cannot be 
the same as the criteria for the Truth. Our only criteria for the Truth has been, is, and 
will always be our unceasing co-suffering with the crucified Christ; but at the same 
time, it will also be our unceasing dwelling in the Light of the RISEN CHRIST, so that 
we, too, according to St. Paul, might live a new life. Let us not expect nor demand 
from the Church that she bend to the spirit of time; but let us rather make more efforts 
to immerse ourselves into blessed time. In this way, armed with faith, love, and good-
ness, we can give purpose and true quality to “our” time, which, honestly speaking, is 
not really ours after all, for it has been given to us by God. 

Protopresbyter-Stavrophor Dr. Milos Vesin

Guest Editorial, Continued From P. 3

bishops in North and South America 
recognized that the Canadian Diocese 
and the Diocese governing Latin and 
South America needed to have their 
own governing statutes. The portion 
of the Serbian Orthodox Church in the 
United States was renamed the Serbian 
Orthodox Dioceses in the United 
States, to make it clear that they do not 
constitute a separate Church but are an 
integral part of the Serbian Orthodox 
Church. All the bishops of the five 
Serbian Orthodox Dioceses in North 
and South America remain united in 
the Episcopal Council of the Church 
here, while the bishops and clergy 
and lay representatives of the three 
dioceses in the United States continue 
to form the Central Church Council. 
The minor changes simply recognized 
a reality which has actually existed for 
some time, and nothing more. It was 
unfortunate that some delegates mistook 
this for something more, even something 
sinister, and provoked a contentious 
debate. Even more unfortunately, this 
misunderstanding was carried on after 
the Sabor in some regions of the internet 
and social media, sowing unwarranted 
fears and wild speculation. Despite this, 
it was encouraging that the delegates 
voiced strong support for more frequent 
gatherings in these Assemblies, together 
with a desire for more work on issues 
such as church growth, Christian 
education, and involvement and 
retention of young people.

All in all, it seems to me that the 
story of the Serbian Orthodox in the 
Americas is one of growth, change and 
above all, maturing. There are certainly 

challenges that continue to need to be 
faced, and there will be new, as yet 
unforeseen challenges to come. Yet 
that is the ongoing story of the Church 
of God, the Body of Christ, which has 
always and will continue to face the 
challenge of being the outpost of Heaven 
in a sinful and fallen world. We of each 
generation need to learn what it means 
to belong to Christ and to serve Him, 
do His work and best communicate His 
Truth in the circumstances and reality 
which confronts us. We may sometimes 
move in fits and starts, and sometimes 
seem to backtrack a bit, but I see in the 
past forty years an increased maturity 
and an increased consciousness of our 
calling and purpose. With the inspiration 
of the Holy Spirit this process of 
maturing and discovery will continue to 
the Second and Glorious coming of our 
Lord. May God grant it!

Fr. Rade Merick

A Personal Reflection 
Continuted From P. 17
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What items are indispensable for the 
home of an Orthodox Christian?

 An Orthodox Christian home should 
not be without a vigil lamp, which should 
be lit on the eve of Sunday and Feast Days. 
There should also always be holy icons in 
the home. A home without icons is blind and 
faceless, without windows to heaven. Every 
home should have at least three icons, that 
of Christ the Savior, the Theotokos, and an 
icon of their Patron Saint ( Krsna Slava).
Without what else can we not imagine a 
true Orthodox Christian home? 

 We cannot imagine an Orthodox 
Christian home without the most holy 
book, the Bible, and an Orthodox Prayer 
Book. The Bible is the only true founda-
tion of Christian homes, for it is God’s 
Word, the Bread of life. That is why we 
should be read from it every day to learn 
the will of God and the holy virtues, which 
fill souls and homes with faith, hope and 
mutual love. 
What are the “Lives of Saints”?

 According to the words of Godly-wise 
Abba Justin, a writer and translator of the 
Lives of Saints in the Serbian language, the 
Lives of Saints are nothing else but the life 
of the Lord Christ, repeated in every saint, 
to a greater or lesser degree, in one form 
or another. It is the life of the Lord Christ 
protracted through the saints. The Lives of 
Saints are an extension of the Scripture and 
Acts of the Apostles. In them is the same 
Gospel, the same life, the same truth, the 
same love, the same faith, the same “Pow-
er from on high,” the same God and Lord. 
They show concrete examples sure paths to 
salvation, transfiguration, and all manners 
by which human nature overcomes various 
passions and sins.

Therefore besides the Scripture and 
Prayer book, Orthodox Christians especial-
ly need to study the Lives of Saints and they 
need to make every effort to emulate them 
(Besides the 12 volumes of the Lives of 
Saints, there are also abbreviated versions 
of the Lives of Saints, such as The Prologue 
of Ochrid by Bishop Nikolai.
Where does the fast come from and what 
is its purpose?

Exaltation of the Precious and Life-giving 
Cross).
Why is the prayer, “Our Father…” called 
the Lord’s prayer?  

 It is called the Lord’s Prayer because 
the Lord Himself taught the Apostles to 
pray it. The Lord, in a mystical way, sum-
marized the entire faith and all prayers in 
this prayer. Thus with the Our Father, we 
rise and go to sleep, we live and die.

The Lord’s Prayer:
Our Father, who art in heaven,
hallowed be Thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done, on earth as it is in 
heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass 
against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil one.
For Thine is the Kingdom and the power 
and the glory, of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit, now and 
ever, and unto ages of ages. Amen. (This 
conclusion is said in church only by the 
priest.)

What does it mean “Our daily bread” 
(τὸν ἐπιούσιον)?

 Saint Cyprian understands “our daily 
Bread” to mean “super-essential” Bread, 
that is, Bread that is most essential for 
Christians, Bread without which there is 
no eternal life. That means that we are here 

primarily thinking of Holy Communion, 
that is, the Body of Christ, as the Bread of 
Life. This means that every day we pray to 
commune of the Lord’s Body, and not sim-
ply to eat ordinary earthly bread. St. John 
Chrysostom interprets “daily bread” [τὸν 
ἐπιούσιον] to mean “necessary,” everyday 
bread, which again indicates that Christians 
need to be fasters and ascetics. These two 
interpretations are not mutually exclusive 
but complimentary. We firstly ask, accord-
ing to Christ’s commandment, for the Heav-
enly Kingdom, which is in Christ’s Body, 
and when God gives us Heavenly Bread, 
He will, likewise, give us earthly food in 
addition.

 We should well remember: At the be-
ginning of the Our Father we confess the 
Holy Trinity, the Father who is in Heaven, 
the Son Who is His holy Name, and His 
Kingdom, the Holy Spirit.

Bishop DANILO KRSTIC
Hieromonk AMFILOHIJE RADOVIC
Belgrade 1982 
Copyright ©Sebastian Press 2015

Orthodox Christian Catechism

no Faith iS more BeautiFul than the ChriStian Faith

 The Christian fast has its origin in the 
Lord Christ. The Lord Himself fasted for 
forty days before He began His public min-
istry, just as the prophet Moses and other 
prophets fasted before Him. The apostles 
and other Orthodox Christians have fasted 
throughout the centuries. “The Fast has 
guided all Saints in life according to God,” 
says St. Basil the Great. The first of God’s 
commandment in Paradise was about fast-
ing, i.e., self-restraint.  Therefore man’s first 
sin was against the fast. Just as both soul 
and body participate in sin, so both must 
participate in virtue and liberation from 
sin. The goal of fasting is the purification 
of the body, strengthening of the will, and 
elevation of the soul. By fasting, Christians 
unceasingly recall Christ’s suffering for 

their salvation. The true fast has two sides, 
physical and spiritual. It is comprised of 
refraining from fat and large meals, and, 
more importantly, in refraining from evil 
thoughts, desires and works. Fasting serves 
to multiply love and prayer, and the readi-
ness to carry out all the virtues of the Gos-
pel. The soul has two wings with which it 
flies to heaven: fasting and prayer. It is a 
medicine for spiritual and bodily illnesses, 
and from every demonic action. The Savior 
Himself said: “This kind does not go out ex-
cept by prayer and fasting.” With fasting, 
the soul and body are prepared to become 
a temple of the Holy Spirit. True spiritual 
life is unimaginable without fasting. There 
are long fasting periods (the Great and Holy 
Lent, the Apostles Fast, the Dormition Fast 
and the Nativity Fast) and single day fasts 
(every Wednesday and Friday except during 
compact weeks, the Eve of Theophany, the 
Beheading of St. John the Baptist, and the 
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The day started off with registration and 
pitch-in luncheon. Following lunch there 
were three short but profound presentations 
on faith and science. At 5 PM we all went to 
Vespers at the St. Sava Monastery in Liber-
tyville to be blessed by our first Bishop on 
this continent - St. Mardarije, who’s incor-
rupt relics are at the monastery. Surrounded 
by one of the oldest cemeteries in United 
States, we realized it needed some TLC, 
so we went around collecting 30 bags of 
trash. We were then invited for a pizza din-
ner at our bishop’s home across the street. 
We had the most amazing time with Bishop 
Longin, who spent over an hour answering 
questions after which he offered a great 
message to the young people, asking them 
never to forget who they are, where they 
come from and where they are going, while 
always making an effort to keep both their 
body and their soul clean and pure. After 
arriving back to the New Gracanica Monas-
tery, we sat down in a circle playing guitar, 
singing songs, and recited poetry. The night 

continued on with a discussion of several 
controversial topics.

On Sunday morning some came to 
Matins and Confession. Others slept a little 
longer and were there for the Divine Lit-
urgy. After the Divine liturgy we ate lunch 
at the hall by the lake and shortly after we 
were on our way to the Stokovic mansion 
for a presentation by our host, Mrs. Debby 
Stokovic, with a pool party afterwards. She 
talked about coming from a poor family, 
being blessed much now, and making an ef-
fort to use what God gave her to share with 
others. She also shared a personal story of 
encountering an unusual angel - something 
she first of all shared with her priest for his 
interpretation and confirmation. We went 
back to our base only to partake of a most 
delicious meal prepared by one of the par-
ticipants, using ancient Serbian cookware. 
We ate dinner outside by the lake.

The day was crowned by two short 
but great presentations. One was on min-
istries of the church (KSS, Choir, Execu-

College Student Retreat 
2019 — Midwest Diocese

tive Board, Church School, Clergy...), and 
the other was about the “Operation Storm” 
(Oluja) which the suffering Serbian people 
endured many years ago on this very day. 
The night continued by continuing on our 
discussion of several controversial topics.

Monday morning the day started with 
morning prayers in the camp chapel, and 
continued on with a lesson on monasticism 
and married life. Following a delicious 
lunch, we had the now very famous and 
popular kayak race. Much fellowship and 
fun followed. 

The final presentation was on the Di-
vine Liturgy, and unanswered questions. 
The retreat was crowned by an Akathist ser-
vice: “Glory to God for All Things”, after 
which a short sermon/message was offered 
to all present by the Diocesan Youth Direc-
tor and the Abbot of the Monastery.

Some came there for fun, others for 
emotional preparation before school be-
gins, some to learn more about and be con-
firmed in their faith, and others to meet and/
or be with people.

We believe, pray, and hope everyone 
received that which they came there for. 
Glory to God for all things, and thanks be 
to His most holy mother for her protection. 

Diocese Youth Department
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Стаза Православља

Гост Реч Уредника

Година 54  Број 3

Ушавши 14. септембра, по новом, а 1. септембра, по старом календару, у Нову 
црквену годину, отворивши још једно ново Начало Индикта, не можемо а да се не 
осврнемо на све присутнији феномен у савременом свету и човеку, а то је свеопшта трка 
и јурњава за временом. И све што брже трчимо за временом, изгледа да нам се оно све 
упорније отима и да нам све више измиче, доказујући тиме да време заправо има нас, 

а не ми време. Како смо само лако и неопростиво брзо, ми савремени хришћани, заборавили оне тако важне речи 
Светог Атанасија Великог: “Знајте, о Хришћани, да се никако не смете клањати времену, већ једино Богу.” И ево нас, 
на почетку двадесетпрвога века када, ми хришћани, чинимо управо супротно од онога чему нас је учио, саветовао 
и опомињао Свети Атанасије Велики. И то не само да се, све више и више клањамо времену, него чак “с правом” 
очекујемо, па и захтевамо да се и Црква приклони времену. Наравно, ми то лепо уобличимо па кажемо како би добро 
било да се Црква прилагоди времену, јер желимо да Црква буде у духу времена! Да ли смо свесни шта тражимо и шта 
од Цркве очекујемо? Очигледно да нисмо, јер да јесмо никада не би ни помишљали, а не још и тражили да се Црква 
поклони, потчини, подреди “духу времена”. Знамо ли ко је уопште иза “духа времена”? У сваком случају, то није Бог!

 На почетку сваке Божанствене Литургије у Православној Цркви, свештеник свечано произноси возглас: 
Благословено царство Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. На речи тог возгласа сабрана жива 
Црква, тј. народ Божији, одговара са Амин! Свако наше амин  на почетку Свете Литургије није ништа друго него наша 
потврда и наше прихватање уласка у једну нову, временом и простором неограничену димензију! Црква Литургијом, 
као и осталим службама, преображава време. Сваки покушај и сваки захтев да се Црква приклони “духу времена” 
јесте добровољни избор оног широког пута који води у душепогубно и бесповратно губљење времена. Време нам је 
дато од Бога! Дато нам је не да бисмо били бржи и успешнији од других око себе, и у тој трци се све више удаљавали 
од Бога, а и од себе самих, него нам је време подарено е да бисмо се спасавали у њему. Како? Кроз Истину и лепоту 
Христовог Крста и Његовог Васкрсења! Једино васкрсли Христос преображава све и свакога, али Он никада никога не 
присиљава. Увек и у свему поштује нашу слободну вољу, и жели једино и само наш слободан избор.

 Ретко је ко тако мудро и богословско-философски истанчано говорио о односу између Христа, времена и 
вечности као блажене памјати Архимандрит о. Јустин Поповић: “До Христа, Вечности је била сушичава претпоставка, 
од Христа она постаје телесна стварност, чулна стварност, коју руке наше опипаше, очи наше размотрише, уши наше 
чуше. Дух Вечности постаје опипљив као и дух времена. У личности Богочовека Христа време је дошло до органског 
јединства са Вечношћу, и тиме: до свог вечног смисла.” Зато је Христос постао и за навек остао: вечна провера свих 
времена, свих богова, свих људи, свих ствари. Смисао човека је да се сједини са Богочовеком, смисао времена је да се 
претопи у Вечност.”

 Православна Црква нам је, као Тело Христово, дата да бисмо у Њој остварили свој смисао и да бисмо били 
пронађени, преображени и искупљени у јединству са Богочовеком. Где се догађа тај преображај? У Светој Литургији, 
као и на свим осталим богослужењима, али и на сваком кораку, љубављу и добрим делима поплочане, наше животне 
стазе. Богослужења Православне Цркве нису дуга, јер су, не дај Боже, “музејски узорак давно прошлог и нама све 
мање познатог времена”. Не, она су дуга, јер се на њима и кроз њих време у Христу преображава у Вечност! Све што 
има своју вредност, мора да има и своје трајање. Наша богослужења нису “експрес ресторани” да би на брзину и било 
чиме утолили глад. Наше службе нам својим богатством, својим садржајем, својим светотајинским карактером пре 
свега, већ овде и сада дају предукус Царства Божијег. Свако ко од Литургије очекује нешто мање од благословеног 

Када сте последњи пут изговорили, или чули, ону, данас међу нама,
толико познату реченицу – Немам времена? Изговоривши тако нешто, јесте
ли се, можда, запитали: Да ли је време нешто што је заиста моје? Питање је 
више него умесно, јер да ли смо ми ти који имамо време, или је заправо 
обрнуто-није ли време оно што све више “има” нас?

Кроз Богослужења време у Христу се 
преображава у Вечност 

Наставак на 41. стр.
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Архијереји, свештенство и 
представници парохија и 
епархијских тела све три 

епархије Српске Православне Цркве 
у Сједињеним Америчким Државама, 
сабраше се у времену од 13. до 16. 
јула 2019. године у манастиру Нова 
Грачаница у Трећем Језеру, Илиној и у 
манастиру Светога Саве у Либертивилу, 
Илиној, на Двадесет и другом 
Црквено-народном сабору Српских 
Православних Епархија у Америци. 
Сва саборска сабрања одисала су 
хришћанским заједништвом, у молитви 
пре свега, а што као свој плод увек 
има љубав и јединство ума и срца, као 
дарове Духа Светога онима који се 
сабирају у Христово име, а у славу Бога 
Оца.  

Над овогодишњим Сабором је 
био и особити благослов јер је Сабор, 
поред молитвеног и радног дела, 
истовремено био, за нас у Америци,  и 
централна прослава Осамстогодишњице 
Аутокефалности Српске Православне 
Цркве. Посебно смо призвали 

ЗВАНИЧНО САОПШТЕЊЕ 22. ЦРКВЕНО-НАРОДНИ САБОР
СРПСКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЕПАРХИЈА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ 

ДРЖАВАМА 13. – 16. ЈУЛ 2019

Осам стотина година Аутокефалности Српске Православне Цркве:
Дар од Бога, а драгоценост народом чувана. 

молитве Светог Саве, првог Српског 
Архиепископа и Просветитеља 
Аутокефалне Српске Православне 
Цркве, као и Светог Мардарија 
Либертивилског, првог Српског 
Православног епископа у Северној 
Америци који је и подигао манастир 
Светога Саве у Либертивилу, где се 
данас покоје и његове Свете и нетљене 
мошти. Централни догађај Сабора је 
била Архијерејска Света Литургија коју, 
на платоу испред манастира Светога 
Саве у Либертивилу, а пред нетљеним 
моштима Светог Мардарија, служише 
сви наши Архијереји из Америке, уз 
саслужење сабраног свештенства и 
монаштва. Саборски делегати као и 
верни народ Божији, поклонише се 
и целиваше Свете мошти Владике 
Мардарија и баш ту, пред моштима 
Светитеља, многи се и причестише 
евхаристијским даровима.

Литургијском сабрању 
је началствовао Преосвећени 
Владика Максим, Епископ 
западно-амерички, а саслуживали 

су Њихова Преосвештенства 
Епископ новограчаничко-
средњезападноамерички Лонгин, 
домаћин Сабора, и Епископ 
источно-амерички Иринеј, као 
и Високопреосвећени Петар 
– Архиепископ чикашки и 
средњеамерички, представљајући 
Руску Православну Заграничну Цркву, 
и Његово Преосвештенство Сава- 
умироваљени  Епископ славонски. У 
Литургији су молитвено учествовали 
и на њој се, заједно са осталим 
архијерејима, и причестили, Његово 
Високопреосвештенство Архиепископ 
Димитриос, недавно умировљени 
Првојерарх Грчке Православне 
Архиепископије за Америку, и 
Његово Високопреосвештенство 
Митрополит диоклијски Калист (Вер). 
По завршетку Свете Литургије и Чина 
освећења Славског жита и колача, 
у славу и част Светог Мардарија, 
Архиепископу Димитриосу је, одлуком 
Светог Архијерејског Синода Српске 
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Православне Цркве, уручено највише 
одликовање наше Цркве – Орден 
Светога Саве првог реда, а као видни 
знак признања за његово служење 
пуноћи Православља и несебичној 
помоћи коју је пружао српском 
народу током свих деценија свог 
архипастирског служења.

Митрополит Калист (Вер), а као 
један од најеминентнијих и најречитијих 
Православних проповедника и 
предавача из протеклих шест деценија, 
а и данас, и писац небројених  дела из 
области Православног богословља и 
историје, одржао је, на самом почетку 
Сабора, предавање на тему: Осам 
стотина година Аутокефалности Српске 
Православне Цркве: Дар од Бога, а 
драгоценост народом чувана. Као што 
и доликује, предавање је у својој сржи 
имало централну тему Православног 
хришћанства, наиме – Оваплоћење Сина 
Божијег Господа Исуса Христа, Логоса 
-  Речи Божије, из Које је све постало, 
Који је поставши савршен човек у 
исто време остао и савршени Бог. Син 
Божији је то учинио да би, по речима 
Отаца Цркве, „ Бог постао оно што је 
човек, еда би човек постао оно што је 
Бог“. А Црква, као Тело Христово, на 
исти начин, ваистину у себи сабира 
оно што је Божанско са оним што је 
људско. Црква у Светој Евхаристији 
спаја небо и земљу, постајући тако  део 
времена и историје, али истовремено и 
превазилазећи време и историју. Црква 
је у овоме свету еда би нас из димензије 
пролазности, ограничене временом и 
простором, увела у Царство Божије, 
које није ограничено ни временом 
ни простором. Осам стотина година 
Аутокефалности Српске Православне 
Цркве би требало појмити управо у 
контексту чињенице да Бог дејствује и у 
историјском трајању времена  да би нас 
призвавши  спасењу, већ у овоме свету, 
учинио сапричасницима живота вечног 
у нераздељивој Тројици, у Царству 
које је, у нама, већ и овде и сада, али 
и које  ће, у слави, тек доћи. Током 
свих дана Сабора, учесници су имали 
прилику да чују и пар других излагања 
Митрополита Калиста, у којима је све 
више улазио у дубину тајне Божијег 
деловања у Цркви и кроз Цркву, а зарад 
свеопштег спасења света и човека у 
њему.

Саборски оци и делегати су имали 
посебну част и радост да је гост Сабора 
био и Високопреподобни Архимандрит  
Методије, Игуман манастира 
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Хиландара, задужбине Светога Саве и 
његовог оца Светог Симеона, манастира 
који је вековима блистао као први 
српски универзитет, а увек био и остао 
центар српске духовности на Светој 
Гори Атонској.

Овога пута је на Сабору, кроз 
посебне активности, био 
присутан и највећи број 
Српске православне омладине, 
икада присутне у раду свих 
претходних Сабора. Млади 
учесници Сабора су и кроз 
богослужбени део али и 
кроз неколико активности 
пред саборским пленумом, 
показали и доказали колико 
им је на срцу узрастање у 
меру висине раста Христовог, 
као и њихову спремност 
да послуже Богу и Цркви 
Његовој. Главни говорник 
нашој сабраној младежи био 
је осведочени Православни 
хришћанин,  у свету иначе 
познати холивудски глумац, 
Џонатан Џексон.

Радом Сабора су 
председавала сва три 
архијереја: Епископ Лонгин, 
Епископ Максим и Епископ 
Иринеј. Сабор изражава своју 
захвалност Преосвећеној 
Господи архијерејима на 
њиховом раду и труду у 
винограду Гоподњем, овде 
у Америци, и на томе што 
чувају вредности наше 
вере, литургијски живот, 
Православну традицију, 
хијерархијски и канонски 
поредак. Понављајући 
молитвене речи из Литургије, 
молимо се да их Господ и 
даље крепи, еда би у миру, 
читави, часни, здрави, 
дуговечни, правилно 
управљали речју Истине 
Твоје. Црквено-народни 
Сабор је исте молитвене жеље 
упутио и Његовој Светости 
Патријарху Српском Г. Г. Иринеју, као 
и свим отачаственим архијерејима 
Српске Православне Цркве, као и 
свим Православним епископима у овој 
земљи, али и Православним епископима 
широм васељене.

Радни део Сабора 
Разматрајући многе теме из Дненог 

реда, Сабор је, а према ономе  што је  у 

домену његових надлежности, донео и 
одговарајуће одлуке:

	• Усвојио је извештаје свих 
постојећих Сталних радних 
подобора, а у периоду од 
прошлог Сабора до сада.

	• Усвојио је сва она решења која је 

донео Централни црквени савет, 
као и она од стране Централног 
финансијског одбора, а која су 
била предложена и усвојена на 
прошлом Сабору.

	• Примио је на знање опширно 
излагање о важности 
одговарајућег осигурања, у 
вези са имовином свих наших 
епархија и њима подручних 



 The PaTh of orThodoxy Summer 2019 • 25

ЗВАНИЧНО САОПШТЕЊЕ 22-ог ЦРКВЕНО-НАРОДНОГ САБОРА, Наставак са 23. стр.

црквених општина, са посебним 
освртом на безбедност деце и 
младих. Излагање и предлоге 
су изнели г. Мајкл и Данијел 
Ерцег из Insurance Systems 
Group, који су сачинили и разне 
верзије полиса осигурања које би 

највише одговарале потребама 
Српске Православне Цркве.

	• Примио је на знање извештај 
у вези с радом Богословског 
факултета „Свети Сава“, о 
чему се повела и опсежна 
дискусија. Извештај садржи и 
одговарајуће препоруке а у вези 
са унапређењем општег стања 
факултета, као што су: оснивање 

Савета који би помагао Декану 
у вођењу административних 
и финанијских послова, даље 
проналажење позитивних 
решења у вези са факултетом, 
укључујући и питање будуће 
акредитације. Све поменуто ће 

бити урађено с благословом 
Епископског савета и Светог 
Архијерејског Синода.
	• Примио је обједињену 

верзију три до сада одвојено 
штампана Црквено-правна 
акта : 1) Устава, 2) Општих  
уредби и правила и 3) 
Заједничких уредби и правила 
за парохије и црквено-школске 
општине, сада одштампано 
као једна књига, а што је 
свим учесницима Сабора и 
подељено на дан 16. јула 2019. 
Новоодштампано издање, 
у белим корицама, садржи 
сва досадашња правна акта 
укључујући и најновије 
допуне, као и одлуке донете од 
стране Светог Архијерејског 
Сабора које су биле саставни 
део и досадашњих издања сва 
три правна акта.
	• Примио је 

извештај о надокнади 
за свештенослужитеље, 
укључујући и пензионо 
и здравствено осигурање 
свештенства. После 
дискусије и изнетих 
предлога Сабор је одлучио 
да ће, од сада, минимална 
месечна принадлежност за 
свештенослужитеље бити у 
износу од $3,200. Одлучено 
је и да се стави у задатак 
Централном  црквеном савету 
да се детаљније позабави 
темом пензионог плана,  и да 
побољша Црквени пензиони 
план који је сада  тренутно на 
снази. 

Сведочење Христа у 
Америци

Сабор је изразио своју озбиљну и 
дубоку забринутост у погледу садашњег  
стања културе и друштва у Америци. 
Будући свесни свих благослова које 
доноси живот и напредак у Сједињеним 
Америчким Државама, уз слободе и 
права која уживамо, ми смо у исто 
време, и то више него икада раније, 
свесни и озбиљних изазова који се данас 

налазе пред хришћанским моралом 
у овој земљи. Хришћански морал и 
начин живота који извире из њега дат 
нам је од Бога зарад наше помоћи и 
да бисмо се непрестано усавршавали 
у  задобијању Христоликости као 
пуноће нашег људског призива овде на 
земљи, па да тиме, Милошћу Божијом, 
задобијемо и обожење.  Црква добро 
разуме да у слободном секуларном 
друштву постоје различита веровања 
и мишљења, али Црква, истовремено, 
има и велику одговорност управо 
у правцу артикулисања и одбране 
традиционалног Православног 
погледа на свет и живот, као што 
има и задатак да тај поглед на свет и 
живот, и тај став, задржи и одбрани, 
чак и у случају ма каквог притиска 
на Цркву да се прилагоди и повинује 
савременом погледу на свет. Тај поглед 
је у супротности са оним  што Црква 
исповеда, јер савремени свет са својим 
погледима не само да често од нас 
тражи компромисе, него чак настоји и 
да елиминише наш, хришћански, поглед 
на свет и човека. 

Брак, породица и породични живот
Сведоци смо да су и институција 

породице, која је темељ сваког здравог 
друштва, а заједно са њом и брак и 
хришћанска породица мета непрестаних 
и све жешћих напада од стране све 
присутнијег притиска од стране 
друштва у целини. Значај породице 
никада не може да буде пренаглашен, 
јер се и наш Господ Исус Христос 
родио у окриљу породице у којој је, у 
Назарету, провео године детињства и 
младости, брижно вапитаван од стране 
Своје мајке, Пресвете и Приснодјеве 
Богородице Марије, као и праведног 
старца Јосифа.

Захтеви и притисци савременог 
начина живота веома брзо раслабљују 
јединство и однос  међу родитељима и 
децом, међу браћом и сестрама, као и 
у целој породици уопште. Врло често 
нас захтеви овога света, али и животне 
бриге и обавезе, спречавају да у свим 
тим изазовима,  којима је окружена 
савремена породица, видимо и шансу 
за јачање димензије светости коју 
породица носи у себи.

Разлози економске природе све 
чешће приморавају оба родитеља да 
највећи део времена, и током дана и 
током седмице, проведу ван куће – на 
својим пословима. С друге пак стране, 
разне спортске активности одводе 
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децу од куће на све чешће и све дуже 
тренинге, а што захтева велику пажњу 
око успостављања неопходног баланса 
између захтева спортских активности, 
с једне , и здравог породичног живота,  
с друге стране. Колико ли је наших 
породица у којима је недељно преподне 
више посвећено активностима сасвим 
друге природе од оних активности 
које укључују недељно богослужење 
у храму и час веронауке у Црквеној 
школи? Колико мајки и очева себе 
најчешће виде као возаче своје деце, 
јер без престанка развозе децу са једне 
активности на другу? 

Све у свему, то значи да се морамо 
још више потрудити како бисмо 
сачували наше породично огњиште, 
наш дом, као место молитве и као школу 
врлина, дакле као заиста „малу Цркву“, 
као свето место у коме је породица 
заједно на молитви, пре свега, али 
и место где учимо једни од других, 
служећи једни другима и поучавајући 
се на добрим примерима. Родитељи би, 
са вазда будном бригом, требало да се 
труде око узрастања у светости брака, и 
око јачања верности једно другоме, јер 
ће једино тако око себе моћи да створе 
атмосферу љубави и стабилности у 
којој ће онда и породица моћи да јача 
и да напредује. А „мала Црква“, што 
свака православна породица и треба 
да буде,  требало би да своју снагу и 
своје животне сокове црпи из веће и 
шире црквене заједнице, хранећи и 
снажећи се приснијим односом према 
Свемилостивом Богу, и то посебно 
у богослужењима Цркве и Светим 
тајнама, али не мање и кроз делатну 
љубав према свима у тој већој и широј 
породици, дакле у љубави према свим 
очевима, мајкама, браћи и сестрама у 
Христу.

Борба и труд око хришћанског
начина живота

Не будимо у заблуди: данас се, више 
него икада раније, у Америци води рат 
око људских душа, наших породица, 
а посебно око наше деце и омладине.  
Технолошки напредак, у чијим 
плодовима уживамо, доноси собом и 
нове изазове  у вези са очувањем здраве 
и стабилне породице, као и живота 
људи уопште. Злоупотреба Интернета, 
Фејсбука, Инстаграма, Твитера и 
осталих друштвених мрежа, ствара, 
у огромном броју људи, навике које 
нису у сагласју са нашим Православно-
хришћанским начином живота и 

здравим међуљудским односима. 
Виртуелна стварност, углавном, није 
благословена стварност. Време које 
проводимо уз мобилне телефоне и 
компјутере нас веома брзо отуђује и 
удаљава једне од других, а све услед 
недостатка живих сусрета – очи у очи. 
Комуникација коју водимо једни са 
другима се  све више и више своди 
на Фејсбук и на мејлове, док је онај 
неопходни и живи сусрет лицем у лице 
уступио место текстуалним порукама.

Телевизија, музика, интернет, 
видео-игре, друштвене мреже, као и 
остале пројаве информативних медија, 
не доминирају тек само пуким временом 
све већег броја наших савременика, 
него све чешће промовишу насиље, 
сексуални промискуитет, криминално 

понашање и сваку врсту „забаве“ 
у циљу задовољавања себичних и 
ниских порива. Морамо бити свесни 
да се као последица све веће количине 
времена које се проводи на такав начин, 
неминовно јављају: хиперактивност, 
нестрпљење, нервоза и непрестана 
потреба за забавом и стимулацијама. 
Сваки облик забаве или информисања 
који не унапређује духовни раст у 
човеку и не подстиче у њему свест о 
Боголикости, више је него штетан и 
требало би га избегавати.

Као тежак грех - прекид трудноће – 
абортус се, у све већем броју случајева, 
врши махом зарад личне удобности.  
Тамо где су се поборници легалног 
прекида трудноће некада позивали 
на то да би абортус требало да је  
„легалан, безбедан и редак“, многи 
данас, па међу њима чак и законодавци 
појединих савезних држава, заступају, 

али и промовишу, став да би абортус 
требало дозволити у сваком периоду 
трудноће, све до самог рођења детета, 
па чак и онда када је дете, будући већ 
изван мајчине утробе, способно за 
живот. Заступници таквог мишљења и 
понашања желе да се то непочинство 
не тек само дозволи, него они и јавно 
„прослављају“ најаву такве гнусобе. 
Неки чак иду и дотле да тврде да 
новорођено дете није безбедно, и да 
нема било каква права, него је зависно 
од самовоље своје мајке, и то можда уз 
савет лекара.

Учесници Сабора су свесни тога  
да Српске Православне Епархије, и 
сви наши верници у Америци, имају 
задатак, обавезу, али и призив да, 
у друштву у коме живимо,  делују 

пророчком истинољубивошћу, и да 
без страха и одано исповедају и бране 
Истину, онако како нам је Истина 
Богом откривена и како се пројављује у 
Православном хришћанству, еда  би све  
оне који желе тај глас да чују привели 
истинском животу у Христу.

У вези са горе поменутим ставом, 
Сабор поздравља сазивање Друге 
годишње Свештеничке конфренције 
о унапређењу верских слобода, у 
Вашингтону, Дисктрикт Колумбија, 
где ће, између осталих, и Православна 
Црква добити истакнуто место како би 
изразила нашу веру и наше предање, 
али и  нашу доследност животу у 
врлинама у контексту савременог света, 
као и право за слободно исповедање и 
практиковање поменутих вредности. 
У раду ове конференције учествоваће 
и Епископ источно-амерички Иринеј 
и свештеник др Василије Вранић, 

ЗВАНИЧНО САОПШТЕЊЕ 22-ог ЦРКВЕНО-НАРОДНОГ САБОРА, Наставак са 25. стр.



 The PaTh of orThodoxy Summer 2019 • 27

стручњак из области Канонског права.

О ситуацији на Косову и Метохији
У овој 2019. години, када Српска 

Православна Црква и српски народ 
обележавају Осамстогодишњицу 
Аутокефалности, Сабор са 
забринутошћу гледа на новонастали 
развој догађаја на Косову и Метохији, 
тој колевци нашег верског и 
културолошког идентитета. Немила 
ситуација је проузрокована одлукама 
Привремених приштинских институција 
о увођењу тарифних такси у износу 
од 100%  више него раније на сву робу 
која долази из централне Србије, док 
се , у исто време, дозвољава несметан 
увоз робе из Албаније без икаквог 
наплаћивања тарифних такси.

У овом тренутку, ситуација на 
северу Косова и Метохије је више него 
алармантна јер посебно погађа ионако 
осиромашено и правно незаштићено 
српско становништво, које нема 
средстава било за набавку неупоредиво 
скупље робе са југа Косова и Метохије, 
било за одлазак ван Покрајине зарад 
набавке свега што је неопходно, а 
посебно хране и лекова. Уколико се 
ова неподношљива ситуација одужи у 
недоглед, то ће неминовно допринети 
даљем исељавању преосталих Срба са 
Косова и Метохије.

Дискриминација која је заснована 
на пореклу робе, а што подсећа на неке 
мрачне странице европске историје, 
јесте једно од најтежих кршења 
људских права. Када се овоме дода и 
акција масовног паљења и уништавања 
српске робе, од пре неколико месеци,  

уз потпуно одсуство било каквих 
реакција од стране приштинских 
власти, онда је на делу вишеструко 
погоршање међуетничких односа, али 
и саме безбедности мањинског српског 
народа, на читавој територији Косова и 
Метохије, а што лако може да доведе до 
непредвидивих последица.

Сабор једногласно апелује, прво 
и пре свих, на Сједињене Америчке 
Државе и на међународну заједницу да 
разреше ову хуманитарну кризу. Овај 
апел не представља никакво мешање 
у политику, него је, изнад свега, глас 
Цркве подинут против небивалих 
облика насиља према недужним 
људима, особито против насиља које 
се чини нашим сународницима на 
северу Косова и Метохије, који су 

ускраћени за своја основна права и 
слободе, за оне вредности које се тамо 
драстично угрожавају. Наша је, пак, 
обавеза да поново покажемо на делу 
нашу пожртвовану солидарност како 
би олакшали тешко бреме страдајућих 
Православних хришћана, наше српске 
браће и сестара на Косову и Метохији, 
пружајући им нашу несебичну помоћ у 
њиховим тегобама.

Сабор, уз дужно поштовање, 
изражава своје признање амбасадорима 
Сједињених Америчких Држава, 
Организације за Европску безедност 
и сарадњу, као и Европске уније, у 
Приштини, јер су осудили, већ седмо по 
реду, скрнављење Православног гробља 
у Липљану.

О ситуацији у Црној Гори
Власти Републике Црне Горе донеле 

су 16. маја 2019. - Предлог закона о 
слободи исповедања вере и  легалном 
статусу верских заједница. Заснован на 
претходном Предлогу закона из 2015.-  
Предлог новог закона, уместо да се 
усредсреди на враћање одузете имовине, 
сада предвиђа национализацију свих 
храмова и свих верских објеката који су 
подигнути пре 1918., а што значи да ће 
ти објекти, од сада, бити укњижени као 
државно, а не као црквено власништво. 
У пракси ће, дакле, власти Црне Горе 
узети у своје власништво већину свих 
верских објеката у тој држави. Такав 
Предлог закона се доноси упркос 
чињеници да границе Црне Горе из 
оног доба нису истоветне са њеним 
данашњим границама.

Црна Гора, као секуларна држава 
у којој су цркве и верске заједнице 
одвојене од државе, данас жели да 
усвоји  Закон о верским слободама на 
основу неке умишљене „аутокефалије“, 
која није постојала чак ни у време 
када је Митрополија црногорска имала 
статус државне Цркве у Црној Гори. У 
оно доба правни систем Црне Горе је 
јасно разликовао: црквено, државно и 
владарско власништво.

Нови Предлог закона је изнет а да 
се власт претходно није консултовала 
са црквама и верским заједницама, као 
ни са невладиним а ни нерелигиозним 
организацијама, као ни са експертима,  
а поготово се није консултовала са 
Епархијама већинске Православне 
Цркве.

Сабор позива државне органе Црне 
Горе да повуку Предлог новог закона и 
да приступе сарадњи са Венецијанском 
комисијом, са црквама и верским 
заједницама и осталим заинтересованим 
субјектима, а у циљу састављања новог 
Закона о верским слободама који би био 
легалан и правичан, али и у складу са 
правним стандардима Европе.

Сабор Српских Православних 
Епархија у Сједињеним Америчким 
Државама је нераздвојни део наше 
Свете Српске Првославне Цркве, 
део који се непрестано труди да 
непоколебиво ходи  Светосавским 
путем,  по речима Светог Апостола: И 
ако страда један уд, с њим страдају сви 
удови  (1. Кор. 12,26). Увек имајући 
на уму те речи, ми обележавамо 
Осамстогодишњицу Аутокефалије 
Српске Православне Цркве, која је 
заиста: Дар од Бога, а драгоценост 
народом чувана!
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Прослава 800 година 
аутокефалности

Српске Православне Цркве
у Епархији западноамеричкој

“Савршена су само она дела која су
од Господа благословена”
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Припреме за 
прославу 800 година 
аутокефалности Српске 
Православне Цркве у 
склопу Епархијских 

Дана западноамеричке Епархије, при 
храму Светог Саве у Сан Габријелу, 
Калифорнија, почелe су већ прошле 
године. Улепшавање и уређивање 
црквене порте и сале, затим завршетак 
живописа велелепног храма, су само 
неке од припрема за јубиларну прославу 
васцеле Српске Цркве на нивоу Богом 
спасавајуће епархије западноамеричке. 
Са благословом домаћина епископа, 
господина Максима, прослава је 
започела у поподневним часовима у 
петак, 30. августа, када су часни гости, 
свештенство, монаштво и верни народ 
почели да пристижу у порту храма. 
По већ устаљеној пракси, после ручка 
одржан је семинар за свештенике, 
а предавач је био високопречасни 
архимандрит Методије, игуман Царске 
Лавре манастира Хиландара. 

Игуман Методије је говорио 
надареним светогорским речима о 
улози Свете Горе у прослави 800 
година аутокефалности Српске 
Православне Цркве. Свети Сава је био 
игуман манастира Хиландара у време 
када је био изабран за првог српског 
архиепископа, рекао је о. Методије. 
Улога Светог Саве је од великог значаја 
не само за манастир Хиландар и Српску 
Цркву, већ и за целу Свету Гору. По 
причању светогораца, када је вест о 

избору Св. Саве за архиепископа дошла 
до њих, сви су са великом радошћу 
примили ту вест, благодарећи Господу 
на том великом дару. Шта више, познато 
је да су латини заузевши Цариград, 
поставили свог епископа у јерисоску 
Епархију под чијом јурисдикцијом 
се налазила и Света Гора, а самим 
тиме, латини су захтевали да они 
врше монашење, рукоположења, итд. 
Избором Светог Саве за архиепископа, 
тај проблем са латинима и њиховим 
утицајем је решен. Свети Сава после 
хиротоније је могао да рукополаже, на 
радост свих светогорских монаха. Свети 
Сава није само тада бивао поштован од 
светогораца, него кроз целу историју 
Свете Горе, све до данашњих дана. 
Тешко је наћи манастир на Светој Гори а 
да нема фреску Светог Саве или Светог 
Симеона Мироточивог.  
  Када је игунам Методије са 
својим братством започео припрему за 
прославу 800-годишњице, увидели су 
да због обнове манастира Хиландара 
после великог пожара 2004. године, 
а која још увек траје, такву прославу 
није могуће одржати у манастиру. 
Послали су писмо Протату да се та 
прослава одржи у саборном храму 
Кареје, и самим тиме у прослави би 
учествовали сви игумани и монаштво 
Атонске Горе. Писмо из Хиландара 
је примљено са великом радошћу. 
Игуман Методије је са присутнима 
поделио један сличан доживљај за 
време прославе 200 година од упокојења 

Светог Никодима Светогорца. За 
време прославе игуман Велике Лавре, 
отац Никодим, рекао је игуману 
Методију:   “Знаш оче, Свети Сава је 
већи светитељ од Светог Никодима. 
Истина је, ја носим његово име, али 
чињеница је да је Свети Сава много 
већи светитељ.” Као што је познато, по 
избору за архиепископа, Свети Сава, 
као прву ствар коју је радио, јесте 
превод канонских и богослужбених 
књига са грчког на српски језик. Превод 
поменутих књига је вршен у манастиру 
близу Солуна. Данас у Солуну постоји 
организација по имену Центар Свете 
Горе, који има свој управни одбор 
под председништвом градоначелника 
Солуна. Игуман Медотије је, исто тако, 
са својим братством предложио да се 
прослава одржи и на овом месту. Живот 
и рад Светог Саве ће бити обележени 
и прослављени и од стране српских и 
грчких академика на месту где је Свети 
Сава преводио поменуте књиге, а самим 
тиме ће се указати на велики допринос 
Светог Саве за цело Православље.  
  У наставку свога излагања, 
Игуман Методије је указао на чињеницу 
да је Савино срце било испуњено тугом 
када је увидео да као новоизабрани 
архиепископ, мора на напусти Свету 
Гору, а где је желео да проведе свој 
живот у молитви и созерцавању 
Божије доброте и љубави. По писцима 
Савиног житија, Пресвета Богородица 
се у сну јавила Светоме Сави тешећи 

“Сви Срби треба да буду
поносни што имају Светог

Саву као свога Просветитеља и
Славу Српске Патријаршије.

Косово је Србија и
припада Српској Цркви.”

Митрополит Јосиф,
Антиохијска архиепископија
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га да је његов одлазак из Свете Горе, 
да организује Српску Цркву воља 
Божија. Са утешним речима Пресвете 
Богородице у срцу, знајући да је његов 
избор за архиепископа Божја воља, 
Свети Сава је постигао многа дела 
која ми прослављамо ове јубиларне 
године, али исто тако која ми и данас 
доживљавамо и сведочимо у животу 
наше свете Цркве. Познато нам је да 
су Свети Сава и Свети Симеон, док 
су боравили на Светој Гори, у посету 
примили старца из пустиње, а који им је 
саветовао да обнове данашњи манастир 
Хиландар за српске монахе. Они су 
то и учинили тако што су обновили 
манастир, а који и данас, после толико 
векова, постоји као монашка заједница, 
а често пута назван и први Српски 
универзитет или ‹институција› која и 
данас постоји. 

Архимандрит Георгије (Капсанис), 
блажене успомене, често би рекао, 
додао је игуман Методије, да уколико 
неко хоће нешто да уради сам по својој 
вољи Бог то допушта. Ми имамо 
слободну вољу да чинимо оно што 
желимо; на крају то може да буде, 

чак, и добро дело. Али савршена су 
само она дела која су благословена од 
ГосподаПредавање игумана Методија 
је било веома надахнуто и тиме је 
достојанствено започела прослава 
једног дивног сабрања у славу Божију 
и у славу Његовог угодника, нашег 
оца СавеНа крају, уследила су питања 
пристутних на која је игуман одговарао, 
а потом седнице Епархијског управног 
одбора и Савезног кола сестара 
Епархије западноамеричке.
Благослов Пресвете Богородице – Икона 
Тројеручица - дар манастира Хиландара
Молитвено сабрање у петак 
вече почело је уношењем иконе 
Богородице Тројеручице коју је донео 
игуман Свете српске царске лавре 
манастира Хиландара високопречасни 
архимандрит Методије са братијом. 
Икона је поклон Хиландарских монаха, 
ради благослова и духовног укрепљења 
српског народа и православних 
верника на западној обали америчког 
континента. Икону је испред храма 
примио Епископ Максим, а у храм су је 
унели парохијски свештеник, протојереј 
Предраг Бојовић и протојереј-ставрофор 
Никола Чеко из Саборног храма Светог 
Стефана Првовенчаног из Алхамбре. 
Вечерњој служби присуствовали 
су Архиепископ Сан Франциска и 
Запада г. Венијамин из Америчке 

Православне Цркве, Архиепископ 
Чикага и Средње Америке г. Петар 
из Руске Заграничне Православне 
Цркве и Eпископ Санта Росе г. Данило 
из Америчке Православне Цркве, као 
и архијереји Српске Православне 
Цркве: новограчаничко-
средњезападноамерички г. Лонгин, 
канадски г. Митрофан, диселдорфско-
немачки г. Григорије, рашко-призренски 
г. Теодосије, источноамерички Иринеј, 
бихаћко-петровачки г. Сергије, 
буеносајреско-јужноцентралноамерички 
г. Кирило, захумско-херцеговачки 
г. Димитрије, стобијски г. Давид и 
западноамерички г. Максим, домаћин 
сабрања. Ушавши у храм, многи су 
са одушевљењем, а на славу Божију, 
по први пут видели дивне фреске које 
украшавају храм Светог Саве у Сан 
Габријелу. Први део живописа храма је 
урађен мозаиком, за време свештеничке 
службе протојереја-ставрофора Петра 
Јовановића. Парохијани кажу, да је 
овако украшен Храм дар Богу, и да за 
њих завршетак живописа значи много. 
Они ће се у овом храму сабирати да 
једним срцем и умом узносе хвале Богу 
који их је благословио да буду домаћини 
ове јубиларне прославе аутокефалије 
Српске цркве.

После вечере уследио је разговор 
верног народа и свештенства са 

“Нека би Бог благословио 
Српску Патријаршију. Нека

би Бог благословио и наставио 
да благослови Српску Цркву

и нека би Бог заштитио
Цркву и земљу Србију 

неповређену и заштићену 
против сваке зле силе.”
Митрополит Јосиф, Антиохијска 

архиепископија

Прослава 800-годишњег јубилеја 
у западноамеричкој Епархији
Наставак са 29. стр.
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архијерејима на разна питања везана 
за живот у Цркви. Богослови  из 
призренске богословије са Косова 
и Метохије су такође поделили  са 
присутнима део из њиховог животног 
искуства, рекавши да су управо 
страдања нашег народа и наше светиње 
на Косову дале подстрека да управо ту 
дођу на студије, у стари царски град 
Призрен.
Дивно сабрање свих Православних 
хришћана 

У суботу, 31. августа, другог 
дана сабрања и прославе, Светом 
Архијерејском Литургијом началствовао 
је Митрополит Антиохијске 
Православне Архиепископије г. 
Јосиф уз саслуживање Митрополита 
г. Николаја (Румунска Православна 
Митрополија у Америци), 
Митрополита г. Саве питсбургшког 
(Грчка Православна Архиепископија), 
Архиепископа г. Венијамина (Америчка 
Православна Црква), Архиепископа 
г. Петра (Руска Загранична 
Црква), Епископа новограчаничко-
средњезападноамеричког г. Лонгина, 
Епископа канадског г. Митрофана, 
Епископа Санта Росе г. Данила 
(Америчка Православна Црква), 
Епископа дизелдорфског и немачког 
г. Григорија, Епископа косовског и 
метохијског г. Теодосија, Епископа 
источноамеричког г. Иринеја, 
Епископа стобијског г. Давида 
(Архиепископија охридска), Епископа 
бихаћко-петровачког г. Сергија, 
Епископа буеносаирески и јужно-
централноамерички г. Кирила, Епископ 
захумско-херцеговачког г. Димитрија и 
домаћина Епископа г. Максима.

Литургија је почела са 
благосиљањем недавно завршеног 
живописа храма, који заједно са раније 
постављеним мозаиком сада чини 
једну лепу целину на славу Божију и 
на славу првог Архиепископа Српског 
Светог Саве. Појање верног народа 
и Призренских богослова је уводило 
присутне у заједничарење са Богом 
изван временских оквира, спајајући 
небеску и овоземаљску Литургију 
у једно појање трисвете песме 
остављајући сваку животну бригу као 
они који ће примити Цара свих.

Присутни на Светој Литургији били 
су Епископи Копске Цркве, г. Ибрахим 
и Кирило из Епархије лосанђелеске, 
као и свештеник Алексије Смит, 
представник Архиепископа г. Хозеа 
Гомеза, римокатоличке Архиепископије 
лосанђелеске.

За време свечаног банкета у 
црквеној сали, Епископ г. Григорије 

осврнувши се на лепоту дивног скупа, 
је рекао, како диван парохијски храм и 
дивно сабрање свих Православних је 
најлепши одговор на љубав Светог Саве 
коју он има за наш народ, а исто тако 
ово је наш дар њему за све оно што је он 
нама дао.

Митрополит г. Филип је поздравио 
речима пуним љубави, осврћући се 
на своје три посете Србији и личном 
искуству српске духовности и лепоте 
манастира: “За време 800 година, доста 
тога се издешавало у Српској Цркви. 
Видите, молим вас, када читамо дела 
Светог Владике Николаја Жичког, 

великог светитеља и учитеља који стоји 
пред нама као један од многих примера 
богате 800-годишње поносне историје. 
Ево навешћу, као други пример, из 
живота Српске Цркве, Светог Кнеза 
Лазара, Косовског мученика. Љубљени 
у Христу, славећи 800 година, питамо 
се, а шта у наредних 800 година? 
Управо смо чули дивну проповед Светог 
Саве, а госпођа која ју је прочитала 
је то учинила најбоље на српском 

и енглеском језику. Погледајте како 
сам ја разумео ту проповед. Читајући 
монографију коју ми је дао мој брат 
у Христу, Владика Максим, питање 
које сам поставио у вези следећих 
осам стотина година, упућују ме на 
разматрање трију важних ствари. Шта 
би Свети Сава тражио у наредних 800 
година? Одговор смо чули у његовој 
проповеди. Прошло је осам стотина 
година, али његова проповед као да 
је писана данас за његов народ. Осам 
стотина година сведочења, искуства, и 
слављења Бога. Ето то би била порука 
за све вас, за све нас. Дакле, љубљени 

у Христу Српски народе, ова порука 
данас је за вас, за омладину, породице, 
старце и младе, за све вас, па и за оне 
који нису Срби као што нисам ни ја. 
Та порука је порука љубави – Божије 
љубави. Нико не може да каже да воли 
свога ближњега, а да не воли Бога, 
и обрнуто. Љубљени у Господу, овај 
прелепи храм Божји је величанствен. 
То је небо на земљи. То је оно што 
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је Свети Сава говорио. Када кажемо 
волите Бога, и када он каже да волимо 
Бога и да волимо ближњег свога, то 
значи да је Црква жива и да је вашим 
присуством у њој жива и да су људи 
са породицама у Цркви су живи... Сви 
Срби треба да буду поносни што имају 
Светог Саву као свога Просветитеља 
и Славу Српске Патријаршије. Косово 
је Србија и припада Српској Цркви. 
Када смо били на Косову осетили смо 
Божије присуство и тамо смо појали 
песме хвале Господу на православни 
начин. Нико, дакле, ни једна сила на 
земљи не може променити историју 
Божије моћи. Косово је православно 
и остаће православно заувек. Црква 
Србије не може живети без срца. Косово 
је срце Српске Цркве. Косово је на уму 
Српске Цркве. Можда у овом моменту 
се осећамо слабим и мислимо да не 
можемо учинити ништа, и сматрамо 
да је Косово припало некоме другоме, 
али, верујте ми, имајте веру и будите 
радосни и имајте јаку веру и Косово ће 
остати срце и ум Српске Цркве... Онда, 
љубљени у Христу, Српски народе, 
морате бити део Православља да би 
били Православни, јер је Православље 
вама дато и Бог вас је благословио 
Православљем да би спасао ваше и све 
душе око вас. Нека би Бог благословио 
Српску Патријаршију. Нека би Бог 
благословио и наставио да благослови 
Српску Цркву и нека би Бог заштитио 
Цркву и земљу Србију неповређену и 
заштићену против сваке зле силе. Хвала 
вам на пажњи.”

Градоначеник Сан Габријела г. 
Џејсон Пу, као почасни гост, је такође 
поздравио присутне честитајући 
и желећи много успеха парохији и 
епархији у сведочењу хришћанских 
начела. У пригодном програму свечаног 
банкета је учествовала и глумица 
Жељка Цвјетан Гортински, која је са 
посебним надахнућем и уметничком 
вештином читала проповед Светог 
Саве изговорену у манастиру Жичи 
далеке 1220. године. Фолклорна групе 
Калемегдан и група из Лас Вегаса су 
изводиле сплет кола, а попадија Биљана 
Бојовић је извела музичку селекцију 
на виолончелу. Програм је укључио и 
такмичење у беседништву посвећеном 
Св. Николају Жичком. Двоје младих, 

Анастасија Кршић и Данијел (Серафим) 
Де Ла Вега, су беседили на тему како 
представити и објаснити нашу веру 
људима који не припадају Православној 
Цркви или било којој хришћанској 
групи. Орден Светог Севастијана првог 
степена је уручен Божидару Квину, 
власнику Ополо винаријеа, који је за ову 
прославу припремио пригодно вино и 
назвао га Аутокефалија. Орден Светог 
Севастијана другог степена примили 
су Дејан и Љиљана Мишковић, Младен 
Гуша, Симеун и Драгана Радојевић и 
Видосава Ченић. Граматом су обдарени: 
Марица Благојевић, Ђорђе Дрндарски, 
Стева Николић, Милорад Тодоровић и 
Илија Чејовић. 

На крају банкета, водитељ 
свечаног програма, протојереј-
ставрофор Никола Чеко је у име 
свештенства, монаштва и верног 
народа Епархије западноамеричке 
упутио речи захвалности Епископу 
г. Максиму за његов труд, рад и 
оданост Српској Православној Цркви 
и његовој архипастирској служби у 
поменутој Епархији. Присутни народ 
је поздравио аплаузом и једногласним 
појањем Многаја љета.После банкета 
и програма уследила је Годишња 
скупштина епархије уз активно учешће 
свештенства, монаштва и делегата из 
парохија западноамеричке Епархије. 
Годишњи извештаји Епископа, 
благајника, надзорног одбора и других 
епархијских тела су поднешени и 
прихваћени од стране учесника. Игуман 
манастира Светог Германа Аљаског је 
поднео извештај о мисионарском раду 
са Америчким индијанцима.За време 
вечере која је уследила после Вечерње 
службе, Призренски богослови су 
певали одабране песме на радост свих 
гостију, а затим је следила музика уз 
играње народних кола, као и трпеза 
љубави. Дружење се наставило још пар 
сати, да би затим сви пошли на одмор 
и наставак прославе наредног дана, у 
недељу 1. септембра, 2019.

Други дан Литургијског сабрања 
прославе 800-годишњице 
аутокефалности 

У недељу, 1. септембра, служена 
је друга Архијерејска Литургија 
којом је началствовао Архиепископ 

„Молимо се да нам благи Господ подари да живимо заједно на много 
година, па и до самог Другог доласка Господњег. Нека би се наша братска 

љубав и сарадња наставили и расли у Божју славу и назидавање Цркве 
Христове молитвама Пресвете Богородице и просветитеља српскога 

народа Светога Саве и свих светих.”
Архиепископ Елпидофор, Грчка архиепископија у Америци

Грчке Православне Архиепископије 
г. Елпидофор уз саслуживање 
Митрополита Антиохијске 
Православне Архиепископије г. Јосифа, 
Митрополита г. Саве питсбургшког 
(Грчка Православна Архиепископија), 
Епископа новограчаничко-

средњезападноамеричког г. Лонгина, 
Епископа канадског г. Митрофана, 
Епископа Санта Росе г. Данила 
(Америчка Православна Црква), 
Епископа дизелдорфског и немачког 
г. Григорија, Епископа косовског и 
метохијског г. Теодосија, Епископа 
источноамеричког г. Иринеја, 
Епископа стобијског г. Давида 
(Архиепископија охридска), Епископа 

Наставак са 31. стр.

Прослава 800-годишњег јубилеја 
у западноамеричкој Епархији
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бихаћко-петровачког г. Сергија, 
Епископа буеносаиреског и јужно-
централноамеричког г. Кирила, 
Епископа захумско-херцеговачког г. 
Димитрија и домаћина Епископа г. 
Максима.На крају Свете Литургије 
Епископ г. Максим је рекао да литургија 
којом је началствовао Архиепископ г. 
Елпидофор уз саслуживање епископа, 
свештенства, ђакона, монаштва и верног 
народа уз појање хора из Фрезна и 
Призренских богослова, а која је управо 
завршена, резимира читаву прославу 
Српске аутокефалности примљене од 
стране Светог Саве у тринаестом веку. 

Епископ г. Теодосије је у име Његове 
Светости Патријарха Српског г. Иринеја 
поздравио све присутне и Епископа 
г. Максима, честитајући на дивној 
прослави и позивајући да, као и до сада, 
сви останемо на светосавском путу, а 
то је пут Христа Спаситеља који води у 
вечни живот.

У знак захвалности за дела, 

пастирску службу и сву уложену 
жртву у раду живописа и припреме за 
прославу, Архиепископ г. Елпидофор је 
уручио поруку Васељенског Патријарха 
г. Вартоломеја, да не само епископи, 
него и свештеници примају похвалне 
речи за пастирски рад и бригу за 
поверено им словесно стадо. Сходно 
тим речима Архиепископ је уручио 
парохијском свештенику протојереју 
Предрагу Бојовићу благослов и право 
ношења надпрсног крста. Ова дивна 
вест је поздрављена са радосним 
појањем Аксиос-Достојан једним гласом 
од стране свих присутних.

Као и на Литургији дан раније у 
истом храму, епископи су се саборно 
помолили за здравље патријарха 
Иринеја који се тренутно налази на 
болничком лечењу на Војномедицинској 
академији у Београду.

У свом обраћању присутним 
архијерејима и верном народу, 
архиепископ Елпидофор је саопштио 
одлуку патријарха Вартоломеја да ће 
Васељенска Патријаршија великом 
прославом у Никеји обележити осам 
векова од тренутка када је Српској 
Цркви доделила аутокефалност, 
као и да ће Његова Свесветост 
Васељенски Патријарх на прославу 
позвати Патријарха српског са свим 
архијерејима Српске Православне 
Цркве. „Преносим вам свима од 
срца најтоплије поздраве и благослов 
Свјатјејшег Васељенског Патријарха 
Вартоломеја. Народ Србије и Српска 
Православна Црква су веома драги 
Његовој Светости. Блиска братска 
веза између српских православних и 
грчких православних заједница постоје 
већ дуги низ година. Ова јединствена 
прослава нас подсећа на речи 
Псалмопевца: Како је лепо и красно 
кад сва браћа живе заједно!“, рекао 
је архиепископ Елпидофор истакавши 
да се радује дугом и блиском односу 
између Мајке Цркве Константинопоља 
и Српске Патријаршије. Васељенска 
Патријаршија је вековима спознавала 
снагу и зрелост Српске Цркве. У том 
светлу, Црква Константинопоља је и 
дала Цркви Србије прво аутономију, 
а затим аутокефалију. 1219. године у 
Саборном храму у Никеји Патријарх 
васељенски Емануил хиротонисао за 
првог Архиепископа српског монаха 
кога ми данас знамо као Просветиља 
српског - Светог Саву. „Независност 
и зрелост Српске Цркве су увек кроз 
векове бивале посведочене. Велики 
и Свети Сабор одржан у Криту 2016. 
године служи као доказ овој чињеници. 
Црква Србије је испоштовала своју 

обавезу према православном свету 
тиме што је у потпуности и свесрдачно 
учествовала у раду овог важног све-
православног Сабора. Свјатјејши 
Патријарх упућује најзахвалније 
поздраве Његовој Светости Патријарху 
Иринеју и свим архијерејима Српске 
Православне Цркве за њихово братско 
старање и верност. Заиста је добро 
и красно – и духовно корисно – за 
браћу да живе заједно!“, поручио је 
архиепископ Елпидофор и подсетио да 
је ово јединство годинама сведочено 
на много начина: „Познато је да народ 
Србије иде у Грчку ради наставка 
академских студија, али исто тако и да 
Грци иду на универзитете у Србији. 
Српски и грчки народ су такође  кроз 
историју имали јаке дипломатске везе. 
Много пута су бивали браћа у рату, као 
што је било за време револуције против 
Отоманске Империје. Та револуција је 
донела слободу вероисповести многим 
деловима Балкана. А у не тако делокој 
историји, Грчка Република је подржала 
српски народ за време њиховог 
страдања и рата 90-тих година, а после 
распада Југославије. Та братска веза 
између Грка и Срба била је дубока и 
искрена,“ истакао је Архиепископ г. 
Елпидофор нагласивши да је у овом 
свету тешко наћи бољу браћу и сестре 
од српскога народа. „Молимо се да нам 
благи Господ подари да живимо заједно 
на много година, па и до самог Другог 
доласка Господњег. Нека би се наша 
братска љубав и сарадња наставили 
и расли у Божју славу и назидавање 
Цркве Христове молитвама Пресвете 
Богородице и просветитеља српскога 
народа Светога Саве и свих светих, 
закључио је Архиепископ амерички г. 
Елпидофор.

 У част великог јубилеја Српске 
Православне Цркве неколико храмова 
у Епархији западноамеричкој је 
осликано најважнијим сценама из 
живота Светог Саве, а у најбољој 
калифорнијској винарији, чији је 
власник српског порекла, Рик Квин, 
Епархија западноамеричка је произвела 
црвено вино по имену Autocephaly 1219-
2019 (Аутокефалија 1219-2019) које се 
служило током прославе. 

Као и претходног дана призренски 
богослови су певали песаме из Старе 
Србије, а које се могу слушати на 
њиховом недавно издатом ЦД-у. 
Фолклорне и етно групе су улепшале 
програм у црквеној сали. Двоје 
учесника такмичења у беседништву 
Светог Николаја Жичког, Анастасија 
Кршић и Денијел (Серафим) Де Ла Вега 

Наставак на 34. стр.



Возљубљено свештенство, браћо и сестре у Христу, 
Пошто смо примили многобројна питања и недоумице у вези са допуњеним и јединственим издањем Устава, Општих 

правила и Једообразних правила и уредаба за парохије и црквено- школске општине Српских Православних Епархија у 
Сједињеним Америчким Државама које је објављено и као такво примљено на 22. Црквеном Сабору, дана 16. јула 2019. године, 
а затим подељено свим учесницима, налазимо за сходно да широј јавности пружимо разјашњења шта је заправо допуњено у 
поменутом издању и зашто. 

Ново издање, штампано у белим корицама, обједињује сва три горе наведена ранија документа, укључујући амандмане и 
допуњене верзије истих које су донете како на Црквеним Саборима тако и заседањима Светог Архијерејског Сабора Српске 
Православне Цркве. 

Ово је учињено у складу са одлуком Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве САС бр. 45/зап. 171 од 7./24. 
маја 2018. Поступајући по одлукама Српске Православне Цркве, ми јесмо и бићемо заувек, њена верна чеда. 

Говорећи о допунама, постоје две основне категорије: 1) промена имена (тј. промена територије на којој Устав важи), и 2) 
малобројне мање, не-суштинске допуне. Конкретне допуне и разлози њиховог настанка су следећи: 

1. Име Српска Православна Црква у Северној и Јужној Америци промењено је у Српске Православне Епархије у Сједињеним 
Америчким Државама из следећих разлога: 

а) Најпре, име је промењено да би одговарало нашем географском простирању и да без сумње потврди да смо ми 
интегрални део Српске Православне Цркве-Патријаршије са Седиштем у Београду, будући да смо Епархије Српске 
Православне Цркве, а никако посебна „Црква“; 
б) Свети Мардарије је својевремено успоставио административни центар у Либертивилу, у савезној држави Илиној, те 
стога подлежемо законима Сједињених Америчких Држава, где правни, порески и осигуравајући ентитети постају све 
више непријатељски настројени ка верским организацијама. Настављајући да функционишемо под именом које укључује 
Северну и Јужну Америку, аутоматски преузимамо правну одговорност за све активности у Епархији канадској и Епархији 

ЦРКВЕНИ САБОР СРПСКИХ ПРАВОСЛАВНИХ 
ЕПАРХИЈА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

800 година Аумокефлије Српске Православне Цркве:
“Од Бога дарована, од харода љубљена”

1. август 2019. године 
Свети Деспот Стефан Високи и Преподобна Евгенија (Лазаревић) 
ЛИБЕРТИВИЛ

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДАВАЈУЋИХ ЦРКВЕНОГ САБОРА 
У ВЕЗИ СА УСТАВОМ И ОДНОСНИМ УПРАВЉАЈУЋИМ ДОКУМЕНТИМА

Високопречасним и пречасним презвитерима и ђаконима, преподобном монаштву, члановима и 
парохијанима црквено-школских општина и мисионарских парохија Српских Православних Епархија у 
Сједињеним Америчким Државама

су примили заслужено признање из руке 
Епископа г. Максима.

Архиепископ г. Елпидофор је 
уручио икону Пресвете Тројице која је 
рађена у манастиру где је он био игуман 
пре свога избора за архиепископа 
америчког Грчке Цркве. Том приликом 
Архиепископ је објаснио како је 
иконописање Пресвете Тројице могуће 
на основу њиховог јављања Авраму 
у Старом завету описаном у књизи 
Постања, а та се икона често назива и 
Гостопримство Аврамово. И када год 
желимо да кажемо да је гостопримство 
било топло и савршено, наставио је 

Архиепископ, кажемо да је оно било 
као Аврамово гостопримство, а што 
је случај данас овде у овоме храму 
и прослави.  Хвала вам, драга моја 
српска браћо и сестре, за ово Аврамово 
гостопримство. 

Епископ г. Максим је узвратио 
на ове дивне речи Архиепископа 
захваљујући се њему на братској љубави 
и посети уручујући му монографију 
Српско хришћанско наслеђе у Америци, 
а која је управо припремљена и изашла 
из штампе за ову велику прославу 
800-годишњицу аутокефалности Српске 
Православне Цркве.

И на крају благодарне молитве, 
присутни су наставили да разговорају 
и деле утиске са ове дивне и велике 
прославе у Епархији западноамеричкој – 
јубиларне прославе која се обележава на 

нивоу целе Српске Православне Цркве, 
по епархијама и парохијама Светосавске 
Цркве.

Сабрање за Епархијске Дане 
обележено на најдостојанственији 
начин у славу Божију и хвалу Светоме 
Сави, нашем првом Архиепископу и 
Просветитељу. 

Нека би молитва за многољетствије 
и духовни напредак нашег Епископа, 
свештенства, монаштва и верног 
народа, Цркве Божије-винограда који 
засади десница Његова у Епархији 
западноамеричкој, била увек у нашим 
срцима и умовима. 

Слава Ти Боже за све! Молитвама 
Светога Саве, Светога Симеона и свих 
светих из рода нашега, Господе Исусе 
Христе Сине Божији, помилуј и спаси 
нас! Амин!
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Прослава 800-годишњег јубилеја 
у западноамеричкој Епархији

Наставак на 37. стр.
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Осврт на правну арондацију Устава Српске 
Православне Цркве у Северној и Јужној 
Америци
Протонамесник др Василије Вранић

Пре десет година, проф. 
др Коста Чавошки, 
еминентни професор на 

Правном факултету Универзитета 
у Београду, објавио је критику тада 
новопроглашеног Устава Српске 
Православне Цркве у Северној и Јужној 
Америци („Нове невоље у Цркви“, 
Печат 63, 15. мај 2009). Усвајање новог 
Устава је био коначан административно-
правни корак у залечењу раскола који 
је цепао Српску Православну Цркву 
од 1963. године. Канонско-јерархијско 
јединство је постигнуто 1992. године 
између Српске Православне Цркве у 
Америци и Канади (основана 1921. 
године од стране Светог Архијерејског 
Сабора СПЦ) и Српске Православне 
Митрополије новограчаничке – 
Епархија америчко-канадска (основана 
1992. године од стране Светог 
Архијерејског Сабора; претходно у 
расколу позната као „Слободна Епархија 
америчко-канадска“). Ова два паралелна 
ентитета имала су своје засебне уставе, 
а од уједињења (1992) до усвајања новог 
Устава (2009) руковођене су Прелазним 
Правилима, које је усвојио Свети 
Архијерејски Сабор 1992. године. 

У свом осврту на усвајање новог 
Устава, проф. Чавошки је посебно 
био критичан према стварању Српске 
Православне Цркве у Северној и 
Јужној Америци (2007) као правног 
ентитета са својим основним правним 
документом – „уставом“. Према 
његовом мишљењу то је водило ка 
одвајању Српске Православне Цркве на 
америчком континенту и омогућавало 
је сепаратистички настројенима да 
лакше спроведу издвајање епархија 
Српске Православне Цркве у Северној 
и Јужној Америци од остатка Српске 
Православне Цркве.  Проф. Чавошки 
је елоквентно заступао мишљење 
да у Српској Православној Цркви 
може постојати само један Устав, и 
то патријаршијски, којим се управља 
Српска Православна Црква у целини. 
Према његовом мишљењу, увођење 
устава за само један део Српске 
Православне Цркве је била иновација, 
неутемељена у постојећим правним и 
административним регулативама и у 
поретку Цркве. Као такво, према проф. 
Чавошком, доношење Устава СПЦ у 

Америци, могло би у будућности да 
доведе до раскола тог дела Цркве од 
остатка српске Патријаршије. 

Критике проф. Чавошког су 
указивале на само један од многих 
правних и административних 
недостатака тог Устава. Препознајући 
потенцијално разорне недостатке, 
Свети Архијерејски Сабор Српске 
Православне Цркве, као највише и 
једино законодавно тело наше Цркве, 
одлучио је да почне са решавањем тих 
недостатака на свом редовном заседању 
у мају 2018. године. 

Да би се сачувала и заштитила 
имовина и правни статус Српских 
Православних епархија у Сједињеним 
Америчким Државама, Свети 
Архијерејски Сабор је одлучио да 
је неопходно да се изврши правна 
арондација, тј. да се географски 
ограничи правна територија на 
америчком континенту коју покрива 
постојећи Устав из 2009. године. 

Овде је неопходно нагласити 
неколико важних момената: 

1. Арондација Устава Српске 
Православне Цркве у 
Северној и Јужној Америци 
је спроведена на редовном 
заседању Светог Архијерејског 
Сабора Српске Православне 
Цркве у Патријаршији српској 
у мају 2018. године, а на 
основу званичног предлога и 
захтева тројице епископа из 
САД. Према Канонском праву 
Православне Цркве уопште, а 
на основу правних регулатива 
Српске Православне Цркве, 
Свети Архијерејски Сабор је 
највише законодавно тело. 
Стога, Свети Архијерејски 
Сабор је у потпуности и без 
сумње имао право да спроведе 
арондацију, посебно узевши 
у обзир да је арондација била 
предложена од стране епископа 
о чијој се територији ради. 
Према канонима Православне 
цркве уопште и у складу са 
правним одредбама Српске 
Православне Цркве, арондација 
епархије се може спровести 
само на захтев или уз пристанак 
надлежног архијереја. 

2. Чланови Епископског савета 
српских архијереја у Северној и 
Јужној Америци (3 епископа у 
САД, 1 епископ у Канади и 1 у 
Јужној и Централној Америци) 
су сви узели учешћа у заседању 
Светог Архијерејсог Сабора 
у мају 2018. године, када је 
арондација спроведена. 

3. Са правне тачке гледишта, 
арондација није суштинска 
промена локалног Устава, већ 
само редефинисање његовог 
правног делокруга. 

4. Иако наш локални Устав више 
не укључује Канаду и Јужну и 
Централну Америку, највише 
хијерархијско тело наше Цркве 
на америчком континенту – 
Епископски савет – остаје 
неизмењен. Наиме, његови 
чланови су и даље свих пет 
епископа: три из САД, један 
из Канаде, и један из Јужне и 
Централне Америке. 

 Такође, потребно је истаћи да 
арондација Устава из маја 2018. не 
сноси одговорност за искључење 
Епархије канадске и Епархије 
буеносајреске и јужноцентрално 
америчке из своје правне територије. 
Ни једна од те две епархије се de facto 
никада није ни управљала Уставом 
Српске Православне Цркве у Северној 
и Јужној Америци. Епархија канадска 
ужива административну аутономију 
од 1995. године, док је Епархија 
буеносајреска и јужноцентрално 
америчка основана пре само неколико 
година, тј. много касније по усвајању тог 
Устава, те он никада није био коришћен 
као њен управни документ. Од свог 
оснивања та епархија се управља по 
општем Уставу Српске Православне 
Цркве и тако ће и наставити до усвајања 
сопственог Статута.

Наставак на 36. стр.
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Што се тиче Епархије канадске, она 
је усвојила сопствени Статут као свој 
основни правни документ још 1993. 
године. Као разлог за израду Статута, 
представници из Канаде су навели да 
канадски закони не дозвољавају да 
Устав донесен у САД буде основни 
правни акт непрофитног правног 
ентитета (као што је Црква) у Канади. 
Свети Архијерејски Сабор, на свом 
заседању у Патријаршији српској 1995. 
године, прихватио је ове аргументе и 
о Статут. По доношењу Устава Српске 
Православне Цркве у Северној и Јужној 
Америци 2007. године (проглашен 2009. 
године), Статут је признат као основни 
правни акт Епархије канадске. Стога 
de facto Епархија канадска се управља 
својим Статутом, а не Уставом. 

Оснивање епархије за Јужну и 
Централну Америку, донело је нове 
изазове. Требало је превазићи два 
проблема: (i) разлика у језику званичне 
и правне преписке и (ii) разлике у 
правним системима.

Језичке разлике представљале 
су очигледну и озбиљну препреку за 
правилно спровођење Устава. Правни 
систем у Америци користи енглески 
језик, док латино- америчке земље 
користе махом шпански и понегде 
португалски језик. 

Поред тога, правне регулативе 
Устава нису могле да буду спроведене 
у Епархији буеносајреској и 
јужноцентрално америчкој с обзиром 
да његови правни оквири нису могли 
да узму у обзир комплексну правну 
ситуацију те епархије. Епархија 
буеносајреска и јужноцентрално 
америчка покрива 45 земаља, са веома 
различитим правосудним системима 
(12 земаља Јужне Америке, 7 земаља 
Централне Америке [укључујући 
Мексико] и 26 земаља на Карибским 
острвима). 

Намера арондације Устава из 2018. 
је да пружи неопходну правну заштиту 
имовини Српске Православне Цркве 
у САД. Имајући у виду да амерички 
грађански правни систем и могућност 
покретања правних спорова против свих 
парохија и парохијских организација, 
Епископски савет је потражио савет од 
стручњака за осигурање и релевантне 
правне регулативе, који осигуравају 
верске организације и нуде заштиту од 
потенцијалних тужби. Покушавајући 

Осврт на правну арондацију Устава Српске 
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да унапреди правну заштиту на 
локалном, епархијском и на нивоу 
целе Америке, Црква је успоставила 
програм осигурања имовине и лица 
кроз Guide One Insurance Company 
и њиховог агента Insurance Systems 
of Ohio. Програм нуди висок ниво 
заштите за имовину наших цркава 
и личну имовину свештенства и 
запослених у Цркви. Такође, програм 
нуди широк спектар заштите за 
свештенство, парохијска управна 
тела, парохијске административне 
раднике, парохијске школе, и слично, 
од потенцијално разорних тужби, које 
су у многоме присутне у америчком 
правном систему. Због различитих 
правних и регулаторних ограничења, 
осигуравајуће компаније у САД нуде 
полисе осигурања само институцијама и 
правним субјектима. Стога, свештенство 
и црквени радници епархија изван 
САД не могу бити покривени овим 
програмом. 

Циљ арондације је, дакле, да 
заштити Цркву од потенцијалних 
судских тужби које би могле да настану 
у Канади или Јужној и Централној 
Америци. Такве тужбе би могле да 
имају озбиљне финансијске последице 
по нашу Цркву у Америци, с обзиром 
да је Устав Српске Православне Цркве у 
Северној и Јужној Америци укључивао 
као своју правну територију целокупне 
територије оба америчка континента 
(и северноамерички и јужноамерички 
континент). Са територијалним 
одредбама, али без праве јурисдикције 
над тим територијама, Централни савет 
наше Цркве није имао механизам да 
осигура имовину Српске Православне 
Цркве у САД. Арондација која је 
спроведена у мају 2018. решава тај 
проблем. 

На концу, враћамо се на првобитну 
критику да и само постојање Устава 
за већу, географски дефинисану 
територију, као што је Амерички 
континент, може да доведе до подела 
и раскола у Цркви. Ако прихватимо 
ту претпоставку (аутор овог текста ту 
претпоставку не прихвата , јер солидно 
срочен основни правни документ увек 
предупређује такав сценарио), онда 
правну арондацију и смањење подручја 
јурисдикције важећег Устава засигурно 
треба разумети као корак у добром 
правцу. 

Овде треба приметити да је у 
исправљеној верзији Устава реч 
„црква“ замењена речју „епархије“. Ова 
веома мала, али свакако веома важна 
промена у терминологији наглашава 
да црквена структура у САД није 
независна од Патријаршије српске и да 
нико не покушава да створи нову не-
српску цркву. Такође, ова промена је у 
потпуности у сагласности са одредбама 
општег Устава Српске Православне 
Цркве. Као што је проф. Чавошки 
приметио, општи Устав у свом Члану 
5 препознаје следеће правне ентитете: 
„Патријаршија, епархије, црквене 
општине, манастири, задужбине, 
самосталне установе или такви 
фондови и према црквеној намени, 
поједини храмови“. Стога, важећи 
Устав Српске Православне Цркве је у 
потпуности у складу са променама у 
називу – Српске Православне Епархије 
у САД. Терминолошку промену теба 
разумети као исправку непрецизности 
из прошлости и као покушај да се 
предупреде било какве сепаратистичке 
тенденције у будућности. Време 
ће показати, али можда ће и име 
основног управног документа Српских 
Православних Епархија у САД бити 
промењено у „Статут“ или неки други 
правни документ, који ће још јасније 
ставити до знања нераскидиво јединство 
Српских Православних Епархија у САД 
са нашом Патријаршијом, тј. целом 
Српском Православном Црквом. 

Исправљени документ је још увек 
није без мане, али је свакако значајан 
корак ка изради боље дефинисаног 
основног управног документа 
Српских Православних Епархија у 
САД. Епископски савет је основао 
Законодавни одбор, који је представљен 
на последњем Сабору у јулу 2019. 
године. Пред овим Одбором је дугачак и 
веома напоран посао, који ће изискивати 
консултације на свим нивоима Црквеног 
живота у САД, како на епархијском, 
тако и на парохијском нивоу, као и са 
Патријаршијом и другим релевантним 
институцијама. 

Ипак, уверен сам да ће тај труд 
бити најпре Богу на славу, а на корист 
целе Српске Православне Цркве, а 
под молитвеним окриљем и заштитом 
наших великих светих отаца и 
просветитеља: Св. Саве, Св. Мардарија, 
Св. Севастијана, Св. Варнаве и Св. 
Николаја. 

Протонамесник др Василије 
Вранић је предавач на катедри 
за Канонско и Црквено право на 
Богословском факултету Св. Саве у 
Либертивилу, држава Илиној 
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јужно-централноамеричкој. Такође, 
Епархија канадска и јужно-
централноамеричка могу бити 
правно одговорне за активности 
Епархија у САД; 
в) Име Српска Православна 
Црква у САД и Канади престало 
је да постоји 2007. године када је 
промењено у Српска Православна 
Црква у Сверној и Јужној Америци. 
Важно је напоменути да је 
Епархија канадска 1995. године 
усвојила и почела да примењује 
сопствени управни документ, 
Статут, који је захтевало канадско 
законодавство и који је одобрен 
од стране Светог Архијерејског 
Сабора Српске Православне 
Цркве. Од тада, Епархија канадска 
учествовала је у нашим Црквеним 
Саборима само спорадично, а у 
раду Централног Црквеног Савета 
– минимално. Од 1995. наовамо, 
канадско законодавство забранило 
је Епархији канадској да плаћа 
епархијски разрез Цетралној 
благајни која се налази у САД; 
г) Српска Православна Епархија 
буеносајреска и јужно-
централноамеричка законски је 
регистрована у Аргентини у складу 
са аргентинским законом и зато 
ће се у будућности управљати на 
основу сопственог Статута. 
Дакле, имајући у виду број 
националних/интернационалних 
правних система укључених у овај 
случај, Свети Архијерејски Сабор 
препознао је наведене чињенице 
и одобрио промену имена како би 
исто тачно осликавало тренутно 
стање наших епархија у САД и како 
бисмо се усагласили са законом 
САД и заштитили се у оквиру 
истога. То је једини разлог промене 
имена – и ништа више од тога. 

2. Ово што следи је аутентична 
листа мањих, споредних допуна, 
које су у складу са горе наведеним 
учињене зарад јасноће и ажурирања 
докумената. 
а) Промена имена Српска 
Православна Црква у Северној 
и Јужној Америци у Српске 
Православне Епархије у Сједињеним 
Америчким Државама у документу 
учињена је на основу одлуке Светог 
Архијерејског Сабора донесене 
у мају 2018. године, како би се 
територија Устава прилагодила 

Сједињеним Америчким Државама. 
б) Промене јерархијске природе 
учињене непосредно од стране 
Светог Архијерејског Сабора: 

I. Страна 41: Свети 
Архијерејски Синод замењен 
je Великим Црквеним Судом 
(Апелациониом Судом); и 

II. Страна 17: Велики Црквени 
Суд je прибројан управним 
органима; 

в) Промене јерархијске природе 
које је извршио Епископски Савет и 
одобрио Свети Архијерејски Сабор: 

I. Страна 49: Црквени Сабор 
сазива се сваких пет година, 
уместо сваке три године; и 

II. Страна 61: Сваки епископ има 
право да сазива Епархијску 
Скупштину сваке године, или 
сваке друге или треће, уместо на 
годишњем нивоу; 

г) Повесне допуне и измене: 
I. Странице 89-91: Историја 

Устава је допуњена и измењена 
како би одразила све оно што се 
догодило од штампања Устава 
(смеђа књига) 2008. године; 

II. Странице 105-107: Историја 
Општих Правила и Уредаба је 
допуњена и измењена како би 
одразила све што се догодило 
од штампања Једнообразних 
Правила и Уредаба (жута 
књига); и 

III. Странице 167-169: Историја 
Једнообразних Правила 
и Уредаба је допуњена и 
измењена како би одразила све 
што се догодило од штампања 
жуте књиге; 

д) У Једнообразним Правилима и 
Уредбама, слова а, б, в, г итд. су 
замењена бројевима, како би се 
директно подударала са енглеским 
текстом (с обзиром на разлике у 
азбучном реду); и 
ђ) Додате су слике у боји грба и 
заставе Српске Православне Цркве. 
У будућности се морају извршити 

додатна ажурирања. На пример, наш 
Устав, Једнообразна Правила и Уредбе 
не спомињу електронске облике 
комуникације или одржавање састанака 
путем телеконференција и слично. 
Настојаћемо да будемо што је више 
могуће отворени за приступ сарадње 
са нашим епархијским саветима, 
црквено-школским општинама и 

мисионарским парохијама, с обзиром да 
стручни Законодавни одбор Централног 
Црквеног Савета дорађује предложене 
измене и допуне како би вам се пружила 
могућност да пошаљете ваш повратни 
одговор пре његовог усвајања на 
следећем Црквеном Сабору. 

Оно што је јако важно, невезано за 
сам Устав, је то, да услед географских 
контура Епископски Савет Епархија 
Српске Православне Цркве у Северној, 
Централној и Јужној Америци остаје 
потпуно неокрњен, као целовито 
обједињујући, духовни и еклисиолошки 
фактор у Америци. 

Браћо и сестре, надамо се да је горе 
наведено појаснило учињене промене, 
због чега су оне извршене, као и њихову 
неопходност. Ми смо Епархије наше 
Мајке Цркве, Српске Православне 
Цркве-Патријаршије, и верни смо и под 
канонско-хијерархијским ауторитетом 
Светог Архијерејског Сабора, 
чији Председник је Православни 
Архиепископ пећки, Митрополит 
београдско-карловачки и Патријарх 
српски. 

Ваши молитвеници пред Господом, 
ЛОНГИН, Епископ 
новограчаничко-
средњезападноамерички  
МАКСИМ, Епископ 
западноамерички 
ИРИНЕЈ, Епископ 
источноамерички 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 22. 
ЦРКВЕНОГ САБОРА 
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Без чега се не може замислити дом православног 
хришћанина?

 Православни дом је незамислив без кандила, 
које треба да гори обавезно уочи недеље и Празника; 
незамислив је и без светих Икона. Дом без икона је 
слеп, безличан, без прозора ка небу. Сваки дом треба 
да има најмање три иконе: Христа Спаситеља, Мајке 
Божије и икону своје Славе. Без чега је још незамислив 
истински православни дом? – Незамислив је без 
најсветије Књиге – Светог писма и без “Православног 

молитвеника”. Свето писмо је једини прави темељ 
хришћанских домова, јер оно је – Реч Божија, Хлеб 
живота. Зато га треба свакодневно читати и из њега 
се учити вољи Божијој и светим врлинама, које 
испуњавају душе и домове вером, надом и узајамном 
љубављу.

Шта су “Житија Светих”?
 По речима богомудрог Оца Јустина, писца и 

преводиоца Житија Светих на српски, Житија Светих 
нису друго до живот Господа Христа, поновљен у 
сваком светитељу, у већој или мањој мери, у овом или 
оном облику. То је живот Господа Христа продужен 
кроз светитеље. Житија су продужетак Светог писма 

Реч катихизис је грчког порекла (κατηχέω, значи – оглашење, 
усмено поучавање, вероучење). Односи се на излагање 

основних догматских истина хришћанске православне вере и 
учење истих од стране верника за мистично заједништво са 
Богом и спасење душа. Употребљава се у катихетици за децу и 
одрасле. Књига Нема лепше вере од Хришћанске коју су написали 
блаженопочивши Епископ Г. Данило (Крстић) и јеромонах 
Амфилохије (Радовић) 1982 године, тј. садашњи Митрополит 
црногорско-приморски је идеалан пример катихетског излагања 
Православне вере. Поменута књига је по први пут издата на 
енглеском језику од стране Севастијана Прес-а, издавача књига 
западно-америчке епархије, и доступна је за куповину путем веб 
странице: www.westsrbdio.org. Стаза Православља наставља са 
штампањем делова текста у енглеској и српској секцији часописа. 

Нема лепше вере од хришћанске
Епископ Данило

Јеромонах Амфилохије

П
равославни Кат

ихизис

и Дела Апостолских. У њима је исто Еванђеље, 
исти живот, иста истина, иста љубав, иста вера, иста 
“Сила са висине”, исти Бог и Господ. У њима су на 
конкретним примерима показани сигурни путеви 
спасења, преображења и сви начини на које људска 
природа савлађује разноврсне страсти и грехе. Зато, 
поред Светог писма и Православног молитвеника, 
православни хришћани треба особито да проучавају 
Житија Светих и да се труде да се на њих угледају 
(Поред 12 томова Житија Светих о. Јустина 

Поповића, постоје 
на српском и 
сажета Житија 
Светих Владике 
Николаја, под 
називом “Охридски 
пролог”).
Откуд пост и 
чему он служи?

 Хришћански 
пост води порекло 
од Господа Христа. 
Господ је и сам 
постио четрдесет 
дана, пре него 
што је почео да 
проповеда своју 
науку, као што је 
постио пре њега 

и Пророк Мојсеј и други Пророци. Постили су и 
Апостоли и сви православни хришћани кроз векове. 
“Пост је све Свете руководио у животу по Богу”, каже 
св. Василије Велики. Прва заповест Божија у Рају 
била је заповест о посту, тј. о уздржању. Отуда је и 
први човеков грех био грех против поста. Као што 
у греху учествује и душа и тело, потребно је да и у 
врлини и ослобођењу од греха учествују обоје. Циљ 
поста је очишћење тела, јачање воље, уздизање душе. 
Постећи, хришћани се сећају непрестано Христових 
страдања за њихово спасење. Прави пост има две 
стране, телесну и духовну. Састоји се у уздржавању 
од мрсне хране и преизобилних јела, али првенствено 
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Вести из Цркве

Саслуживали су протојереј-ставрофор Недељко Лунић, протођакон 
Милован Гогић и ђакони Ненад Јаковљевић и Милан Поповић. Повод 
архијерејске службе била је канонска посета Преосвећеног Епископа 
парохији Светог Николе и окончање пастирске службе проте Недељка 
Лунића коју је обављао у виду вршиоца дужности пароха после 
упокојења проте Дениса Павићевића 7. октобра 2018. године.

 После свете Литугије одржан је и пригодан банкет у част епископа 
Лонгина и проте Недељка Лунића, као знак захвалности парохијана 
цркве Светог Николе. Нови парох прота Немања Тешић ступиће на 
дужност 1. августа 2019. године.

 Током сабрања, Владика је поздравио присутне и истакао 
ревносну и одану 54-годишњу свештенопастирску службу проте 
Недељка Лунића: Та служба била је веома плодоносна. Поред 
парохијске службе прота Недељко је био активан и у вишим црквеним 
телима: Епархијском савету и Централном црквеном савету, где је 
вршио секретарску дужност 18 година. Био је уредник црквеног листа 
Стаза Православља 37 година. И поред тога што је пензионисан 31. 
децембра 2014. године, прота Недељко је једно време администратирао 

Орден Светог Саве проти Недељку Лунићу
Његово Преосвештенство Епископ новограчаничко-
средњозападноамерички г. Лонгин началствовао је 28. јула 
2019. године светом Литургијом у храму Светог Николе у 
Брукфилду (Чикаго).

Током службене посете 
Вашингтону, Епископ источноамерички 
г. Иринеј се састао са гђицом Амандом 
Робинс, заменицом директора 
Канцеларије за односе са јавношћу Беле 
куће. Тема разговора је била предстојећа 
конференција лидера из српске 
заједнице у Америци, која ће се одржати 
на јесен у Вашингтону.

Такође, епископ Иринеј се састао 
са председавајућим Српског кокуса 
у Конгресу САД конгресменом 
Стивом Стајверсом. У срдачној 
атмосфери, епископ Иринеј је захвалио 
конгресмену Стајверсу на преузимању 
копредседавања Српским кокусом од 
пензионисаног конгресмена Теда Поа.

Епископ Иринеј је имао 
прилику да посети и канцеларију 
конгресмена Емануела Кливера, 
другог копредседавајућег Српског 
кокуса. У срдачном разговору, 
епископ Иринеј је обавестио оба 

Епископ Иринеј у службеној посети 
Вашингтону
Његово Преосвештенство Епископ источноамерички г. Иринеј разговарао је 19. јула 
2019. године у Вашингтону, током друге годишње Министарске конференције о верским 
слободама, са државним секретаром г. Мајком Помпеом и амбасадором за верске слободе у 
Стејт Департменту г. Семом Браунбеком, преноси званична интернет страница Епархије 
источноамеричке. 

конгресмена о обнављању годишњих 
састанака лидера из српске заједнице у 
Америци. Састанци ће се одржавати у 
Вашингтону, главном граду САД, где ће 
учесници имати прилике да разговарају 
са члановима оба дома Конгреса и 
другим представницима власти о 
текућим питањима и проблемима српске 
заједнице у САД и у другим деловима 
света где живе Срби.

Епископ Иринеј је током 
разговора истакао званичне ставове 
Светог Архијерејског Сабора Српске 
Православне Цркве и локалног 
Црквеног Сабора Eпархија Српске 
Православне Цркве у САД о 
проблемима српског народа и Српске 
Цркве у региону.

У раду Министарске конференције 
о верским слободама у Вашингтону 
учествовао је и први потпредседник 
Владе Србије и министар спољних 
послова г. Ивице Дачић чије 

излагање се налази на интернет 
страници Министраства спољних 
послова Републике Србије.

Наставак на 40. стр.



Литургијским сабрањем и 
заједничким служењем епископа Руске 
и Српске Православне Цркве свечано је 
прослављен празник Успења Пресвете 
Богородице у Саборном храму Руске 
Православне Цркве у Сан Франциску.

 Братским и срдачним 
гостопримством на велики хришћански 
празник који су српски и руски 

Вести из Цркве

Празник Успења Пресвете Богородице у Руском 
Саборном Храму у Сан Франциску

архијереји заједно прославили крај 
моштију Светог Јована Шангајског, 
Руска Православна Црква у Сан 
Франциску узела је учешће у 
прослави великог јубилеја - 8 векова 
аутокефалности Српске Православне 
Цркве, који Епархија западноамеричка 
прославља ове недеље.

 Светом архијерејском 

Литургијом је началствовао Његово 
Високопреосвештенство Архиепископ 
Сан Франциска и Западне Америке 
г. Кирило уз саслужење Преосвећене 
господе Епископа рашко-призренског 
г. Теодосија, западноамеричког г. 
Максима, бихаћко-петровачког г. 
Сергија, захумско-херцеговачког г. 
Димитрија, стобијског г. Давида из 
Охридске Архиепископије и сијетлског 
г. Теодосија из Руске Православне 
Цркве.

 Литургији је присуствовао 
велики број верних које су причестили 
Епископи бихаћко-петровачки г. Сергије 
и захумско-херцеговачки г. Димитрије.

 Архиепископ г. Кирило је изразио 
је своју велику радост што је заједно са 
епископима Српске Православне Цркве 
служио свету Литургију крај моштију 
Светог Јована Шангајског, честитајући 
владики Максиму на јубилејима које 
Епархија западноамеричка прославља. 
У име српских епископа, своје домаћине 
и присутни верни народ поздравио је 
Епископ рашко-призренски г. Теодосије.

 Домаћини су у част српских 
епископа приредили свечани ручак 
у Парохијском дому Катедралног 
храма у Сан Франциску, а гости су 
домаћинима срдачно захвалили песмом 
ученика Призренске богословије 
који су на радост и задовољство свих 
присутних отпевали Ој Косово, Косово и 
Подмосковске вечери.

 • The PaTh of orThodoxy  Summer 201940

парохијом Светог Ђорђа у Џолијету 
као и парохијом Светог Николе у 
Брукфилду. Служио је и у другим 
православним парохијама по потреби.

 Владика Лонгин је подсетио да је 
прота Лунић био архијерејски намесник 
чикашки више од две деценије и 
архијерејски заменик блажене успомене 
митрополита Христофора. Уследио 
је најсвечанији тренутак сабрања 
када је владика Лонгин уручио орден 
Светог Саве II степена проти Недељку 
Лунићу за његову плодну 54-годишњу 
свештенопастирску службу у Српској 
Православној Цркви у Америци.

 Имајући у виду дугогодишњу 
плодну свештенопастирску службу 
проте Недељка, Преосвећени Владика 

г. Лонгин је предложио Светом 
Архијерском Синоду да одликује проту 
Недељка Лунића орденом Светог Саве.

 После свечане доделе високог 
црквеног признања прота Недељко 
Лунић је захвалио следећим речима:

Захвалан сам Његовом 
Преосвештенству Епископу г. 
Лонгину на његовој очинској бризи за 
поверено му свештенство и епархиоте. 
Његов пастирски људски однос 
према повереном му клиру и верном 
народу Божјем заслужује сваку хвалу 
и похвалу, а као резултат тога су 
поштовање, љубав и углед који ужива 
не само у повереној му Епархији, већ 
широм Америке и Канаде, као и у 
другим епархијама којима је управљао 
или администатирао у Аустралији, 
Далмацији и Западној Америци. Његов 
умерен и сталожен начин управљања 
умирује и најузбурканије воде. Захвалан 
сам Светом Архијерејском Синоду 

који је уважио предлог Преосвећеног 
Владике г. Лонгина. Ово високо 
одликовање мене грешног и недостојног 
изазива код мене понизност, 
скрушеност и смиреност пред Господом, 
али ме и позива на подстрек за даљи 
рад и службу у Српској Православној 
Цркви на овим странама. Захваљујем 
се члановима моје породице који 
су овде присутни. Хвала управи и 
парохијанима цркве Светог Николе на 
пажњи и поштовању указаном ми за 
време моје свештенопастирске службе. 
Хвала парохијанима цркве Светог 
Ђорђа у Џолијету, где сам скоро пола 
века свога живота уткао у црквени 
живот. Хвала и парохијанима цркве 
Раванице у Детроиту и цркве Светог 
Ђорђа у Шерервилу, где сам раније 
служио, на сарадњи и оданости светој 
нам Цркви. Желим и молим се Господу 
да подари здравље и дуг живот нашем 
архипастиру епископу Лонгину.

Орден Светог Саве проти 
Недељку Лунићу
Наставак са 39. стр.



Гост Реч Уредника
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у уздржавању од рђавих мисли, жеља и дела. Пост умножава љубав и молитву и спремност на вршење свих 
еванђелских врлина. Душа има два крила којима лети небу: пост и молитву. Он је лек за душевне и телесне болести 
и од сваког демонског дејства. Сам Спаситељ је рекао: “Овај род се изгони само постом и молитвом”. Њим се душа 
и тело припремају да постану храм Духа Светога. Истински духовни живот је назамислив без поста.

   Постоје вишедневни постови (Ускршњи, Петровски, Госпојински – уочи Велике Госпојине и Божићни) и 
једнодневни (сваке среде и петка сем разрешених седмица, Крстовдан уочи Богојављења, Усековање главе св. Јована 
Претече, Воздвиженије Часног Крста).

Зашто се Оченаш назива Молитвом Господњом?
 Назива се Молитвом Господњом зато што је сам Господ научио Апостоле да се њоме моле. Господ је у њој, на 

тајанствен начин, сажео сву веру и све молитве. Зато са Оченашем треба устајати и легати, живети и умирати.
Молитва Господња
Оче наш који си на небесима, 
да је свето Име Твоје, 
да дође Царство Твоје, 
да буде воља Твоја и на земљи као и на небу;
Хлеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, 
но избави нас од Нечастивога.
Јер је Твоје Царство и сила и слава Оца и Сина и Светога Духа, сада и стално и увекове векова. Амин.
(овај завршетак у цркви говори само свештеник).

Шта значи “Хлеб насушни”, или тачније – “насуштни”?
Свети Кипријан под њим подразумева Хлеб “надсуштински”, тј. најсуштинскији за хришћане, Хлеб без кога 

им нема вечног живота. То значи, да се овде првенствено мисли на Св. Причешће тј. на Тело Христово, као Хлеб 
живота. Значи, ми сваки дан молимо да се причестимо, а не просто да се наједемо обичног хлеба земаљског. Св. 
Јован Златоусти тумачи да “насушни” значи “потребни”, свакидашњи хлеб, што опет указује да хришћани треба 
да буду испосници и подвижници. Ова два тумачења се не искључују, него узајамо допуњују. Ми прво иштемо, по 
заповести Христовој, Царство небеско које се налази у Телу Христовом, а кад нам Бог даје Хлеб небески, даће нам и 
овоземаљску храну, као додатак.

Треба добро запамтити: На почетку Оченаша ми исповедамо Свету Тројицу – Оца који је на небесима, Сина 
који је свето Име Његово, и Царство Његово, светога Духа.

Православни Катихизис, Наставак са 38. стр.

Царства, он заиста не зна ни где се 
налази, а ни шта тражи. 

 Ако су чак и многи међу нама, 
православнима, тако често спремни да 
Божије, а не наше време, поклоне разно-
разним облицима забаве, како да такву 
исту спремност немају када је у питању 
Дом Божији? Нисам већ одавно чуо 
да се неко жалио да му је двочасовна, 
или и дужа, утакмица, ма ког спорта, 
била предуга, нити да је вишечасовно 
“поклоништво” од радње до радње, 
кроз дуге и све дуже холове овдашњих 
“шопинг молова” било досадно, а и 
да не говоримо о оном тако погубном 
губљењу времена пред кутијама све 
чаробнијих моћи, без обзира да ли је 

реч о телевизору или компјутеру. Кутија 
је кутија, а као таква и нас претвара 
у кутију у коју ће стати само оно што 
је други неко наумио и припремио. 
Ми само “уживамо”! У поређењу са 
свим наведеним активностима, који 
је проценат времена који смо вољни 
да “поклонимо” Христу! Тужног ли 
парадокса! Гледамо на сваки минут који 
ћемо дати Ономе, Који нам је подарио 
сваку секунду свакога дана нашега 
живота. А још је тужније што многи 
очекују да овај брзоплети, хаотични 
и бесмислени “дух времена” продре 
и у Цркву. Такви заборављају, или, 
можда нису ни знали, да Црква није ни 
“ресторан брзе услуге”, ни “сервис за 
назови религијске потребе”, а још мање 
“друштво за умирење нагрижене етно-
савести”. Црква је Тело Христово, стуб 
и тврђава Истине!

 У Једној, Светој, Саборној и 
Апостолској Цркви, Истина није 

философска категорија, која може да се 
минимализује, или пак релативизује. 
Истина је Личност, Личност 
Христова. Немојмо зато чинити грех, 
па добронамерно тражити да се и 
Црква повинује “духу времена”, духу 
брзине, духу пролазности. Сетимо 
се наших старих који нису узалуд 
говорили: “Сачувај ме Боже ђавоље 
брзоплетости!” Уместо очекивања да 
се Црква приклони времену, поклонимо 
више пажње томе како ћемо и на шта 
употребити Богом нам даровано време. 
Трудимо се да интензивније, са више 
љубави, опраштања и добре воље у 
себи, уронимо у благословено време 
Царства, које нам се на свакој Литургији 
нуди. Једино тако ћемо заиста 
осмислити овај кратки исечак времена 
који нам је подарен и поверен нашега 
спасења ради.

Протојереј-ставрофор
др Милош Весин

Наставак са 22. стр.




