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By the grace of God
Orthodox Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade-Karlovci and Serbian Patriarch,
with the all the Hierarchs of the Serbian Orthodox Church – to all the clergy, monastics, and all the sons and daughters of our Holy Church:
grace, mercy and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, with the joyous Paschal greeting:

CHRIST IS RISEN!
INDEED HE IS RISEN!

In

“Christ is risen from dead,
trampling down death by death and
upon those in the tombs bestowing life.”
(Paschal troparion)

greeting you, dear brothers and sisters,
with the words of this all-joyous and victorious hymn of Christ’s Resurrection, we would
remind you that the Resurrection is the foundation
of the Church and the source of faith and hope in
our life on earth. Christ’s Resurrection is the seal
and crown of God’s love toward this world and
man: “…For God so loved the world that He gave
His only begotten Son, that whoever believes in
Him should not perish but have everlasting life.”
(John 3:16)
The Resurrection is a Biblical mystery, for
centuries hidden in the bosom of the Old Testament only to ﬁnally be proclaimed to the world in
the New Testament – with the Resurrection from
the dead of the God-Man Jesus Christ. (cf. Matthew 28:6)
The mystery of the Resurrection connected with the
arrival of the Messiah is foreshadowed in the books of
many prophets of the Old Testament. The great Prophet
Isaiah confesses belief in the personal and general Resurrection with words: “The dead shall rise up, and those in
the tombs shall arise,” (Isaiah 26:19) and calls all Israel to
participate in that joy of the promised Resurrection: “Rise
and sing all ye in the earth, for your dew is a healing for

them, but the land of the ungodly shall come to an end.”
(Isaiah 26:19) The Prophet David witnesses to the same
in his psalms by connecting the mystery of the Resurrection with the arrival of the Messiah. With his psalms he
afﬁrms that faith in the Resurrection is the faith of all the
righteous ones from the Old Testament, whose souls God
would not leave in Hades, “For you will not abandon my
soul to Hades, nor allow Your Holy One to see corruption,” (Psalm 15:10) directing us with this verse toward
the First Resurrected One, the Messiah – Christ. And other

prophets from the Old Testament afﬁrm the
mystery of the Resurrection. The Prophet Elijah
resurrects the son of a widow in Zarephath of
Sidon (3 Kings 17), foreshadowing with that
miracle that the reality of the Resurrection will
spread to all nations on earth (cf. Luke 4:26).
The book of Ezekiel gives us a moving preﬁguration of the general resurrection. The holy
Prophet Ezekiel, inspired by the Holy Spirit of
God, sees the bringing back to life of human
bones from the dust of the earth, bones which
will be gathered at the end of history and right
before the General Judgment of God: “Then He
said to me, ‘Prophesy to these bones and say to
them, O dry bones, hear the word of the Lord.
Thus says the Lord to these bones: Behold, I
will bring the Spirit of life upon you.’” (Ezekiel
37:4-5)
In the New Testament we can truly say that
the Resurrection is the beginning and the end,
the alpha and the omega (cf. Revelation 1:8),
for it is identiﬁed with faith in Christ: “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may
die, yet he shall live” (John 11:25). To believe in Christ
means to believe in the Resurrection.
All the miracles and signs described in the books of
the New Testament happen on Christ’s way to Golgotha
and the Resurrection. The Gospel description of Jairus’
daughter’s resurrection (cf. Matthew 9:18-26) and that of

continued on p. 5

Eastern Diocese Meets in Cleveland

Clergy and faithful of the Serbian
Orthodox Diocese of Eastern America met
under the presidency of Diocesan Bishop
His Grace Dr. Mitrophan at St. Sava Cathedral in Cleveland February 26-27. The annual Diocesan Assembly brings together all
clergy of the diocese with the congregation
board presidents and delegates from each
congregation.
Following registration the meeting began on Friday evening with the service of the
Invocation of the Holy Spirit, asking God’s
blessings and guidance in the work of the
Assembly. Receiving the blessing, the Assembly members began their ﬁrst session in
the church hall. Despite considerable snow
and ice, the Assembly had representation
from 32 churches, including 36 priests and
deacons, ten congregation board presidents,
15 delegates, two diocesan council members
and observers. All participants were provided
with copies of all written reports.
His Grace Bishop Dr. Mitrophan welcomed all those present, and gave his detailed
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report of his activities and the activities
throughout the diocese over the past year.
He especially commented upon his participation in the funeral of His Holiness Serbian
Patriarch Pavle in November and the election
and enthronement of His Holiness Serbian
Patriarch Irinej in January. He remembered
his Episcopal Deputy, Protopresbyter Dr.
Nedeljko Grgurevich, who fell asleep on
the Lord in July of last year, and expressed
his appreciation for Fr. Grgurevich’s great
contributions to the Church. His Grace recalled the important reuniﬁcation Church
Assembly-Sabor held in Canton last year,
and described the ongoing process of integrating the former New Gracanica parishes
into the Eastern Diocese, emphasizing the
need for brotherly love and patience, as well
as to work in accordance with the Church’s
administrative structure. He also exhorted
the clergy and faithful to work hard to further the educational and mission work of
the Church, and to embrace the concepts of
Christian Stewardship and to do away with
any remaining dependence on non-Christian
means of fund raising.
Bishop Mitrophan described the ongoing
improvements at St. Sava Camp Shadeland,
saying that they are an investment in our
future: our young people. He announced that
work is to be completed on the Shadeland
church by July, and that consecration of the
church has been set for the annual Diocesan
Day at Shadeland on Sunday, August 8,
when all diocesan churches in the area will
continued on p. 4

Participants in the Western American Diocesan Assembly gathered at St. Symeon
the Myrrhgusher Church in Las Vegas January 28-29. The parish’s new temple is seen
under construction in the background.

Western Diocese Meets in Las Vegas
The clergy, monastics and the lay
delegates of the Western American
Diocese, gathered this year in Las Vegas,
Nevada, began their meetings on Thursday,
January 28 with the clergy and the Circle
of Serbian Sisters conference.
The guest speaker for the two-day
gathering was professor and dean of the
Holy Cross Greek Orthodox School of
Theology in Brookline, Massachusetts, V.
Rev. Dr. Thomas FitzGerald. Fr. Thomas
was accompanied by his wife, Dr. Kyriaki
FitzGerald, who co-authored the book,
Happy in the Lord: The Beatitudes for

Everyday, that serves as an introduction
to Orthodox spirituality.
His first talk addressed the topic
‘Healing the wounds of the heart’. Fr.
Thomas outlined the pastoral approach to
the healing ministry in the parish context.
“Pastors are bearers of God’s mercy and
love”, he said, and while priests minister
to the faithful using their talents and
the pastoral training they received, it is
nonetheless, necessary to recognize their
limitations and allow the Lord to complete
all shortcomings.

continued on p. 5

PAGE TWO

THE PATH

THE PATH OF ORTHODOXY

THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH
IN NORTH AND SOUTH AMERICA

EDITORIAL STAFF

English Section Editors

V. Rev. Rade Merick, Senior Editor
530 North Fourth Street
Steubenville, OH 43952
Fax: 740-282-0313
email:radmerk@comcast.net
Rev. Milovan Katanic
65 South Keel Ridge Road
Hermitage, PA 16148
Phone:724-342-1198
email: frmilovan@stgeorgehermitage.org
V. Rev. Dr. Bratislav Krsic
3025 Denver Street
San Diego, CA 92117
Phone: 619-276-5827
email: FrBratso@aol.com

Serbian Editor

V. Rev. Nedeljko Lunich
300 Stryker Ave
Joliet, IL 60437
Fax: 815-741-1883
email: nedlunich300@comcast.net

Contributing Editor

V. Rev. Thomas Kazich
P.O. Box 371,
Grayslake, IL 60030-0371
Phone: (847) 223-4300
email: tkazich@owc.net

Technical Editor

Vesna R. Meinert
Fax: 304-842-9302
email: vgtm@earthlink.net

Business and Circulation Address
The Path of Orthodoxy
P. O. Box 883
Bridgeport, WV 26330
email: webmaster@serborth.org

The Path of Orthodoxy is a monthly publication with a double issue printed for the
months of July and August. Subscriptions are $12.50 per year for U.S. residents and $15.00
per year (U.S. funds only) for Canadian subsribers.
Letters to the editor are welcomed and encouraged. All letters and manuscripts submitted for publication must be signed and contain the author's name and address. Please
send materials through email or MS Word format.

EDITORIAL

IN CHRIST WE CAN
Contemplating the mystery of the ﬁrst martyrs’ boldness to suffering and
death leaves us astounded. How is it possible for someone to approach death with
such courage? How is it possible to let go of this life and this world and enter the
‘unknown’?

Pondering on these and similar questions is always good for it has the possibility of deepening one’s faith. For those of us who participate in the ongoing
ministries of the Church and her regular services we’ve come to know that the
martyrs received their strength from God and their faith in the Resurrection.
They saw death as a way of bringing them in the presence of the Lord which they
wholeheartedly anticipated. For them death was not entering into the ‘unknown’,
rather it was the participation and fulﬁllment of the long anticipated ‘Lord’s banquet’, that is joy, blessedness, growing from glory to glory, a life without end.

The Church Fathers use the image of the seed, and so as the seed falls on the
ground it decays and dies in the soil, but this decay becomes a cause for resurrection. Christ said: “Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the
earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit.” (John 12:24)

The Resurrection of Christ – Pascha – is God’s victory over death and sin.
It is also our passage from death to life. The Resurrection of Christ is the central
doctrine of the Apostles’ preaching. It is the source of the inexpressible joy that the
Christian soul experiences when it remembers Christ’s resurrection on the third
day. In the Pascha canon we sing: “If the bodies of the dead are not to be raised,
why was Christ raised from the dead? Why did He come? Why did He receive
ﬂesh if He were not going to resurrect it? For He did not need the ﬂesh for himself
but received it for our sake.”

Our modern society seems to be permeated with a culture of death, a culture
without resurrection. This is why we are robbed of true joy. This is why death
dominates our everyday life. The result of this understanding of life is not boldness and willingness in being martyrs or witnesses of resurrection, but rather fear
and withdrawal.
The Church historian by the name of Eusebius wrote that pagans during the
persecution under Marcus Aurelius burned the bodies of the Christian Martyrs.
Then they would throw them in the streets and scatter their ashes in the Rhone
river mocking Christians by saying: “Let’s see now if they will be resurrected and
if God can help them.” This seems to be the act of many Christians today that
choose to be cremated or who cremate their loved ones against the wish of their
loved ones. Alas, I cannot even fathom the thought of me burning my dad’s body!

The Holy Fathers of the Church say that Christ’s resurrection and all those
resurrections recorded in the Gospel accounts are afﬁrmation of our own resurrection at the second coming of Christ. Our souls and bodies will be reunited. Our
‘new’ bodies will have new attributes, that is, they will not be subject to illness,
hunger, thirst, corruption and death. Our resurrection will be our elevation to
what is perfect, for God is perfect. Our resurrection will be our elevation to a better, higher and more joyful life than what we have ever experienced in this life.
In Christ we can claim this joy and resurrection. In Christ we too can become
victorious. With His Resurrection Christ has opened the gates of Paradise.

Should we not claim and make this truth about resurrection our own? Indeed,
in Christ we can!

Protopresbyter Bratislav Bratso Krsic
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“Небеса достојно
нека се веселе,
а земља нека се
радује, да празнује
свјет сав видљиви
и невидљиви, јер
Христос устаде
весеље је вечно

Let the heavens rejoice,
and the earth be
glad, as is meet;
and let the whole
world visible and
invisible, feast; for
Christ hath risen
to everlasting joy

(Пасхални Канон, песма прва)

(Canon of Pasha,ﬁrst song)

CONSECRATION OF THE NEW CHURCH ST. BASIL OF OSTROG
IN GREENSBORO, NORTH CAROLINA
MAY 29TH AND 30TH, 2010.

Welcome!

For more information please call Fr. Dragan: phone 336-423-3230,
or Mr. Sasa Cvijetic: phone 919-599-8489.

Освећење новоподигнутог храма у Гринзбору, Северна Каролина,
29. и 30. мај 2010. године

Добродошли!

За више информација молимо вас позовите о. Драгана на телефон 336-423-3230,
или Г. Сашу Цвијетић на телефон 919-599-8489.

Bishop Artemije appeals for unity;
pledges to accept Church’s decision
In his ﬁrst public statement following
his suspension as head of the Diocese of
Raska-Prizren and Kosovo-Metohija, His
Grace Bishop Artemije said, “I am prepared
to accept the decisions of the Synod of the
Serbian Orthodox Church, although I do not
agree with them.” In his statement Bishop
Artemije called for unity in the Church.
The Holy Synod relieved Bishop Artemije of his duties in the administration
of the diocese on February 13 pending an
investigation of alleged financial irregularities by some of his subordinates. Bishop
Atanasije (Jevtic), retired Bishop of Zahumlje-Hercegovina, was appointed temporary
administrator of the Kosovo diocese. Bishop
Artemije has not been suspended from serving liturgically.
Speaking at Monastery Gracanica,
Bishop Artemije said that he accepts the decisions of the Holy Synod, although he does
not agree with them, in the expectation that
the Assembly of Bishops, the ﬁnal arbiter of
the case, will adopt the most suitable solution
with respect to his dismissal and possible
abuses in the operation of the Diocese of
Raska and Prizren.
“I maintain the position that it is most
important to preserve the unity of the Serbian
Orthodox Church. I have told the Synod that
I can never accept nor can anyone force me
to tear the fabric of the Church of Saint Sava,

that is, to create a schism,” said the Bishop.
“This message should also serve as a guide
to all those who, using our name and our
present position, are creating the impression
that Bishop Artemije and some of his supporters are creating a schism in the SOC,”
said the Bishop.
The statement coincided with a visit
to Gracanica Monastery by Synod member
Bishop Grigorije and the Serbian government’s Minister for Religion Bogoljub
Sijakovic on February 26.
Bishop Artemije said that “a great deal
of commotion” had been raised in the media
about his dismissal. He called on all those
who respect and love him, and who, he said,
represent no small number, to come to terms
with the fact that he accepts and remains in
obedience to the Serbian Orthodox Church,
and to demonstrate solidarity and love both
towards him and above all towards the
Church.
“I think that this problem that has
emerged will be legitimately resolved by
the Assembly of Bishops. Until then, things
should be examined in peace, without
commotion. Government bodies are also
involved. Let them examine all the facts, and
then the Assembly will ﬁnd the most suitable solution on the basis of its ﬁndings, the
canons and the Constitution of the Serbian
Orthodox Church,” said Bishop Artemije.

Patriarch’s Enthronement
at Pec Postponed

BELGRADE, March 1—The Holy
Synod of the Serbian Orthodox Church
has announced that the enthronement of
His Holiness Serbian Patriarch Irinej at the
Patriarchate of Pec has been postponed.
The enthronement in the ancient see of the
Patriarchs of the Serbian Orthodox Church,
originally set for late April, was postponed
due to the need for additional time for “adequate organizational and logistical preparation for this important spiritual event,” said
the statement.
It was also done to give potential
guests and representatives of other Orthodox
Churches time to make necessary scheduling

VISIT US ONLINE AT

arrangements.
Patriarch Irinej was elected as the “Orthodox Archbishop of Pec, Metropolitan of
Belgrade-Karlovci and Serbian Patriarch” on
January 22 and was enthroned at the Belgrade
Cathedral the following day.
A second enthronement at the historic
see of the Serbian Patriarchs at Pec in Kosovo
and Metohija is customary to indicate the
continuity of the modern Patriarchate with
the ancient autocephalous Serbian Orthodox
Church which was headquartered there.
The date for the enthronement at Pec
remains to be announced.
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Bishop Longin in Troy, MI
“For we ought to receive every one whom the
Master of the house sends to be over the household, as we would do Him that sent him. It is
manifest, therefore, that we should look upon
the bishop even as we would look upon the Lord
Himself.”
St. Ignatius the God-bearer, Epistle to Ephesians
Rare are the Church writers who could write so clearly
and beautifully about the role of the bishop in the Church
and what he represents, as St. Ignatius the God-bearer did
in his epistles.
Appointed from on high, rather than by some earthly
authority (for the Holy Spirit governs the Church), our
hierarchs are to be revered as the successors of the grace of
the Holy Apostles. Naturally, bishops are not worshipped as
idols or infallible demigods, but to deny them authority in
the Church, bestowed upon them by God Himself, would be
equal to blasphemy against the Holy Spirit. As St. Ignatius
writes to the Magnesians: in honor of God “the Father of
Jesus Christ”, Who is “the Bishop of all”, we show respect
to our hierarchs.
On the second Sunday of Great Lent, February 28th,
the faithful people of St. Petka Serbian Orthodox Church
– “Vratnica” in Troy, Michigan, showed not only respect,
but also great love to their hierarch when they received His
Grace Bishop Longin. This was the ﬁrst archpastoral visit of
His Grace as the ruling bishop, as well as his ﬁrst ever visit to
St. Petka church, which was consecrated in October, 2005.
The faithful ﬂocked to welcome their shepherd and spiritual father. First in line to greet His Grace were the children
from the parish school who offered him bread and salt. The
church was bright and beautifully prepared for the occasion,
like a young bride.
His Grace served Divine Hierarchical Liturgy in the
temple. Along with the parish priest, Fr. Kristijan Petrovich,
other concelebrants were V.Rev. Stavrophor Miosav Djindjilovich, rector of the Serbian Orthodox Church of St. George
in Monroe, V. Rev. Stavrophor Zivko Kajevic, rector of the
Serbian Orthodox Church of St. Steven of Dechani in Warren, Fr. Andrei Alexeyev, and deacons Nikolaj Kostur and
Ivan Feloniuk. The clergy served piously and solemnly; the
St. Petka church choir prayerfully sang the responses; and
all the faithful followed the service in silence and devotion,
some even in tears. Everyone was reveling in spiritual joy,
as if it were already Pascha.
Again, St. Ignatius reveals to us the source of this general
elation, when he says to the Ephesians, “For if the prayer of
one or two possesses such power, that Christ stands in the
midst of them, how much more will the prayer of the Bishop
and of the whole Church, ascending up in harmony to God,

Bishop Longin made his ﬁrst archpastoral visit to St.
Petka Church in Troy, MI February 28. His Grace were
the children from the parish school who offered him bread
and salt.
prevail for the granting of their petitions in Christ!”
Truly, we were reminded that “God is with us!” The
wide solea was too small to receive all those who wished to
partake of Holy Communion. It was especially moving to
see many children, who crowded around the Holy Chalice
like little chicks.
With utmost attention, the faithful absorbed the wise and
God-inspired words of Bishop Longin’s sermon. His Grace
spoke about fasting, repentance and growing in spiritual
life. Particularly soul-proﬁting was the advice to the faithful concerning confession. His Grace said that people often
are in distress because they feel like they are confessing the
same things over and again. However, one can never stagnate
– we are always either getting closer to God or moving away
from Him. We should examine our life and actions carefully
to determine where we are spiritually.
What made everyone’s cup of joy overﬂow was the
presence of V. Rev. Stavrophor Stevan Petrovich – who is

lovingly called “Dedo-pop” (Grandpa-priest). He was the ﬁrst
and only priest of this community for many years, and has
been retired for ﬁve years. Fr. Stevan has not been coming
to the church for a while now, due to illness and old age, but
his effort to come this time made the occasion all the more
memorable.
In the old country (the area around Tetovo, present
FYRO Macedonia), Fr. Stevan suffered for the Faith and
was imprisoned by the Communist regime. Upon coming
to America, in the late sixties, he was the one who gathered
the faithful and inspired them to form a parish and build
the church. He tirelessly worked to spark the ﬂame of the
Holy Spirit in people, enlightening the faithful with his ﬁery
sermons and fearless confession of the Faith. Now 91 years
old, Fr. Stevan showed himself once more as an example to
all by standing during the whole service.
Bishop Longin ﬁnished his sermon with a few chosen
words about Fr. Stevan’s confession of Faith and his role in
building the temple of St. Petka. His Grace warned everyone
to beware of the human common illness of envy, when people
are ready and willing to comfort others and share in their sorrow, but they ﬁnd it hard to say “congratulations” and rejoice
at others’ success. In the end, Bishop Longin presented Fr.
Stevan with a Hierarchal Gramata for his life-long dedicated
work in the Lord’s ﬁeld.
Thanking His Grace for the honor of his visit, parish
priest, Fr. Kristijan, on behalf of the entire congregation,
wished His Grace many years as their shepherd and presented him with a gift from the St. Petka parish family – an
intricately adorned bishop’s staff.
After the Divine Liturgy everyone tasted of the feast of
love served in the vestibule of the church. The lunch was truly
a joint effort by the parishioners, who all brought traditional
Serbian lenten dishes and desserts. His Grace expressed his
amazement with the beauty of the temple and his sincere
hope that soon it will be accompanied by a much-needed,
equally beautiful church hall.
Bishop Longin took the time also to talk with the people
and take pictures with them. After receiving the archpastoral
blessing from His Grace, everyone’s heart was full. With
such disposition of the soul, the faithful are strengthened
to continue in their lenten effort and to worthily greet the
glorious Feast of our Lord’s Resurrection.
To our Bishop Longin – Many Years!
To our Lord God – glory and praise forever!
Popadija Aleksandra Petrovich
P.S. More pictures and videos of the event are available on the website of St. Petka church: www.saintpetka.
org

Bishop leads St. Petersburg Deanery events
His Grace Bishop Dr. Mitrophan led the St. Petersburg
Deanery’s Third Annual Christian Education Meeting on
Saturday March 13, 2010 at the St. Sava Serbian Orthodox
Church in St. Petersburg, Florida. The Deanery Meeting was
scheduled in conjunction with the Clergy Confession for the
Deanery. This Deanery continues to expand and grow.
His Grace ofﬁciated at the Hierarchical Divine Liturgy
during which St. Sava School of Theology graduate Bosko
Stojanovic was ordained to the Holy Diaconate. The next
day he would be ordained as a Presbyter. Serving with His
Grace were Very Reverend Stavrophor Miloje Raicevich,
Very Reverend Stavrophor Jovan Todorovich, Very Reverend
Svetozar Veselinovich, Very Reverend Stephen Zaremba,
Very Reverend Dr. Rodney Torbic and Reverend Father

Ljubisa Brnjos. Sub-deacon Mark Gaydos assisted in the altar
with several altar servers including sons of Prota Zaremba
and Father Brnjos.
Protopresbyter Stephen Zaremba hosted the Deanery
meeting and warmly welcomed the participants. Reports on
church school classes and programs were presented from
each of the parishes of the Deanery. The Deanery consists
of parishes in Atlanta, Georgia; Greensboro and Charlotte,
North Carolina and Florida parishes in Jacksonville, Orlando,
St. Petersburg, North Miami, North Port and Clearwater.
In addition to the clergy previously mentioned, the following individuals also participated in the meeting: Father
Dragan Zaric (North Carolina), Father Sasa Turkic, Father
Stanislav Kravljaca, Father Dragan Zaric (North Port),
Protinica Svetlana Zaremba, Popadija Natasha
Brnjos and Pete Puhar.
Dean Dimitrijevic was on
hand to photograph the
proceedings.
The written reports
of each of the parishes in
the Deanery describing
their Christian education
efforts will be published
in booklet form and distributed to other Deaneries
in the Diocese. A general
discussion on Christian
education in the Deanery
was a vital part of the current meeting and of each
Deanery Meeting in the
Diocese.
His Grace Bishop Dr.
Mitrophan consistently
schedules and participates
Participants in the St. Petersburg Deanery’s third annual Christian Education meeting in the Deanery meetings
throughout the Diocese
are seen at St. Sava Church in St. Petersburg, FL on March 13.
reﬂecting the high priority

Bosko Stojanovic reads his oath as he is ordained by
His Grace Bishop Dr. Mitrophan to the Holy Diaconate at
St. Sava Church in St. Petersburg, FL March 13. He was
ordained to the Holy Priesthood the following day. At left is
Protopresbyter Stavrophor Jovan Todorovich.
that exists for Christian education. The primary importance of
adults and children consistently attending and participating in
the Divine Liturgy was stressed throughout this meeting.
The gracious hospitality of the St. Sava Church was
recognized. Host priest Prota Zaremba and the parish workers
preparing the luncheon were thanked for their efforts.
Father Rodney Torbic
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Shadeland Church Consecration
at Diocese Day on Aug. 8
His Grace Bishop Dr. Mitrophan is pleased to announce that the Consecration of the
Most Holy Mother of God Monastery Church at Shadeland is scheduled for Diocesan Day,
August 8, 2010.
Work on the Monastery Church is underway and expected to be completed this summer. The Consecration will be a time of great joy and thanksgiving. This is one more sign
of growth and blessings from God.
In recent years, two new dormitories and a residence for the Kolo workers have been
constructed. One of the older dormitories was renovated to house adult volunteers.
The completion of the Monastery Church has long been planned and anticipated.
The completed Monastery Church will better serve the needs of the increasing number of
faithful using Shadeland throughout the year.
A full Diocesan Day schedule will be forthcoming. All area Serbian Orthodox churches
will be closed that day to enable as many as possible to attend the consecration and Diocesan
Day. Please save the date and plan to travel to Shadeland for the Consecration and Diocesan
Day celebration.

RESOLUTIONS

of the Annual Assembly of the
Serbian Orthodox Diocese of Eastern America
February 26-27, 2010
The clergy and congregation representatives of the Serbian Orthodox Diocese of
Eastern America, gathered at the annual Diocesan Assembly held at St. Sava Cathedral
in Cleveland, Ohio on February 26-27, 2010 under the omophorion of their Archpastor
Rt. Rev. Bishop Dr. Mitrophan, adopted the following resolutions:
1.

2.

3.

The words of His Holiness Patriarch Pavle of blessed memory are still fresh in
our minds: “Let our words be mild, but our arguments powerful.” Because of our
belief in the resurrection we continue to experience a joyful sadness at his translation into the heavenly Church. May God grant his soul blessed repose!
The All-Merciful Lord ﬁlled us with spiritual joy when the Holy Assembly of
Bishops of the Serbian Orthodox Church, in its concern for the unity of the Patriarchate, elected by the Holy Spirit as our Church’s 45th Patriarch His Grace Irinej,
long-time bishop of the diocese of Nis.
We welcome his election and sincerely greet His Holiness Patriarch Irinej,
praying that our Lord and Savior Jesus Christ may grant him health and wisdom
that he may successfully guide the ship of the Serbian Orthodox Church through
the stormy waters of the new world order.
Many years, Holy Master!

We remain extremely concerned about the crisis in the Serbian province of
Kosovo and Metohije. This Diocese has consistently supported the stand of the
Holy Assembly of Bishops and of the Serbian government that the declaration of
an independent, Albanian ruled Kosovo is an illegal action both in international
law and contrary to United Nations resolutions. We continue to support this stand,
and once again reafﬁrm our unshakable determination that Kosovo is and remains
Serbia.
We have all heard that His Grace Bishop Artemije of Raska-Prizren, the
Bishop of Kosovo and Metohija, has been suspended from the administration
of his diocese and is being investigated by the Holy Synod. This news is very
regrettable as Bishop Artemije has been a heroic ﬁgure standing up for justice and
truth for his suffering Orthodox Serbian people in Kosovo and Metohija. We are
not privy to the issues between Bishop Artemije and the Holy Synod, but have
heard many conﬂicting rumors. We pray that the issues between the Holy Synod
and Bishop Artemije will be resolved fairly and quickly by the Holy Assembly of
Bishops on their own ecclesiastical merits, independent of any and all extraneous
considerations. We hope that at the conclusion of this process His Grace Bishop
Artemije will be able to return as the head of his Diocese.

We are grateful to God and overjoyed that we ﬁnally, after so many years, are
meeting together as clergy and parish representatives of one uniﬁed territorial diocese of the Serbian Orthodox Church in Eastern America. May this unity in one
Faith, one Church and one Lord never again be broken. We call on all our congregations to support our diocese and Bishop, to take seriously the faith and order of
the Orthodox Church, and to work on implementing that order in the lives of their
local communities.

Greetings to Bishops Georgije, Longin and Maxim

The annual Assembly of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, held
at St. Sava Cathedral in Cleveland, Ohio February 26-27, 2010 under the omophor of
our Archpastor, His Grace Bishop Dr. Mitrophan, extends its greetings to Your Grace
and all our brothers and sisters of Your God-protected Diocese. We look forward to
continuing with You and Your ﬂock our common work of building up the Body of
Christ in all its fullness in the Serbian Orthodox Church in North and South America.
May God protect and preserve both You and Your ﬂock, and grant You many years of
dividing God’s truth. Eis polla eti, Despota!

Greeting to Met. Christopher

The annual Assembly of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, held
at St. Sava Cathedral in Cleveland, Ohio February 26-27, 2010 under the omophor
of our Archpastor, His Grace Bishop Dr. Mitrophan, extends its greetings to Your
Eminence and all our brothers and sisters of Your God-protected Metropolitanate. We
look forward to continuing with You and Your ﬂock our common work of building
up the Body of Christ in all its fullness in the Serbian Orthodox Church in North and
South America. May God protect and preserve both You and Your ﬂock, and grant
You many years of dividing God’s truth. Eis polla eti, Despota!

Eastern Diocese Meets in Cleveland
continued from p. 1

be closed to allow all to attend the Shadeland
events.
Fr. Rajko Kosic presented the report of
the diocesan relief committee, and Fr. Dr.
Rodney Torbic reported in his capacity as diocesan director of Religious Education. Mark
Zatezalo reported that the audit committee
had examined all the diocesan ﬁnancial records and found them to be in order.
John Russin, who has overseen the
construction work at St. Sava Camp Shadeland, reviewed the work done over the past
year, with special emphasis on the ongoing
construction around and on the monastery
church. This ambitious project, as mentioned
by Bishop Mitrophan, is expected to be
completed by the end of July. Mr. Russin
was thanked for his hard work on behalf of
the Shadeland construction.
Because Diocesan Treasurer Milan
Visnick’s flight had been cancelled due
to weather, the treasurer’s report and presentation of the diocesan budget for 2010
was postponed to Saturday. The evening
concluded with a wonderful Lenten meal
prepared by the women of the Cathedral’s
Sveta Petka Kolo.
The Saturday session began with an 8:00
AM Hierarchical Divine Liturgy served by
His Grace Bishop Dr. Mitrophan assisted by
several diocesan clergy. It was in the Liturgy
that the entire Assembly found its context
and goal as the participants from throughout
the diocese led by their archpastor gathered
around the holy altar and their Lord Jesus
Christ present in the Eucharist. Many received Holy Communion.
Following Liturgy and a light breakfast

the Assembly continued with a presentation
by Fr. Rade Merick entitled “Our Faith:
Guide for all Church work.” The talk emphasized that every facet of church life and
work is based on our spiritual understanding
of truth, on our theology found in the truth of
Christ. There can be no separation between
the spiritual and material in the Church,
because God has taken on ﬂesh and human
nature in the Incarnation. In Christ the Creator has become a creature, and has come to
redeem and sanctify all of creation—to make
the material world holy to Him. [The talk is
posted on the Eastern Diocese web site, www.
easterndiocese.org.] A lively discussion followed the talk.
The diocese’s ﬁnancial statement for
2009 and budget for 2010 were then presented by diocesan treasurer Milan Visnick.
After questions and discussion both were
accepted.
A number of resolutions were then
presented and discussed. After some amendments the resolutions were accepted. [They
appear elsewhere in this issue of the Path.]
Protopresbyter-Stavrophor Jovan Todorovich offered to host next year’s diocesan
assembly at St. George Church in Clearwater,
Florida and his offer was enthusiastically
accepted.
There being no further business the Assembly closed with prayer, and all had lunch
together before heading home. A collection
was taken at the lunch among the delegates
for earthquake relief for Haiti. Fr. Zivojin
Jakovljevic and the board and parishioners
of St. Sava Cathedral were thanked and commended for their wonderful hospitality.

Serbia Marks 11th Anniversary
of NATO Bombing
Belgrade, March 24—Sirens rang out in
Belgrade and Novi Sad at noon to mark the
11th anniversary of the start of the NATO-led
bombing of the country.
Ceremonies were held to remember the
victims of the Western military campaign to
drive Serb forces out of Kosovo. Commemorating March 24 as a day of remembrance of
those killed in the NATO bombing, a delegation of the country’s Defense Ministry laid
wreaths at the monument of Colonel Milenko
Pavlovic, and at the monument in Valjevo
for those who fell for the homeland from
1990 to 1999
The bombing ended on June 9 with the

Relics, Icons on
Space Station
M o s c o w, J a n 2 0 , 2 0 1 0
(CNA).- The Gospels, four icons,
crosses and a relic of the True Cross
have been taken aboard the Russian
segment of the International Space
Station (ISS), a Russian cosmonaut
has reported. A photo taken by the
station crew shows an icon and a
cruciﬁx ﬂoating in zero gravity in
the ISS.

signing of the Kumanovo Agreement and the
adoption of UN Security Council Resolution
1244.
In the 78 days of the attacks, it is estimated that between 1,200 and 3,500 people
were killed, 540 buildings were destroyed,
58 bridges and 30,000 homes.
The head of the Serbian Orthodox
Church, Patriarch Irinej, held a service in
honor of the victims at Saint Mark’s Church
in Belgrade. Serbian State Secretary of Labor
and Social Policy, Zoran Martinovic, laid a
wreath in commemoration of the children
who were killed during the bombing at a
monument in Tasmajdan Park in Belgrade.
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the widow’s son (cf. Luke 7:12-15), and especially of the
resurrection of the four-day-dead Lazarus in Bethany (cf.
John 11:5-46), afﬁrm the truth that Christ is the Resurrection and the Life. He came into this world to give us
Resurrection, as we sing during these holy days in the resurrection services. Neither something else – nor anything
less! Our Lord did not bring a new philosophy, nor new
ethics; rather He brought us new life, which He granted to
us as a pledge of the future Resurrection in the holy mystery of Baptism. (cf. Galatians 3:27) The Lord Jesus Christ
offered Himself on Golgotha as an unblemished Sacriﬁce
on behalf of all and for all, as we confess and experience
in the central part of Liturgy of the Church, as we commune of the Body and Blood of “Christ Cruciﬁed and
Resurrected for us.” Christ is the paschal Lamb of the New
Testament. By His Cross and His Resurrection on the third
day He ﬁnally and perfectly showed that He is the Messiah
and Savior of the world and “that there is no other name
on earth by which we could be saved.” (cf. Acts 4:12)
The Holy Apostle Paul when speaking of Christ’s Resurrection said: “If Christ is not risen our faith is in vain…,
but Christ is risen and has become the First-born of the
dead.” (I Corinthians 15:17-20) The Holy Apostle Paul
preached to Greek philosophers and wise men about “the
unknown God” (cf. Acts 17:23), telling them particularly
about Christ’s Resurrection from the dead. Christ’s victory
over death is the afﬁrmation of the truthfulness of Christ’s
Divinity. That is why in the Gospel the holy apostles are
called “witnesses of Christ’s Resurrection.” (cf. Acts 1:22)
By the truth about Christ and His Resurrection, the apostles conquered “ancient arrogant Rome” and “as Galileans
rather then Aristotelians” they proclaimed the news about
Christ the Savior from end to end of the universe. (Romans
10:18) The two thousand years of the Church’s history,
born on the day of Pentecost by the Holy Spirit, and afﬁrmed by the preaching of the Apostles and Holy Fathers,
is the greatest and the best proof that the Resurrected Lord
is with us and that He will be with us “always, to the end
of the age.” (Matthew 28:20)
Remembering these Gospel testimonies and the truth
about our Resurrected Lord Jesus Christ, “in whom we
live, move and exist” (Acts 17:28), guided by pastoral
concern, we call upon you, our dear spiritual children,
to confess and safeguard your faith in the Resurrection,
not only with words, but with your life and works. In this
regard, the Holy Gospel admonishes us to avoid “parasynagogues”, that is to avoid sectarian-type separatism
and gatherings as well as false prophets and teachers, for
they “come to you in sheep’s clothing, but inwardly they
are ravenous wolves” (Matthew 7:15). Let us safeguard
our Orthodox Tradition inherited from the Apostles and
the Holy Fathers, from Saint Sava and Saint Simeon the
Myrrhﬂowing. St. Sava, before the myrrhﬂowing relics of
his father, brought peace between his two feuding brothers,
and with that he called us to always and everywhere live in
brotherly love and unity.
We greet our brothers and sisters, our spiritual
children, in Kosovo and Metohija. We greet them with a
greeting of the Cross and Resurrection, seeing how the
clergy and faithful people of God attend their church and
holy shrines in peace and love, tranquility and obedience,
participate in the services and partake of the Divine Mysteries of Christ in these holy and saving days of Christ’s
ascent to Jerusalem to conquer death and open the door of
Resurrection and life eternal to all of us. Bishop Atanasije,
who per the decision of our Patriarch and the Holy Synod
is temporarily substituting for Bishop Artemije, is visiting our faithful and the holy shrines throughout Kosovo
and Metohija, and in unity and oneness of mind with the
clergy and faithful serves from royal Prizren in the south,
throughout Metohija to Velika Hoca and Pech, and from
the foothills of Shara through Kosovo Pomoravlje to Novo
Brdo and Mitrovica, to foothills of Kopaonik in the north.
Thank God, our people are resolved to stay and exist on
this holy altar, believing in the Cross and Resurrection
of Christ and our own resurrection, always safeguarding
themselves from disunity and ill-conceived confusing
stories that do not lead to the safeguarding of the faith and
of the spiritual and national identity.
Our faithful know what it means to hold fast to the
healthy words of our Lord and to sound pious teachings,
and, on the other hand, they also know what futile arguing means, “from which comes envy, strife, reviling, evil
suspicions, useless wrangling of men of corrupt minds
and destitute of the truth, who suppose that godliness is a
means of gain.” (I Timothy 6:3-5) In rebuilt holy shrines
prayers are offered in one mind and heart by our clergy
and people: “Commending ourselves and each another
and our whole life to Christ our God!” With one mouth
and one heart a prayer of unity in the Faith and in the communion of the Holy Spirit is being sung to the glory of the
Union of the Holy Trinity and to the safeguarding of the
Orthodox conciliarity of church and people.
We pray to God that, through the prayers of Saint
Sava and Saint Tsar Lazar, peace and freedom are returned
to our suffering Kosovo, our spiritual cradle and our
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Jerusalem, the place of our greatest holy shrines, which are
pearls of Orthodox culture and the common treasure of all
Christendom.
We also exhort all our pious people living in our
homeland and elsewhere to live and rejoice in Christ’s
Resurrection. The Resurrection calls us to safeguard the
unity of our Holy Church and that we never subjugate our
Community and our common interests to earthly interests.
The Holy Apostle Paul calls and admonishes us not to be
“lawless and insubordinate” (cf. I Timothy 1:9), bringing
to life “old wounds” of already healed divisions of the
body of St. Sava’s Church. Let us then live in the unity of
our Mother Church and in love and unity with one another,
preserving according to the words of the already-mentioned apostle to many nations, “the unity of the Spirit in
the bond of peace.” (Ephesians 4:3)
At this time of the Resurrection, the Church always
stresses the value and holiness of human life, from the
beginning of conception to the full maturity of every
unique and God-like human person, objecting to every
form of violence against them. To this end, we are not only
reminded by God’s command: Do not kill! (Exodus 20:13),
but even more so by the Resurrection of Christ, because
it reveals to us the deepest meaning of creation and of the
existence of the world and man, which is the salvation
“of all and everything” in the Cruciﬁed and Resurrected
Christ. (cf. I Corinthians 1:23)
Today’s man, plagued with worries of this world
and blinded by a selﬁsh consumer mentality, avoids the
encounter with the mystery of life and death. “Cursed
questions” which great human minds like Dostoyevsky
and many others have dealt with in our time, do not have
many inquirers. We are witnesses, unfortunately, that the
“civilization of death” is becoming more and more apparent. Many worldly religions and even the philosophy and
art of our time are embracing, according to the words of
Father Alexander Schmemann, “peacemaking with death”.
Death is, according to them, the one reality, the beginning
and end of the world. The Church of Christ afﬁrms and
witnesses exactly the opposite. The Church confesses and
preaches the deepest dignity and sanctity of human life,
believing in Christ’s Resurrection which triumphs over our
greatest and last enemy, which is death. (cf. Corinthians
15:26)
A great Russian elder Saint Seraphim of Sarov would
greet all his visitors with these words: “My joy, Christ is
Risen!”, with this greeting showing that the Church of
Christ and her saints live in the present reality of Resurrection. May God grant that we too may become witnesses
of that truth and that the joy of the Resurrection may shine
forth in our souls and our faces – that joy which was seen
on the face of the recently departed Athonite elder Joseph
of Vatopedi, who contrary to the laws of biology, departed
with a smile on his face.
Greeting you all, our brothers and sisters, we call you
to live in love toward God and your neighbors, walking the

path that leads to life eternal. Living in such a way, we will
become and we will be sons and daughters of the Resurrection.
Christ Is Risen!
Indeed He Is Risen!
Given at the Serbian Patriarchate in Belgrade at Pascha
2010.
Your prayerful intercessors before the Risen Lord:
Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade-Karlovci and
Serbian Patriarch IRINEJ
Metropolitan of Zagreb and Ljubljana JOVAN
Metropolitan of Montenegro and the Coastlands AMPHILOHIJE
Metropolitan of Libertyville-Chicago CHRISTOPHER
Metropolitan of Dabro-Bosna NIKOLAJ
Bishop of Sabac LAVRENTIJE
Bishop of Zvornik-Tuzla VASILIJE
Bishop of Srem VASILIJE
Bishop of Banja Luka JEFREM
Bishop of Budim LUKIJAN
Bishop of Canada GEORGIJE
Bishop of Banat NIKANOR
Bishop of New Gracanica – Midwestern America LONGIN
Bishop of Eastern America MITROPHAN
Bishop of Zica CHRYSOSTOM
Bishop of Backa IRINEJ
Bishop of Great Britain and Scandinavia DOSITEJ
Bishop of Ras and Prizren ARTEMIJE
Bishop of Bihac and Petrovac CHRYSOSTOM
Bishop of Osijek and Baranja LUKIJAN
Bishop of Central Europe CONSTANTINE
Bishop of Western Europe LUKA
Bishop of Timok JUSTIN
Bishop of Vranje PAHOMIJE
Bishop of Sumadija JOVAN
Bishop of Slavonia SAVA
Bishop of Branicevo IGNATIJE
Bishop of Milesevo FILARET
Bishop of Dalmatia FOTIJE
Bishop of Budimlje and Niksic JOANIKIJE
Bishop of Zahumlje and Hercegovina GRIGORIJE
Bishop of Valjevo MILUTIN
Bishop of Western America MAXIM
Bishop of Gornji Karlovac GERASIM
Bishop of Australia and New Zealand IRINEJ
Retired Bishop of Zahumlje and Hercegovina ATANASIJE,
Administrator of Raska and Prizren Diocese
Vicar Bishop of Hvostno ATANASIJE
Vicar Bishop of Jegar PORFIRIJE
Vicar Bishop of Lipljan TEODOSIJE
Vicar Bishop of Dioclea JOVAN
Vicar Bishop of Moravica ANTONIJE
THE ARCHDIOCESE OF OCHRID
Archbishop of Ochrid and Metropolitan of Skoplje JOVAN
Bishop of Polos and Kumanovo JOAKIM
Bishop of Bregal and locum tenens of the Diocese of Bitolj MARKO
Vicar Bishop of Stobija DAVID
[Path of Orthodoxy translation]

Western Diocese Meets in Las Vegas
continued from p. 1

The first day of gathering was concluded with
Vespers service and the Diocesan Council meeting.
Friday morning started with the Hierarchical Divine
Liturgy, followed by the Invocation of the Holy Spirit and
the archpastoral greeting of His Grace Bishop Maxim. He
wished a warm welcome to all the participants, thanking
them for their love and dedication to God’s ministry in
the Western Diocese. Among his many inspiring greeting
points we cite the following two:
“The year 2009 was a period marked with signs of
unity and receiving. The pinnacle was the administrative
reuniﬁcation and redistricting of our Church in North and
South America. Since our Fresno Resolution in 2007 to
Bishop of the New Gracanica Metropolitanate and the
Holy Assembly in Belgrade it took some two years to
see our efforts bearing fruits. Thanking you all for your
patience. I would like to ask this Assembly to join me
in a warm welcome for the honorable delegates from
Phoenix, Oakland, Arcadia, Saratoga & San Francisco,
i.e. those ﬁve parishes that embraced us and we embraced
them with the brotherly love and in doing so we continue
witnessing the Gospel with our actions and words.”
The year of our Lord 2009 “…was a year of the
repose of our beloved patriarch Pavle, a great man of
commitment, peace and justice. The ecclesiastical ethos
that he cultivated in his proximity has deeply inﬂuenced
so many people and thus became a lifestyle and point of
reference as a moral, ecclesial, and human paradigm.
Through his personal example we are encouraged to
face a permanent challenge: how to remain faithful to
the unchangeable nature of the Church and to make an
impact on the cultural environment in which we live. With
a dose of self-criticism, we must admit that we forget this
indispensable mission; we tend to be an ethno-centric

parish with very modest goals of preserving our folklore
and ethnic identity, without paying attention to the
cosmic and ecumenical perspective of Christ’s Church
in the world. Most of our parishes lack a missionary
vision and so they deprive themselves of greater progress
in faith in Christ through the work of the Holy Spirit
and sacramental-eucharistic and repentant (metanoia)
growth towards fulﬁllment.”
Fr. Thomas gave a second talk ‘Ambassadors of
Christ: The Witness of the Saints and Our Witness
Today’. This talk, as the one given the previous day,
stimulated everyone’s participation and a fresh look at
the ministry. “Christ is the light of the world and he calls
us to be the light by sharing in his ministry. God chose
us to accomplish his ministry in this world; he chose his
people.” We can be God’s ambassadors if our heart is
in the right place. Our hearts need to be permeated with
the Gospel and Jesus Christ needs to be the foundation
of our ministry, Fr. Thomas reiterated in his talk.
The participants spent the afternoon reviewing
the ministries of our diocesan departments. They also
outlined diocesan activities for the year of our Lord,
2010. The host for next year annual assembly will be
St. John the Baptist parish in San Francisco, California.
During meals and breaks, the delegates continued to
exchange their ministry experience and knowledge
giving thanks to God for bringing them together at St.
Simeon the Myrrhgusher parish. Prayers and heartfelt
words of encouragement were offered by all to the
hosting parish which is in the process of building the
temple for the glory of God.
May the Lord bless the work of the western diocese
and of all those who labor therein. Glory be to God for
all things!
Protopresbyter Bratso Krsic
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An Explanation of the Major Festal Icons
The Resurrection of Christ

The Myhrrbearing women at the empty
tomb (Resurrection)

This icon is also called the “Descent into Hades.” Notice
that Jesus is standing on the Cross. It is through the power
of “the Cross” that Jesus was raised from the dead. Satan is
bound in chains, but Adam and Eve are being raised. (Jesus
Christ is the New Adam, accomplishing for humanity what Adam
failed to do.) Notice also, the mandorla surrounding Christ. His
glory is evident through the power of His Resurrection.
The other people? John the Baptist and Forerunner is
prominent because he preceded Jesus into Hades too, and announced the Good News there!
The prophet, King David is also there because he foretold
of the coming of Christ and said that Christ would not leave
him in Hades. King Solomon is shown by David, because he
was the son and successor of David and knew and believed his
father’s message.
Who is the young man to the right of Christ? The righteous
Abel. (whom Cain killed!) The other two on the right of this icon
are Elijah and Moses, representing the Law and the Prophets.

Each of the Gospel accounts tells of different
women...not necessarily different accounts, but different
women are mentioned. We know that Mary Magdalene
was there, and Joanna, and Mary, the mother of James,
and the “other women.”
The Gospel accounts also differ as to whether or
not there was one angel or two, and whether or not he
was inside the tomb, or sitting outside on the stone.
Notice that the grave clothes are shown here.
They will not be used again, as opposed to the icon of
the raising of Lazarus, in which he is still shown with his
grave clothes. With the Resurrection of Jesus Christ,
the triumph over death is ﬁnal! Christ is Risen! Truly
He is Risen!

The Touching of Thomas
The Scriptures don’t tell us that Thomas actually
touched Jesus, but that he wanted to. Notice the fabric
drape over the building. Again, this tells us they were
indoors...which is consistent with the Gospel account
of their being in a locked room when Jesus appeared.
Instead of touching, Thomas proclaimed: “My Lord and
My God!” (John 20.24-29)

SCRIPTURAL QUOTATIONS

FOR

THIS MONTH

Luke 24:12-35
Then Peter arose and ran to the tomb; and stooping
down, he saw the linen cloths lying by themselves; and
he departed, marveling to himself at what had happened.
Now behold, two of them were traveling that same
day to a village called Emmaus, which was seven miles
from Jerusalem. And they talked together of all these
things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus Himself drew near and
went with them.But their eyes were restrained, so that
they did not know Him.
And He said to them, “What kind of conversation is
this that you have with one another as you walk and are
sad?
Then the one whose name was Cleopas answered
and said to Him, “Are You the only stranger in Jerusalem, and have You not known the things which happened there in these days?”
And He said to them, “What things?”
So they said to Him, “The things concerning Jesus
of Nazareth, who was a Prophet mighty in deed and
word before God and all the people, and how the chief
priests and our rulers delivered Him to be condemned to
death, and cruciﬁed Him. But we were hoping that it was
He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all
this, today is the third day since these things happened.
Yes, and certain women of our company, who arrived at
the tomb early, astonished us. When they did not ﬁnd
His body, they came saying that they had also seen a
vision of angels who said He was alive. And certain of
those who were with us went to the tomb and found it
just as the women had said; but Him they did not see.”

Then He said to them, “O foolish ones, and slow of
heart to believe in all that the prophets have spoken! Ought
not the Christ to have suffered these things and to enter
into His glory?” And beginning at Moses and all the Prophets, He expounded to them in all the Scriptures the things
concerning Himself.
Then they drew near to the village where they were
going, and He indicated that He would have gone farther.
But they constrained Him, saying, “Abide with us, for it is
toward evening, and the day is far spent.” And He went in
to stay with them.
Now it came to pass, as He sat at the table with them,

that He took bread, blessed and broke it, and gave it to
them. Then their eyes were opened and they knew Him;
and He vanished from their sight.
And they said to one another, “Did not our heart burn
within us while He talked with us on the road, and while He
opened the Scriptures to us?” So they rose up that very
hour and returned to Jerusalem, and found the eleven and
those who were with them gathered together, saying, “The
Lord is risen indeed, and has appeared to Simon!” And
they told about the things that had happened on the road,
and how He was known to them in the breaking of bread.

From the Holy Fathers
Cyril of Alexandria, Lecture 4 (excerpt): On the resurrection
This brief text is excerpted from St Cyril’s fourth lecture, entitled ‘On the Ten Points of Doctrine’.
But He who descended into the regions beneath the
earth came up again; and Jesus, who was buried, truly
rose again the third day. And if the Jews ever worry thee,
meet them at once by asking thus: Did Jonah come forth
from the whale on the third day, and hath not Christ then
risen from the earth on the third day?
Is a dead man raised to life on touching the bones of
Elisha, and is it not much easier for the Maker of mankind to be raised by the power of the Father? Well then,

He truly rose, and after He had risen was seen again of
the disciples; and twelve disciples were witnesses of His
Resurrection, who bare witness not in pleasing words, but
contended even unto torture and death for the truth of the
Resurrection.
What then, shall every word be established at the
mouth of two of three witnesses, according to the Scripture, and, though twelve bear witness to the Resurrection
of Christ, art thou still incredulous in regard to His Resurrection?
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Put Your Thinking Caps On!
1.

As Jesus rode into Jerusalem (on Palm Sunday),
what did He say would cry out if His disciples
didn’t?
A. the stones
B. the angels
C. the earth
D. the animals

2.

What was the man carrying whom Peter and John
followed to prepare the upper room for Passover?
A. a bushel of wheat
B. a young lamb
C. a pitcher of water
D. a loaf of bread

3. What did Jesus give to Judas as a sign that he
was to betray Him?
A. Glass of wine
B. Bread
C. Jar of honey
D. Bag of coins
4. Which of these things did NOT happen at the
Lord’s Supper?
A. The disciples sang a hymn
B. Jesus washed the disciples’ feet
C. Judas left to betray Jesus
D. Jesus wept bitterly
5. What was the sign that Jesus gave Peter in stating
that he would deny Him?
A. the sun would rise
B. a rooster would crow twice
C. someone would build a ﬁre
D. darkness would cover the land
6. Where was Jesus when He was arrested?
A. The temple
B. A garden
C. The upper room
D. A courtyard
7. At Jesus’ arrest, who cut off the ear of the high
priest’s servant?
A. John
B. James
C. Peter
D. Bible doesn’t say
8. Who was the chief priest who had Jesus arrested?
A. Caiaphas
B. Ananias
C. Pilate
D. Zechariah

9. Which of these people did NOT question Jesus after
He was arrested?
A. Caiaphas
B. Pontius Pilate
C. Herod
D. Caesar
10. On what charge did the Jewish court sentence
Jesus to death?
A. Murder
B. Blasphemy
C. False witness
D. Theft
12. Who was told to carry Jesus’ cross for Him?
A. Joseph of Arimathea
B. John
C. Simon the Cyrenian
D. Peter
13. Where was Jesus cruciﬁed?
A. The Mount of Olives
B. Golgotha
C. Jerusalem
D. The Hinnom Valley
14. Which of these things did NOT happen when Jesus died?
A. the veil of the temple was torn in two
B. an earthquake
C. many saints were raised from the dead
D. the moon turned blood red
15. Who owned the tomb where Jesus was buried?
A. Joseph of Arimathea
B. Simon the Cyrenian
C. Nicodemus
D. Mary Magdalene
16. On what day of the week was Jesus ﬁrst seen after
His resurrection?
A. Friday
B. Saturday
C. Sunday
D. Monday
17. To whom did Jesus ﬁrst appear after His resurrection?
A. Mary Magdalene
B. His mother Mary
C. Peter
D. Matthew
Answers on this page.

About the Feast Day of Annunciation
Celebrated on April 7th
The feast of the Annunciation of the Virgin Mary
comes nine months before Christmas on the twenty-ﬁfth of
March. It is the celebration of the announcing of the birth of
Christ to the Virgin Mary as recorded in the Gospel of Saint
Luke.
In the sixth month the angel Gabriel was sent from
God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house
of David; and the virgin’s name was Mary. And he came to
her and said, “Hail, full of grace, the Lord is with you!” But
she was greatly troubled at the saying, and considered in
her mind what sort of greeting this might be. And the angel
said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb
and bear a son, and you shall call his name Jesus. He
will be great, and will be called the Son of the Most High;
and the Lord God will give to him the throne of his father
David, and he will reign over the house of Jacob forever;
and of his kingdom there will be no end.” And Mary said
to the angel, “How can this be, since I have no husband?”
And the angel said to her, “The Holy Spirit will come upon
you, and the power of the Most High will overshadow you;
therefore the child to be born will be called holy, the Son
of God. And behold, your kinswoman Elizabeth in her old
age has also conceived a son, and this is the sixth month
with her who was called barren. For with God nothing will
be impossible.” And Mary said, “Behold, I am the handmaid
of the Lord; let it be to me according to your word.” And the
angel departed from her. (Lk 1:26-38)
The services of the feast of the Annunciation, the Mat-

ins and the Divine Liturgy, stress again and again the joyous news of the salvation of men in the birth of the Savior.
Today is the beginning of our salvation, the revelation
of the eternal mystery. The Son of God becomes the Son
of the virgin, as Gabriel announces the coming of Grace.
Together with him let us cry to the Theotokos: Rejoice, O
Full of Grace, the Lord is with you. (Troparion).
A special feature of this feast is the Matinal Canon
which has the character of a dialogue between the Archangel Gabriel and the Virgin Mary. Also among the more
popular elements of the feast is the Magniﬁcation which
has the form of our own salutation to the virgin mother with
the words of the archangel:
With the voice of the archangel we cry to Thee, O
Pure One: Rejoice, O Full of Grace, the Lord is with Thee!
(Magniﬁcation). The celebration of the Annunciation, therefore, is the feast of our own reception of the glad tidings
of salvation, and our own gloriﬁcation of the maiden Mary
who becomes the Mother of God in the ﬂesh.
Because the feast of the Annunciation normally comes
during the season of Great Lent, the manner of celebration varies from year to year depending upon the particular
day on which it falls. If the feast comes on a weekday of
Lent, which is the most common case, the Divine Liturgy
of the feast is served in the evening with Vespers and thus
is celebrated after a full day of total abstinence. When this
happens, the fasting rules for the Liturgy of the Presanctiﬁed Gifts are followed. The Divine Liturgy of the Annunciation is the only celebration of the Eucharistic liturgy of Saint
John Chrysostom allowed on a weekday of Great Lent.
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Paschal Homily of
St. John Chrysostom
The Paschal sermon of St John Chrysostom is
read aloud in every Orthodox parish on the morning of
the Great and Holy Pascha Jesus Christ. According to
the tradition of the Church, no one sits during the reading of St John’s sermon, but all stand and listen with
attentiveness.
If any man be devout and loves God,
Let him enjoy this fair and radiant triumphal feast!
If any man be a wise servant,
Let him rejoicing enter into the joy of his Lord.
If any have labored long in fasting,
Let him how receive his recompense.
If any have worked from the ﬁrst hour,
Let him today receive his just reward.
If any have come at the third hour,
Let him with thankfulness keep the feast.
If any have arrived at the sixth hour,
Let him have no misgivings;
Because he shall in no way be deprived therefore.
If any have delayed until the ninth hour,
Let him draw near, fearing nothing.
And if any have waited even until the eleventh hour,
Let him, also, not be alarmed at his tardiness.
For the Lord, who is jealous of his honor,
Will accept the last even as the ﬁrst.
He gives rest to him who comes at the eleventh
hour,
Even as unto him who has worked from the ﬁrst
hour.
And He shows mercy upon the last,
And cares for the ﬁrst;
And to the one He gives,
And upon the other He bestows gifts.
And He both accepts the deeds,
And welcomes the intention,
And honors the acts and praises the offering.
Therefore, enter all of you into the joy of your Lord;
Receive your reward,
Both the ﬁrst, and likewise the second.
You rich and poor together, hold high festival!
You sober and you heedless, honor the day!
Rejoice today, both you who have fasted
And you who have disregarded the fast.
The table is fully laden; feast sumptuously, all of you.
The calf is fatted; let no one go hungry away.
Enjoy the feast of faith, all of you:
Let all receive the riches of loving-kindness.
Let no one bewail his poverty,
For the universal Kingdom has been revealed.
Let no one weep for his iniquities,
For pardon has shown forth from the grave.
Let no one fear death,
For the Savior’s death has set us free.
He that was held prisoner of it has annihilated it.
By descending into Hell, He made Hell captive.
He embittered it when it tasted of His ﬂesh.
And Isaiah, foretelling this, cried out:
Hell, said he, was embittered
When it encountered Thee in the lower regions.
It was embittered, for it was abolished.
It was embittered, for it was mocked.
It was embittered, for it was slain.
It was embittered, for it was overthrown.
It was embittered, for it was bound in chains.
It took a body, and met God face to face.
It took earth, and encountered Heaven.
It took that which was seen, and fell upon the unseen.
O Death, where is your sting?
O Hell, where is your victory?
Christ is risen, and your are overthrown!
Christ is risen, and the demons are fallen!
Christ is risen, and the angels rejoice!
Christ is risen, and life reigns!
Christ is risen, and not one dead remains in the
grave.
For Christ, being risen from the dead,
Is become the ﬁrst-fruits of those who have fallen
asleep.
To Him be glory and dominion
Unto ages of ages.
Amen.
Answers:
1-a; 2-c; 3-b; 4-d; 5-b; 6-b; 7-c; 8-a; 9-d; 10-b; 11-c; 12-c; 13-b;
14-d; 15-a; 16-c; 17-a
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Српска Секција

Стаза Православља
С Р П С К А П Р А В О С Л А В Н А Ц Р К ВА
СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ
О ВАСКРСУ 2010. ГОДИНЕ

†ИРИНЕЈ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ,
СА СВИМ АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ – СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И СВИМА СИНОВИМА И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ:
БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ НАЈРАДОСНИЈИ ВАСКРШЊИ ПОЗДРАВ:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
Христос васкрсе из мртвих,
смрћу смрт уништи
и мртвима у гробовима живот дарова!
Поздрављајући вас, драга браћо и сестре, овим речима
сверадосне и победоносне песме Васкрсења Христовог, подсећамо
вас да је Васкрс темељ Цркве и извор вере и наде у нашем животу
на земљи. Васкрс је печат и круна Божје љубави према овоме свету
и човеку: „...Бог толико заволе свет да је Сина својега Јединороднога
дао да нико ко верује у Њега не пропадне него да свако има живот
вечни” (Јн 3, 16).
Васкрсење је библијска тајна, вековима скривана у недрима
Старога Завета, а коначно објављена свету у Новом Завету
– Васкрсењем Богочовека Исуса Христа из мртвих (Мт 28, 6).
У књигама многих старозаветних пророка наговештава се тајна
Васкрсења, која се везује за долазак Месије. Велики пророк Исаија
исповеда веру у лично и свеопште Васкрсење речима: „Оживеће
мртви Твоји и моје ће мртво тело устати” (Ис 26, 19), и позива сав
Израиљ да учествује у тој радости обећанога Васкрсења: „Пробудите
се и певајте који стојите у праху, јер је Твоја роса, роса на трави, и
земља ће изнедрити мртваце” (Ис 26, 19). Исто сведочи пророк Давид
у својим Псалмима, повезујући тајну Васкрсења са доласком Месије.
Он својим Псалмима потврђује да вера у Васкрсење јесте вера свих
старозаветних праведника, чије душе Бог неће оставити у аду „нити
ће дати да Свети Његов види трулост” (Пс 16, 10), указујући овим
стихом на Првенца Васкрсења, Месију – Христа. И други пророци
Старога Завета потврђују тајну Васкрсења. Пророк Илија васкрсава
сина удовице у Сарепти сидонској (1. цар 17), наговештавајући
тим чудом да ће се реалност Васкрсења проширити на све народе
на земљи (Лк 4, 26). У Књизи пророка Језекиља дата је потресна
праслика свеопштег Васкрсења из мртвих. Пророк Језекиљ види,
Духом Божјим надахнут, оживљавање људских костију из праха

земаљског, које ће се збити на крају историје и пре свеопштег Суда
Божјег: „Тада ми рече: пророкуј за те кости, и кажи им: сухе кости,
чујте реч Господњу! Овако говори Господ Господ овим костима: гле,
ја ћу метнути у вас дух и оживећете” (Јез 37, 4–5).

Саопштење
са Годишње скупштине
Епархије новграчаничкосредњезападноамеричке
Ми, Епископ, свештенство
и црквеношколски представници,
сабрани на првој редовној Годишњој
скупштини Еапрхије новограчаничкосредњезападноамеричке у манастиру
Покрова Пресвте Богородице – Новој
Грачаници, дана 20. марта, лета Господњег
2010. године, на дан спомена Седам
мученика херсонских, доносимо ово
САОПШТЕЊЕ
Са благодарношћу Богу и Пресветој
Богородици и свима светима Рода српскога,
уједињени у слози и љубави, изражавамо
синовску оданост новом првојерарху
мученичке Цркве наше – Његовој Светости
Архиепископу пећком, Митрополиту
беорадско-карловачком и Патријарху
српаском Г. Г. Иринеју и свим архијерејима
наше помесне цркве у отачаству и расејању.
Истовремено узносимо наше смерне
молитве за блажени покој Патријарха
српског Павла, који је својим молитвама,
љубављу и стрпљењем утемељио јединство
Српске православне цркве у Северној и
Јужној Америци.
Плод оствареног јединства на овом
континенту јесте и постојање тренутно,
не само бројчано, најјаче епархије Српске
православне цркве на овом континенту.
Поменуту снагу доживљавамо пре свега
кроз благодатне дарове који се изливају
continued on p. 11

У Новом Завету, можемо слободно рећи, Васкрсење је почетак
и крај, алфа и омега (Отк 1, 8), јер се оно поистовећује са вером у
Христа: „Ја сам васкрсење и живот; ко верује у мене, ако и умре
живеће” (Јн 11, 25). Веровати у Христа значи веровати у Васкрсење.
Сва чудеса и знамења записана у књигама Новог Завета дешавају
се на Христовом путу ка Голготи и Васкрсењу. Јеванђелски опис
васкрсења Јаирове кћери (Мт 9, 18–26) и сина јеврејске удовице (Лк
7, 12–15), а посебно васкрсење Четверодневног Лазара у Витанији
(Јн 11, 5–46), потврђују истину да Христос јесте Васкрсење и Живот.
Он је дошао на овај свет да нам дарује Васкрсење, како и појемо у
ове дане на васкршњим богослужењима. Не нешто друго – нити
ишта мање! Господ нам није донео нову философију, или нову
етику, већ нови живот, који нам је дарован као залог Васкрсења
у светој тајни Крштења (Гал 3, 27). Господ Христос се на Голготи
принео као непорочна Жртва за све и сва, како исповедамо и
предокушамо у централном делу Литургије Цркве, причешћујући се
Телом и Крвљу „ради нас Распетога и Васкрслога Христа”. Христос
је пасхално Јагње Новога Завета. Он је Својим Крстом и тридневним
Васкрсењем коначно и савршено потврдио да Он и јесте Месија и
Спаситељ света и да „нема другог имена на земљи којим бисмо се
могли спасти” (Дап 4, 12).
Свети апостол Павле, говорећи о Васкрсењу Христовом,
каже: „Ако Христос није устао, узалуд је вера наша, (...) али заиста
је Христос устао из мртвих, те постаде Првенац оних који су умрли”
(1. Кор 15, 17–20). Свети апостол Павле је грчким философима и
мудрацима проповедао о „непознатом Богу” (Дап 17, 23), говорећи
им управо о Христовом Васкрсењу из мртвих. Христова победа над
смрћу је потврда истинитости Његовог Божанства. Због тога се свети
апостоли у Јеванђељу називају „сведоци Васкрсења Христовог” (Дап
1, 22). Истином о Христу и Васкрсењу, апостоли су покорили „древни
горди Рим” и „галилејски, а не аристотеловски” пронели благовест о
continued on p. 12

Епархија рашко-призренска

Јединство Српске Цркве је најважније
Сабор ће на основу својих сазнања и Канона и Устава СПЦ донети најцелисходније решење
У својој првој изјави датој, након разрешења
са места епископа рашкопризренског, владика
Артемије је позвао на мир, јединство и
поштовање одлука Светог синода СПЦ. Првом
медијском иступу епископа Артемија претходио
је у Грачаници сусрет са чланом
Светог синода СПЦ владиком
захумскохерцеговачким Григоријем
и министром вера у Влади Србије др
Богољубом Шијаковићем.
Телевизијској продукцији Глас
југа и КИМ радију епископ Артемије
је рекао: ‘’Можда је време да ипак
кажемо неку реч у вези са свим
тим, не да бисмо демантовали све
оно што је писано и причано за ово
време, него да бисмо допринели
превазилажењу настале ситуације,
јер оно што бих хтео да кажем и
нагласим је оно што сам рекао
и Синоду: да сам спреман да
прихватим одлуке Синода, као што
сам и прихватио, иако се са њима
не слажем и не морам увек да се
слажем, али их прихватам. Оно чега
се држим је став да је најбитније
очувати јединство СПЦ, то сам
рекао и Синоду да никада не могу
прихватити нити ме нико може
натерати да цепам хитону светосавске цркве то
јест да би правио раскол. Зато сматрам да ова
порука треба да буде путоказ и свима онима
који користећи наше име и положај у коме се

налазимо стварају утисак како владика Артемије
са неким својим присталицама ствара раскол у
СПЦ. То једноставно није тачно и никада на то не
бих пристао, нити ћу пристати. Према томе ако ја
прихватам и остајем у послушности СПЦ онда и

Манастир Грачаница
сви они који ме поштују и који ме воле, а знам да
није мали број, и они треба да се саображавају
томе и тиме покажу солидарност и своју љубав
према нама и пре свега према СПЦ. Мислим да

ће овај проблем који је настао бити легитимно
решен на Архијерејском сабору. До тада нека
се у миру, без халабуке, ствари испитају. Значи
државни органи нека испитају све чињенице,
а онда ће Сабор на основуи својих сазнања и
Канона и Устава СПЦ донети и
најцелисходније решење’’, казао је
владика Артемије.
У посети манастиру Грачаници
на празник Светог Симеона били су
члан Светог синода СПЦ владика
Григорије и министар вера у Влади
Србије Богољуб Шијаковић.
У изјави за КИМ радио владика
Григорије је казао да је срећан
што је у Грачаници и што је са
владикама могао да разговара о
свему.
‘’Срећан сам што сам у
Грачаници, срећан сам што нас
је владика примио да заједно
разговарамо о свему, али сам
најсрећнији због речи владике
Артемија. Верујем да је то утисак
који ће поделити многи верни људи,
православни Срби широм планете,
нарочито наш Патријарх коме је јако
тешко што је његова патријарашка
служба почела једним овако тешким
проблемом. Чули сте данас шта је владика
Артемије казао: он је позвао на мир и поштовање
одлуке Светог синода СПЦ. Добро би било да му
continued on p. 12
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Резолуција Годишње скупштине Епархије источноамеричке
26.-27. фебруара 2010.
Свештенство и представници
верних Епархије источноамеричке,
сабрани на Годишњој скупштини
у Саборном храму Св. Саве у
Кливеланду, Охајо, 26. и 27.
фебруара 2010. године, под
омофором свог архијереја
Преосвећеног владике др.
Митрофана, усвојили су следећу
РЕЗОЛУЦИЈУ
1.У сећању су нам још
свеже речи Његове Светости
блаженопочившег Патријарха
Павла: ‘’Нека нам речи буду благе,
а аргументи јаки’’. Верујући у
васкрсење настављамо да осећамо
радостотворну тугу због његовог
преласка у небеску Цркву. Нека му
Господ да небески починак!
Свемилостиви Бог нас је
испунио духовном радошћу када је
Свети архијерејски сабор Српске
православне цркве, старајући
се око јединства Патријаршије,
изабрао у Духу Светоме за 45. патријарха наше
Цркве Његово Преосвештенство Иринеја,
дугогодишњег епископа нишког.
Поздрављамо његов избор, и искрено
честитамо Његовој Светости Патријарху
Иринеју, молећи се да му Господ и Спаситељ
Исус Христос дарује здравље и мудрости
да би успешно кормиларио бродом Српске
православне цркве кроз олујне воде Новог
светског поретка. Многаја љета, Свјатјејши
Владико!

2. И даље смо крајње забринути због кризе
у српској области Косово и Метохија. Епархија
је доследно подржавала становиште Светог
архијерејског сабора и српских власти да је
декларација о независном Косову којим владају
Албанци илегалан чин, како по међународном
праву, тако и по резолцијама Уједињених нација.
Настављамо да подржавамо ово становиште и
поново потврђујемо нашу непоколебљиву тврдњу
да Косово јесте и остаје Србија.
Сви смо чули да је Његово
Преосвештенство епископ рашкопризренски

Артемије, архијереј косовскометохијски,
суспендован са своје управе Епархијом и
стављен под истрагу Светог архијерејског
синода. Ове новости изазивају велику жалост,
јер је владика Артемије херојска личност

у борби за правду и истину о свом
многострадалном српском православном
народу на Косову и Метохији. Нисмо
непосредно упознати с проблемима у
односу између епископа Артемија и Светог
синода, али смо чули многе узнемирујуће
гласине. Молимо се Богу да спор између
Светог синода и епископа Артемија буде
решен поштено и брзо од стране Светог
архијерејског сабора, и то на основу
сопствених црквених мерила, независних
од било каквог и било чијег спољњег
утицаја. Надамо се да ће на крају епископ
Артемије моћи да се врати на чело своје
епархије.
3. Благодарни смо Богу и испуњени
радошћу да се коначно, после много
година, срећемо као свештенство и
представници верних територијално
уједињене Епархије Српске православне
цркве у источној Америци. Нека ово
јединство у једној вери, у једној Цркви
и једном Господу никада више не буде
прекинуто. Позивамо све наше парохије да
подрже нашу епархију и епископа, да озбиљно
схвате веру и поредак Православне цркве и да
раде на спровођењу тог поретка у животу својих
локалних заједница.

Недеља Православља у Алхамбри, Калифорнија

ОДРЖАНА 28. ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ЕПАРХИЈЕ КАНАДСКЕ
У Едмунтону, у просторијама ЦШО Светог
Саве, од 5. до 7. фебруара 2010. одржана је
28. годишња скупштина Епархије канадске.
Овогодишње скупштинско заседање и практично
је означило крај вишедеценијског раскола у
Српској цркви. По први пут се саборно окупила
целокупна јерархија Српске православне
цркве у Канади, без изузетка. По први пут под
омофором једног, канонског епископа сабрале
су се све црквено-школске општине и парохије
Српске цркве у овој земљи. Изузузетак је
била црквено-школска општина и парохија
Св. Георгија у Нијагари, која је, у децембру
2009, стављена под привремено старатељство
Епископа источноамеричког Г. Митрофана,
и која је представља саставни део Епархије
канадске. Јединству Цркве у Канади, да

подсетимо, до сада још једино није приступила
црквено-школска општина Светог архангела
Михаила са Делавер улице у Торонту, што се не
односи на њене свештенике који су део пуноће
Српске православне цркве - Епархије канадске.
Тродневни рад Скупштине у пуној мери потврди
је остварено јединство Српске православне
цркве у Канади. То се пођеднако односи и на
саме скупштинске одлуке и на атмосферу током
заседања. Део заслуге за последње свакако
припада и пожртвованим домаћинима који
заслужују све речи благодарности. Њихова
исказана љубав и дискретна ефикасност у
организацији биле су на нивоу овог историјског
окупљања. (Пун извештај види на веб страници
Епархије канадске - Резолуцију доносимо у
идућем броју.)

Владика Максим, владика Венијамин, митрополит Герасим, владика Јосиф
Домаћин овогодишње прославе Недеље Православља у јужној Калифорнији био је епископ
др Максим и црквеношколска општина Св. Стевана у Алхамбри на челу са својим парохом
протојерејем-ставрофором Николом Чеко.
Свету архијерејску Литургију служили су митрополит Грчке цркве Герасим, епископ
Антиохијске цркве Јосиф, епископ OCA Венијамин и домаћин епископ Максим уз саслужење
свештенства свих помесних Цркава јужне Калифорније.
Том пригодом сви прилози присутних верника намењени су у добротворне сврхе преко IOCC,
а за FOCUS и помоћ Хаитима који су настрадали у земљотресу.

ЗНАЧАЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ЊЕНОГ ДУХОВНИШТВА У ЖИВОТУ,
ИСТОРИЈИ И КУЛТУРИ СРПСКОГ НАРОДА
Кроз своју скоро осамстогодишњу историју Српска
православна црква показала се и доказала као најтрајнија,
највиталнија и најутицајнија установа Српског народа. Држава
је умирала, нестајала и обнављала се; она не.1 Српска црква је
надживела све државне установе и институције, све покрете,
ратове, устанке, политичке системе и облике владавина који
су настајали за њено време и тиме се показала да је она
Божанска установа. Историја и прошлост Српске православне
цркве и њеног духовништва позната је неком више, а неком
мање, али њена важност и значај изгледа није. Током свог
осамстогодишњег историјског хода Српска црква се сродила
и идентификовала са српским народом. Непроцењива је
заслуга Српске цркве и њеног духовништва у историји српског
народа.Овде првенствено мислимо на утемељење свете вере
православне у српском народу и његово храбро сведочење
Христа Спаситеља у свим историјским околностима.
Историјски пут српског народа до хришћанске културе
био је дуг и скопчан са великим тешкоћама. Позната је
историјска чињеница да су Срби примили хришћанску веру у
другој половини деветог века. Али је исто тако познато да се
она врло дуго калемила на његовом организму. Зашто? Има
неколико озбиљних разлога. Пре свега, пагански обичаји су се
споро мењали. Затим, црквена организација хришћанизованих
Срба у централним и источним деловима српских земаља
неколико векова налазила се под јурисдикцијом Цариградске,
односно Римске цркве. Богослужбени језик на тим просторима
био је грчки и латински, а хришћанизовани Срби разумели

су словенски. Исто тако, малобројност српског духовништва
и српских храмова, додатно је отежавало да хришћанство и
хришћанска култура буду чвршће укорењени у српском народу.
Неки знаци промена појављују се у време краљева Михаила
и Бодина Војислављевића, али, невоља је била у томе што је
центар те државе, српског зетског краљевства био у Скадру
и Бару, на периферији српског етничког простора.
Са појавом Стефана Немање на историјској позорници
српског народа, који је узео улогу ујединитеља свих српских
области, долази до квалитативне промене како у духовном
опредељењу српског народа, тако и у његовом државотворном
погледу. Зато није чудно, нити представља неко посебно
изненађење што поједини средњевековни писци и хроничари
почињу српску историју са Стефаном Немањом, као да
неколико векова раније није било историје Срба. Било је. Али
је било и колебања у погледу оријентације према Истоку или
према Западу. Са Немањом настаје коначни преокрет како у
погледу културе - он се опредељује за византикску културу тако и у погледу вере, определио се за Православље. Оно што
је утемељио Стефан Немања, даљу надградњу довршили су
његови синови Св. Сава и Стефан Првовенчани у монаштву
преподобни монах Симон. После крунисања Стефана Немањића
за краља, држава Србија постаје краљевина, међународно
призната са значајним местом у породици европских држава,
а Свети Сава за Српску цркву у краљевини Србији задобија
пуни канонски статус аутокефалне цркве. Никада не смемо
заборавити ова два најзначајнија и највећа догађаја у историји

Срба. Шта је за свеукупно српско биће значило стицање
аутокефалности Српске цркве? Значило је све.”2
Свети Сава је са својим великим даром организатора из
основа изменио црквену структуру, тј. црквену организацију на
простору Немањине Србије. Уместо до тадашње две епархије Рашке
и Призренске са Грцима епископима који су били под јурисдикцијом
Охридског архиепископа, Свети Сава оснива девет нових епархија са
Србима епископима, с њим на челу као Архиепископом све српске и
поморске земље, и седиштем у манастиру Жичи. Размештај епархија
обухватио је све просторе које су Срби тада насељавали почевши
од св. Николе у Топлици, св. Ахилија у Ариљу, св. Ђорђа у Будимљи
до Богородичне цркве у Стону на полуострву Пељешцу и Зетску
у манастиру св. Архангела Михаила, на Превлаци на Јадранском
мору. Сваком епископу уручио је по један примерак кодификованог
зборника црквеног и грађанског законодавства, познатог у науци као
Законоправило Светог Саве, ради једнообразности у управљању.
Аутокефална Српска црква створила је у Српском народу
осећање достојанства и самопоштовања, а у државотворном смислу
осећање независности и суверености своје државе. У историјским
сеобама, миграцијама, емиграцијама и расејањима, чувала је његов
понос, достојанство, поуздање и свест о његовој аутохтоности,
и ништа тако није очувало Србе и не чува од однарођавања и
асимилације као Српска црква, што и данас чини на просторима свих
пет континената на којима се налази дијаспора Српске цркве.
Као црква српског народа у општи хришћански календар
уврстила је у ред светих и Србе које је Бог прославио и на које нас је
continued on p. 10
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упутио. Ништа у српским манастирима и црквама није тако чувано и
поштовано као мошти Срба светитеља. Нека нам за то буду пример
мошти светог краља Стефана Првовенчаног, који је у најтежим и
најсудбоноснијим историјским временима пратио српски народ у
свим сеобама и ратним вихорима. Својим присутвом потсећао је и
храбрио Србе да издрже и да се не забораве чији су потомци. О томе
нас упознаје историја Првог српског устанка у деветнаестом веку, а
у двадесетом историја Првог светског рата и Албанска голгота на
којој је био распет српски војник и српски народ. Све време ратних
похода, преподобни монах Симон се не одваја од своје српске војске
и народа. Када је завршена ратна епопеја он, заједно са својим
народом и војницима вратио се у своју отаџбину и нашао мир и
спокојство у светој Студеници, у очевом дому да и даље и данас
исцељује болне и невољне.
Канонизација светих Срба подстакло је развој богослужења,
црквене књижевности и уметности, како ликовне тако и музичке.
Саставаљане су посебне црквене службе, настали су нови
животописи, хагиографије светих, осликане су нове фреске и иконе
са ликовима Срба светитеља.3
Ко су били људи, великодостојници Српске цркве који су
водили импозантну и веома сложену установу као што је била
Српска православна црква у првим данима њене самосталности
и независног црквеног живота? Увидом у њихове животописе и
црквене службе можемо закључити да су сви били знаменитог рода,
васпитавани најпре од својих родитеља касније се усавршавали
на дворовима краљева и архиепископа српских где су се обично
налазиле дворске школе са квалификованим учитељима, да би
своје коначно образовање заокружили у једном од познатих
манастира, првенствено у манастиру Хиландару на Светој Гори, који
се сматра првим српским универзитетом средњега века у Срба. Сви
они духовници који су имали прилику да своје школовање наставе
у манастиру Хиландару, били су у могућности да посете Солун
и Цариград, велике центре материјалне и духовне културе тога
времена и да се у њима сусретну са ученим људима.Захваљујући
тој околности многе наше средњевековне личности стекли су
велико поштовање и уважавање. Зато не изненађује ни Димитрије
Хоматијан архиепископ охридски, Србима непријатељски наклоњен,
који с поштовањем говори о верској и друштвеној култури Србије
тринаестог века. Посебна пажња указивана је Светом Сави
од стране иностраних владара и црквених поглавара. И други
великодостојници Српске цркве доприносили су угледу и цркве и
државе. Логотет цара Андроника Другог, Теодор Метохит, учен, са
пуно лепих речи говори о архиепископу Јевстатију Другом, с ким је
водио разговоре о женидби краља Милутина са царевом ћерком
Симонидом. Ученик Светог Саве епископ Методије, обавља значајне
процедуралне послове око крунисања Стефана за краља српског.
Архиепископ Данило Други је најоданији саветник краљева српских
Драгутина, Милутина и Стефана Дечанског. Цар Душан се саветује
са патријархом Јоаникијем, својим бившим логотетом, када је желео
да га папа Инокентије Шести именује за капетана хришћанске
војске на Балкану против Турака. На свим државним саборима које
је цар Душан сазивао и на којима је председавао, присуствовао је
и поглавар Српске цркве, патријарх српски. Царске повеље које су
тада доношене и потписиване од стране цара, патријарх српски је
стављао свој премапотпис. 4
У раду на ширењу културе, људи цркве, епископи и други
клирици, учествовали су и на тај начин што су и сами подизали
цркве, манастире, црквене и световне грађевине које су обично
и живописали. У првој половини тринаестог века, зетски епископ
Иларион саградио је цркву св. Николе у Врањини на Скадарском
језеру; архипеископ Арсеније Први, обновио је и живописао цркву
светих апостола у Пећи; архиепископ Никодим св. Димитрија у Пећи, а
у Лизици храм Светог Саве; архиепископ Данило Други, Богородичну
цркву, такође у Пећи, а у Јелешцима храм светог Архангела Михаила.
Патријарх Јоаникије подиже две цркве у Светој Земљи; једну на
Тавору, Светог Преображења Господњег, а другу на Кармилској
Гори, светог пророка Илије.5
Учешће у подизању и живописању цркава и манастира од
стране српског духовништва, није се састојало само у обезбеђивању
средстава за изградњу и жиовописању већ и у припремању
техничких и архитектонских планова, избор композиција и сцена
из живота Господа Исуса Христа, Пресвете Богородице и ликова
светитеља. На то нас упућује испис на прстену у кубету Богородичне
цркве у Студеници где стоји да се о њеном живописању старао
њен архимандрит Сава, (помени работавшаго Саву), а потом као
архиепископ о живописању велике припрате Богородичне цркве,
задужбине његовог синовца краља Радослава. Надзор над грађењем
и живописањем Светих Арханђела код Призрена, цар Душан поверио
је игуману Јакову, потоњем митрополиту Серском. Митрополит Јован,
који се и сам бавио фрескописањем, са монахом Григоријем осликао
је фреске у цркви св. Андреје Првозваног коју је 1389. године подигао
Андријаш брат Краљевића Марка код Скопља. Хваранин Петар
Хекторовић на прелазу из 15 у 16 век овој двојици српске господе,
синовима краља Вукашина Мрњавчевића посветио је дивну песму у
стилу бугарштице, Краљевић Марко и брат му Андријаш.
Значајну улогу у култури Срба у средњем веку и уопште у
српској култури, одиграли су обдарени и учени монаси. Краљ Урош
Први, син краља Стефана Првовенчаног указао је велико поверење
монаху Доментијану препоручивши му да састави биографије
о Светом Сави и Светом Симеону, чији списи спадају у ремек
дела српске средњевековне књижевности. Ништа не заостаје и
животопис о Светом Сави и Петру Коришком од другог даровитог
монаха Теодосија Хиландарца. Духовник Јелене ћерке кнеза Лазара,
интелигентни монах Никон, саставио је зборник у који је поред осталог
унео и опис свога пута по Хришћанском истоку и своју преписку са
кнегињом. Овај зборник као и биографије средњовековних писаца
најбоље је сведочанство о степену културе српског духовништва и
српског световног друштва.

Србија данас нема средњовековних градова, сви су у
рушевинама, а од двораца наших владара није ни један очуван, како
је још давно констатовала највећа поетеса Исидора Секулић, али зато
наши манастири, манастирски конаци, манастирске цркве, ризнице,
рукописне књиге, повеље, родослови, хронике, уметнички предмети,
дају изванредан пример стваралачке активности духовништва
средњег века.
Наши манастири, Немањина Богородична црква у Студеници,
Милутинова св. Стефана у Бањској, деспота Оливера, Св. Арханђела
Гаврила у Леснову, затим цркве и манстири моравске школе као што
су: Лазарица св. Стефана у Крушевцу и св. Вазнесења у Раваници,
обе задужбине кнеза Лазара, Љубостиња кнегиње Милице, Манасија
деспота Стефана Лазаревића код Деспотовца и друге, представљају
изузетна дела српске средњевековне културе не само српске
већ и европске.Оне немају димензије катедрала западног света
инспирисане грандиозношћу готског стила за чије изградње су били
потребни векови. Наше манастирске цркве градили су појединци у
кратком временском периоду као задужбине, за душу. Уметеничка
лепота наших средњовековних манастира исказана је у складним
геометријским пропорцијама, а изнад свега она је изражена”у
разумном материјализовању узвишених мисли,-у интимности и
искрености наших верних у говору с Богом.”
Фреске осликане на зидовима наших манастира и цркава у
свом уметничком домету спадају у сам врх европског средњевековног
сликарства и оне на најбољи начин изазивају снажна религозна
осећања и мисли. 6 Поред тог најзначајнијег момента, фреске
одражавају и идеју аутокефалног статуса Српске цркве и њене
самобитности из којих се исчитава утемељеност српског народа у
светој вери Православној. У њима су највећим делом изображени
ликови и сцене из Светог Писма Старог и Новог Завета, живота
Пресвете Богородице, хришћанских светитеља, али и ликови Срба
светитеља, из светородних династија Немањића, Лазаревића и
Бранковића. Оно што је карактеристично за династичке фреске је
да су дате углавном у поворци са претцима и са породицом.
Ништа мањи допринос Српска црква и њено духовништво
није дала ни на пољу књижевности. Српској аутокефалној цркви
биле су потребне богослужбене књиге и тако су настали преводи
на српски језик Јеванђеља, Апостола, Псалтира, Служабника
и других богослужбених и црквених књига чији су преводиоци,
писци и редактори били српски духовници. Канонизовањем Срба
светитеља условило је писање и састављање њихових служби.
Те службе састављају најбољи средњевековни писци Свети Сава,
монах Теодосије, патријарх Данило Трећи и други. Њихови састави
нису обичне песме, већ молитве које у човеку буде највише мисли
и најдубља осећања. Поред њих заступљена је прозна књижевност.
У том књижевном роду најистакнутије место заузима животопис
Стефана Немање од Светог Саве. Сматра се да је то најбоље
састављени књижевни рад на српском језику. Затим следује плејада
других веома успешних књижевних радника као краљ Стефан
Првовенчани, монах Доментијан, сјајан приповедач монах Теодосије,
велики хроничар и сведок времена интелигентни архиепископ Данило
Други.Шта рећи за књижевна остварења која нам говоре и описују
битку на Велбужду, писца из школе Данилових настављача или приказ
битке на Марици од ученог старца Исаије. Све су то достигнућа која
иду у највиша остварења не само српске књижевности тога времена,
већ и шире. Околност што наши ствараоци припадају не великом
народу, у смислу бројности популације, немају оно место у светској
средњевековној књижевности које би заузели да припадају неком
великом европском народу.
Несумњиво да је српско духовништво поред сјајног доприноса
култури Српског народа дало одређен подстицај и за развој науке.
Наука тада није имала онај значај који је стекла у потоњим вековима,
а нарочито у савремено добу. Не знамо колико су могли имати
теоретског знања из егзактних наука и да ли су га негде могли
стећи, али судећи по величенственим грађевинама, а пре свега по
манастирима и црквама средњег века указује да су морали имати
одређеног знања статике и статичких закона.
Средњевековна документа и наша црквена историја указују
да је медицина у Срба средњег века била цењена и присутна.
У манастиру Студеници налазила се болница, а такође и у
манастиру Светих Арханђела код Призрена. Свети Стефан
Дечански у близини манастира Високи Дечани основао је једну
болницу за инфективне болести за лепрозне,”иструлелог лица”
Још се наводи податак да је та болница имала дванаест меких
кревета. Највећи допринос и потстицај развоју медицине као
науке у то време дао је краљ Милутин. Он је у Цариграду,
недалеко од манастира Светог Јована Претече, чији је ктитор
био, подигао болницу са мноштвом меких кревета. Болничким
лекарима одредио је добру плату под условом да бесплатно
лече болеснике. У тој болници, касније ће бити отворена школа
за медицину, “нека врста зачетка медицинског факултета.”
Српско духовништво у средњем веку па и касније, нарочито
велики доипринос дало је развоју правне науке, како црквеног
тако и световног грађанског права. Несумњиво, на том
пољу најистакнутије место припада Светом Сави. Он је за
потребе Српске цркве и државе Краљевине Србије, извршио
кодификацију канонског и грађанског законодавства, познатог
под називом Законоправило Светог Саве. Овај Зборник
одиграо је најзначајнију улогу не само код организације
Српске цркве која је настајала у тринаестом веку него и у даљој
перспективи, у дужем трајању, у одржавању и формирању
српске историјске и државно-правне свести српског народа
све до данашњег дана. Тако је једна снажна црквено-правна и
државо-правна традиција одржавана у јерархији Српске цркве
кроз све време турског ропства, без обзира на дубоке разлике
и посебности епоха и нових друштвених структура, повезала
макар и симболично почетке нове националне државе са
српском државом средњег века.
Од коликог је значаја ово дело правне књижевности настало
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несумњивом заслугом Светог Саве у тринаестом веку, можемо
закључити само летимичним погледом и прегледом још једног
правног споменика из тог времена донетог у Енглеској 1215.
године у време краља Јована (1199-1216). године, познат под
именом (Magna Carta Libertatum), Велика Повеља Слободе,
која представља први заметак енглеског парламентаризма и
основ енглеског неписаног устава.Тај правни акт и по обиму
правних категорија које регулише и по структури, далеко је
испод нивоа Законоправила. Законоправило са 64 главе од
чега су 44 канонског карактера, а 20 грађанског, на прецизан
начин излаже црквене и грађанске прописе установљавајући
беспрекоран правни поредак кроз највиши домет слободе
и једнакости, избегавајући сваку субординацију власти,
било световне над црквеном или црквене над световном.
Законоправилом је остварен принцип дијархије, односно
симфоније власти у највећем домету. Овде са задовољством
истичемо да је Законоправило Светог Саве имало врло велико
значење у историји права код других словенских народа и то
не само црквеног већ и грађанског права. Већ 1226. године
један препис овог кодекса пренет је у Бугарску и примљен као
опште обавезни зборник, да би већ 1262. године један препис
Законоправила био послат из Бугарске у Русију Митрополиту
Кирилу Другом те је на сабору у Владимиру 1274. године
проглашен за опште обавезни кодекс црквених закона за
Руску цркву. Кад је Законоправило Светог Саве у питању,
морамо нагласити још и ово, да је један рукопис светосавског
зборника послужио за штампано издање Крмчије, мада је
постојала и тзв. Новгородско-софијска Крмчија руске редакције
тринаестог века.
Ништа мања улога духовништа Српске цркве није била ни
у раду на доношењу Душановог Законика, који представља
најлепше културно дело српског средњег века, како каже
велики научник, државник и дипломата Стојан Новаковић.
Колика је била улога представника Српске цркве види се
из текста његовог заглавља у чијој се формули наводи:
Сиже Законик постављајем од православнаго сабора нашег,
преосвештеним патријархом кир Јоаникијем, и всеми архијереји
и церковники, малими и великими, и мноју благоверним царем
Стефаном... Императив Душановог Законика садржан је у
његовом обзнанивању и проглашењу испољеном у синтагми:
Царство Закона, а не Закон царства тј. не закон силе оличен у
царској моћи, већ сила Закона изражена у самом Закону.
Након смрти цара Душана, скоро пуних сто година трајало
је урушавање српског царства до коначног пада последње
српске независне државе Зете под турску окупацију 1499.
Једини обједињујући фактор свеукупног српског растројеног
бића био је Пећки трон са патријархом српским.
Већи проблеми за Српску цркву настали су после смрти
патријарха Арсенија Другог 1463. године, када је дошло до
запуштења Пећке патријаршије. Српска црква није успела
да одговори пореским обавезама према турској порти због
материјалне беде и сиромаштва. Осим тога, многе епархије
остале су упражњене без својих епископа услед протеривања
или насилне смрти. Због свих тих околности било је немогуће
сазивати архијерејске саборе и вршити избор нових епископа.
Такво стање користила је Охридска архиепископија те је
на упражњене српске епархије постављала Грке епископе
и на тај начин Српску патријаршију постепено, механички
подвалшћивала под своју јурисдикцију. Као Грчка установа,
њена политика изазвала је велико незадовољство код
преосталих Срба епископа те се известан број њих појављују
као они који су “обдржавали престо Светог Саве Српског”. Међу
њима се појављују архиепископ Јован 1508-1513, митрополит
Марко 1524. године и други до отворене побуне митрополита
смедервског Павла 1528. године. Његов покушај издвајања
Пећке патријаршије испод насилног припајања Охридској
архијепископији није успео.
Само неколико година, после неуспелог Павловог покушаја
да обнови Пећку патријаршију, услед политичких промена које
су ишле на руку Српском народу и Српској цркви, дошло је до
обнављања Пећке патријаршије под патријархом Макаријем
Соколовићем. Године 1557 обновљена Пећка патријаршија
простирала се над свим областима које је тада настањивао
Српски народ. У обновљену Пећку патријаршију ушле су
области Банат, Бачка, Барања, Срем Славонија, Босанска
Крајина, Лика, Крбава, Босна, Херцеговина и Далмација. То је
први пут у историји да је наш народ био скоро сав уједињен
на југу од Велеса до више Будима, Темишвара и Арада на
северу, и од Тимока и ћустендилске и самоковске епархије
у Бугарској на истоку, па до Јадранског мора на западу. За
време управе патријараха Макарија и Пајсија који су имали
прерогативе владара, обновљено је и подигнуто велики број
цркава и манстира. Поред тога они су на најбољи начин
очували јединство Српске цркве на огромном простору докле
се простирала турска царевина, а у исто време очували
континуитет српске државне мисли.
Касније сеобе Срба под патријарсима Арсенијем Трећим и
Арсенијем Четвртим, поред свих тешких последица које сеобе
собом носе, дошло је до увећања српских заједница на новим
просторима. Границе Срба померене су до Беча, а на западу
до Трста.
Живот српског народа у новим животним условима донео
је промене и у црквеној уметности и култури. Традиционални
стил српских манастира и цркава, византијски и моравски у
архитектури, заменио је барок, а у сликарству појављују се
нова, модерна схватања. Међутим, националне теме нису
биле изостављене. Северни и северозападни простори српских
заједница нашли су се под снажним утицајем барокног
размишљања прожетим медитеранско левантиском културом,
што је често било узроком многих размимоилажења и
трагедија истог народа. У таквој разуђености српског племена,
Српска православна црква и њено духовништво кроз своје
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Саопштење
са Годишње скупштине Епархије новграчаничко-средњезападноамеричке
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из два српска светилишта (без обзира којој епархији
припадају): манастира Св. Саве у Либертивилу и
манастира Нове Грачанице.
Дубоко надахнути светоотачким завештањем
св. Владике Николаја и новоисповедника Варнаве
хвостанског спремни смо, милошћу Божјом, да са
љубављу у срцу наставимо истинску бригу за безбројну
браћу и сестре и српску децу који у вихорима ратних
дешавања крајем прошлога века нађоше своје уточиште
у овом новом свету. Њихово присуство, али још више
њихова оданост вери отаца, допринели су формирању
значајног броја нових парохија и црквеношколских
општина. Истовремено, Богу смо благодарни што је
нашој светој Цркви причислио и не мали број обраћеника
у православну веру. Све то сведочи да наша Црква није
изгубила мисионарски карактер и да она под својим
крилима духовно и национално чува идентитет расејаног
народа српског.
Манастир Нову Грачаницу, у којој се одржава ова
скупштина, Срби су градили не из помодарства, већ
у жељи да се у православном живљењу и у очувању
Светосавља угледамо на древну и дивну Грачаницу на
Косову и Метохији. Нажалост, боли нас сазнање да се
манастир Грачаница на Косову и Метохији свакодневно путем
средстава јавног информисања помиње као поприште немилих
догађаја који нас приморавају да и пред онима који српски
православни народ желе да збришу са лица земље обарамо
поглед.
Није ништа ново да се у животу Цркве јављају различити
проблеми, као и потреба за њиховим превазилажењем. Тако
је било вековима. Оно што јесте ново, али неуобичајено и

недопустиви, јесте да се поједини црквени проблеми претресају
и ‘’решавају’’ на страницама Цркви ненаклоњених средстава
јавног информисања. Сматрамо да је право и једино место за
богонадахнуто решавање црквених проблема у јерархијским
структурама Српске православне цркве, на првом месту у Светом
архијерејском сабору. У том духу Богу се молимо и верујемо да
ће наши архијереји смоћи снаге за решавање свих садашњих и
будућих проблема у животу наше помесне Цркве.
Свесни економске кризе, која је захватила читав свет,
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вековно трајање и служење Христу Богу, Светом Сави и
српском народу, постала је симбол јединства и свих врлина у
свеукупном бићу Србиновом.
Са променама које су настале у српској црквеној
архитектури, сликарству, дошло је до промене и у црквеној
музици. Иако немамо довољно поузданих података о црквеном
појању у Српској цркви од најранијих времена, сигурно
га је било. Није спорно да је Српски народ који је примио
православље из Византије, примио и црквено певање. Али
је исто тако факат да се у то певање врло рано почело са
уношењем својих мотива и тако временом створило српско
црквено пјеније које је неговано у српским задужбинама,
при архијерејским дворовима, парохијским кућама, као права
народна својина. Ако су наши монаси и посвећени људи имали
надахнуће за писање и преписивање свештених књига, које
данас представљају права ремек дела у уметности (узмимо
пример Мирослављевог Јеванђеља или пак сјајни фрескопис
у нашим царским и краљевским лаврама и манастирима,
настао од непознатих аутора), немогуће је поверовати да нису
неговали црквену песму и богатили је мелодијама. Развивши
се у богато полифоно и хармонично певање, наша црквена
музика завређује поштовање јер представља велики допринос
не само нашој, српској музичкој култри, већ као оригинални
мелос и европској уметности.
После пропасти српске државне организације, Српска
црква је била једина установа Српског народа која се бринула
за просвету и просветне институције. Иако је народ српски био
поробљен и под великим притиском турског феудалног система,
Српска црква је налазила начина да и на том плану помогне
своме народу у чему и колико је могла.
У Црној Гори где се мање осећала турска окупациона
власт, Српска црква са својим духовништвом, у последњој
деценији петнаестог века успева да на Ободу, на Цетињу, оснује
прву штампарију. Овај подвиг завређује културну пажњу што
Ободска штампарија почиње да ради убрзо после открића прве
штампарије у Европи од стране Гутенберга. Крајем петнаестог
века Ободска штампарија почиње штампати прве ћириличне
књиге за Српску цркву. У потоњим вековима оснивају се и друге
манастирске штампарије као у Милешеви, Грачаници, Горажду,
Рујну и другим местима.
У Карловачкој Митрополији у осамнаестом веку српски
јерарси на целом простору Аустро-угарске монархије оснивају
аутономне српске школе. Две значајне гимназије, једна у
Новом Саду под називом Српска православна гимназија, а
друга у Сремским Карловцима под истим именом, отворене
су захваљујући митрополиту Стефану Стратимировићу, једног
од најпросвећенијих карловачких архипастира. Његовим
заузимањем отворена је и учитељска школа у Сент Андреји,
касније пренета у Сомбор. Такође на његову иницијативу
основана је и иконописна школа у Карловцима.
У устаничкој Србији заслугом Доситеја Обрадовића
отворена је Велика Школа у којој се стицало средњешколско
образовање. У првој генерацији Велику школу учили су
Карађорђев син Александар, потоњи кнез Србије, Лазар
Арсенијевић-Баталака, писац опсежне историје Првог српског
устанка као и Вук Стефановић Караџић.

У Далмацији епископ Симеон Кончаревић први је српски
писац осамнаестог века. У српску историографију ушао је по
свом знаменитом Љетопису грађанских и црквених догађаја
који се налази у рукопису на 368 страна. Љетопис обухвата
политичку и црквену историју нашег народа до 1754. године.
У њему се налазе значајни подаци о животу и развитку
Српске цркве у северној Далмацији, као и подаци о постанку
манастира Крке, Крупе и Драговића. На основу Кончаревићевог
Љетописа, епископ далматинско-истријски др Никодим Милаш
један од најбољих познавалаца и тумача канонског права у
Православном свету, написао је опсежно дело Православна
Далмација, дело које најаутентичније говори ко су Срби у
Далмацији и какав је њихов значај у свеукупној култури Српског
народа. Учитељ српској деци у Далмацији у српским школама
у Голубићу, Плавну и Орлићу је монах Доситеј Обрадовић.
Услед познатих историјских околности Српски народ
на свеукупном српском простору, укључујући и Србију као
Пијемонт, није имао српских музичких школа, оркестара, опера
па ни концертних дворана. Једини облик развијеног музичког
живота били су хорови који су настали у цркви и били су
везани за цркву. Најбољи пример јесте хор Прво Београдско
Певачко Друштво које је основано 1853. године и који и данас,
ослоњен на дугогодишњу традицију, врши врло значајну
културну и црквену мисију. Прво Београдско Певачко Друштво
изнедрило је и неколико значајних имена музичких стваралаца,
композитора, диригената. Једног од најзначајнијих, помињемо
Стевана Стојановића - Мокрањца који је свој највећи домет
у музичкој уметности достигао конпонујући на литургијске
текстове од којих се издваја Херувика Првог Гласа за мешовити
хор која по оцени многих музичких стручњака спада у сам врх
хорске музичке литературе.
Наше научне дисциплине највећим делом развијале су се
уз учешће људи цркве. С правом се може рећи да наша српска
историјска наука почиње са образованим архимандритом
Јованом Рајићем, а критичка историја са архимандритом
Иларионом Руварацем.
Све ово до сада речено нема претензија да прикаже
свекупно деловање Српске цркве и њеног духовништва у
свим њеним сегментима у скоро осамстогодишњој историји;
то једноставно није могуће на овако малом простору. Моја
је намера да кроз летимичан преглед догађаја прикажем рад
и улогу српског духовништва у чему је оно било иницијатор и
главни носилац свеукупног живота српског народа, његове
културе и историје, инспирисани примером Светога Саве и
оца Светог Симеона Немање.О томе како тереба поштовати
њих, творце и утемељаче Српске државе и Српске православне
помесне цркве, свети владика жички Николај упућује нам
јасну поруку: “Српску државу основали су свеци а не пирати и
разбојници.Ова два Божја човека, отац и син, задојени духом
Божијим, творци су једног благословеног царства код Срба...
Свети Симеон и Свети Сава, испуњени Духом Светим права су
слика Свете небесне Тројице у јединству, слика Бога Тројичног
на почетку другог периода Српске иосторије Свети Симеон као
отац био је сав испуњен својим сином Савом, а Сава са своје
стране сав испуњен својим оцем Симеоном. Отац је био једно са
својим сином, а син са оцем, све у Духу Светом. Њихова брига о
спасењу душе, њихова међусобна љубав описана је у њиховом

укључујући и наш српски народ, сматрамо да узрок
кризе лежи, пре свега, у духовном и моралном посрнућу
савременог човека, преоптерећеног потрошачким
менталитетом. Посебно нас забрињава чињеница да у
Србији, већ годинама, више људи умире него што се рађа.
Апелујемо на нашу свету Цркву да у сарадњи са државом
и свим нашим националним организацијама посвети
посебну бригу и пажњу превазилажењу демографског
проблема како у Србији тако и свуда где Срби живе.
Сједињене Америчке Државе су, као демократска
земља, од давнина здушно прихватиле и наш српски
народ и дозволиле му да се на овим просторима и
црквено организује у крилу своје мајке Цркве. Међутим,
сматрамао врло важним да изразимо бојазан да по
све нас може да буде погубна јасно препознатљива
могућност да се политика глобалиста и екумениста овога
света одрази и на уређење свеукупне Православне цркве,
чији један део јесте и Српска православна црква. Света
Црква је увек била више него ‘’глобалног’’ карактера. Она
је шира и виша од тога. Црква је једна, света, саборна
и апостолска! Не треба је унижавати, сводећи је само
на овај свет, и прекрајати је по мерилима политичкоекономских аршина.
У духу великопосне смерности, на прагу Страсне
седмице, састрадавамо са распетим српским народом и његовим
духовницима на Косову и Метохији, молећи се распетом и
васкрслом Христу да Својом љубављу озари и умудри све оне у
чијим је рукама судбина српског народа у целини.
Осећајући нераскидиву везу по вери и крви са браћом и
сестрама у отачаству, нас, који живимо, радимо и Богу се молимо
на овој страни Океана, географске раздаљине никада неће моћи
да одвоје од наше мајке Цркве, мајке Србије и српских земаља.

животопису, који на српском језику представља најдирљивију
књигу после Jеванђеља Божијег.
И један и други жртвовали су највише што су могли,
све из љубави према Богу и своме српском роду. Стари отац
жртвовао је своју власт, господство и удобност, а млади син
жртвовао је своју младост Христу Спаситељу.Тешко је рећи
ко је жртвовао више. Подједнако. Тако се царство небеско
уселило у њих. И они су постали најузвишенији пример
благословеног царства Оца и Сина и Сетога Духа у Српском
народу”. Ова порука Светог Владике Николаја упућује нас
да успоставимо дијалог кроз историју како би се разумели
претци и потомци и сачувало предање о нашем исходишту
као најважнијем фактору нашег идентитета. Није без
разлога велико име Римокатоличке цркве, ђаковачки бискуп
Јосиф Јурај Штросмајер са сетом признао Димитрију-Мити
Миланковићу, деди нашег славног Милутина Миланковића,
једног од десет најумнијих научника света: “Лако је вама
Србима! Ви имате историју.” Нажалост, данас за глобалисте
и мондијалисте и сваковрсне екуменисте то нам се узима за
велики грех, па испада да би нас више волели да смо нико
него што смо неко.

протођакон др. Станимир Спасовић, професор

Footnotes
Види професор др. Милан Кашанин, Улога Православне Српске
Цркве у култури српског народа. Предавање одржано поводом 750
годишњице самосталности Српске цркве.
2
По речима епископа жичко др Василија( Костића) “ ...добијањем
аутокефалије Српске цркве , Свети Сава је увео Српски народ у ред
културних народа Европе и читавог света...Српска православна црква
постала је душа Српског народа...Историја нам је сведок и стално
потврђује ону истину да је историја српског народа и историја Српске
православне цркве, и историја Српске православне цркве историја
српског народа, само захваљујући том великом уметнику, том великом
генију том ненадмашном сину српског народа Св. Сави који је гледао
далеко у будућност и сагледао, да српски на род не може да стане у
ред културних народа без Јеванђеља Христовог, без самосталне цркве
православне.”
3
Почетком тринаестог века почели су се стварати култови светих
Срба и култови икона. Врло рано почело се говорити о икони Богородице
Студеничке, изображене на зиду Студеничког храма 1208/9 о икони
Христа Призренског. Ово указује да и српски градови и манастири имају
своје светитеље као и други историјски народи.
4
У државним пословима и животу нису учествовали само највиши
црквени великодостојници, учествовали су и други чланови клира
, свештеници, монаси. Светогорски јеромонах Калиник један од
најинтелигентнијих људи Српске цркве тога времена, за кога документа
говоре да је био духовник краљице Симониде, за изванредну мисију
коју је обавио са царем Андроником другим, оцем краљичиним, око
њене удаје за краља Милутина, био је награђен од цара манастиром
св. Николе у Каменикеји, у Источној Македонији. Види Милан Кашанин,
Улога православне цркве...
5
Цркве граде и обични монаси. Монах Герман цркву светог
Преображења у Зрзима код Прилепа, а монах Доротеј са сином Данилом
за време Кнеза Лазара цркву Ваведења Пресвете Богородице у Дренчи,
док монах Сисоје подиже цркву Преображења Господњег у месту
Сисојевцу.
6
И поред уништавања услед разних узрока насталих у току векова,
ратова, земљотреса, а нарочито после духовног геноцидног погрома
над српским манастирима и црквама на Косову и Метохији од стране
Шиптара 2004. године, и насилне окупације тог дела Србије од стране
држава хришћанске алијансе Европе и Америке, и седамдестосмодневног
бомбардовања НАТО алијансе под циничним називом “Милосрдни Анђео”,
рачуна се да је преостало још неколико хиљада фресака.
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Христу Спаситељу са краја на крај васељене (Рим
10, 18). Двехиљадугодишња историја Цркве, рођене
Духом Светим на дан Педесетнице, а утврђене
помоћу проповеди апостолâ и Отаца, највећи је
и најбољи доказ да је Васкрсли Господ са нама и
да ће бити са нама „у све дане до свршетка века”
(Мт 28, 20).
Сећајући се ових јеванђелских сведочанстава
и истине о Васкрслом Господу нашем Исусу
Христу, „у коме живимо, крећемо се и јесмо” (Дап
17, 28), пастирском бригом руковођени, позивамо
вас, децо наша духовна, да исповедате и чувате
своју веру у Васкрсење, не речима већ животом и
делима. Уз то, свето Јеванђеље нас опомиње да
се клонимо „парасинагога”, што значи засебних
окупљања секташког типа, као и лажних пророка и
учитеља, јер они „долазе у оделу овчијем, а изнутра
су вуци грабљиви” (Мт 17, 15). Чувајмо наше
православно Предање наслеђено од апостолâ
и светих Отаца, Светога Саве и светог
Симеона Мироточивог. Свети Сава
је над мироточивим моштима свог
оца измирио завађену браћу,
позвавши тиме и све нас да
увек и свагда живимо у братској
љубави и слози.
Поздрављамо нашу
браћу и сестре, нашу
духовну децу, на Косову
и Метохији. Поздрављамо
их крсноваскрсним
поздравом, видећи
како свештенство и
верни народ Божји у
миру и љубави, смирењу
и послушности, похађа
своје храмове и светиње,
учествује у богослужењу и
причешћује се божанским
Тајнама Христовим у
ове свете и спасоносне
дане Христовог усхођења
у Јерусалим да победи смрт и
отвори свима нама врата Васкрсења и живота
вечног. Владика Атанасије, Епископ који по одлуци
нашега Патријарха и Светог Синода привремено
замењује епископа Артемија, посећује народ и
светиње широм Косова и Метохије и, у слози и
једномислију са свештенством и народом, служи
од царског Призрена на југу, широм Метохије до
Велике Хоче и Пећи, и од подножја Шаре, преко
Косовског Поморавља до Новог Брда и Митровице
и до подножја Копаоника на северу. Хвала Богу,
наш народ је решен да на овом светом олтару стоји
и опстоји, верујући у Крст и Васкрсење Христово
и наше, чувајући се неслоге и не збуњујући се
причама које не воде очувању вере и духовног и
националног идентитета.
Зна наш народ шта значи држати се
здравих речи Господњих и непатвореног учења
о побожности, а шта, опет, значи и куда води

залудно препирање, „од чега настаје завист, свађа,
хуљења, лукава подозрења, празна надмудривања
људи изопаченог ума и лишених истине, који
мисле да је побожност извор добитка” (1. Тим
6, 3 – 5). У обновљеним светињама узноси се
заједничка молитва свештенства и народа: „Сами
себе, једни друге и сав живот свој Христу Богу
предајмо!” Једним устима и једним срцем пева
се молитва јединства вере и заједништва Духа
Светога, на славу Сабора Свете Тројице и очување
православне црквено-народне саборности.
Молимо се Богу да се, молитвама Светога
Саве и светога цара Лазара, врати мир и слобода
на наше страдално Косово, нашу духовну колевку и
наш Јерусалим, тамо где су наше највеће светиње,
које су бисери православне културе и свеукупне
хришћанске баштине.
Обраћамо се и пуноћи нашег благочестивог
народа који живи у отаџбини и расејању, да
живи и радује се Васкрсењу Христовом.
Васкрсење нас позива да чувамо
јединство своје свете Цркве
и да никада своје земаљске
интересе не претпостављамо
интересу Заједнице и свеопштег
добра. Свети апостол Павле
нас упозорава да не будемо
„тврдоврати и непокорни” (Тим
1, 9), оживљујући „старе ране”
већ зацељених подела на телу
наше светосавске Цркве. Живимо,
отуда, у јединству наше Мајке
Цркве и у љубави и слози
једни са другима, чувајући, по
речима поменутог Апостола
народâ, „јединство Духа
свезом мира” (Еф 4, 3).
У ово време Васкрса,
Црква увек истиче вредност
и светињу људског живота, од
зачећа па до потпуног сазревања
сваке непоновљиве и боголике
људске личности, противећи се било
каквом облику насиља над њима. На то
нам указује не само заповест Божја: Не убиј! (Изл
20, 13) већ, још много више, Васкрсење Христово,
јер нам оно открива најдубљи смисао стварања и
постојања света и човека, а то је спасење „свих
и свега” у Христу Распетом и Васкрслом (1. Кор
1, 23).
Данашњи човек, обремењен бригама овога
света и заслепљен себичним потрошачким
менталитетом, избегава да се суочи са тајном
живота и смрти. „Проклета питања” којима су се
бавили великани људског духа, попут Достојевског
и многих других, у наше време немају много
следбеника. Сведоци смо, напротив, да све више
долази до изражаја „цивилизација смрти”. Многе
светске религије, па и философија и уметност
нашег доба, прихватају, по речима оца Александра
Шмемана, „измирење са смрћу”. Смрт је, по њима,
једина реалност, почетак и крај свега. Црква
Христова тврди и сведочи управо супротно. Црква
исповеда и проповеда најдубље достојанство и
светињу људског живота, верујући у Васкрсење
Христово, којим је побеђен наш највећи и последњи
непријатељ, а то је смрт (1. Кор 15, 26).
Велики руски старац Серафим Саровски је све
своје посетиоце увек поздрављао речима: „Радости
моја, Христос васкрсе!”, показујући тиме да Црква
Христова и њени светитељи живе у реалности
Васкрсења. Дај Боже да и ми будемо сведоци те
истине и да у нашим душама и на нашим лицима
непрестано блиста радост Васкрсења – она радост
која се могла видети на лицу недавно упокојеног
светогорског старца Јосифа Ватопедског, који се,
супротно законима биологије, упокојио са осмехом
на лицу.
Поздрављајући вас, браћо и сестре, још
једном најрадоснијим васкршњим поздравом,
позивамо вас све да живите у љубави према Богу
и ближњима, ходећи тако путем који води у вечни
живот. Живећи тако, постаћемо и бићемо синови
и кћери Васкрсења.
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
Дано у Патријаршији Српској у Београду,
о Васкрсу 2010. године.
Ваши молитвеници пред Васкрслим Господом
Христом:
Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски ИРИНЕЈ
са свим отачаственим архијерејима СПЦ
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сви они који га воле не одмажу на начин на
који су то досад чинили него да му помогну
тако што ће се у миру и смирењу молити Богу
за њега и за нашу Цркву’’, рекао је владика
Григорије.
На питање да ли је дошао у својству
посредника или како би пружио подршку
владици Артемију, владика Григорије је казао
да је он пре свега дошао да посети Косово и
Метохију.
‘’Ја сам дошао овамо да посетим и
владику Артемија, и владику Атанасија и
владику Теодосија, али пре свега Косово
и Метохију. Јер, као што наша деца певају,
Косово је срце Србије. Ако смо ми Срби, онда

је Косово и наше срце’’, казао је владика
Григорије.
Министар вера Богољуб Шијаковић је
казао да се у Грачаници осећа исто као и у
својој кући и да ће ту увек долазити.
‘’Косово није само символички део нашег
бића него је један реални део територије
Републике Србије и она ће тај интегритет
чувати и до њега држати ма шта да буде и
ма ко и ма какве одлуке доносио. Каква год
решења била, привремена или трајна, Косово
је у нама и оно не може никуда да оде мимо
нас. Што се тиче наше Цркве на Косову и
Метохији, сви знамо колико је она важна и
значајна’’, казао је Шијаковић.
(Извор, Православље, 1. март 2010. г.)

Недеља Православља у Чикагу, Илиноис

У недељу, 21. фебруара 2010. г. одржана је свеправославна прослава Недеље Православља у
Саборном храму Васкрсења Христовог у Чикагу.
Учествовали су митрополит Христофор, митрополит Јаковос, архиепископ Николај, епископ
Лонгин, епископ Петар, епископ Сава, епископ Димитриос и епископ Данијел. Саслуживали су преко
педесет свештеника и ћакона из парохија свих помесних Цркава у Чикагу.
Свеправославна служба се одвила у духу братске љубави. Проповедао је епископ Димитриос,
помоћни епископ Грчке цркве у Чикагу.
После богослужења сви су прешли у црквену салу на послужење.

Саопштење Епархије далматинске
поводом најаве оснивања тзв. ‘’ХПЦ’’
Вест да је 12. марта 2010. г. у Задру
најављено оснивање тзв. ‘’Хрватаске
православне цркве’’ изазвала је узнемиреност
код свештенства и православних Срба у
Републици Хрватској. Познато је да је ХПЦ
формирана 1942. године у време фашистичког
и усташког режима Анте Павелића у НДХ.
Тадашњи Павелићев режим извршио је
геноцид над српским, јеврејским и ромским
народом у НДХ, а циљ фантомске ХПЦ је био
да уништи сваки траг постојања православља и
православних Срба на овим просторима.
Српска православна црква и српски народ
постоје вековима на просторима Далмације, што
најбоље потврђују и сведоче њене парохијске
цркве и манастири, који су у највећем броју
подигнути од XIII до XV века а представљају
значајну културну баштину, која је као таква,
под заштитом надлежних институција хрватске
државе.
Већ приликом објављиваља сајта и
програма удружења у формирању ‘’хрватске
православне заједнице’’ постало је извесно
да се ово удружење поистовећује и органски
повезује са усташким режимом из времена
Анта Павелића и тзв. ХПЦ. Они су, као једна
неодвојива целина, имали геноцидни програм
уништења и истребљења свих нехрвата у време
злочиначке НДХ, па формирање овог удружења
јасно изазива људску стрепњу пред могућношћу
поновног остварења њиховог програма. Иза
њега су у време Другог светског рата остали
безбројни логори, стратишта и јаме од којих
је свакако најзлогласнији и највећи логор
истребљења – Јасеновац.
Ми се искрено надамо да ово Удружење,
које се везује за најмрачнији период новије
историје Хрватске – због свог отвореног
милитантног проусташког карактера неће
моћи да буде регистровано у надлежним
институцијама данашње Хрватске – која се

Епископ Фотије
налази пред вратима уласка у Европску унију.
Исто тако апелујемо на органе правне
државе и надлежна министарства Р. Хрватске,
да заштите објекте и имовину Српске
православне цркве као и наше вернике од
евентуалног узнемиравања и напада, што су
неки од челника овог фантомскога удружења
најавили. Они су ових дана промовисали и тиме
јавно рехабилитовали једну ‘’авет из прошлости’’,
којом се повампирује фашизам и усташство на
овим просторима Европског континента.
Нашем свештенству и верницима у
пастирској бризи и одговорности препоручујемо
да појачају свој пост и молитву Богу, који је
једини Господар и Судија васељене и заштитник
наше мученичке Цркве у вековима распињаној и
распетој Далмацији, да се не плаше и не примају
ове лажне пастире и проповеднике, ‘’који долазе
у оделу овчијем, а унутра су вуци грабљиви’’ (Мт.
7, 15), већ да чувају своју православну Цркву и
своју веру, своју Крсну славу и своје далматинске
светиње, које су га очувале кроз историју.
13. март 2010.
(Инфо служба Епархије далматинске)

