
У цркви Светог Саве у Лос Анђелесу почела прослава осам векова аутокефалности СПЦ; Литургију служио митрополит Јосиф из Антиохијске патријаршије уз саслужења 16 епископа СПЦ и сестринских Православних Цркава
недеља, 01 септембар 2019 11:06

 У суботу, 31. августа, у Цркви Светог Саве у Сан Габриелу (Лос Анђелес), Епархија
западноамеричка је великим Литургијским сабрањем почела дводневну прославу
великог јубилеја - 8 векова аутокефалности Српске православне цркве.

  

  Светом архијерејском Литургијом началствовао је Митрополит Јосиф из Антиохијске
патријаршије уз саслужење 16 Епископа из Српске православне цркве али и
сестринских Православних Цркава.   

Велику радост причињава чињеница да су током овог Литургијског сабрања заједно
саслуживали и причестили се епископи Грчке и Руске православне цркве:  Митрополит
Сава из Грчке америчке архиепископије која је под Васељенском Патријаршијом и
Архиепископ Петар из Руске православне заграничне цркве.
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  Поред поменутих Епископа, на Литургији којој је присуствовао велики број верника,саслуживала су и господа Архијереји из осталих помесних православних Цркава:Митрополит Николај из румунске православне Цркве у Америци. Архиепископ Бенџаминиз америчке православне цркве и Епископ Данијел из Америчке православне цркве.  Светој архијерејској Литургији саслуживао је и велики број Епископа Српскеправославне цркве: новограчаничко-средњезападноамерички Лонгин, канадскиМитрофан, диселдорфско-немачки Григорије, рашко-призренски Теодосије,западноамерички Максим, источноамерички Иринеј, бихаћко-петровачки Сергије,буеносаиреско-јужноцентралноамерички Кирило, захумско-херцеговачки Димитрије,Епископ стобиски Давид из Охридске Архиепископије као и Игуман МанастираХиландар архимандрит Методије.  

  На самом почетку Литургије извршен је чин освећења недавно завршеног фрескописа имозаика велелепног Храма Светог Саве.  Током Литургије сви Архијереји су се заједно са верним народом помолили за здрављеЊегове Светости Патријарха српског г-дина Иринеја који се тренутно налази наболничком лечењу у Војномедицинској академији у Београду.  Литургији су присуствовали и Епископи Авраам и Кирилос - представници коптске цркве,као и представник римокатоличког архиепископа Гомеза - отац Алексеј Смит.   

  Међу верницима сабраним на Светој архијерејској Литургији у оквиру прославе 800година Аутокефалности Српске православне цркве био је присутан и велики бројобраћеника из индијанских, црначких, аљаских, мексичких и других племена, а у оквирупрославе 8 векова Аутокефалности одржана је и седница скупштине западноамеричкеепархије која је била посвећена мисији међу индијанским племенима.  
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  Након Свете Литургије уприличена је трпеза љубави за све присутне. Поздрављајућисве у љубави сабране поводом великог јубилеја Српске Православне Цркве,Високопреосвећени Митрополит Јосиф, честитајући Српској Цркви јубилеј истакао је да „управо сада и управо на овом месту жели да говори о српском Косову и Метохији“.У свом петнаестоминутном излагању Митрополит Јосиф је рекао да је три пута посетиоСрбију и да је боравио на Косову и Метохији, истакавши да му је сусрет са светињама наКосову и светом косовско-метохијском земљом много значио, те да је приликом својепрве посете Косову јасно осетио „да је то српска земља, православна земља и да ће то заувек тако и остати“.  

  У име архијереја Српске Православне Цркве, госте је поздравио Преосвећени Епископдиселдорфско-немачки Григорије.  „Славимо 800 година наше Цркве и због тога морамо да будемо поносни.Најзаслужнији за чудо нашег постојања уопште и за овај јубилеј је Свети Сава“ –поручио је Владика Григорије и додао:  „Свети Сава је као што знате најлепше српско дете и први српски Архиепископ.Данас у Лос Анђелесу овај догађај прослављамо на најлепши могући начин –освећењем чудесних икона у овој прелепој Цркви у којој се ви молите Богу. Данасславимо 800 година наше Цркве у Лос Анђелесу, не најбоље у Америци, Европи, у идијаспори - него најлепше уопште игде! И нико до краја ове године, дакле док трајеовај јубилеј, сигуран сам неће достићи овакву свечаност и овакву славу“ истакао јеВладика Григорије.  

  „Ова прелепа Црква и овај чудесан Сабор, сабор свих православних без иједногизузетка, најлепши је одговор на љубав Светог Саве према нашем народу инајлепше уздарје Светом Сави за све што нам је даровао. Ви сте диван народ, то јеочигледно и ја се све време питам зашто се вама догодило да баш ви најбољепрославите Аутокефалност Српске Православне Цркве?! Вероватно зато што стеможда физички најудаљенији од онога где је живео Свети Сава, али срцем идушом, највише у срцу и у души Светог Саве“ – рекао је Владика и додао још једнупомисао зашто је у Лос Анђелесу баш најлепше прослављена Аутокефалност СрпскеЦркве:  „Зато што Ваш Епископ (Максим) највише од свих нас Епископа личи на нашегпрвог Архиепископа Светога Саву“ – закључио је Владика Григорије.  
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  Прослава 800 година Аутокефалности Српске Православне Цркве биће настављена и унедељу, 1. септембра, када ће Свету архијерејску Литургију у Храму Светог Савеслужити чак 20 православних Епископа.  (Храм)  
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