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Митрополит Антиохиске Патријаршије:
«Косово је православно и остаће православно
заувек»

У

оквиру

свеправославне

прославе

8

векова

аутокефалности

Српске

православне цркве коју је почетком септембра у Лос Анђелесу организовала
Епархија западноамеричка, окупљене Архијереје и сабрани верни народ
поздравио

је

Митрополит

њујоршки

Архиепископије

северноамеричке

Антиохиске Патријаршије г-дин Јосиф. Он је том приликом истакао да «овом
прославом славимо Бога који је дао да Црква у Србији постане зрела и
достојна аутокефалности, али да она као и свака друга Црква преживљава
тешке моменте и изазове, нарочито на Косову и Метохији», но да српски
наорд не треба никада да се осећа запостављено и заборављено јер је у
Господу све могуће.
«Погледајте шта се догодило у Европи. Цела Европа је својевремено била
уништена, али сада све европске земље добијају независност и постају веома
моћне државе. Косово је Србија и припада Српској Цркви. Када смо били на
Косову осетили смо Божије присуство и тамо смо појали песме хвале Господу
на православни начин. Нико, дакле, ни једна сила на земљи не може

променити

историју

Божије

моћи.

Косово

је

православно

и

остаће

православно заувек. Црква Србије не може живети без срца. Косово је срце
Српске Цркве. Косово је на уму Српске Цркве. Можда се у овом моменту
осећамо слабим и мислимо да не можемо учинити ништа, и сматрамо да је
Косово припало некоме другоме, али, верујте ми, имајте веру, будите
радосни, имајте јаку веру и Косово ће остати срце и ум Српске Цркве» –
поручио је Митрополит Јосиф.
Он је рекао да је Србију до сада посетио три пута. Први пут за време блажене
успомене Патријарха Павла, када је још увек био јерођакон у Солуну те да је
тада имао прилику да служи са Светим Патријархом Павлом у београдском
Саборном Храму.
«Када сам боравио у Србији, посећивао сам цркве и манастире у многим
градовима,

и

често

би

видели

како

свештенослужитељ

служи

Свету

Литургији са малом грудом од двадесетак верника. Наше учешће на
Литургији је управо то што од нас тражи Свети Сава, тј. да служимо
Литургију сваки дан. Да ли имамо стотине и стотине људи на Литургији, или,
пак

само

пар

њих,

Литургија

је

Литургија.

To

je

благослов

за

свештенослужитеља, али и за свакога који је присутан на Литургији. Свети
Саво је дао у задатак Српском народу, свештенству, архијерејима и лаицима
да служе Свету Литургију сваки дан, јер не можемо живи да будемо, не
можемо бити јаки и истрајни људи без свакодневног Светог Причешћа» –
нагласио је Митрополит Јосиф и додао да «Света Литургија, није, уколико нам
се свиђа ми дођемо, а уколико нам се не свиђа, ми не дођемо. Замислите, шта
се догодило у првих 800 година самосталности Српске Цркве. Сви Срби треба
да буду поносни што имају Светог Саву као свога Просветитеља и Славу
Српске Патријаршије» – поручио је Митрополит.
Високопреосвећени Митрополит Јосиф изразио је дивљење живописом Храма
Светог Саве у Сан Габриелу истакавши да је украшавање храмова наш
одговор на обавезу чувања наше вере, посебно у овом времену када наша
браћа и сестре на Косову страдају и бивају протерани.
«Могу само да подсетим шта се дешава у Сирији и на Косову. У Сирији су
покушали да оснују исламску државу; уништили су манастире, цркве,
оскрнавили наше иконе, и све што је свето, и видите шта се дешава сада.
Црква се обнавља, јер нико не може победити Православље. Православље
није књига, није налепница или пак неки слоган. Православље је начин
живота. Ви би сте волели да будете као Свети Сава и деца Светог Саве, зато
будите у Цркви, помозите ваше свештенике, помозите вашу Патријаршију.

Задржите веру у овој вашој генерацији и многим будућим генерацијама. То је
оно што Свети Сава тражи од свију вас» – поручио је Митрополит Јосиф и
закључио:
«Нека би Бог благословио Српску Патријаршију. Нека би Бог благословио и
наставио да благослови Српску Цркву и нека би Бог заштитио Цркву и земљу
Србију неповређену и заштићену против сваке зле силе».
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