06.10.2019.
У Жичи почело обележавање осам векова аутокефалности СПЦ
Обележавање „Осам векова аутокефалности Српске православне цркве“
званично је почело у Манастиру Жичи, у којем су устоличени први архиепископи,
Светом саборном архијерејском литургијом коју је служио Његова светост
патријарх српски г. Иринеј са архијереjима, уз појање жичких монахиња.
Поред неколико хиљада верника, свештенства и монаштва, Светој
литургији су присуствовали и високи представници Владе Републике Србије, снага
безбедности, других верских заједница, званица из света културе, уметности...
У име града Краљева, овом историјском догађају присуствовали су
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, његов заменик Вукман
Ракочевић и председник Скупштине града Ненад Марковић.
Након литургије, уприличена је трпеза љубави за архијереје и вернике, а
потом и уметнички програм у коме су наступили КУД „Абрашевић“, ОШ „Светозар
Марковић“, Бора Дугић, „Косовски божури“.
Јубилеј – осамстогодишњица аутокефалности Српске православне цркве
обележава се под покровитељством председника Србије Александра Вучића.
Свечаност се наставља у понедељак у духовном седишту српских патријараха Пећкој патријаршији. Свечана академија, на којој ће бити дочарани важни догађаји
везани за добијање аутокефалности и за сам живот Светог Саве, биће
организована 8. октобра у Центру „Сава“ у Београду. У Музеју Српске православне
цркве наредног дана биће отворена изложба „Осам векова уметности под
окриљем Српске православне цркве“, на којој ће бити изложени уметичко-духовнокултурни предмети од XIII до XX века, који долазе са свих простора почетака
постојања Српске православне цркве. Биће изложено и око 135 рукописних књига
из богатог фундуса који постоји у ризницама СПЦ, као и рукописне књиге од XII до
XIII века на пергаменту са дивним, сребрним, уметнички обрађеним оковима, па
надаље. Јединствену галерију српског иконописца од XIV до XX века на овој
изложби чине иконе из ризница Високих Дечана, Пећке Патријаршије и цркава у
Призрену као прве српске штампане књиге - Цетињски октоих и Београдско
четворојеванђеље.
Ове године навршава се пуних осам векова од догађаја који се 1219. године
догодио у Никеји. Тада је, заузимањем хиландарског монаха Саве код
Васељенског Патријарха Манојла Првог Сарантена, Српска црква добила
самосталност. Први архиепископ је постао светитељ Сава. Свети Владика Николај
овај догађај описује напомињући да је Свети Сава молио да некога другог изаберу
за архиепископа, наглашавајући своју недостојност за тако узвишен чин, али је на
инсистирање Патријарха, цара и свих монаха из пратње Светог Саве, ипак
пристао, саглашавајући се са вољом Божјом. Уследио је огроман труд на
организацији нове архиепископије на просторима српских земаља, који је
Светитељ са великом преданошћу улагао.
У међувремену, многа искушења, ратови и разарања претила су да угасе
пламен вере који је запалио Свети Сава. Српска православна црква је храбро и
достојанствено носила велико знамење и име које јој је Свети Сава завештао.
Цена тога била су многа страдања – храмова, књига, драгоцености, свештенства,

чак и патријараха, и верног народа. Ипак, сила Васкрсења је увек изнова сијала из
многих гробова и јама.
У нашој највећој светињи око које се српски народ окупљао, Богу молио на
овом светом месту, веру своју ширио, умножавао и јачао у њој - овде је пре осам
векова почела историја српске цркве и српског народа – рекао је Његово светост
патријарх српски Иринеј и истакао:
„Ми се морамо вратити својој историји и путу Христовом, путу Божјем. Нема
бољег ни сигурнијег пута, јер је само Христос рекао 'ја сам пут и ја сам истина'.
Црква је много постарадала, али је била велика нада и вера у Бога и Бог није
оставио народ свој. Јесте страдао, проливао крв за своју вољену отаџбину, надао
се и очекивао боље дане и слободу - и Господ му је то испунио, јер је народ
заслужио да му Бог то испуни - надом својом и вером, љубављу према Богу и
једног према другоме“, рекао је патријарх, упутивши поруку са овог великог и
значајног скупа:
„Оно што је красило, и треба да краси, наш народ то је јединство - јединство
народа у ономе што је свето и божанско, истинито и непролазно. Јединство у
Цркви, у вери, у љубави, у свему ономе што краси род хришћански и што је
красило народ наш.“
По милости Божјој православни архиепископ пећки, митрополит београдскокарловачки и патријарх српски, са свим архијерејима Српске православне цркве,
свештенству, монаштву и свим синовима и кћерима наше свете Цркве, поводом
осамстогодишњице њене аутокефалности, упутио је благослов, поздрав и
саборску посланицу, у којој се, између осталог, каже:
„Верност Светосавском Завету омогућила нам је да преживимо, али и да не
поклекнемо. Није довољно само преживети, поучава нас Завет: треба усправно
стајати! Преживели смо и терор и егзекуције обезбожених Срба над сопственим
народом, његово цепање на нове, тобожње нације, арнаутске побуне и злочине од
давних турских до наших времена, као и различита искушења на крају другог и
почетку трећег миленијума, све време остајући усправни....
...У знаку Распећа и Васкрсења Христовог налази се сав живот и историјско
трајање нашег народа и наше Цркве. Страдале су светиње и са њима културна и
историјска добра. Но и поред тога светосавски дух чини да и даље, у истој мери,
Црква ствара, преображава и спасава своју децу....
...Четрдесет и шест архијереја обједињују хиљаде свештенослужитеља,
монаха и монахиња у хиљадама храмова расутих широм земљиног шара. Сви они
данас једним устима и једним срцем прослављају Оца и Сина и Светога Духа,
Тројицу једносушну и нераздељиву....“

