
Ј О  В А Н
МИ ЛО ШЋУ БО ЖИ ЈОМ ПРА ВО СЛАВ НИ 

ЕПИ СКОП ШУ МА ДИЈ СКИ

СВЕ МУ СВЕ ШТЕН СТВУ, МО НА ШТВУ И ВЕР НОМ 
СВЕ ТО САВ СКОМ НА РО ДУ ОВЕ БО ГОМ ЧУ ВА НЕ  
ЕПАР ХИ ЈЕ ШУ МА ДИЈ СКЕ, БЛА ГО ДАТ ВАМ И  
МИР ОД БО ГА ОЦА, БО ГА СИ НА И БО ГА ДУ ХА  

СВЕ ТО ГА И ДА МО ЛИ ТВЕ СВЕ ТОГ СА ВЕ БУ ДУ СА  
СВИ МА ВА МА

да се ста ра о ње му че тр де сет го ди на, та ко је и Све
ти Са ва био и остао пу те во ди тељ срп ског на ро да 
у жи вот веч ни. Он је свој на род утвр дио, за са дио 
га као ма сли не у ду хов ном ра ју, од но сно у Цр кви 
Пра во слав ној. Оту да ће Пра во слав на ве ра по ста ти 
те мељ ни и нео дво ји ви чи ни лац са мог иден ти те та 
срп ског на ро да, а „Ср бин без Пра во сла вља ће би ти 
као ов ца без па ше“, ка ко је го во рио Све ти вла ди ка 
Ни ко лај.

По став ши пр ви срп ски ар хи е пи с коп, Све ти Са ва 
је у ма на сти ру Жи чи из го во рио сво ју пр ву ар хи па
стир ску Бе се ду о пра вој ве ри. Том при ли ком је ис та
као пут ко ји во ди у жи вот и ука зао нам да ни шта ни је 
спа со но сни је од пра ве ве ре. Упра во та кву ве ру, ве ру 
ко ју је Го спод пре ко апо сто ла пре дао Цр кви сво јој, 
ве ру ко ју су све ти Оци при хва ти ли и про по ве да ли, 
Све ти Са ва је за са дио у срп ском на ро ду и том пра вом 
ве ром нас је при вео Хри сту и Цр кви.

Пре но се ћи нам ис ку ство пра ве ве ре, Све ти Са
ва нас је на у чио да у ве ри не ма ни шта од мах и 
од јед ном. По треб но је по сте пе но и не пре кид но 
уз ра ста ти док се не до стиг не пу но ћа ве ре. То је 
ме ра чо ве ка са вр ше ног у ве ри, ме ра ра ста ве ли
чи не Хри сто ве. Да би смо до шли до ве ре, пра ве и 
не дво сми сле не, по треб но је да се рас те ре ти мо свих 
сум њи и не до у ми ца. По треб но је да уђе мо у про цес 
не пре ста не ду хов не бор бе и ду хов ног са зре ва ња. У 
Ка реј ском ти пи ку Све ти Са ва, под у ча ва ју ћи вер не, 
из ме ђу оста лог по ру чу је: „Ста ни те про тив зла чвр
сто, има ју ћи ве ли ку и не ра зо ри ву по моћ Бо жи ју“. 
Овај ма ли сег мент све то сав ске по у ке ја сно ука зу је 
на ва жност је ван ђељ ске на у ке. Про тив ког зла да
кле тре ба да ста не мо и на шта нас то по зи ва Све ти 
Са ва? Тре ба да се бо ри мо про тив зла око нас, али 
пр вен стве но про тив зла соп стве ног, про тив зла ко је 
сва ко од нас има у се би. Во ју ју ћи ту нај те жу бит ку, 
бит ку са са мим со бом, уви де ће мо да чо век не ма 
ве ћег не при ја те ља до се бе са мо га.

На овај под виг нас по зи ва Је ван ђе ље ка да го во
ри о ве ри и Цар ству не бе ском. А пут Све тог Са ве је 
пут ко ји упра во во ди у Цар ство не бе ско. И за и ста, 

ако иште мо нај пре Цар ство Бо жи је, та да за нас 
ни ка ква жа лост ви ше ни је ка та стро фал на, зна мо 
да ће она про ћи, да је крат ко трај на, а да је ис пред 
нас ве чи та ра дост. 

Све ти Са ва нам по ру чу је да се узда мо у Го спо
да јер Он ће нас из без из ла за из ве сти. Ни ка да ни је 
остао по сра мљен онај ко се у Го спо да уздао. Не ко 
ће ре ћи ка ко су се и хри шћа ни ма до га ђа ле и до га
ђа ју не во ље, као што су си ро ма штво, бо лест, или 
пан де ми је по пут ове ко ја је за хва ти ла чи тав свет. 
Ме ђу тим, ми, као хри шћа ни, тре ба да зна мо да нам 
не во ље по не кад до ла зе и по про ми слу Бо жи јем 
ка ко би смо у овим кри за ма осми сли ли, по ја ча ли 
и утвр ди ли ве ру у Бо га. За то се обра ти мо Бо гу жи
вом и исти ни том и за мо ли мо на шег Све тог Са ву да 
се мо ли за нас, де цу сво ју, да нас Го спод са чу ва од 
сва ке бо ле сти и не мо ћи. 

По мо ли мо се да Го спод и мо ли тве Све тог Са ве 
да ју сна ге на шим ле ка ри ма и оста лом ме ди цин
ском осо бљу да из др же на овом под ви жнич ком, 
од го вор ном и чо ве ко љу би вом де лу. По мо ли мо се 
да Го спод оздра ви оне ко ји бо лу ју, а ожа ло шће ни
ма за из гу бље ним чла но ви ма по ро ди ца не ка по да
ри уте ху у њи хо вом бо лу. По мо ли мо се и Све том 
Са ви да по ње го вим мо ли тва ма бу де ми ра и сло ге 
у ва шим по ро ди ца ма, у на шем на ро ду, у др жа ви 
на шој и Цр кви на шој.

Мо ле ћи Го спо да и бла го да ре ћи што нам је да
ри вао ова квог угод ни ка ка кав је Све ти Са ва, че
сти та мо вам срп ску сла ву Све тог Са ву и по зи ва мо 
вас и мо ли мо, де цо На ша ду хов на, да без об зи ра 
на све те шко ће и на сва ис ку ше ња, оста не те и ис
тра је те на пу ту Све тог Са ве, пу ту ко ји нас во ди у 
веч ни жи вот.

Епи скоп шу ма диј ски
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Био си во ђа, на став ник, пр во пре стол ник 
и учи тељ пу та ко ји во ди у жи вот.

Све ти Са ва је јед на од нај у ти цај ни јих и нај зна
чај ни јих лич но сти срп ског на ро да, не са мо у Сред
њем ве ку, или да нас, већ ће то би ти и у бу дућ но сти. 
Сте фан Не ма ња и Све ти Са ва су срп ска пле ме на на 
Бал ка ну учвр сти ли у сло ве сној хри сто цен трич ној 
за јед ни ци и об је ди ни ли у срп ски на род. Сте фан 
Не ма ња је ство рио срп ску др жа ву као те ло ко ме је 
Све ти Са ва удах нуо ду шу. Као син вла да ра, Раст ко 
је на дво ру оца, у Ра су на Ибру, до био од лич но, ка
ко све тов но, та ко и ду хов но обра зо ва ње. Бу ду ћи да 
су та да бо го слу жбе не и уоп ште цр кве не књи ге би ле 
основ на и нај за сту пље ни ја ли те ра ту ра за сти ца ње 
обра зо ва ња, оту да је и вас пи та ва ње пле мић ких си
но ва би ло уте ме ље но на Је ван ђе љу и хри шћан ским 
вред но сти ма. Хи лан дар ски мо нах Те о до си је у Жи
ти ју, под ви зи ма и чу де си ма све то га оца на ше га Са ве, 
бе ле жи: „Бе ја ше он де тен це бла го ра зум но и ве се ле 
ду ше; у уче њу на пре до ва ше, а ра зу мом у де чи јим 
го ди на ма за ди вља ва ше“. 

Раст ко је вр ло до бро по зна вао све чи ме су се 
пле ми ћи ба ви ли, ви те шку бор бу, ја ха ње, ру ко ва ње 
оруж јем, лов, ви те шке игре... Та ко ђе, Раст ко је већ 
са пет на е стак го ди на до био на упра ву Хум и та да се 
по пр ви пут су срео са ути ца јем исто ри је на је дин
ство хри шћа на. Ме ђу тим, моћ и зе маљ ска бо гат
ства ни су мно го при вла чи ли овог мла дог пле ми ћа. 
Са че кав ши по го дан тре ну так, на пу стио је двор ску 
рас кош ка ко би се под ви за вао у ма на стир ској ти
ши ни. Та од лу ка ни је зна чи ла на пу шта ње све та из 
се бич них мо ти ва, не ке не мо ћи или раз о ча ре ња, 
већ је то би ла не за си та глад бо го тра жи тељ ске ду ше. 
Та ко је Раст ко ис ко ри стио по се ту хи лан дар ских 
мо на ха срп ском дво ру да би са њи ма по бе гао на 
Све ту Го ру и за мо на шио се. Оста вив ши сво је све
тов но име у знак од ри ца ња од пре ђа шњег на чи на 
жи во та, Раст ко до би ја но во име – Са ва, по Све том 
Са ви Осве ће ном – Је ру са лим ском, ко је га је из у зет
но во лео и це нио. 

Опре де љу ју ћи се за мо на штво, Све ти Са ва је већ 
у ра ној мла до сти по ка зао ве ли ку ду хов ну сна гу и 
зре лост. Же лео је да у жи во ту ви ше да је дру ги ма, 
не го што би узи мао за се бе. Де ли ма је све до чио да 
је ње го ва по бо жност истин ска, а не де кла ра тив на. 
До бро је раз у мео Хри сто ву по ру ку да је чо век успе
шан у жи во ту оно ли ко ко ли ко је спре ман на но ше
ње кр ста и хо да ње уским пу тем, а не оно ли ко ко ли
ко мо же да при ми не за слу же них при ви ле ги ја.

Ми Ср би, и не са мо ми, сла ви мо Све тог Са ву 
пр вен стве но као на шег све ти те ља, учи те ља, про
све ти те ља и оно га ко ји нам је по ка зао пут ко ји во ди 
у веч ни жи вот. Ка да га сла ви мо као све ти те ља по
треб но је да по дра жа ва мо ње гов под виг ве ре. Угле
да ју ћи се на ње га као што се он угле дао на Хри ста, 
по ка зу је мо да се бес ком про ми сно опре де љу је мо 
за пут Бо го чо ве ка. 

Све ти Са ва је осно вао и да ро вао нам у на сле ђе 
са мо стал ну Цр кву у Ср би ји и срп ским зе мља ма. 
Та ко, ако ли поч не мо го во ри ти о Цр кви, не мо гу
ће је то чи ни ти а не го во ри ти о Све том Са ви; ако 
ли го во ри мо о срп ској др жа ви – исто та ко. Све ти 
Са ва је наш ду хов ни отац ко ји је чи тав срп ски на
род при вео Хри сту – Бо гу Жи во ме и Исти ни то ме, 
по оним ре чи ма апо сто ла Па вла: Јер ако има те и 
хи ља де учи те ља у Хри сту, али не ма те мно го ота ца. 
Јер вас у Хри сту Ису су ја ро дих је ван ђе љем (Пр ва 
Ко рин ћа ни ма 4, 15). Ни је Све ти Са ва за ме нио 
Хри ста со бом, ка ко не ки не у пу ће ни и зло на мер
ни го во ре, већ на про тив, он је сав наш на род увео 
у Цр кву и охри сто вио ње го во би ће. За то оно што 
мо же мо име но ва ти нај стра шни јим огре ше њем о 
Све тог Са ву је сте ње го во одва ја ње од Хри ста, што 
је у сво је вре ме осу дио но во ја вље ни све ти тељ ро да 
на ше га, Ава Ју стин Ће лиј ски. 

Све ти Са ва је до вр шио по кр шта ва ње Ср ба ко је 
је по че ло у вре ме сло вен ских апо сто ла Ћи ри ла 
и Ме то ди ја, кр стив ши и наш је зик, на ше пи смо – 
ћи ри ли цу и це ло куп ну срп ску кул ту ру и про све ту. 
Као што је осве штао ло зу Не ма њи ћа, осве штао је 
и про све тио сав род срп ски на то пив ши га Пра

во сла вљем, од стра нив ши од ње га све па ган ско и 
про жи ма ју ћи га Је ван ђе љем. Ово је до каз да не 
го во ре исти ну они ко ји Цр кву ка рак те ри шу као 
кон зер ва тив ну уста но ву ко ја вра ћа срп ски на род у 
мрач ња штво. Ду хов но и про све ти тељ ско де ло Све
тог Са ве, као и мно гих дру гих све ти те ља из ро да на
ше га, све до че упра во су прот но. Сви они су сво јим 
де ла њем про све ћи ва ли срп ски на род не твар ном, 
истин ском, та вор ском све тло шћу ко ја је оба сја ла 
свет. Ср би све ти те љи, на че лу са Све тим Са вом, су 
ту та вор ску све тлост сво јом ве ром и уче њем из ли
ли у ср ца и ду ше на шег на ро да, и ево, Бо гу хва ла, 
она и да нас све тли у на ма. 

Све што је Све ти Са ва учи нио за срп ски на род на 
по љу ду хов но сти, про све те, кул ту ре, за ко но дав ства, 
цр кве ног устрој ства... ре чи ма се не мо же опи са ти. 
Ми сли не мо гу у пот пу но сти да до ку че, а ре чи у 
це ло сти да ис ка жу зна чај ко ји је Све ти Са ва имао 
за на шу про шлост и ко ју има за на шу бу дућ ност. 
Ис ти чу се мно га де ла Све тог Са ве: ње го во осни ва ње 
Срп ске Цр кве, по че так срп ске про све те и кул ту ре, 
ње го ва ди пло ма ти ја у утвр ђи ва њу срп ске др жа ве, 
мно го број на чу да ко ја је чи нио за жи во та и на кон 
смр ти и мно го, мно го што шта дру го се го во ри у 
част Све тог Са ве. Све то сто ји, све то тре ба ре ћи и 
на гла си ти, али по сто ји и не што још ва жни је. То је 
оно што о сва ком све ти те љу ис ти че крат ка бо го слу
жбе на хим на, ње гов тро пар. Глав не ми сли о јед ном 
све ти те љу и нај бит ни је ње го ве вр ли не са др жа не су 
у тро па ру ис пе ва ном ње му у част. Оту да ка да го во
ри мо о Све том Са ви, пр во мо ра мо по че ти од оно га 
што о ње му го во ри овај хим но граф ски са став. Шта 
нам овај тро пар ис ти че и на шта по себ но усме ра ва 
на шу па жњу? У ње му се ка же: Био си во ђа, на став
ник, пр во пре стол ник и учи тељ пу та ко ји во ди у жи
вот. То је оно што нас мо ти ви ше да се опре де ли мо 
за Све тог Са ву, оно што нас по кре ће да иде мо за 
њим. Он је наш пу то во ђа, он зна где нас во ди. Као 
што је ста ро за вет ни про рок и бо го ви дац Мој си је 
био од Бо га од ре ђен да из ве де је вреј ски на род из 
еги пат ског роп ства, да иде пред сво јим на ро дом и 


