
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

и вра ти ло би нам се као ло ша по сле ди ца ко ја би нас у 
пот пу но сти рас ко ма да ла.

Срп ски на род у Са ви но вре ме - као и да нас - на-
ла зио се на ге о граф ској, ду хов ној и по ли тич кој во до-
дел ни ци Ис то ка и За па да. Но, то ни је спре чи ло, већ 
на дах ну ло Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог и ње го ве 
све те си но ве Са ву и Сте фа на Пр во вен ча ног, да му дро 
и бла го ра зум но во де дво је ди ни брод срп ског на ро да, 
брод Срп ске Цр кве и срп ске др жа ве, кроз Сци ле и Ха-
риб де су ко ба Ис то ка и За па да ко ји ни су би ли ма њи од 
ових да на шњих. Ето при ме ра на ко ме и да нас мо же мо 
да учи мо.

Све ти Са ва је знао да се ду хов но и кул тур но про све-
ћи ва ње вер них мо же оства ри ти са мо уко ли ко се обра-
зу је до во љан број спо соб них и сво ме на ро ду ода них 
епи ско па, све ште ни ка и мо на ха под јед ном цр кве ном 
упра вом. Основ ни став Све тог Са ве и пре да ња ко је из 
ње га из ра ста, нај бо ље се мо же ви де ти у Бе се ди о пра вој 
ве ри, ко ју је одр жао у Жи чи на Спа сов дан 1221. го ди-
не. У овој Бе се ди Све ти Са ва по зи ва бра ћу и при ја те ље, 
оце и че да, то јест цео на род, да при кло не бо го љу би ва 
ср ца сво ја, да би чу ли ре чи све тих исти на, да их ста ве 
у ср ца сво ја и у са вест ду ша сво јих, пред очи ума сво га 
и да их раз у ме ју. По том све ти тељ на ста вља: „Сто га вас, 
бра ћо и че да, ово пр во мо лим да, по ло жив ши сву на ду 
сво ју на Бо га, др жи мо се пре све га пра ве ве ре Ње го ве.” 
Оче вид но, по ла зна тач ка за Све тог Са ву је Исти на при-
ма на ве ром, оно што он на зи ва на истом ме сту све тим 
ре чи ма. Из да љег из ла га ња се ви ди да он ту исти ну 
осе ћа као чу де сно при сут ну. За то и ка же: „Ду хов на 
на у ка ни је игра, ни ти ре чи без у мља ми сли људ ских, 
не го је то про по ве да на све та ве ра Бож ја на ко јој су 
осно ва ни све ти чи но ви у Хри сту Ису су Го спо ду на шем, 
о ко ме про ро ци Све тим Ду хом Бо жи јим про ре ко ше, 
и апо сто ли на у чи ше, и му че ни ци ис по ве ди ше, и сви 
Све ти са чу ва ше.”

За хва љу ју ћи опре де ље њу Све тог Са ве омо гу ће но је 
и до вр ше но иден ти тет ско уоб ли ча ва ње и са зре ва ње 
срп ског на ро да, а цр кве ном са мо стал но шћу и по то-
њим ду хов ним пло до ви ма, про ја вље но је ње го во кул-
тур но и на ци о нал но пу но лет ство. То Са ви но опре де-
ље ње фор ми ра ло је по се бан, на ма Ср би ма бес крај но 

дра го цен Све то сав ски за вет. Тај за вет је сте у сво јој су-
шти ни Хри стов Но ви За вет оства рен у исто риј ском ис-
ку ству срп ског на ро да, за вет без гра нич не жр тве не љу ба-
ви пре ма свом на ро ду, ње го вој Цр кви и ње го вој др жа ви, 
пре ма исти ни, прав ди и сло бо ди. Из тог за ве та из ни као 
је и по то њи Ко сов ски, Све то ла за рев ски за вет, као и сва 
дру га, у од суд ним вре ме ни ма за вет на опре де ље ња и де-
ла срп ског на ро да. За хва љу ју ћи то ме, пре жи ве ли смо и 
по бе ди ли си ја сет ис ку ше ња и не во ља ко је су пра ти ле, а 
ка ко ви ди мо, и да нас пра те исто риј ску суд би ну на шег 
на ро да. Вер ност Све то сав ском за ве ту омо гу ћи ла нам је 
да пре жи ви мо, али и да не по клек не мо. Ни је до вољ но 
са мо пре жи ве ти, по у ча ва нас за вет Све тог Са ве: тре ба 
ус прав но ста ја ти. На то смо, упра во, и да нас по зва ни.

У зна ку рас пе ћа и вас кр се ња Хри сто вог на ла зи се сав 
жи вот и исто риј ско тра ја ње на шег на ро да и на ше Цр-
кве. Због то га, бра ћо и се стре и де цо ду хов на, бу ди мо у 
Цр кви да би Цр ква би ла са на ма. Чу вај мо Цр кву и ње но 
је дин ство да би Цр ква чу ва ла нас. За то се у на ди мо ли мо 
да вер ност све то сав ском Пу ту ко ји у жи вот во ди и Све-
то сав ском за ве ту оспо со би срп ски на род да очу ва сво ју 
све ту ве ру и сво ју отаџ би ну. Мо ли мо се Све том Са ви да 
за мо ли на шег Спа си те ља и Ле ка ра ду ша на ших да они 
ко ји бо лу ју од ове опа ке бо ле сти ко ја је за хва ти ла цео 
свет, али и од сва ке дру ге бо ле сти, оздра ве. Мо ли мо се 
Све том Са ви да чу ва и ру ко во ди и све ле ка ре ко ји се не-
се бич но тру де за све обо ле ле све до че ћи сву уз ви ше ност 
ле кар ског по зи ва.

Са овим ми сли ма и же љом да Го спод по мо ли тва ма 
Све тог Са ве бла го сло ви, укре пи, на дах не, са чу ва и спа си 
по ве ре ни Нам на род Бо жи ји у по но сној Шу ма ди ји, као 
и све ко ли ки наш на род, на шу отаџ би ну, на шу Све то сав-
ску Цр кву и нас у њој, оста је мо ваш мо ли тве ник пред 
Го спо дом и пред Све тим Са вом, 

Епи скоп шу ма диј ски

Да но у пре сто ном Нам гра ду Кра гу јев цу  
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Био си 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 наш ду хов ни отац ко ји нас је обу као 
у Хри сто ву на у ку, пре по ро дио Ду хом Све тим и Је-
ван ђе љем. Као наш про све ти тељ и учи тељ по вео је 
на род Хри сто вим пу тем, пу тем спа се ња, пу тем ко ји 
во ди у Жи вот веч ни, ка ко и пе ва мо у тро па ру ње му 
по све ће ном.

Све ти Са ва пред ста вља нај зна чај ни ју лич ност це ло-
куп не срп ске исто ри је ко ја чвр сто уте ме љу је срп ски 
иден ти тет. Сво јим ути ца јем, ве што ко ри сте ћи окол-
но сти у ме ђу на род ним од но си ма сво га до ба, из деј-
ство вао је 1219. го ди не од ца ри град ског па три јар ха 
Ма ној ла I Ха ри то пу ла и ца ра Те о до ра I Ла ска ри са 
са мо стал ност за Срп ску пра во слав ну Цр кву. Као пр-
ви ар хи е пи скоп свих срп ских и по мор ских зе ма ља 
оцр ко вио је свој на род, зна ју ћи да је Цр ква Јед на и да 
смо сви ми удо ви Јед ног Те ла - Цр кве, чи ја је Гла ва 
Хри стос (Пр ва Ко рин ћа ни ма 12, 27; Ри мља ни ма 12, 
5). Све ти Са ва је та ко, ван сва ке сум ње, по стао пр ви 
срп ски про све ти тељ ко ји је на род и др жа ву про све ћи-
вао у ду ху Хри шћан ства и ши рио пра во слав ну ве ру, 
уко ре њу ју ћи је ду бо ко у са му срж срп ског би ћа.

Све тог Са ву мо же мо сма тра ти и пр вим срп ским 
ди пло ма том, али у мно го ду бљем сми слу не го ка да 
се ми сли на мо дер ну ди пло ма ти ју. Са сви ма је пре-
го ва рао од го вор но и искре но. Су срео се Са ва са свим 
во де ћим лич но сти ма пра во слав ног све та, па три јар си-
ма Ца ри гра да, Aнтиохије, Је ру са ли ма и Aлександрије, 
док је са па пом рим ским имао по сре дан кон такт пре ко 
по сла ни ка. Сма тра ју га чак и сво је вр сним пи о ни ром 
хри шћан ско-му сли ман ског ди ја ло га. Ди пло мат ским 
ак тив но сти ма ве р но је пра тио и по др жа вао вла дар-
ску по ли ти ку и иде о ло ги ју сво га бра та кра ља Сте фа на 
Пр во вен ча ног.

Плод ње го ве све стра но сти и исти не да је реч о ван-
вре мен ској лич но сти је сте и срп ска вер зи ја Но мо ка
но на, по зна та као За ко но пра ви ло, од но сно Крм чи ја 
 прав ног спи са ко ји је оста вио ве ли ког тра га не са мо 
на срп ску цр кве но-прав ну тра ди ци ју, већ и на дру ге зе-
мље и на ро де. Све тог Са ву са пра вом мо же мо сма тра-

ти и оцем срп ске ме ди ци не, јер је под ње го вим по кро ви-
тељ ством за по че ло осни ва ње бол ни ца по ви зан тиј ском 
узо ру при Хи лан да ру, а по том и у Сту де ни ци. Ова два 
ма на сти ра, би се ри це лог хри шћан ског и ци ви ли зо ва ног 
све та, та ко ђе пред ста вља ју трај ни пе чат Са ви ног мно го-
стру ког де ло ва ња.

На кра ју, ка да се све ово по ме не, са свим је при род но 
то што је још у сред њем ве ку, а и да нас, Све ти Са ва по-
стао и остао те мељ на лич ност Срп ске Цр кве и др жа ве, 
на шег и ден ти те та и це ло куп не срп ске кул ту ре. Све ти 
Са ва је био истин ски ко смо по ли та за жи во та, а и на кон 
ово зе маљ ског пре ста вље ња, ње го ве иде је жи ве у Ру си ји, 
Бу гар ској, Грч кој, где се ње гов култ до да нас не гу је. Ње-
го во све у куп но жи вот но и цр кве но де ло утка но је у ауто-
ке фал ну по ме сну Срп ску пра во слав ну Цр кву као нај по-
сто ја ни ју и нај зна чај ни ју ин сти ту ци ју срп ског на ро да. 
Мно го стру ка лич ност Све тог Са ве спа ја и ве ли ки део 
срп ских зе ма ља и те ри то ри ја на ко ји ма су Ср би оста ви-
ли свој жи вот ни траг. Ње гов до при нос срп ском на ро ду 
ја сно је пре по зна тљив у це ло куп ном на шем школ ству, 
кул ту ри, је зи ку, пра ву, ме ди ци ни, ди пло ма ти ји и сто га 
су Ср би с пра вом све то сав ски на род.

Све ти Са ва нас је учио да је Бог ство рио сва ког чо ве ка 
и сав људ ски род по сво јој сли ци и при ли ци, да пред ста-
вља са вр ше но је дин ство и са вр ше ну за јед ни цу у љу ба ви 
три Лич но сти: Оца и Си на и Све то га Ду ха. То што је 
чо ве ка ство рио по сво јој сли ци и при ли ци, за пра во зна-
чи да га је по звао да жи ви у ме ри, ко ли ко је то мо гу ће, 
Бо жан ским на чи ном по сто ја ња, је дин ства и за јед ни це 
раз ли чи тих лич но сти и да та кав на чин жи во та учи ни 
соп стве ном ре ал но шћу у вре ме ну и веч но сти.

Та ко ђе, Све ти Са ва нас је учио да је сва ки чо век ство-
рен са до би је ним да ро ви ма и спо соб но сти ма, са сво јим 
по себ ним, лич ним пе ча том, а опет је сва ко, као уче-
сник за јед нич ке људ ске при ро де, исто вре ме но, иако је 
раз ли чит од њих у за јед ни ци са свим љу ди ма. Ка же мо 
раз ли чит, а не су про тста вљен, не про тив ре чан дру го ме. 
Чо век мо же да спо зна се бе, сво ју оп штост и сво ју по себ-
ност, тек у ме ђу соб ном про жи ма њу са дру гим љу ди ма, 
да има мо гућ ност да ра сте и да ру је се бе дру го ме, али 
и да се обо га ћу је дру гим. Све ти Са ва је мно го ра дио на 
по ди за њу и вас пи та њу по ро ди це код Ср ба. Стал но је 

ис ти цао да је пр ви бла го слов Бож ји упу ћен љу ди ма 
би ла за по вест о по ро ди ци: Оста ви ће чо век оца сво га 
и ма тер, и при ле пи ће се сво јој же ни, би ће дво је јед но 
те ло (Пр ва Мој си је ва 2, 24). Све ти Са ва нас је, та ко ђе, 
учио, да по ро ди ца ни је да та да бу де циљ са ма по се би, 
већ да бу де кон крет но учи ли ште у ко јем се учи мо из-
гра ђи ва њу је дин ства у раз ли чи то сти и љу ба ви пре ма 
дру го ме да би смо исто вре ме но се бе да ри ва ли дру ги ма 
и от кри ва ли и жи ве ли лич не ди мен зи је сво га би ћа.

Не мо же мо во ле ти дру ге, ко ји су уда ље ни од нас, 
ако нај пре не во ли мо сво га оца, сво ју мај ку, сво га бра-
та, се стру, ком ши ју, по ро ди цу, свој род, свој на род. 
То је ло ги ка и при род ни ду хов ни по ре дак ства ри по 
ко ме се је дин ство из гра ђу је по шав ши од кон крет ног, 
по је ди нач ног, лич ног, ка оп штем и све оп штем. Сва ки 
дру ги ре до след је не при ро дан и мо же да ство ри ду бо-
ке про бле ме.

Ово Са ви но уче ње упу ћу је нас да на пр вом ме сту 
упо зна мо се бе, оно што нас не по сред но окру жу је, упо-
зна мо оно што је на ше, као сво је мо гућ но сти, успе хе, 
уз ра ста ња, оно што је до бро и вр ли на, да би смо мо-
гли да ра сте мо, на пре ду је мо и иде мо да ље. Исто та ко, 
нео п ход но је спо зна ти и сво је сла бо сти, ка ко би смо 
се ис пра вља ли и би ва ли бо љи. Јед ног и дру гог има на 
пре тек у на шој про шло сти, у на шем пре да њу. То је 
мо тив да у пре да њу, у оно ме што је на ша про шлост, 
тра жи мо сво ја на дах ну ћа.

До бро је чу ти шта дру ги го во ре о на ма, али пре то га 
ми мо ра мо упо зна ти се бе и сво је би ће и при зна ти се-
би се бе. Мо ра мо се усред сре ди ти, за хва ти ти из са мог 
ко ре на на шег би ћа, и цр пе ћи из ње га Бо гом нам да те 
со ко ве, не пре ста но ићи на пред. Не мо гу нам дру ги, 
сво јим очи ма по сма тра ју ћи на ше ми сли и де ла ре ћи 
ко смо ми, и да то бу де ду бље и ауте нтич ни је од оно га 
што нам је дао и че му нас је на у чио Све ти Са ва.

Учио нас је Све ти Са ва да је дин ство по ро ди це, је-
дин ство фа ми ли је, је дин ство на ро да, не сме би ти за-
сно ва но на се бич ним ин те ре си ма и ни у ком слу ча ју 
не сме да по слу жи то ме да се за тво ри мо у се бе и да 
се одво ји мо од дру гих. На та ко за сно ва ним ци ље ви ма 
на ше је дин ство, као и сва ко дру го је дин ство, по ста ло 
би де струк тив но, пре тво ри ло би се у сво ју су прот ност 


