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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

осе ћа мо, да нас Хри стос во ди мо ли тва ма Све тог 
Са ве. Осе ћа ли смо да нас Хри стос укре пљу је ње
го вим мо ли тва ма. А и да ље ће би ти та ко, уко ли
ко оста не мо у пра вој ве ри и у за јед ни ци са Јед
ном, Све том, Са бор ном и Апо стол ском Цр квом. 
А Цр ква је та мо где је са бран сав на род Бо жи ји у 
Хри сту, та мо где деј ству је бла го дат Бо жи ја и где 
се раз да ју да ро ви ко је до би ја мо ра ди слу же ња у 
Цр кви, у том, по ре чи ма Све тог Си ме о на Но вог 
Бо го сло ва, „но вом све ту“ и „но вом ра ју“ за ко ји 
нас је при пре мио Све ти Са ва.

Ве о ма је за хвал но го во ри ти о Са ви ном за ве ту 
да нас, ка да се по но во ак ту е ли зу је пи та ње иден
ти те та и вред но ва ња на шег исто риј ског и ду хов
ног пам ће ња. Ова про бле ма ти ка, јед ном реч ју, 
ти че се ду ше на ро да. А ду ша на род на, пре ма 
ре чи ма бо го ум ног и Пре по доб ног Ју сти на Ће
лиј ског „ни је не што одво је но од нас по је ди на
ца, она је ор ган ско је дин ство свих ду ша свих 
по је ди на ца. Ма шта ти ра дио, ма шта ми слио, 
ма шта осе ћао – твој рад, тво ја ми сао, тво је осе
ћа ње про ни че сву на род ну ду шу.“ То се од но си 
на све си ле на род не ду ше, на све ње не мно го
стру ке про ја ве из ра же не кроз на шу пра во слав
ну кул ту ру. Те ме ље те кул ту ре по ста вио је онај 
ко га је Цр ква Бо жи ја кроз сву веч ност уз не ла 
као све тил ни ка и про све ти те ља и чи ји спо мен 
да нас про сла вља мо од кра ја до кра ја ва се ље не. 
То је Све ти Са ва.

За ње го во име ве зу је се по ста нак срп ског 
иден ти те та на свим пла но ви ма на ци о нал ног жи
во та – ду хов ном, по ли тич ком, кул тур ном, умет
нич ком. Са њим је на ста ло пра во, књи жев ност, 
по чео је пре о бра жај умет но сти и фор ми ра ње 
сред њо ве ков не на ци о нал не и ду хов не иде о ло
ги је ко ја је у ве ли кој ме ри од ре ди ла да ље то ко ве 
на ше исто ри је.

Нас, да на шње пра во слав не Ср бе, оба ве зу
је све то сав ско на сле ђе. Оба ве зу је нас, из ме ђу 
оста лог, да на ђе мо од го вор на пи та ње – шта нам 
је чи ни ти у на шем вре ме ну? Чо век се у свим 
вре ме ни ма на ла зи пред из бо ром ко ји мо же би ти 
ко ри стан или ште тан, бла го тво ран или по гу бан. 
У сва ком слу ча ју је сте пре су дан, јер се не ти че 
са мо нас, већ и оних ко ји ће до ћи по сле нас; не 
од но си се са мо на исто ри ју не го и на веч ност.

Ако оста не мо вер ни Све том Са ви као „на
став ни ку и учи те љу пу та ко ји во ди у жи вот“ и 
Све то са вљу као „пра во сла вљу срп ског сти ла и 
ис ку ства“, он да, упр кос све му, мо же мо има ти 
на ду и бла го слов све ти те ља Са ве, жи вог и про
сла вље ног у веч ној за јед ни ци љу ба ви са Го спо
дом и са сви ма све ти ма.

По мо зи нам Све ти Са во да оста не мо де ца 
Цр кве и де ца тво ја.

Са же љом да вас све пра те мо ли тве Све тог 
Са ве упу ће не Хри сту Спа си те љу, као и Наш бла
го слов, че сти та мо вам на шу за јед нич ку Кр сну 
сла ву Са вин дан.

Ваш у Хри сту Го спо ду мо ли тве ник пред Све
тим Са вом,
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О Све том Са ви је до са да мно го ре че но и до
ста на пи са но, али још увек има шта да се ка же 
и пи ше, и за и ста, и у на ше вре ме оста ло је још 
мно го не из ре че ног да се на пи ше. У ње гов спо
мен са гра ђе но је ви ше ма на сти ра и цр ка ва и још 
увек се по ди жу. Али, нај ве ћи и нај ва жни ји храм 
Све тог Са ве је жи ви храм жи вог Бо га ози дан од 
жи вог ка ме ња, од ње го вог на ро да.

О ње му, пр вом ар хи е пи ско пу „све срп ске 
и по мор ске зе мље“, с пра вом се го во ри као о 
је дин стве ној лич но сти срп ске исто ри је. Из у
зет ност Са ви ног жи во та је раз лог што ње го ву 
де лат ност из у ча ва ју на уч ни ци ра зних стру ка, 
што се на дах њу ју умет ни ци и ства ра о ци из мно
гих обла сти, ма да се још увек не до вољ но ис ти
че зна чај Све тог Са ве као те о ло га, ду хов ни ка 
и про све ти те ља, као и ње гов до при нос срп ској 
бо го слов ској ми сли.

Ду бо ко је уре за но у свест на шег на ро да да 
ни је би ло до брог де ла у исто ри ји ко је не во ди 
по ре кло од Све тог Са ве. У на шој на ци о нал ној 
исто ри ји увек је био и за на век остао нај ве ћи и 
не за ме њи ви на род ни во ђа на пу ту из смр ти у 
бе смрт ност, из овог про ла зног у жи вот веч ни. 
Пре ма ре чи ма Пре по доб ног Ју сти на Ће лиј ског, 
ми има мо у Све том Са ви не по гре ши вог и не у
стра ши вог во ђу бо го чо ве чан ског про гре са, ко ји 
ду шу на шу пре тва ра у бе смрт ну и веч ну и не ви
дљи во је да но ноћ ним мо ли тва ма во ди кроз ову 

„во де ни цу смр ти и уво ди у Цар ство Хри сто ве 
бе смрт но сти и веч но сти, где сва са вр шен ства и 
све ра до сти збра ти мље ни жи ве“.

У лич но сти Све тог Са ве, као и у лич но сти сва
ког све ти те ља, има мо оства ре не бо го чо ве чан ске 
жи вот не ци ље ве, као што су сти ца ње Го спо да 
Хри ста, жи ве ти у Ње му и ра ди Ње га и на тај на
чин са вла да ти стра сти у се би и у бли жњи ма око 
се бе. За све све те је Го спод Хри стос све у све му, 

Он је све у ду ши, све у ср цу, све у жи во ту, све у 
на ро ду, све у др жа ви.

Све ти Са ва је пр ви Ср бин ко ји је на шао мо
дел ка ко да ње гов на род жи ви у љу ба ви са Ис
то ком и у ми ру са За па дом. Пут до от кри ва ња 
тог на чи на ни је био ни лак ни јед но ста ван. Ка да 
је уз ра стао и са зрео да се по за ба ви ду хов ном, 
по ли тич ком и кул тур ном суд би ном свог на ро
да, Ср би су би ли по де ље ни по ша во ви ма ко ји 
под се ћа ју на да на шње. Али, срп ски на род је у 
ње га имао нео гра ни че но по ве ре ње због ње го ве 
ду хов но сти, му дро сти и од луч но сти. Без гра нич
на ода ност је про ис ти ца ла и из ње го вог све тог, 
пра вед ног и жр тве ног на чи на жи во та. Жр тво вао 
се до крај њих гра ни ца за свој на род, мо ле ћи се 
за ње га, слу же ћи му Хри сто вим при ме ром: Као 
што ни Син Чо ве чи ји ни је до шао да му слу же, не
го да слу жи и да де жи вот свој у от куп за мно ге 
(Мт 20, 28). И за и ста, Све ти Са ва је дао се бе за 
Хри ста и за свој на род. 

За ње га Цр ква је сте на род Бо жи ји – Те ло 
Хри сто во. Не го во ри да је Цар ство Бо жи је не
где та мо, не го да је Го спод при су тан ов де и са да 
у Цр кви, ка зу је да Хри ста не тра жи мо ни на не
бу ни на зе мљи пре не го га по тра жи мо у дру гом 
чо ве ку. Ако Хри ста не на ђе мо пр во у бли жњем, 
не ће мо га на ћи ни на не ком дру гом ме сту. Про
по ве да ју ћи љу ди ма љу бав и мир ме ђу бра ћом, 
Све ти Са ва са оп шта ва да се та ко ства ра за јед
ни ца у ко јој ца ру ју ред и по што ва ње дру гог a 
у ко ју је же лео да уве де цео свој на род. А ред и 
до сто јан ство, про ис те кли из љу ба ви, ве ко ви ма 
су чу ва ли на шу по ро ди цу, Цр кву и це ло куп но 
дру штво. Где не ма љу ба ви из ко је про ис ти че 
уре ђен по ре дак, не ма ни за јед ни це као про сто
ра за спа се ње. За јед ни ца са Хри стом и за јед ни
ца љу ди ме ђу со бом, пре ла зи и не пре мо сти ву 
гра ни цу – гра ни цу смр ти. У њој ви ше не ма ни

ка квих по де ла, чак ни на жи ве и мр тве: Јер као 
што је ти је ло јед но и има удо ве мно ге, а сви удо ви 
јед но га ти је ла, иако су мно ги, јед но су ти је ло, та
ко и Хри стос (1 Кор 12, 12).

Из Са ви них бе се да и жи ти ја ко ја су на пи са ли 
До мен ти јан и Те о до си је ово се ја сно мо же ви де
ти. Слу же ње Бо гу и Цр кви је ње го во су штин ско 
и нај ду бље стре мље ње. Ако то не зна мо, оста је
мо без ја сне пред ста ве о Све том Са ви и о на ма 
са ми ма, о вре ме ну у ко јем жи ви мо и о соп стве
ним ис ку ше њи ма и мо гућ но сти ма.

Све ти Са ва је уткан у све по ре жи во та срп
ског на ро да свог вре ме на и свих доц ни јих исто
риј ских пе ри о да све до да нас. Све де ло ве на ше 
исто ри је и све уче сни ке на ше по ве сти је опле ме
нио, обла го ро дио, осве тио. Бла го дат ни сми сао 
та квог жи во та и ра да пра ти ли су наш на род кроз 
ве ко ве, а и да нас га пра те. Ње го ва све тлост нам 
је све тли ла у та ми роп ства, ње гов ум нас је са
ве то вао шта нам ва ља чи ни ти кад год смо би ли 
у не до у ми ци и на исто риј ској рас кр сни ци. 

Са мо за хва љу ју ћи ње го вој по мо ћи, на јед ној, 
и спрем но сти Ср ба да га сле де и слу ша ју као свог 
ду хов ног оца, учи те ља и про све ти те ља, на дру гој 
стра ни, ми смо се одр жа ли на овој ве тро ме ти ни 
до да на да на шњег. И да нас, ми свој оп ста нак ви
ди мо у што вер ни јем сле до ва њу Хри сто вог пу та 
ко ји је про пу тио и на ма у ама нет оста вио Све ти 
Са ва. Осим овог пу та, све дру го су стран пу ти це и 
бес пу ћа. За то мо же мо са Све тим вла ди ком Ни
ко ла јем да ка же мо, бла го мај ци ко ја Са ву ро ди 
и Ср би ма док их Са ва во ди.

Бу де ли сле до вао Све тог Са ву као сво га во
ђу, оца, учи те ља и про све ти те ља, наш на род ће 
оста ти и оп ста ти ма где да жи ви на овом Бо
жи јем ша ру, а на ро чи то на све тим ко сов ско
ме то хиј ским про сто ри ма. Ми смо увек, у свим 
на шим не во ља ма и пат ња ма осе ћа ли, а и са да 


