
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

Све ти Са ва Ср бе во ли  
и за Ср бе се Бо гу мо ли...

.

Си мон Мо нах, ко ји је срп ску др жа ву при дру жио Бо
гом бла го сло ве них кра ље ви на. И Бог, без ко јег ни шта 
не би ва, уре ди да срп ску др жа ву утвр де три ка лу ђе ра, 
три све ца – Све ти Си ме он Ми ро то чи ви, Све ти Си мон 
Мо нах и Све ти Са ва. 

Ка да све ово има мо у ви ду, мо ра мо са бла го дар
но шћу уз вик ну ти: ка квог ли бла го сло ва Бо жи ји јег, 
ка квог ли пу то ка за Бо жи јег! Мо ли мо се Бо гу и Све
том Са ви да овај пе чат, ко ји је ду бо ку ути снут у на шу 
исто ри ју и кул ту ру, у на шу ду шу и у це ло би ће на шег 
на ро да, бу де са чу ван до кра ја све та и ве ка. У то ду бо
ко ве ру је мо.

Ако се за гле да мо ма ло па жљи ви је у на шу про
шлост, ви де ће мо да се наш на род у нај суд бо но сни јим 
тре ну ци ма обра ћао Цр кви. Ко је у до ба ка да смо би ли 
под Тур ци ма и ка да смо има ли дру ге не во ље, оку пљао, 
те шио и хра брио срп ски на род, ако то ни су ра ди ли 
све ште ни ци и ка лу ђе ри? Се ти мо се, из ме ђу оста лих, 
са мо Ха џи Ђе ре, Ха џи Ру ви ма и ђа ко на Ава ку ма, ове 
тро ји це ка лу ђе ра ко ји су сво је жи во те да ли због ода но
сти на ро ду и бра не ћи ве ру и ота ча ство. Ови при ме ри 
нас утвр ђу ју у исти ни да су и Све ти Са ва, и сви дру ги 
ко ји су про си ја ли из ро да на ше га, оста ви ли на на ма 
пе чат на ро да Бо жи јег. Док смо тај пе чат са по но сом 
но си ли, њи ме се ди чи ли и њи ма на ше сто пе у ве ри, 
исти ни и прав ди утвр ђи ва ли, до тле смо жи ве ли. Оба
ве зни смо да на да на шњи дан ка же мо ка ко ве ру је мо 
да ће мо са тим пе ча том и на да ље жи ве ти.

Све ти Са ва, ко ји је пр ви ар хи е пи скоп срп ски, осни
вач Срп ске Цр кве, про све ти тељ на шег на ро да, ко ји 
је уте ме љи тељ срп ског мо на штва, осни вач срп ских 
шко ла и бол ни ца, гра ди тељ цр ка ва и ма на сти ра, као 
пр ву вр ли ну, ме ђу мно ги ма, имао је сми ре ње. Не за
бо ра ви мо, да се, и по ред све га ово га, увек пот пи си вао 
као гре шни мо нах Са ва. Не са мо што се пот пи си вао 
– та квим је се бе увек сма трао. У свим жи вот ним пе
ри о ди ма, као Раст ко Не ма њић, као мо нах Са ва, али 
и као пр ви срп ски ар хи е пи скоп, по сту пао је по ре чи
ма Све тог је ван ђе ља, ко је су га уз ди гле до не бе ских 
вр ли на, нај ве ћих хри шћан ских вр ли на ко је су пр ви 
сте пен бла жен ства, ко је во де у Цар ство веч но: јер сам 

ја кро так и сми рен ср цем, и на ћи ће те по кој ду ша ма 
сво јим (Ма теј 11, 29). Сми ре ње је те мељ сва ке вр ли не, 
сва ке до бро те, али и сва ке пра ве успо ме не на Све
тог Са ву. Кроз сми ре ње Све ти Са ва је из гра дио те мељ 
сво га би ћа и сво га по сто ја ња, што осам ве ко ва ни ко 
ни је мо гао да сру ши, ни ти ће икад мо ћи. А мно ги су 
на сто ја ли, и док је био жив, као и на кон смр ти. И ка
да је Си нан па ша спа лио ње го ве мо шти, до го ди ло се 
оно што је нај ма ње оче ки вао. Уме сто да из бри ше из 
се ћа ња Све тог Са ву и сру ши упо ри ште ко је су у ње му 
има ли Ср би, још ви ше га је учвр стио. Као што је крв 
му че ни ка, про ли ве на у пр вим ве ко ви ма хри шћан ства, 
би ла се ме за но ве хри шћа не, та ко се и прах спа ље них 
мо шти ју са Вра ча ра раз ви по свим зе мља ма срп ским 
и за си ја у сва кој срп ској ду ши. Све тлост спа ље них мо
шти ју Све тог Са ве си ја увек и са да на срп ском Ко со ву 
– уве ри ће се не при ја те љи да ће Све ти Са ва по мо ћи, 
схва ти ће да зло до бра не мо же до не ти.

Ако се угле да мо на Све тог Са ву и чи ни мо оно што 
је он чи нио, ши ри ће мо мир, сло гу и љу бав. Ако овим 
вр ли на ма бу де мо учи ли на шу де цу, ко ју је Све ти Са ва 
као и Хри стос нај ви ше во лео, слу ша ће мо ка ко де ца 
по цр ква ма и шко ла ма пе ва ју: Да се срп ска сва ср ца с 
то бом ује ди не, Сун це ми ра, љу ба ви, да нам сви ма си не. 

Не ка би на ше да на шње мо ли тве, ко ји ма се мо ли мо 
Све том Са ви, по мо гле да у це лом све ту и у ро ду на
шем про цве та ју љу бав без сен ке, на да без по клек ну ћа 
и ве ра без сум ње. Мо ли мо те Све ти Са во, по мо зи нам 
сво јим мо ли тва ма и мо ли Хри ста Го спо да за спа се ње 
на ше, на ше де це, на шег на ро да, на ше др жа ве и Цр кве. 
Не ка мо ли тве и бла го слов Све тог Са ве бу ду са ва ма.

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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И да нас, Бо гу хва ла, као и прет ход них го ди на, о 
Са вин да ну слу ша мо Све то сав ску хим ну из уста на ше 
де це и још усрд ни је се мо ли мо Бо гу да бла го сло ви 
на шу де цу, на шу омла ди ну, наш на род, да би се, по 
мо ли тва ма Све тог Са ве и ре чи ма Све тог вла ди ке Ни
ко ла ја – Ср би сло жи ли, обо жи ли и умно жи ли.

Све ти Са ва је нај ве ћи ме ђу Ср би ма и нај леп ше срп
ско де те на чи јем је ка рак те ру, ве ри, под ви гу, љу ба ви, 
ми ро твор ству, као узо ри тим при ме ри ма, уз ра стао и 
уз ра ста срп ски на род у пу но ћу Хри ста Бо го чо ве ка. Да
нас је ве ли ки пра зник за Срп ску Цр кву и њен ве ру ју ћи 
на род. Овај дан пра зну је и сла ви сва ки храм, сва ки 
ма на стир, ис по сни ца, дом, уса мље на ко ли ба. Све ти 
Са ва је и школ ска сла ва, пра зник уче ни ка, вас пи та
ча, учи те ља и про фе со ра, дан про све те. Пр ви срп ски 
ар хи е пи скоп ујед но је и наш пр ви про све ти тељ и учи
тељ, наш учи тељ пу та ко ји во ди у жи вот и до во ди до 
пре сто ла Бо жи јег. Ње му се да нас, као и увек, мо ли мо 
у на шим то плим ку ћа ма и уре ђе ним цр ква ма, али му 
се обра ћа ју и на па ће ни, из ну ре ни и по ни же ни Ср би у 
ра зо ре ним хра мо ви ма и за ду жби на ма по по лу пу стим 
се ли ма и гра до ви ма у ко ји ма су го то во не ви дљи ва ма
њи на на Ко со ву и Ме то хи ји, у Хр ват ској, Дал ма ци ји, 
Бо сни и Хер це го ви ни – не оста ви нас ти, Оче наш 
ду хов ни! Ка ко си не кад про све тио сво ју отаџ би ну и 
пре по ро дио је Ду хом Све тим, по шту је мо те као рав на 
апо сто ли ма и све ти те љи ма и мо ли мо: Умо ли Хри ста 
Бо га да нам да ру је ве ли ку ми лост. Све што је смо, по
ста ли смо то бом ко ји си нас при вео Хри сту и обо жио 
Хри стом Бо го чо ве ком.

У да ну ко ји је по све ћен Све том Са ви до бро је пре и
спи та ти се бе, из вр ши ти, ка ко се ка же, ду хов ну смо тру 
и про ве ри ти: да ли смо увек би ли уз Све тог Са ву, да 
ли смо да нас са њим, да се мо жда ни смо уда љи ли од 
ве ре у Бо га ко ју нам је пре дао? Ово је пра ви тре ну так 
да се за пи та мо да ли смо још увек до стој ни овог на шег 
све ца, да се по не кад ни смо оглу ши ли о ње го ве са ве те 
и по у ке, или, не дај Бо же, да се ни смо од ро ди ли од 
на шег учи те ља и про све ти те ља? Да ли смо у сва ком 
тре нут ку до стој ни да се Све ти Са ва мо ли Бо гу за нас 
ова кве ка кви је смо? Уте ха је да Све ти Са ва зна на ше 

ма не и не до стат ке, али да пре по зна је и на ше жр тве, 
пат ње, бол и су зе ко је смо под но си ли и да нас под но
си мо са мо за то што смо Ср би пра во слав не ве ре, што 
се ни смо од ре кли Бо га и што смо де ца све то сав ска.

Ова кви ка кви је смо, ако са стра хом Бо жи јим поч
не мо да се пре и спи ту је мо, мо жда мо же мо и сла во
сло ви ти о Све том Са ви. Из оно га што је про по ве дао, 
пре ма вр ло аутен тич ним жи ти ји ма До мен ти ја на и 
Те о до си ја, ви ше је не го ја сно да је сав био у Хри сту 
и од Хри ста. Ње гов про грам су би ли Је ван ђе ље, пост 
и мо ли тва и на осно ву овог про гра ма вр ло ре чи то се 
обра ћао свим љу ди ма, без об зи ра на ра су, на ци ју или 
ве ру. Слу жио је Бо гу и по зи вао на слу же ње, што је су
штин ско и нај ду бље стре мље ње Све тог Са ве. Ако ово га 
ни смо све сни, оста је мо без ја сне пред ста ве о ње му и 
на ма са ми ма, о вре ме ну у ко јем се на ла зи мо, о мо гућ
но сти ма и ис ку ше њи ма ко ја су пред на ма.

Овај Све ти чо век Бо жи ју Реч ме ђу Ср би ма и оста
лим на ро ди ма мо гао је не у мор но ши ри ти, јер је по 
овој Ре чи жи вео и њу је соп стве ним при ме ром све до
чио. Ка да је оти шао из Ср би је у Све ту Го ру, Раст ко Не
ма њић је имао се дам на ест го ди на и од мах се на по јио 
ве ром са из во ра во де ко ја те че у жи вот веч ни (Јо ван 4, 
14). На Ато су је тај из вор на ста вљао об но вље но и пре
по ро ђе но пре да ње Је ру са ли ма и Кон стан ти но по ља. 
У го ди на ма, ка да мла ди љу ди ис тра жу ју и от кри ва ју 
раз ли чи те сфе ре сло бо де, Раст ко је пре му дро спо знао 
сласт пра ве, је ди не, спа со но сне, Бо гом от кри ве не сло
бо де у Хри сту. Али, бла го ко је је сте као на Све тој Го ри, 
ни је се бич но чу вао, не го је по же лео да га по де ли са 
сво јим на ро дом ко ји је и та да стра дао. Знао је да се 
сва ки чо век ра ђа као по је ди нац, али да се по твр ђу је 
и оства ру је са мо слу же њем кон крет ној за јед ни ци, то 
јест Цр кви.

Као што је Бог при звао Мој си ја да свој на род из ве
де из роп ства, та ко је упу тио и Са ву да нас кр шта ва у 
Име Оца, Си на и Све тог Ду ха, да нас из ба ви из роп ства 
на зна ња, па ган ства, пра зно вер ја и кри во вер ја. По сту
пио је по оном све до чан ству је ван ђе ли сте Ма те ја о 
Ису су: А гле да ју ћи мно штво на ро да, са жа ли се на њих, 
јер би ја ху сме те ни и на пу ште ни као ов це без па сти ра 

(Ма теј 9, 36). Ето, мо нах Са ва са жа ли се на свој срп
ски на род.

Све ти Са ва се то ком це лог свог жи во та упо до бља
вао Хри сту. Све је да вао од се бе да би Хри ста за до био 
и Хри стом жи вео. Њи ме је се бе про ве ра вао, на Ње га 
се угле дао, Хри ста је по дра жа вао и на Хри ста је свој 
на род упу ћи вао. И као што је Хри стос пре о бра зио 
ста рог чо ве ка, об но вио а не по но во ства рио, та ко чи
ни и Све ти Са ва: срп ски на род је об но вио, бо ље ре ћи 
по но во га је ро дио кр стив ши га у Име Оца, Си на и 
Ду ха Све то га. Овом Све том тај ном увео је свој на род 
у све ту по ро ди цу Пра во сла вља и та ко га по ди гао са 
зе мље на не бо.

У сва ко вре ме Бог уз ди же све ти те ље на ко рист на
ро ду сво ме. Пре ви ше од осам ве ко ва по слао нам је Го
спод угод ни ка ко јег да нас про сла вља мо – Све тог Са ву. 
То је би ло до ба ка да је на шим са пле ме ни ци ма та ква 
лич ност би ла нај по треб ни ја. Та да је Сте фан Не ма ња 
по чео да ства ра срп ску др жа ву. И то ка кву др жа ву! 
Др жа ву, ко ја ће, мо же мо сло бод но ре ћи, про сла вља ти 
Име Бо жи је до суд њег да на. Др жа ву, ко ја ће пе смом, 
та мја ном, мо ли твом, ве ром, под ви жни ци ма и му че
ни ци ма, про сла вља ти Бо га. Др жа ву, ко ја ће би ти уте
ме ље на на све ти те љи ма, би ло да су про сти љу ди или 
вла да ри. Има ли од ово га не што што је ве ће, леп ше и 
дра го це ни је?! Има ли ве ћег бла го сло ва Бо жи јег?! 

До бро је раз у мео и знао Сте фан Не ма ња да не ће 
има ти ја ку др жа ву, док не бу де имао ја ку Цр кву у др
жа ви. Не до ста ја ло му је сна ге и ду хов не мо ћи да већ 
ство ре ну др жа ву уте ме љи у Цр кви. Ме ђу тим, Го спод, 
без чи је про ми сли ни шта не би ва, ни је до пу стио да 
ово бо го у год но де ло про пад не: и из ра сте ло за од чо
ко та – Хри ста. Из ра сте нај ми ли ји срп ски син, из ра сте 
Све ти Са ва. Из ра сте из вр та Пре чи сте Бо го ро ди це на 
Све тој Го ри Атон ској, где ра сту нај леп ши кри но ви 
ро да људ ског. Ни је се Све ти Са ва у Све тој Го ри учио 
људ ском му дро ва њу, ни те ле сним ве шти на ма, не го 
ду хов ној аске зи и му дро сти Бо жи јој. Са не ба је до био 
сна гу да за ми сао оца спро ве де до кра ја, ство рив ши 
са мо стал ну Срп ску Цр кву и срп ску про све ту. По мо гао 
му је брат, Све ти краљ Сте фан Про ве на ча ни, Све ти 


