
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

на ше мо ли тве Бо гу и Све том Са ви. Ве ли ки је Бог, али је 
Бо гом ве ли ки и Све ти Са ва. И нај ве ћи је ме ђу на ма.

По сма тра ју ћи Све тог Са ву кроз ње гов ан ђел ски жи
вот и де ла на зе мљи, ми га ви ди мо пр вим и нај ве ћим 
у ро ду срп ском. Ви ди мо га као стал ног мо ли тве ни ка 
пред пре сто лом Бо жи јим. Он се ни је исе лио из сво га 
по том ства, већ је стал но на ста њен и усе ља ва се у наш 
под мла дак. Ње гов све ти жи вот по стао је свећ њак све
на род ног ол та ра на шег ко ји оба сја ва це лу зе мљу на шу, 
за гре ва ср ца свих и по ди же ни во ду хов но сти до пре сто
ла Бо жи јег. Ка ко је за си јао пу ном све тло шћу пре то
ли ко ве ко ва, та ко си ја и да нас, јер су му де ла не у мр ла. 
За то у мо ли тва ма ко је да нас упу ћу је мо Све том Са ви 
са на шег ду хов ног жр тве ни ка, уз диг ни мо на ше ми сли 
Бо гу. Не тре ба нам мно го му дро сти ко ли ко ма ло до бре 
во ље да раз у ме мо оно че му нас је учио наш Све ти Са ва. 
Учио нас је да жи ви мо по Бо жи јим за по ве сти ма и да 
у жи вот по себ но пре то чи мо две за по ве сти Бо жи је – о 
љу ба ви пре ма Бо гу и бли жњи ма. 

Ве ли ку за хвал ност и бла го дар ност ду гу је мо Све том 
Са ви за ње го во нај ве ће де ло  што је срп ски на род до
био сво ју ауто ке фал ну Цр кву чи ји ју би леј смо про сла
вља ли у про шлој го ди ни. На ша са мо стал на Цр ква плод 
је љу ба ви, на дах ну ћа и прег ну ћа Све то га Са ве. Пло до
ви тог ве ли ког до га ђа ја су не по бит ни и да ле ко се жни. 
Они обе ле жа ва ју сву на шу исто ри ју у свим обла сти ма 
жи во та, на у ке, кул ту ре, умет но сти, ду хов но сти и др
жав но сти – јед ном реч ју, иден ти те та и са мо га исто риј
ског би ћа и оп стан ка на шег на ро да. Под окри љем ауто
ке фал не Цр кве, ар хи е пи скоп Са ва успе ва да по кре не 
све ства ра лач ке сна ге на ро да, да оду ше ви, да по не се, 
да упа ли огањ ве ре и уне се Је ван ђе ље Хри сто во у сва ку 
ду шу, у све од но се, у вас це ли на род ни жи вот. 

На ше ју би лар но се ћа ње на Све тог Са ву, осам ве ко
ва по сле до би ја ња ауто ке фа ли је, пред ста вља до каз да 
на ша ге не ра ци ја има то ли ко ду хов ног здра вља, то ли ко 
ја сну ви зи ју на ше исто ри је и то ли ко етич ке све сти да 
се у њој лик Све то га Са ве мо же огле да ти као у чи стом 
огле да лу. Све ово го во ри не са мо о Све том Са ви, не го 
и о на ма ко ји на пре же мо све сво је ду хов не сна ге и са
ку пља мо их као све тлост у со чи во да би што пот пу ни је 
са гле да ли и што бо ље до жи ве ли го ро ста сну лич ност 
ду хов ног ро ди те ља срп ског на ро да. Кроз ту чи сто ту са
гле дај мо лик Све тог Са ве исто она ко ја сно као што је он 
био ја сан и ди ван на шим пре ци ма ко ји су га пре осам 
ве ко ва гле да ли те ле сним очи ма са ус треп та лим ср цем 

од бла же не ра до сти и ди вље ња. Са гле дај мо и угле дај мо 
га и ми на шим ду хов ним очи ма пред пре сто лом Бо жи
јим и за мо ли мо га да се мо ли за нас! 

Бра ћо и се стре, на ша де цо ду хов на, срп ски на род се 
у то вре ме – баш као и да нас – на ла зио на ге о граф ској, 
ду хов ној и по ли тич кој во до дел ни ци. Без об зи ра на дру
га чи је окол но сти ко је нас да нас окру жу ју, по треб но је 
да му дро и бла го ра зум но во ди мо дво јед ни брод срп ског 
на ро да, 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. Знај мо да је да нас, као 
и увек, ва жно да не за бо ра вља мо су штин ске вред но сти, 
јер љу ди су по ста ли нео се тљи ви, не па жљи ви јед ни пре
ма дру ги ма. За бо ра ви ли смо ко ли ка је ду би на људ ског 
ср ца, ко ли ка је ши ри на људ ске ду ше. Јед но стра ност нас 
је су зи ла, сма њи ла, изо ло ва ла и из об ли чи ла. По ста је мо 
све ма ње хра бри и све ви ше зли. А страх жи во ту ка
ља образ и ми че сто не ма мо ни ону нај е ле мен тар ни ју 
људ ску хра брост. Све ти Са ва, са сво јом хри сто ли ком 
сло бо дом, не бо пар ном реч ју, дерз но ве ни јем, зна њем 
и му дро шћу, уз по моћ Хри ста, знао је ство ри ти на род 
и др жа ву. А ми ће мо са чу ва ти оно што смо од све тих 
пре да ка при ми ли ако Све тог Са ву бу де мо гле да ли уну
тар Хри ста и ако не бу де мо бе жа ли од кр ста, то јест од 
тр пе љи ве љу ба ви ко ја нас упу ћу је јед не дру ги ма и ни ка
да не одва ја јед не од дру гих, по себ но од на ших ко ре на 
и на ших све ти те ља, а на пр вом ме сту од Све тог Са ве. 
То ме нас мо гу по у чи ти и ре чи Све тог Са ве, ко ји ка же: 

„Ја вас ро дих, де цо, угле дај те се на ме не и са љу ба вљу и 
бри жљи во шћу тру ди те се љу бим ци мо ји, јер сва ко ко се 
тру ди од зла ће се са чу ва ти. Са стра хом Бо жи јим ве ру 
чу вај те и све за по ве сти Бо жи је ка ко тре ба из вр шуј те... 
Бож јом му дро шћу по у ча вај те се... Овај жи вот свр ша ва 
се... Ни ко од нас не ће оста ти ов де... да па жљи во и све то 
жи ви мо у да на шњем ве ку и па мет но да про во ди мо вре
ме јер су да ни озбиљ ни.“ 

По зи ва ју ћи вас, дра га На ша де цо ду хов на, да се увек 
се ћа мо ових Са ви них му дрих по у ка, са же љом да нас 
Све ти Са ва во ди и ру ко во ди, 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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Срп ска исто ри ја и кул ту ра бо га те су ду хов ним хе ро
ји ма и све ти те љи ма, али ни ко од њих ни је та ко оми љен 
и то ли ко ути ца јан ме ђу Ср би ма као Све ти Са ва ко ји 
је по стао и остао при мер ка ко се слу жи Бо гу, Цр кви и 
бли жњи ма. По стао је сим бол ду хов но сти, људ ско сти, 
про све ти тељ ства и ода ног слу же ња сво јој ве ри и сво ме 
на ро ду. Жи во том и де лом по стао је ду хов ник и пред
вод ник срп ског на ро да у Цар ство Бо жи је, он је учи тељ 
пу та ко ји во ди у жи вот, ка ко се и ка же у ње го вом тро
па ру. За све што је учи нио на на шем опле ме њи ва њу и 
уз ра ста њу у Хри сту, ду гу је мо му ве ли ку за хвал ност и 
бла го дар ност.

Ка ко још од вре ме на дру гог по кр шта ва ња Ср ба у 
де ве том ве ку ни је по сто ја ла је дин стве на цр кве на ор га
ни за ци ја на про сто ри ма где су Ср би жи ве ли, при род но 
је да се то не га тив но од ра зи ло на њи хо ву све у куп ну 
хри сти ја ни за ци ју као и на фор ми ра ње мен та ли те та 
срп ског на ро да и иде о ло ги је срп ске др жа ве. Гра ни ца 
из ме ђу Ца ри гра да и Ри ма, из ме ђу ис точ не и за пад не 
ци ви ли за ци је, про ла зи ла је кроз срп ске зе мље све до 
два на е стог и по чет ка три на е стог ве ка. Су коб из ме ђу 
раз ли чи тих дог мат ских уче ња и опреч них ин те ре са, 
пред ста вљао је крст за Ср бе и иза зи вао је ду бин ску 
ду хов ну и исто риј ску не до у ми цу ко јем хри шћан ском 
цен тру да се при кло не – Ри му или Кон стан ти но по љу. 

Ову ди ле му и овај иза зов раз ре ша ва ју две нај зна чај
ни је лич но сти срп ске исто ри је, ве ли ки жу пан Сте фан 
Не ма ња и ње гов син Раст ко, пр ви срп ски ар хи е пи
скоп – Са ва. За хва љу ју ћи њи ма и њи хо вом де лу, срп ски 
на род је ко нач но по ста вио те ме ље свог хри шћан ског 
иден ти те та. Њи хо вим ра дом се окон ча ва је дан ре ла
тив но дуг исто риј ски и ду хов ни про цес то ком ко јег 
до ла зи до ује ди ње ња и хо мо ге ни за ци је срп ског на ро да, 
ко ји се на шао на рас кр шћу Ис то ка и За па да, али, исто
вре ме но, не сум њи во по чи ње и но ви пе ри од цр кве ног 
уз ра ста ња Ср ба као на ро да Бо жи јег.

Док се Сте фан Не ма ња, ма кар у по чет ку сво је др
жав не де лат но сти, ру ко во дио по ли тич ким ин те ре си ма, 
ње гов син Са ва, од по чет ка во ђен те о ло шким, ду хов
ним и екли си о ло шким мо ти ви ма, пот пу но све сно би ра 
пра во слав ни Ис ток и Ис точ ну Цр кву. Уче ник Све те 
Го ре, уду бљен у сва цр кве на и по ли тич ка зби ва ња сво га 
вре ме на, од лу чио се без ко ле ба ња за Ца ри град ко ји се 
та да сма трао се ди штем Ис точ не Цр кве. 

Нај ва жни ја бри га Све тог Са ве би ла је ка ко да уве
де свој на род у Цр кву и да га Цр квом спа са ва. Све ти 
Са ва ни је мо гао да оче ку је да ће до би ти ауто ке фа ли ју 

од Ла ти на има ју ћи у ви ду те жње Ри ма за ап со лут ном 
вла шћу над ва се љен ском Цр квом. Иако су ове те жње 
по сто ја ле и у Ца ри гра ду, на Ис то ку је, ипак, од у век би ла 
жи ва свест о пој му и ствар но сти по ме сне Цр кве, она кве 
ка ква је ство ре на и ка ква је по сто ја ла у пр вим ве ко ви ма 
хри шћан ства. 

Ор га ни зу ју ћи жи вот Срп ске ар хи е пи ско пи је, Све ти 
Са ва је, по ред по сто је ће три, осно вао још осам но вих 
епар хи ја. Се ди ште цр кве ног жи во та би ло је пре ме ште но, 
још у вре ме Са ви ног оца из Ра са у ма на стир Сту де ни цу. 
Ме ђу тим, по што се из бо рио за ауте ка фа ли ју Срп ске 
Цр кве, Све ти Са ва је пре ме стио се ди ште ар хи е пи ско
пи је у Жи чу, ма на стир ко ји је осно вао за јед но са сво јим 
бра том Сте фа ном. За епи ско пе но вих епар хи ја ода брао 
је нај бо ље мо на хе ме ђу сво јим уче ни ци ма са Све те Го ре. 
Та ко ђе је пре вео Све те ка но не Цр кве и цр кве на пра
ви ла, ка ко би но во по ста вље ни епи ско пи по сту па ли у 
скла ду са њи ма. Сам је не у мор но оби ла зио це лу Ср би ју, 
про по ве да ју ћи Је ван ђе ље, утвр ђу ју ћи на род у ве ри, у 
хри шћан ском вла да њу и жи вље њу. Са гра дио је мно ге 
цр кве и ма на сти ре, а где не би ус пео да по диг не цр
кву, оста вљао би за со бом ма кар крст као све до чан ство 
Хри сто вог при су ства. И ни је уоп ште слу чај но што је 
лик Све тог Са ве остао да жи ви у це ло куп ном цр кве
нона род ном пре да њу, у ле ген да ма и при ча ма ве за ним 
за мно го број на ме ста, то по ни ме и хи дро ни ме ши ром 
срп ских зе ма ља. 

У сва ком по ко ље њу Све ти Са ва се ука зу је као при
мер чи јим вред но сти ма стре ми мо, под чи јим окри љем 
ства ра мо ве дри ју и бо љу бу дућ ност. За то је Све ти Са ва 
ве чи ти пу то каз сви ма на ма.

Жи вот Све тог Са ве је био пот пу но ду хо ван и увек 
прот кан ве ром у Бо га, па је све до чан ством соп стве ног 
жи во та, по у ча вао да је те мељ истин ског ду хов ног жи во
та пре све га пра ва ве ра. За Све тог Са ву ве ра ни је јед на 
од вр ли на, она је би ла – све вр ли на. Она је жи вот ни став 
и уну тар ње ста ње и уте ме ље ње це ло куп ног чо ве ко вог 
би ћа. То је те мељ на ко ме се из гра ђу је уну тар њи чо век. 
Као та ква, пра ва ве ра је не бе ски дар ко ји се сти че под
ви гом, тру дом, мо ли твом и про ли ва њем соп стве не кр ви. 
Све ти Са ва је учио да не вер је, или ла жна ве ра, мо гу би ти 
са мо људ ско уве ре ње ко је не до но си спа се ње. Не вер је и 
ла жна ве ра не сје ди њу ју чо ве ка са Бо гом, не го га одва ја
ју од Ње га, по ста вља ју ћи на Бо жи је ме сто ла жне идо ле 
и ла жне бо го ве. 

Пр ви срп ски ар хи е пи скоп је учио свој на род да је 
пре све га по треб но ве ро ва ти у Бо га, јер онај ко при ла зи 

Бо гу, тре ба да ве ру је да Бог по сто ји и да Он на гра ђу је 
оне ко ји Га тра же (Је вре ји ма 11, 6). По уче њу Све тих 
ота ца и на шег Све тог Са ве, ве ра је по че так на шег сје
ди ње ња са Бо гом.

У Бе се ди о пра вој ве ри, Све ти Са ва нас учи да нам 
ве ра от кри ва Бо га и све оно што је Бо жи је. За то је ве ра 
све ви де ће око, њо ме ду ша гле да Бо га и иде за Бо гом. 
Све ти апо стол Па вле нам ка же: Ве ром хо ди мо, а не зна
њем. То не зна чи да ве ра ни је зна ње, на про тив, она је 
из над зна ња јер нам от кри ва оно што је скри ве но, а 
што на шим зна њем не мо же мо до зна ти. Ве ра је, као 
и љу бав, за бо рав на се бе, то јест од ри ца ње од сво га ја, 
од но сно из ла зак из се бе, јер ко ве ру је тај не при па да 
се би већ Оно ме у ко га ве ру је. Све ти Вла ди ка Ни ко лај 
је за пи сао: Ве ра нам тре ба да би се мо гли на да ти, на да 
да би мо гли жи ве ти, а љу бав да би мо гли као кул ту ран 
на род жи ве ти. До дај мо још да је пра ва ве ра сло бод на, 
јер осло ба ђа чо ве ка од са мог се бе, од ро бо ва ња ма те
ри јал ном, од гор до сти, су је те и над ме но сти. Ве ра је 
при нос, да ри ва ње. Ко нај ви ше ве ру је, тај нај ви ше да је. 
Ве ра је љу бав. Она ни шта не тра жи. Ако се да је да би се 
не што до би ло, не до би ја се ни шта, а гу би се све. Ве ра 
је свој ство са мо људ ских би ћа. Ве ра је че жња, жуд ња, 
на дом ис пу ње но иш че ки ва ње не че га што се же ли. Ве
ра је до дир дру гог. Ве ра је по твр да ства ри не ви дљи вих 
(Је вре ји ма 11, 1). 

Све ти Са ва нас је ује ди нио у Цр кви Хри сто вој као 
бо го чо ве чан ском Те лу Ње го вом и ство рио је од нас 
је дан хри шћан ски на род. При вео је Ср бе оно ме нај леп
шем у чо ве чан ству: пра во слав ној ве ри, пра во слав ној 
Ли тур ги ји, пра во слав ним ико на ма, пра во слав ном по
ја њу, пра во слав ним мо ли тва ма и на чи ну жи во та. Из
ме ђу сва ког од ових под ви га, по вла чио се у мо ли тве ну 
оса му, би ло у ис по сни цу у Ка ре ји или ис по сни цу из над 
Сту де ни це, она ко ка ко се Хри стос че сто оса мљи вао и 
мо лио Оцу Не бе ском. 

Гле да ју ћи Све тог Са ву на шим ду хов ним очи ма, као 
иза бра ни ка и угод ни ка пред Бо гом, да нас, на овај ње
гов дан, има мо ту ра дост да са њим бу де мо мо ли тве но 
бли ски, отво ре ног ср ца и да га искре но за мо ли мо да 
се мо ли за нас, да нас шти ти и чу ва да нам без бо жни
ци не угро жа ва ју на шу ве ру и да нам не оти ма ју све те 
хра мо ве и ма на сти ре, ка ко то да нас чи не у Цр ној Го ри. 
Све ти Са ва је мо ћан Хри стом јер је он Хри стом жи вео 
и жи ви у Ње му, па су за то моћ не и ње го ве мо ли тве. А 
оне су још моћ ни је ако тим мо ли тва ма при дру жи мо и 


