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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

МИ ТРО ПО ЛИТ ЗА ГРЕ БАЧ КОЉУ БЉАН СКИ ПОР ФИ РИ ЈЕ

МИ СИ О НАР СКИ И ПА СТИР СКИ РАД  
СВЕ ТО ГА СА ВЕ

Увек се ра ду јем да сам ов де са ва ма у Ма ти ци срп ској, у гра
ду Но вом Са ду, и на рав но у Ср би ји, осе ћа ју ћи да сам на свим овим 
ме сти ма, за пра во, у сво јој ма ти ци. Не су ђе но ми је при па ла част, 
а та кав је био сти цај окол но сти, за пра во ме ни је на ме ње но да про
го во рим не ко ли ко ре чи о лич но сти Све то га Са ве, на те му ко ја 
гла си „Ми си о нар ски и па стир ски рад Све то га Са ве”. О Све том 
Са ви се мо же го во ри ти са раз ли чи тих аспе ка та, и на рав но кроз 
исто ри ју су мно ги о ње му го во ри ли ис ти чу ћи по не што од вред но
сти ње го ве лич но сти. Че сто се де ша ва ло да мно ги го во ре из сво
је пер спек ти ве, из свог по гле да на свет и жи вот, а ми ће мо ов де 
по ку ша ти да, ко ли ко је то мо гу ће, ви ше у на зна ка ма ис ка же мо 
по не што из са мо га би ћа и пер спек ти ве, упра во лич но сти Све то га 
Са ве. Ми си о нар ски рад Све то га Са ве је да ле ко се жан, пло до тво ран 
и исто риј ски не по би тан. Пло до ве тог ми си о нар ског ра да ужи ва 
да нас и Срп ска пра во слав на цр ква, али и срп ски пра во слав ни на
род. То је раз лог због ко јег сма тра мо да ми си о нар ски рад пр вог 
ар хи е пи ско па срп ског од ли ку је упра во до га ђај ко ме је по све ће на 
и ова го ди на – до би ја ње ау то ке фа ли је 1219. го ди не, ко ја пред ста
вља осно ву за да љи па стир ски рад пр вог срп ског ар хи е пи ско па, али 
и за раз вој цр кве ног жи во та на те ри то ри ји но во о сно ва не срп ске 
ар хи е пи ско пи је. Шта ви ше, ми си о нар ска де лат ност Све тог Са ве би ће 
у скла ду са ети мо ло шким зна че њем ла тин ске ре чи mis sio, ко ја 
зна чи „би ти по слан у свет ра ди оства ри ва ња од ре ђе ног ци ља”. У 
овом сми слу, за до би ја ње ау то ке фа ли је, би ла је та де лат ност за и
ста ми си о нар ског ка рак те ра. Уну тар но во о сно ва не срп ске др жа ве, 
на чи јем че лу је у до ба Све то га Са ве био ње гов брат, на ла зи ла се 
Пра во слав на цр ква са сво је три епар хи је, Ра шком, Ли пљан ском и 
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При зрен ском, ко је су би ле под ју рис дик ци јом Охрид ске ар хи е пи
ско пи је, ко јом су упра вља ли грч ки епи ско пи. Ова ква цр кве на 
ор га ни за ци ја ни је по го до ва ла озбиљ ни јем па стир ском ра ду уну тар 
јед ног на ро да ко ји је имао сво ју др жа ву и свој је зик. Би ло је по треб
но ре ши ти ка нон ски ста тус и цр кве но устрој ство у срп ској др жа ви 
ка ко би се сте кли усло ви за кон ти ну и ра ни па стир ски и ми си о нар
ски рад. Игу ман сту де нич ки Са ва, пре по зна ју ћи опа сно сти ко је су 
до но си ле по ли тич ке при ли ке тог вре ме на, а ко ји ма је био из ло жен 
ње гов брат као вла дар и цео срп ски на род ко ји се на ла зио под ње
го вим вођ ством, имао је пред со бом за да так да цр кву у мла дој срп
ској др жа ви уре ди по бла го сло ве ном ка нон ском пре да њу пра во
слав не цр кве. Овом пре да њу и ду хов ном жи во ту учио се Све ти 
Са ва у са мом цен тру пра во слав не ду хов но сти, на Све тој Го ри, где 
је, као што је по зна то, осно вао и срп ски ма на стир ко ји ће то ком 
на ред них ве ко ва има ти дра го це ну цр кве нокул тур ну ми си ју за 
ва се љен ски и срп ски на род, што тра је до да нас. Ус по ста вља ње 
уре ђе ног цр кве ног жи во та зах те ва ло је да се ка нон ски ста тус те 
по ве сне цр кве ре ши и да се ти ме омо гу ћи да љи па стир ски рад. 
Па сти ри цр кве су ње ни све ште но слу жи те љи, од но сно ли тур зи, а 
све та ли тур ги ја се оства ру је у окви ру бла го сло ве ног ка нон ског 
по рет ка и све тог устрој ства. Би ло је, да кле, по треб но омо гу ћи ти 
по сто ја ње кон ти ну и ра ног ли тур гиј ског жи во та, а то је под ра зу
ме ва ло по сто ја ње епар хи ја, па ро хи ја, све штен ства, али и ја сан 
ка нон ски по ре дак и ста тус. Да је ово би ло до бро по зна то мла дом 
игу ма ну све то гор ског обра зо ва ња, ни је по треб но на по ми ња ти. 
Ме ђу тим, по треб но је ис та ћи да је од из у зет ног зна ча ја чи ње ни ца 
да се Са ви но до бро по зна ва ње ка нон ског устрој ства Пра во слав не 
цр кве ви ди и у то ме што он не од ла зи у та да ла тин ски Ца ри град, 
већ у град Ни ке ју, у ком су се због по зна тих исто риј ских при ли ка 
на ла зи ли ви зан тиј ски цар Те о дор I Ла ска рис и ца ри град ски па
три јарх Ма ној ло Са ран тен Ха ри то пу лос, од ко јих Са ва успе ва да 
до би је ау то ке фа ли ју, о че му нам све до че До мен ти ја но во и Те о до
си је во Са ви но жи ти је. Те о до си је да је по да так ка ко ца ру ни је би ло 
баш угод но што је Са ва же лео да срп ски ар хи је ре ји са мо стал но 
би ра ју и по све ћу ју свог ар хи е пи ско па, чи ме би сте кли не за ви сност 
у од но су на Ца ри град, али да је из љу ба ви пре ма Са ви умо лио 
па три јар ха да му до де ли и пи сме но ау то ке фа ли ју. То је да ље зна
чи ло да срп ски епи ско пи мо гу са мо стал но да би ра ју сво га ар хи е пи
ско па и да се ор га ни за ци ја цр кве ног жи во та мо гла оства ри ва ти 
уну тар тог бо ле сног цр кве ног ор га ни зма. Ти ме је Све ти Са ва оси
гу рао срп ској др жа ви нај ви ши ни во цр кве ног ор га ни за ци о ног по
сто ја ња ко ји мо же да има јед на по ме сна цр ква. Па стир ски рад је 
увек у слу жби из гра ђи ва ња цр кве Хри сто ве, ко ја је јед на, све та, 
са бор на и апо стол ска, а ка нон ско уре ђе ње је у слу жби тог је дин
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ства. Због то га, па стир ски рад по тре бу је и ка нон ску свест о зна ча
ју је дин ства за цр кву, а то је оно што је Све ти Са ва уса дио у те ме ље 
цр кве но сти Срп ске пра во слав не цр кве. Зна чај но за раз у ме ва ње 
ње го ве ми си о нар ске ве ли чи не је сте и то да је Са ва про на шао на чин 
да пре ва зи ђе су коб са Охрид ском ар хи е пи ско пи јом по во дом до
би ја ња ау то ке фал но сти у Ни ке ји. На и ме, ши ро ком ди пло мат ском 
ак ци јом на ме ђу на род ном цр кве ном пла ну, сво јим пу то ва њи ма у 
Све ту зе мљу и по се та ма ис точ ним па три јар ши ја ма, али и кти тор
ским и до на тор ским де ли ма ван сво је ма тич не ар хи е пи ско пи је, 
Све ти Са ва је до при нео да ау то ке фа ли ја Срп ске цр кве бу де при хва
ће на од свих дру гих по ме сних цр ка ва. Гра ђе ње здра вих ме ђу цр кве
них од но са и раз ви ја ње са бор не све сти би ло је део те ми си је. Са мим 
тим Све ти Са ва је био и ча сни пред став ник сво га на ро да у јед ном 
ши рем кон тек сту у ко јем је мла да др жа ва та да из ла зи ла на свет ску 
по зор ни цу на ро да и на њој за до би ја ла сво је ме сто. За ула зак у свет 
ви зан тиј ске и европ ске ци ви ли за ци је сред њег ве ка би ла је по треб на 
не са мо сво ја не за ви сна др жа ва и са мо стал на ау то ке фал на цр ква, 
не го и свој улог у оп шту хри шћан ску кул ту ру тог све та, пот пу но 
уче шће у све то сти у јед ној ви шој ду хов ној за јед ни ци, где би срп
ски на род био за сту пљен пре ко сво јих љу ди. И упра во тај свој 
чо век био је Све ти Са ва. Оно што би би ло зна чај но ис та ћи овом 
при ли ком, ве за но за па стир ски рад пр вог ар хи е пи ско па свих срп
ских и при мор ских зе ма ља, је су три осо би не Све то га Са ве и ње го
ве па стир ске ми си је, а то су: ха ри зма, спо соб ност ор га ни зо ва ња и 
про све ти тељ ство. На ро чи ту па жњу Са ви ни би о гра фи по све ћу ју 
ње го вој лич ној ха ри зми. Та ха ри зма се те ме љи ла на ње го вој мо
на хо љу би во сти и че жњи ка ду хов но уз ви ше ном жи во ту, од но сно 
ка вр лин ском жи во ту и до бро де те љи. Упра во овај ка рак тер је на
ро чи то на гла шен у До мен ти ја но вом и Те о до си је вом Жи ти ју. Оно 
што би смо мо гли на зва ти основ ним на че лом па стир ског де ло ва ња 
је сте да је дан па стир мо ра пре све га сам да бу де ду хов но из гра ђен 
и утвр ђен да би он да мо гао да па стир ству је и да ње го ва реч бу де 
ве ро до стој на. Све ти Са ва, као ду хов ни из да нак и вас пи та ник све
то гор ске пу сти ње, на ко јој је за по чео свој ду хов ни жи вот као мо
нах и пу сти ње ко ја је би ла ње го во стал но на дах ну ће кроз под виг 
љу ба ви пре ма Бо гу и пре ма бли жњи ма, кроз пост и кроз мо ли тву, 
ста сао је у зре лу цр кве ну лич ност ко ја је би ла ка дра да по не се 
бре ме ми си о нар ског и па стир ског ра да ко ји је, у том тре нут ку, 
би ло по треб но пред у зе ти. Из жи ти ја ње го вих ха ги о гра фа ви ди се 
да је Са ва као ду хов ни го ро стас, вр лин ски чо век, за вре ђи вао по што
ва ње свих са ко ји ма се су сре тао, од оних у нај ви шим све тов ним 
и цр кве ним кру го ви ма, до про стих љу ди ко је је као ар хи па стир 
су сре тао у свом на ро ду и ко ји су од ње га оче ки ва ли Бож ји бла го
слов. Основ ни услов за па стир ско де ло ва ње је сте и до бро устро јен 
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цр кве ни жи вот на ни воу ло кал них цр ка ва епар хи ја и па ро хи ја. 
Са вин ар хи е пар хиј ски рад имао је сто га за да так да осну је и уре ди 
епар хи је, да по ста ви на њих епи ско пе и да ор га ни зу је жи вот у 
ар хи е пи ско пи ји чи је је се ди ште би ло у Жи чи, у ко јој је са гра ђен 
и ма на стир по све ћен Ваз не се њу го спод њем. Из пе ри о да пре Са
ви ног ар хи па стир ског по ду хва та оста ла су са чу ва на три ти пи ка: 
Ка реј ски, Хи лан дар ски и Сту де нич ки, у ко ји ма Са ва уре ђу је бо
го слу жбе ни и ма на стир ски по ре дак она ко ка ко је он сам на у чио 
на Све тој Го ри и у ма на сти ри ма ко је је оби ла зио на сво јим пу то
ва њи ма, на ро чи то у ма на сти ру Евер ге ти нос у Ца ри гра ду, ко ји је 
по себ но во лео. По што је по стао ар хи е пи скоп, у по врат ку из Ца ри
гра да у Со лун Са ва пре во ди и са ста вља За ко но пра ви ло, по зна то 
још и као Крм чи ја, ко је је да ло прав ни по ре дак у цр кве ном жи во ту 
у но во о сно ва ној ар хи е пи ско пи ји. Реч је о ком пи ла ци ји гра ђан ских 
и цр кве них про пи са ви зан тиј ске др жа ве ко ји ће Ср би ју уве сти у 
ред прав них зе ма ља. Са овом ко ди фи ка ци јом ви зан тиј ског ца ра 
Ср би ја већ на по чет ку XI II ве ка до би ја ко декс чвр стог прав ног по
рет ка и по ста је прав на др жа ва у ко ју је угра ђе но бо га то на сле ђе 
грч корим ског пра ва. Оба ха ги о гра фа на во де да Са ва пре пи су је 
за кон ске књи ге. На осно ву ово га ви ди мо да је Са ви на па стир ска 
бри га за цр кву ко ја му је по ве ре на по че ла не од тре нут ка до ла ска 
у Ср би ју, не го док је још био на пу ту по врат ка из Ни ке је. Ар хи е пи
скоп Са ва се ста рао по себ но о ма на сти ру, о мо на штву, о очу ва њу 
већ по сто је ћих и из град њи но вих ма на сти ра. Раз ви јао је де лат ност 
ве ли ких ма на сти ра као ду хов них цен та ра у ко ји ма се не го ва ла 
пра во слав на ду хов ност, уче ност и књи жев ни рад. Бри ну ћи о ду хов
ном, Са ва ни је за по ста вљао ни те ле сно, те је отва рао бол ни це при 
ма на сти ри ма. Оно што је би ло но во је сте од ре ђе на ре фор ма мо на
шког жи во та у сми слу да су се ма на сти ри са да уре ђи ва ли у све то
гор ском ду ху. Сми сао за ор га ни зо ва ње ма на стир ског и ли тур гиј
ског жи во та го во ри не сум њи во о ши ро ком по зна ва њу ли тур гиј ске 
и мо на шке књи жев но сти у грч ким ти пи ци ма и на ро чи то ве ли ким 
хим но граф ским збор ни ци ма ка кви су Ок то их и Три вор ми неј, где 
су већ до ка за ни узо ри, књи жев ни из во ри оних тек сто ва ко је је Са ва 
на пи сао. На ро чи то је по треб но ис та ћи ли тур гиј ски и са бор ни ка
рак тер па стир ске де лат но сти пр вог ар хи е пи ско па ко ји је на ли тур
ги ја ма и са бо ри ма епи ско па и ве ром на ро да утвр ђи вао ве ру пра
во слав ну и исти ни ту, те ис ко ре њи вао ка ко не пра во слав но уче ње, 
та ко и не пра во слав ни етос жи во та. Ов де нам је до бро по зна та чу
ве на Са ви на бе се да о пра вој ве ри из го во ре на у ма на сти ру Жи ча. 
Са ви ну па стир ску де лат ност ка рак те ри ше, пре све га, про све ти тељ
ски рад. За то га и зо ве мо про све ти те љем на шим. Као ар хи па стир, 
Са ва је био про све ти тељ и учи тељ це лог срп ског на ро да. Тру дио се 
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да свој на род вас пи та пре све га у стро го пра во слав ном, ви зан тиј ском 
ду ху. Је дан пут за сваг да од ре дио је смер ко јим ће мо ићи. Но вој 
ау то ке фал ној цр кви био је по тре бан епи скоп ски и све ште нич ки 
ка дар. Све ти Са ва је као ар хи па стир имао за да так да ме ђу сво јим 
уче ни ци ма иза бе ре, при пре ми и по ста ви до стој не епи ско пе на 
но во о сно ва не епа р хи је. При том, и да ру ко по ла же и под у ча ва све
штен ство за оба вља ње бо го слу же ња по цр ква ма и ма на сти ри ма. 
На кра ју, да бри не о оп штој про све ће но сти вер но га на ро да. У Жи
ти ју Све то га Са ве До мен ти јан ка же да је ар хи е пи скоп Са ва под
у ча вао уче ни ке сво је дан и ноћ уче ћи их је ван ђе љу, го во ре ћи: 

Ја вас ро дих, че да; бу ди те ми по доб ни и са љу ба вљу се под ви
за вај те успе шно, љу бим ци мо ји. Јер сва ки ко ји се под ви за ва, оста је 
тре звен од сва ко га зла. Да и ви, др же ћи са стра хом ве ру Бож ју, из
вр шу је те по бо жно све Ње го ве за по ве сти, не узда ју ћи се да ће те што 
ус пе ти сво јим под ви гом и сво јом си лом, но ура зу мљи ва ни Бож јом 
му др о шћу и укре пљи ва ни Ње го вом си лом и све моћ ном бо жан стве
ном љу ба вљу, по што нас је сам пре све ти Бог пре дао сво ме во зљу бље
но ме си ну да он сам све твори својом љу ба вљу по сво јој во љи.

Оно што је, да кле, на ро чи то од ли ко ва ло па стир ско де ло пр вог 
ар хи е пи ско па срп ског је сте ње гов књи жев ни рад, ко ји је у пот пу но
сти цр кве но па стир ског ка рак те ра. По ред већ по ме ну тих ти пи ка 
и За ко но пра ви ла, Са ва је жи ти јем ко јим је ове ко ве чио лик и де ло 
свог оца Све тог Си ме о на ушао у за чет ни ке срп ске сред њо ве ков не 
књи жев но сти. Ово жи ти је нам, из ме ђу оста лог, го во ри о Са ви ној 
све сти да се нај бо ље по у ча ва мо при ме ром, жи вим при ме ром из 
жи во та оних љу ди ко ји су жи ве ли тај ном по ка ја ња и лич ног пре
о бра жа ја у Хри сту. За то је нај ве ћи до при нос Све тог Са ве у то ме 
што је он сâм свом на ро ду по стао при мер жи во та Све то га ар хи
је ре ја ис пу ње ног љу ба вљу пре ма Пра во слав ној цр кви и ње ном пре
да њу, ко ји је ис кре ни па стир бри жних ду ша вер ног на ро да ко ји му 
је био по ве рен. Ми си о нар ско и па стир ско де ло Све тог Са ве би ло 
је успе шно упра во због је ван ђељ ске љу ба ви ко ју је по све до чио 
сво јим жи во том. И за то и ових не ко ли ко ре че ни ца ко је опи су ју 
ње гов до при нос, али и све оста ло што је до при нос Све то га Са ве, 
је сте плод упра во оно га што он је сте. Дру гим ре чи ма, Све ти Са ва 
ни је пре све га ве ли ки у оно ме што је чи нио и учи нио, не го у оно ме 
што он је сте, а све оста ло је за пра во по сле ди ца оно га што је сте. 

Хва ла вам!*

* Све то сав ска бе се да из го во ре на у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у Но вом 
Са ду, 25. ја ну а ра 2019. го ди не.




