
62

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Пра во слав ни  
бо го слов ски фа кул тет, Бе о град

        DOI 10.5937/kultura1964062M
УДК 271.222(497.11)-726.1-36-76:929 Сава, 

свети
стручни рад

БИБЛИЈСКОУТЕМЕЉЕЊЕ
МИСИЈЕСВЕТОГСАВЕ

Сажетак:Највећисрпскипросветитељимисионаркојијепоста
виочврстетемељехришћанскеверејеСветиСава.Цеосвојжи
вотбринуо се дамеђуСрбима заживи чиста хришћанска вера.
ОдмахпоповраткууСрбију,1208.године,набављаојекњиге,пи
саотипикеиНомоканондапросветиСрбе.Алидабимисионаре
њебилоуспешно,потрудиоседаСрпскаправославнацрквастек
неаутокефалност.СветиСавајесвојимпроповедимаисаммного
мисионарио.Међутим, примећујемо даСрби често наглашавају
својесветосавље,адазаправопревиђајухришћанскоутемељење
СветогСаве.Затобисеурадунарочитоистаклибиблијскимо
тивикојисуподстаклиСветогСавунамисионарење,штобисе
саветовалоисавременимпастиримаЦркве.

Кључнеречи:СветиСава,СветоПисмо,мисијаЦркве,проповед

Увод

Угодиникадаобележавамо800 годинаоддобијањаауто
кефалностиСрпскеправославнецркве,неопходноједаса
гледамопресуднизначајсвестранеличностиСветогСавеза
остварењевеликеидеје.СветиСавајезаистабиовизионар.
ЗнаоједајемладојкраљевиниСрбијинеопходнајакаЦрква
којаћебитиносилацпросвете,културеиморала.Каопрви
српскиархиепископ,СветиСавасепостараодаЦрквабу
дедоброорганизована,даимаснажнеманастирскецентре,
квалитетнебогослужбенекњигеипостојанетипикезама
настирскиживот.Градиојеипомагаобројнехрамове,ма
настиреиболнице.СаставиојеНомоканонкојијебиопрви
уставкраљевинеСрбије.Алинајзначајнијејештосескром
ним,молитвеним,честитимживотомСветиСавапосветиои
тимедаопримеркакотребаићиХристовимпутем.
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Добијањеаутокефалности
Српскеправославнецркве

СветиСава је најзаслужнија личностшто је 1219. године
уНикејиСрпска православна црква постала аутокефална.
На препоруку цара Теодора I Ласкариса, цариградски па
тријархМанојлоIСарантен,осимштоједаоаутокефалност
Српскојправославнојцркви,хиротонисаојеСветогСавуза
првогархиепископасрпског.Ипак,историчаринисусагла
сниокомотивазадобијањесамосталности.Једнисматрају
дајетобилазаветнамисаоСветогСаве;другинаглашава
јудајепостојањесамосталнедржаведалозаконскуоснову
даседобијесамосталностСрпскеправославнецркве;трећи
сматрајудајеискоришћенаприликакојајенасталасукобом
НикејскогцарстваиЕпирскедеспотовине,каоисукобомца
риградскогпатријархаиохридскогархиепископаДимитри
јаХоматијана; неки сматрају да јемотив за самосталност
опасностодбогумилскејересииримокатоличкепропаган
де;некинаглашавајустраходцепањаЦрквеиверскихрато
ва;некиистичустраходјелинизирањасрпскогнарода;по
јединиисторичаринаглашавајудајеЦариградскипатријарх
имаомотивдадоделиаутокефалностСрпскојправославној
црквикакобипрошириосвојујурисдикцијуипојачаокул
турниутицајиугледНикејскогцарства.1Алиуовомраду
нећемо потенцирати историјску перспективу нити ћемо
анализиратисвеимпликацијетогдогађаја,већћемопажњу
усмеритинадуховнизначајдобијањааутокефалности.

Српскинародбиоједуховнодубокоподељениразједињен
увременупредобијањааутокефалностиСрпскеправослав
не цркве. „Сплитској архиепископији, одувек потчињеној
Римској цркви, припадала је Стонска епископија. Драчкој
митрополији,која јепотпадалаподвластЦариградскепа
тријаршије,билесуподложнеприморскеепископијеДукље
исевернеАлбаније,доксевластБугарскецрквепротезала
у IX иX веку на подручје београдске, браничевске и ни
шке епархије”.2 Тек је стварање независне српске државе
у време Стефана Немање омогућило да се обједине срп
скеземље,изузевБосне,атојебилаосноваизадругачију
црквенуструктуру.3

1 Гардашевић, Б. Каноничност стицања аутокефалности Српске цркве
1219.године,у:СветиСава–Споменицаповодомосамстогодишњице
рођења1175–1975,посебанотисак,(1977),Београд,стр.34.

2 Калић,Ј.Црквенеприликеусрпскимземљамадостварањаархиеписко
пије1219.године,у:СаваНемањић–СветиСава,историјаипредање,
уредникЂурић,В.(1979),Београд,стр.30.

3 Исто,стр.50.
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Охридскаархиепископија,којује1019.створиоВасилијеII
БугароубицасажељомдаумањимоћЦариградскогпатри
јарха,каоидајелинизирасловенскинарод,одсамогпочет
капасведокрајасвогапостојањабилајегрчка;архиеписко
пииогромнавећинаепископабилисуГрци,службенијезик
биојегрчкиипостојалајенетрпељивостпремасловенском
клиру.4

ДабисеунапредиламисијаЦркве,дабисесузбилабогу
милскајерес,дабисеодупрлиримокатоличкојпропаганди,
неопходнојебилоизабратидомаће,словенскосвештенство.
ДобијањемаутокефалностииизборомСветогСавезаархи
епископа,постављенисучврститемељиСрпскеправослав
нецркве.СветиСава јепоповраткуизНикеје отишаона
СветуГоруодаклејеповеозаСрбијупробранемонахе.Знао
јеСветиСаваречиГосподаИсусаХристакојиговори:„Же
тве јемного, а посленикамало; зато семолите господару
жетведаизведепосленикенажетвусвоју”.(Лк10,2)Иако
непостојепрецизниисторијскиподаци,сматраседа језа
успешанрадархиепископијеСветиСаваосноваоседамно
вихепископијаидасуусаставуСрпскецркве1220.године
биле,поредАрхиепископије,саседиштемуцрквиСв.Спа
сауЖичи,епископије:Зетска,Рашка,Хвостанска,Хумска,
Топличка,Будимаљска,Дабарска,Моравичка,Призренскаи
Липљанска.5

МисијаСветогСаве

КаоштосусветабраћаЋирилоиМетодијесвојумисијуме
ђуСловенимапочелипреводомСветогПисмаидругихбо
гослужбенихкњигаиСветиСавајезнаодајезаразвојхри
шћанстванеопходнавеликалитерарнаподршка.СветиСава
језаистазавештаообиманкњижевниопус,штојенарочито
задивљујућеакоимамоувидудасенијесамотимебавио.
Научници су комплетну књижевну делатностСветога Са
ве поделили у чак шест различитих категорија: монашка
књижевност,биографије,црквенапоезија,повеље,писмаи
преводе.6„СветиСавајесвојусписатељскуделатностусме
рио намонаштво које је хтео да организује, углавном, по
узорунавизантијскоправославномонаштво,алиинасамо
својственначинпремапотребамасвогаотачаства,српског

4 Гардашевић,Б.нав.дело,стр.4849.
5 Јанковић,М.ЕпископијеСрпскецркве1220.године,у:СаваНемањић
–СветиСава,историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,
стр.82.

6 Тахиаос,А.Е.УлогаСветогаСавеуоквирукњижевнеделатности,у:
СаваНемањић–СветиСава,историјаипредање,уредникЂурић,В.
(1979),Београд,стр.89.
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народа”.7Затоипримећујемодасуњегованајзначајнијаде
ла:Карејскитипик,Хиландарскитипик,Студеничкитипик
саописомживотаСветогСимеонакогаСветиСаваприказу
јекаоправиузормонасима.

Међутим, најпознатије књижевно дело је Номоканон или
КрмчијаСветогСаве.МладојкраљевиниСрбијепонудиоје
правникодекскојијеодговараоспецифичномположајусрп
ске државе. „Такав канонски, односно црквенограђански
зборникмогао је дабуденаправљен само запотребе кон
ституисања једне нове автокефалне цркве и нове, незави
снедржаве”.8КрмчијомСветогСавеутемељеноведржаве
уграђенојебогатонаслеђегрчкоримскогправаувизантиј
скојредакцији.9АколикијезначајКрмчијаималавидимои
потомештојебитноутицалаинаДушановзаконик,Жичку
повељу,каоинаповељекнезаЛазара.10

Заиста,дабисмомоглиобјективнодасагледамоианализи
рамокњижевноделоСветогСавенесмемодапревидимо
његововисокообразовањедок јебио синвеликогжупана
СтефанаНемање,затимјеуследиотрудољубивирадкадаје
биосветогорскимонах,дабинасталаделапунапастирске
бригесаместапрвогсрпскогархиепископа.Анализирајући
самоправнесписеуочаваседајеСветиСавапоседоваоиз
узетнеорганизаторскеспособности,интелектуалникапаци
тетдаподражавазаконодавнидухгрчкихузора,аузтоније
сузбијаосвојукреативност.11

ЗауспешнумисијуЦрквенеопходнисуманастириидру
гебогомоље.ИнапољуктиторскеделатностиСветиСава
севеомаистакао.УманастируВатопедујејошпредоласка
свогаоцанаСветуГоруизградиотрипараклиса.„Први,по
свећенРођењуБогородице,даоједасеподигнеизаглавне
манастирскецрквеиснабдеогасвимпотребнимстварима.
УблизинињегајесазидаопараклисСв.ЈованаЗлатоустог;
трећи Преображења Спасова подигао је у великом пиргу.
Поредтога,поручиоједасеманастирскасаборнацрквапо
кријеоловнимплочаманаместодотадашњих,азатимјује

7 Димитријевић,Д.Светосавскодоживљавањехришћанстваснарочитим
обзиромнамонаштво,у:СаваНемањић–СветиСава,историјаипре
дање,посебанотисак(1977),Београд,стр.214.

8 Богдановић,Д.КрмчијаСветогаСаве,у:СаваНемањић–СветиСава,
историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,стр.97.

9 Исто.
10Исто,стр.98.
11Мошин,В.ПравнисписиСветогаСаве,у:СаваНемањић–СветиСава,
историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,стр.126.
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снабдеоонимштојебилопотребно”.12ЗатимјеСветиСа
ва,заједносасвојимоцем,богатодариваоманастиреИви
рон,ВеликуЛавруицрквеуКареји,такодасуонипостали
другиктиторисасвимпочаснимправимакојаследују–а
најважнијејеправоуписивањеупомјаникнаместуктито
ра.13ЗналисуСветиСаваиСветиСимеондабизаСрбенај
бољебилоданаСветојГориимајусрпскиманастир.Али
заобновуруинираногманастираХиландараипосвећивање
српскиммонасиматражиласесагласностнесамосветогор
скогпротата,негоивизантијскогцара.14Поштосудобили
сагласност и приложили изобилну материјалну подршку,
СветиСаваиСветиСимеоннесамодасудобилиправода
обновеманастирХиландарзапотребесрпскихмонаха,већ
суузтитулуктиторадобилиправодаманастирбудесамо
сталан,својевластанинезависанодигуманаманастираВа
топеда,чакисветогорскогпрота.15Иакојезначајноувећао
обимХиландара,СветиСава није ту зауставио ктиторску
делатност, већ јераскошнимприлозимапостаоктиторке
лијеуКарејиијоштрисветогорскаманастиракојисубили
опустошениодразбојника:Каракале,КсиропотамаиФило
теја.16ПоштојеСветиСаваоддетињствамногопутовао,где
годјепостојалапотреба,широкогрудојепомагаоприлогом.
Задужбинарствосенијеограничилосамонаманастирена
СветојГори.УЦариградујеучиниовеликиприлогманасти
руБогородицеЕвергетиде,ауСолунујеподигаоманастир
Филокала.17УСветојЗемљипомогаојелавруСветогСаве
Освећеног,црквуСветогЂорђауАкри,ивирскомманасти
руублизиниСиона,каоибројнимцрквамауЈерусалиму,а
набрдуСионууЈерусалимуподигаојесвојманастир.18

АлизаразвојСрпскеархиепископије,поредманастираХи
ландара,најзначајнесузадужбинекојејеСветиСаваподи
гао уСрбији.ПослеСтефанаНемање, као главног ктито
ра, поредВукана иСтефана, ктитором се сматра иСвети
Сава,подчијим јеруководствомживописанаБогородичи
на црква у Студеници, а уз то су подигнуте испоснице.19
„После завршавањаманастираСтуденице,најзначајније је

12Живојиновић,М.КтиторскаделатностСветогаСаве,у:СаваНемањић
–СветиСава,историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,
стр.15.

13Исто,стр.16.
14Исто.
15Исто,стр.1718.
16Исто,стр.19.
17Исто,стр.20.
18Исто,стр.2223.
19Исто,стр.21.
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билоподизањедомаСпасовог,званогЖича,првогседишта
архиепископије,начијојјеизградњиСаварадиозаједноса
својимбратомвеликимжупаномСтефаном”.20Јошнеколи
команастира и цркава повезано је саСветимСавом иако
оннијебиоизричитиктитор,атосуманастирГрачаница,
БогородичинацрквауПризрену,црквасветихАпостолау
Пећи,каоиманастирМилешева,који„саЖичомипећким
Апостолима, припадацелиникојој јеСветиСавадао свој
печат”.21

Заиста,оволикоградитељствоизадужбинарствосведочида
јеСветиСава умногоме превазишао оквире једног пасти
раЦркве,простогсветогорскогмонаха,чакипрвогсрпског
архиепископа,будућидајепрвенственизадатакбригазабо
гослужењеимолитвениживотпастве.АСветиСавајезна
чајандеосвојеличностиусмериоинакњижевностиназа
дужбинарствопоредпосвећеноградауизборусвештенства,
организовањуепархијаибригезадуховниживот.

БиблијскоутемељењемисијеСветогСаве

НемасумњедајеСветиСавабиоједнагенијална,свестрана
личност. Био је изузетан дипломата, писац, задужбинар и
духовник.Образовањекојејепоседоваопомоглоједаизне
дриизванреднакњижевнадела.Веомаскроман,вођенпа
стирскомбригомипунљубави,настојаоједазаживиуср
цимаСрбачистахришћанскавера.Засвојуделатностпри
грлиојенајвећихришћанскиузор–ГосподаИсусаХриста.
ЗатобисмоизложиликоликојесавживотирадСветогСаве
биоиспуњенбиблијскиммотивима.

Описан је занимљив догађај из младости Господа Исуса
ХристаујеванђељуодСветогапостолаијеванђелистеЛуке.
КадајеСпаситељимаодванаестгодина,мимознањароди
теља,триданајепровеоухрамууЈерусалимуслушајућии
питајућиучитеље.Напрекорродитељаштосеизгубиоишто
ихјезабринуо,Спаситељодговара:„Заштостеметражили?
ЗарнезнатедаменитребауономебитиштојеОцамојега”?
(Лк2,49)НаравнодајеблагавестСпаситељаиспасењељу
дибилопречеГосподуиодсвојихродитеља,штовидимоиз
речи:„КоизвршујевољуОцамојегакојијенанебесима,тај
јебратмојисестраимати”.(Мт12,50)Ализадивљујешто
јеупотразизадуховнимблагомимладиРастконапустио
родитеље,браћу,двор,земљуисвештојеимаоиотишаоу
скромниманастир.Знаоједанапутубоговиђењанесмеда
газаустављабригазаовоземаљскадобра.Послушаојеречи

20Исто.
21Исто,стр.22.
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Спаситеља:„Свакиодваскојисенеодречесвегаштоима,
неможебитимојученик”.(Лк14,33)Нијелакоодупретисе
утицајуродитеља,растужитиихдругачијимизборомнего
штосуониочекивали, тешко јенеугледатисенастарију
браћу,алијеСветиСавазнаоречиСпаситеља:„Којиљуби
оцаилиматервећманегомене,нијеменедостојан;икоји
љуби синаиликћер већманегомене, нијеменедостојан.
Икојинеузмекрстасвојегаинепођезамном,нијемене
достојан”.(Мт10,3738)Алидабисепошлоовимуским
путемпунимодрицања,ГосподИсусХристос јеохрабрио
подвижнике речима:„Заиста вам кажем: нема никога који
јеоставиокућу,илиродитеље,илибраћу,илисестре,или
жену,илидјецурадиЦарстваБожијега,којинећепримити
многострукоуововријеме,иудолазећемвијекуживотвјеч
ни”.(Лк18,2930)

УочавамојошсличностикојесумотивисалеСветогСавуда
следипримерГосподаИсусаХриста.Ђаво,поштојепока
заосвуславуцарстваовогасвета,кушаојеГосподаИсуса
Христарекавши:„Тебићудатисвувластовуиславуњихо
ву,јерјеменипредана,икомехоћудајемје.Ти,дакле,акосе
поклонишпредамном,бићесветвоје”.(Лк4,67)Наравно,
Спаситељ је у својој скромности сваблага одбио.Тајпут
следииСветиСава,јерсвакакојеоставиодвор,презреоје
власт,потенцијалнустранупринцезу,чакибрачниживотда
бибољесагледаоблагувестоЦарствунебеском.Нањему
сеиспуњавајуречиГосподње:„Аимаушкопљеникакојису
самисебеушкопилиЦарстварадинебескога”.(Мт19,12)

КаомладмонахнаСветојГори,СветиСавајепожртвовано
носиохранусвимискуснијиммонасимаотшелницимаиако
сусеонискривалиодљудиугустимшумамаипострмим
падинама.22Умонашкомсмирењуникадасенијепозиваона
својеузвишенопорекло,негосеводиоупутствимаСпаси
теља:„Којихоћедабудемеђувамавелики,некавамслужи;
икојихоћепрвимеђувамадабуде,некабудесвимаслуга”.
(Мк10,4344)И сам се строго подвизавао знајући да „Не
живичовјексамоохљебу,негоосвакојријечиБожијој”.(Лк
4,4)Аколикоједуховниподвиг,љубависагледавањевоље
БожијенасушнапотребавидимоизречиСпаситеља:„Јело
јемоједавршимвољуОногакојимејепослао,иизвршим
његово дјело”. (Јн 4,34)У таквом духовном расположењу
СветиСаванесамоштојеимаосигурностда јенаправио
мудриизбор отишавшиуманастир, већ је на томогао да
мотивише и свога оца великог жупана Стефана Немању

22Велимировић, Н. (2016)Живот Светог Саве, Манастир Подмаине,
стр.32.
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позивајућиганаузвишендуховниживотуместостресног
животавладара,знајућиречиГосподње:„Небринитеседу
шомсвојом,штаћетејести,илиштаћетепити;низатијело
својеуштаћетесеобући.Нијелидушапретежнијаодхра
не,итијелоододијела”?(Мт6,25)

Охрабриојеоцасвогадачиништојеисамчинио,дасвебо
гатствосвојемудроинвестира,неградећисебипалате,већ
даподижеманастирезаспасдушесвоје,анадобросвегана
родасрпског.ИзаистасвезадужбинарствоСветогСимеона
иСветогаСаветемељисенаречимаГосподаИсусаХриста:
„Несабирајтесебиблаганаземљи,гдјемољацирђаква
ри,игдјелупежипоткопавајуикраду;негосабирајтесеби
благананебу,гдјенимољацнирђанеквари,игдјелупежи
непоткопавајуинекраду”(Мт6,1920).СличансаветСпа
ситељазабележиојеиСветиапостолијеванђелистаЈован:
„Трудитесенезајелокојепролази,негозајелокојеостаје
заживотвјечни”.(Јн6,27)

И заиста, за свадобраичеститеподвиге, великогжупана
СтефанаНемањуБогјепрославио,пагамисадапознајемо
каоСветогСимеонаМироточивог.Међутим,послењегове
смрти,настаојевишегодишњисукобуСрбијиизмеђунај
старијегњеговогсинаВуканаисредњегсинаСтефана.„Ове
четиригодинеисцрпелесуиуназадилеСрбију,упропасти
леекономију,смањилестановништво,ослабилеснагу,апо
ља остала необрађена. Због нереда, несигурности, глади,
великибројСрбасеодселиоустранеземље”.23

Поштојеотаџбинабилаутаквојситуацији,СветиСавана
пуштаСветуГоруиуспеваданадмоштимаСветогСимеона
Мироточивогизмирибраћу.Иакојеволеоподвижничкижи
вотинијежелеодасебавистваримаовогасвета,овимпо
ступкомјеСветиСаваиспуниоречиГосподаИсусаХриста
којијеуБесединагориказао:„Блаженимиротворци,јерће
сесиновиБожијиназвати”.(Мт5,9)

Примећујемо да је пастирски рад Светога Саве са места
првог српског архиепископа био не само пожртвован, већ
искренобрижанипунљубави.Изузетно се стараода чи
стахришћанскаверабудедоброприхваћенамеђуСрбима.
Његованајчувенијабеседауправои јестеБеседаоправој
верикојујеизнеоуманастируЖичи1221.годиненацркве
нонародномсабору.Саколиконежностиипастирскебриге
саветује,видимоизсамогуводаубеседу:„Браћоидругови
иоциичедабогозвана,приклонитебогољубивасрцаваша
послушањубожаственихзаповести,иовесветеречикојеви

23Исто,стр64.
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чујете,положите,дакле,браћоусрцавашаинасавестиду
шаинаумнеочи,иразумите”.24ЗаистајеСветиСавемного
ревноваодаСрбипригрлеправу веруиблагу вестимају
ћиувиду заповестГосподаИсусаХриста: „Идите, дакле,
инаучитесвенародекрстећиихуимеОцаиСинаиСве
тогаДуха, учећиихда држе свешто самвам заповједио;
и,ево,јасамсвамаусведанедосвршеткавијека.Амин”.
(Мт28,1920)СличнузаповестимамозабележенуиодСве
тогапостолаијеванђелистеМарка:„Идитепосвемусвије
туипроповиједајтејеванђељесвакомстворењу”.(Мк16,15)
ИзпроповедиСветогСавекојесунамсачуванекодњего
вогбиографаДоментијана,25видимосаколикојепастирске
бригенастојаодапоучисвештенствокакобисеистинехри
шћанстваприхватиле ународу.НаСветогСаву се односе
речиСпаситеља:„Пастирдобриживотсвојполажезаовце”.
(Јн10,11)

Апретпостављајућиматеријалнабогатстваблагунебеско
ме, поштујући Христове заповести, Свети Сава је следио
путСпаситељаисамимтимпостаопримерскромности,мо
литвености,подвигаипожртвовања.Такочврстохришћан
скиутемељеналичност,у светупуномратова,похоте,не
здравихамбиција,каозвездаводиљапоказујесвимаправи
пут,јернамјезадатакпоставиоСпаситељрекавши:„Такода
сесвијетлисвјетлоствашапредљудима,давидевашадобра
дјела,ипрославеОцавашегакојијенанебесима”.(Мт5,16)
СнажнаморалналичностСветогСавепленилајеиосвајала
људесвојомдобротоминатајначинсусеиспунилеречи
ГосподаИсусаХриста:„Хајдетезамномиучинићуваслов
цимаљуди”.(Мт4,19)

Закључак

Удобакадаседревнехришћанскевредностиинајвећесрп
скеличности,процењујуиоспоравају,неопходно јеисти
нерадиобјективноинаучноанализиратињиховдопринос
српској духовности, књижевности и култури. На празник
СветогСавесваседијаспораокупљаокосвојихбогомољаи
сведочесвојесрпствонегујућикултличностиСветогСаве.
Понекадсестичеутисакдатоликонаглашавајусветосавље,
дапревиђајудајеСветиСаваимаојошвећиузорулично
стиГосподаИсусаХристаидајеимаоутемељењенаСве
томеПисму.АзнаморечикојејезабележиоСветиапостол

24Доментијан,(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,Београд,
стр.127.

25СачуванонамјесамоседамбеседаСветогСаве,авишеоњимавидети
у:Доментијан,нав.дело,стр:9799;124125;127134;141143;143145;
166168;170176.



71

САВА МИЛИН

ијеванђелистаМатеј:„Немаученикаизнадучитељасвоје
ганислугеизнадгосподарасвојега”.(Мт10,24)ИуСрби
ји,поготовоприликомнекихјубилеја,постојитежњадасе
објективносагледавеличинаСветогСаве.Међутим,науч
ницииписцинемогуупотпуностидасагледајусвеаспекте
његовограда.УобичајеноједасеСветиСавапрепознајеи
славикаопрвисрпскипросветитељ,штојесвакакобио,ида
сенаглашавањеговпросветнизначај.

Многинаглашавајуњеговедипломатскеспособностипочев
шиодутицајанасвогаоца,великогжупанаНемањудаму
сепридружиускромности.Мудројеповућисесапрестола
иотићиуманастиродаклебисепратиораднаследника.Ве
ликижупанНемања,садамонахСимеон,уступиојепресто
другомесину–Стефануимоглоједабудесуревњивостиод
стране старијег синаВукана.АлиВуканније смеоништа
дапредузима јер је знаода јењеговотац–неоспорнаве
личина–могаодасеврати.Акадасесукобдогодио,Свети
Савајепосредоваоизмирењубраћедоневшиочевемошти
уСрбију.Помагао јекраљуСтефануудипломатији, јер је
тобиловремевеликихратова.Врхунацдипломатијејебило
добијањеаутокефалностиСрпскецрквеикрунисањекраља
СтефанапослечегајеСрбијапосталамеђународноправно
признатанезависна земља.Неоспоран је значајманастира
Хиландара,СтуденицеиЖичезасрпскидуховни,културни
ипросветниживот,штосусвезадужбинеСветогаСаве.Из
ванреднајеибогатакњижевнаделатностСветогСаве.

Међутим,добропримећујевладикаАтанасиједасусесви
аспектистваралачкеличностиСветогСаветемељноанали
зирали,адасенајмањеанализиралобогословљеСветогСа
веидуховниутицајкојијеоставио,штојеувеликојмери
критиканарачунтеолога.26Ализаистајенајтежеупустити
сеудуховнуанализуСветогаСавејертозахтева„нарочи
тодуховнорасположење,побожностистрахопоштовање...
грозничавиисветиужаспреднечимдивним,алистрашним
и тајанственим”.27 Сам Свети Сава је ишао трновитим и
ускимпутемкојиводиуЦарствонебеско,аакожелимода
схватимоњеговепориветоможемосамопутем„смирено
стиипонижења,потпуногсамозабораваисамоодрицања”.28
ПримећујемодубокутелогијууБеседиоправој верикоја
има задатак да изложи велможама, свештенству и народу
истинехришћанства. „СвахришћанскавераЦрквепочива

26Јевтић,А.(2004)БогословљеСветогСаве,ВрњциТребиње,стр.12.
27Марковић,М.(1985)СветиСавасветитељипросветитељ,Бирмин

гам,стр.9.
28Исто.
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на богооткривеним истинама о Светој Тројици и о ова
плоћењуЈедногаодТројице,СинаБожијег,Којијепостао
човек.Догмат оСветој Тројици, то јест Теологија, и дог
матоОваплоћењу,тојестИкономија,сачињавајусуштину
Православља,свеукупнисадржајПравославневере,Цркве,
Крштења,Литургије,ВасељенскихСабора,Символа,знака
Крста,епископскогисповедањаитд.,јерсеутадваоснов
насвеобухватнадогматасадржесвиосталисветидогмати,
сватајнаБогаЖивогиИстинитогиЊеговогделастварања
испасењасветаичовекауХристу”.29Асвакакојенајузви
шенијидеоБеседеоправојверикадаСветиСаваанализира
христологију.Такодубокаинаглашенахристоцентричност
уделимаСветогСаве,свакакогапостављаурангнајбољих
теолога.30

УправотоијестенајзначајнијезанастеологештојеСвети
Савапрвисрпскиархиепискописветитељ!Несамоштоје
издејствоваосамосталнусрпскуцрквубринућисезадухов
ностсвоганародаиштојепоставиосвештенствокојећена
матерњемјезикупроизноситимолитвеБогу,већјеиуказао
напуткојимтребаићи.ИакојебиосинвеликогжупанаСте
фанаНемање,асамимтимкандидатдасеоженистраном
принцезомутежњидасебракомутврдипријатељствосу
седнихнародаидавлададеломземље,СветиСаваодлазиу
манастир,штојезамногечуданизбор,алиизборкојиоста
вљамоћанутисак.Уместоживотанадвору,уместославе,
богатстваивластиСветиСавабираскромност,подвиг,пост,
бдење,молитву,пожртвовање.СветиСавајепослушаоречи
ГосподаИсусаХриста:„Идипродајсвештоимашиподај
сиромасима;иимаћешблагонанебу;идођи,узмикрстсвој
ихајде замном”. (Мк10,21)АверујемоСпаситељудаће
СветомеСавизаслуженоместоприпремитипремањеговим
речима:„Акоизвршиинаучи,тајћесевеликиназватиу
Царствунебескоме”(Мт5,19)

Уданашњевремекаданашнароддеценијаматражикоби
могаодабудеправивођаСрба,потребноједасагледамоко
сунамузори.Многевођедолазесатежњомданаправејаку,
модерну,економскиснажну,дипломатскинезависнуСрбију,
штосудобриидеали.Алитребабитисвестандајеуправо
таквуСрбијусаградиоСветиСаваузвеликупомоћБожију
комесесвегавекамолио.СветиСавајеистовременоисве
тлиузорсавременимпастиримаЦрквебудућидајесанај
вишегместа,каоАрхиепископсрпски,могаодакажеречи
попутСветогапостолаПавла:„Свимасамбиосве,дакако

29Јевтић,А.нав.дело,стр.101102.
30Димитријевић,Д.нав.дело,стр.215.
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годнекеспасем”.(1.Кор9,22)Таквускромност,марљивост,
трудољубивост,смиреност,молитвеностпотребноједасле
деисавременипастириЦрквекакобипривелисвојупаству
уЦарствонебеско раме уз раме са бројним светитељима,
многимипремногиммученицимакојиовденаземљистра
шнопострадаше,аликојисесадаизаувекрадујуупредив
нимдворовимаЦарстванебескогзаједносанашимвеликим
СветимСавом.
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Abstract

The greatest Serbian enlightener andmissionary,who had laid solid
foundationsofChristianfaithinSerbia,wasSaintSava.Hedevotedhis
wholelifetoensurethattheSerbstrulyembracedpureChristianfaith.
ImmediatelyafterreturningtoSerbia,in1208,heprocuredbooksand
wrotetypikonsandtheNomocanontoenlightentheSerbs.However,in
orderforhismissionaryworktobesuccessful,healsoinvestedgreat
effortsinprovidingautocephalyfortheSerbianOrthodoxChurch.In
hissermons,SaintSavaoftenpreachedhismissionaryideas.Whatwe
perceive,however,isthattheSerbstendtoemphasizethattheycherish
the tradition and the spirit ofSaintSava, but that, at the same time,
theydisregardhistrueChristianinspirations.Thus,thispaperintends
tolayemphasisontheBiblicalmotifswhichencouragedSaintSavato
pursuemissionarywork.ThecurrentshepherdsoftheChurchshould

beadvisedtodothesame.

Keywords:SaintSava,HolyScripture,Churchmission,sermo
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