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МИЛО ШЋУ БОЖИ ЈОМ ПРА ВО СЛАВ НИ 

ЕПИ СКОП ШУМА ДИЈ СКИ

СВЕ МУ СВЕ ШТЕН СТВУ, МОНА ШТВУ И  
ВЕР НОМ СВЕ ТО САВ СКОМ НАРО ДУ ОВЕ БОГОМ 

ЧУВА НЕ ЕПАР ХИ ЈЕ ШУМА ДИЈ СКЕ,
БЛА ГО ДАТ ВАМ И МИР ОД БОГА ОЦА, БОГА СИНА 

И БОГА ДУХА СВЕ ТО ГА И ДА МОЛИ ТВЕ СВЕ ТОГ 
САВЕ БУДУ СА СВИ МА ВАМА

шко ли, у нашим стре мље њи ма, биће и наш савре
ме ник, а њего во дело у нама живо. Тако ћемо и ми 
бити испред свог вре ме на, као што је он био. 

И шта још може мо рећи о том Све том чове
ку, осим да је неу мор но ширио реч Божи ју међу 
Срби ма, али и не само међи Срби ма. Божи ја реч се, 
нарав но, шири само онда када се она живи и кад 
се при ме ром све до чи. Као што је Хри стос обно
вио ста рог чове ка  није га поно во ство рио него 
обно вио, пре ство рио, пре о бра зио  тако је и Све ти 
Сава обно вио Србе, поно во их родио Духом Све
тим. Срби су и пре Све тог Саве чули за бла гу реч 
Јеван ђе ља али нико у нашем наро ду, тако сна жно, 
сво јим живо том, није посве до чио спа са ва ју ћу моћ 
бла ге речи Хри сто ве као Све ти Сава.

Мно ги наро ди има ју сво је обно ви те ље, све це, 
заштит ни ке, али те лич но сти, коли ко год биле при
сут не и живе у народ ној тра ди ци ји, као да нема ју 
раз ме ре чудо твор ства које носи Све ти Сава. Посто
ја ње и живот нашег наро да толи ко се сто пио са 
овом лич но шћу да је без њего ве зашти те и покро
ви тељ ства постао гото во немо гућ даљи раз вој.

Све ти Сава је наш про све ти тељ, јер је у свом 
наро ду кроз Све то сав ску Цркву Хри сто ву уте ме
љио пра во слав ну веру која пред ста вља Божи ју вољу 
и Божи ју љубав. Дакле, Све ти Сава је увео наш 
народ у веру која је сми сао посто ја ња, а не нека 
мета фи зич ка сила. Све му што нас је учио, Све ти 
Сава и чему нас учи наша пра во слав на вера про
же то је Божан ском све тло шћу и исти ном и у њој 
нема ни јед не мрље ни боре. Све ти Сава нас је учио 
да иде мо уским путем који води у живот веч ни, а 
то је јеван ђељ ски пут љуба ви пре ма Богу и љуба ви 
пре ма бли жњи ма. Тај крсто ли ки пут је доказ да ли 
неко у овом све ту иде путем Хри сто вим и да ли је 
исти ни ти уче ник Хри стов.

У Све том Сави сабра на су сва вре ме на, пове за
ни су веко ви, укр ште не су наше исто риј ске суд би
не и сва наша поко ље ља, што се у овим вре ме ни

ма заси гу р но нај не по сред ни је осе ћа на Косо ву и 
Мето хи ји. Све то сав ска Црква Хри сто ва за све то 
вре ме досто јан стве но и одва жно све до чи и све до
чи ће сво је нео д ступ но сле до ва ње непот ку пљи вим 
иде а ли ма Неба, оста ју ћи при том на свим ово зе
маљ ским гол го та ма уз род Нема њин и Савин, неу
мор но га теше ћи и кре пе ћи да издр жи и саче ка 
зору соп стве ног вас кр се ња. Зато нека Све то са вље 
оста не духов на сила која ће нас саби ра ти око наше 
исто ри је, кул ту ре и иден ти те та, а Све ти Сава нека 
про све ти наша срца и разум и нека нас бла го сло ви 
вером, миром, сло гом и љуба вљу.

Дра га бра ћо и сестре, дра га децо Све то га Саве, 
ми данас сла ви мо Све тог Саву који је и наш заштит
ник. Кад год има те неку недо у ми цу, кад год вам је 
тешко, обра ти те се Све том Сави моли твом и знај те 
да ће чути ваш глас, глас вашег срца. Али и кад сте 
радо сни, немој те опет забо ра ви ти на Све тог Саву. 
Њему буди те бла го дар ни, а кроз њега нарав но и 
Оно ме који је темељ њего вог живо та, али и живо та 
свих нас. Обра ти мо се Хри сту, Пре све тој Бого ро ди
ци, да они буду са нама као што су били са Све тим 
Савом у све дане нашег живо та.

Нека је срећ на дана шња сла ва нашег пра во слав
ног срп ског наро да. Нека су бла го сло ве на сва деца 
и нека им Све ти Сава буде покро ви тељ и при мер за 
углед, а сав пове ре ни Нам народ Божи ји у слав ној 
Шума ди ји нека Господ, по моли тва ма Све тог Саве, 
бла го сло ви, укре пи, надах не, сачу ва и спа си. Са 
овим мисли ма и жеља ма чести та мо вам Савин дан 
и оста је мо ваш моли тве ник пред Госпо дом и пред 
Све тим Савом. 

Епи скоп шума диј ски

Дано у пре сто ном Нам гра ду Кра гу јев цу 27/14. 
јану а ра 2023. годи не



Сећај те се сво јих ста ре ши на, који вам про по ве
да ше реч Божи ју; 

гле да ју ћи на свр ше так њихо ва живо та, 
угле дај те се на веру њихо ву (Јевре ји ма 13, 7)

Оци, бра ћо и децо Све то га Саве, нека је сре
ћан и бла го сло вен дана шњи вели ки пра зник када 
про сла вља мо овог див ног учи те ља и про све ти те
ља нашег наро да. Раду је мо се данас Хри сто вом и 
духов ном радо шћу, али и као пра во слав ни Срби, 
јер сла ви мо нашег духов ног оца, нашег Све тог Саву. 
Сла ви мо родо на чел ни ка нашег рода који нас је 
родио у Хри сту, који нас је родио Духом Све тим. 
Сла ви мо оно га који је зау век утвр дио пут којим 
иде и тре ба да иде срп ски народ. Тај пут јесте пут 
Хри стов, пут Јеван ђе ља Хри сто вог о чему гово ри 
и Све ти апо стол Павле: Јер ако има те и хиља де 
учи те ља у Хри сту, али нема те мно го ота ца. Јер вас 
у Хри сту Ису су ја родих јеван ђе љем (Прва Корин
ћа ни ма 4, 15). 

Упра во нас је Све ти Сава родио Јеван ђе љем 
пока зав ши нам и крст којим тре ба да се упи ше мо 
у сло ве сне наро де и веру коју тре ба да држи мо и 
испо ве да мо. Сла ви мо оно га који нас уво ди у јеван
ђељ ски систем вред но сти на којим је наш народ 
кроз веко ве гра дио сво је духов но биће, сво ју веру, 
сво ју духов ност и кул ту ру. Зато што је утвр ђе на 
Јеван ђе љем и Хри стом наша кул ту ра је сте кла спо
соб ност да пре ва зи ђе уске соп стве не гра ни це, то 
јест гра ни це јед но га наро да и да поста не део уни
вер зал не, све оп ште, све чо ве чан ске кул ту ре. 

На почет ку срп ске сред њо ве ков не исто ри је сто
ји Сте фан Нема ња, вели ки рашки жупан зајед но са 
нај мла ђим сином, прин цом Раст ком, у мона штву 
Савом. Први је сим вол вла дар ске моћи, само др жац 
и ује ди ни тељ срп ских зема ља, а дру ги про све ти
тељ и вели ки духов ник. Тако, на почет ку срп ског 
сред њег века сто је отац и син, први са скип тром и 
мачем, а дру ги са крстом, жезлом и књи гом. 

Све што је потреб но јед ном наро ду, пре све
га свест о себи, поти че од Све тог Саве. Све што 
је потреб но јед ној држа ви наста ло је на њего вом 
про гра му. Све у куп но дело Све то га Саве про же то 
је иде јом родо љу бља и љуба ви пре ма чове чан ству, 
хар мо ни је изме ђу Исто ка и Запа да, ауто ке фа ли је и 
уни вер зал но сти изра же не у рав но те жи и сим фо ни
ји изме ђу Цркве и држа ве, цркве ног ауто ри те та и 
сло бод ног ства ра ла штва, Божан ског и чове чан ског. 
Све про ис хо ди јед но из дру го га и ништа се међу
соб но не искљу чу је, већ чини цели ну, јер је све и у 
све му Хри стос (Коло ша ни ма 3, 11). Ову рав но те жу 
у под ви жни штву Све то га Саве изра зио је Све ти вла
ди ка Нико лај речи ма: „У њему су се Исток и Запад 
сје ди ња ва ли кроз хар мо ни ју која зади вљу је.” 

О овом све ти те љу може се гово ри ти као мудром 
чове ку, вели ком дипло ма ти који је гра дио мосто ве 
изме ђу људи и наро да, поди зао шко ле, цркве, учио 
народ пра вој вери; да је био чове ко љу бац и миро
тво рац који није раз ли ко вао људе, већ је у сва ко ме 
гле дао ико ну Божи ју вред ну ју ћи га пре ма Божи јим 
мери ли ма.

Сагле да ван и дожи вља ван кроз цело куп ну нашу 
исто ри ју, Све ти Сава је несхва тљив и неза ми слив 
без лич но сти Бого чо ве ка  Хри ста и Њего ве Цркве. 
Да, Све ти Сава је био првен стве но бого че жњи ва 
и хри сто че жњи ва душа што потвр ђу је цео његов 
живот, од мла да лач ког бег ства у Све ту Гору до дана 
њего вог упо ко је ња у Трно ву у Бугар ској. Основ на 
покре тач ка и пре о бра жај на сила њего вог ума и 
срца, њего вог бића и мно го стра не и мно го стру ке 
делат но сти, и сва ког њего вог ства ра лач ког чина, 
али и скри ве ног узда ха и моли тве, била је све то зар
на лич ност Хри сто ва, дожи вље на и дожи вља ва на у 
Цркви као Њего вом Бого чо ве чан ском Телу. 

Хри стос је за Све тог Саву „исти ни ти Бог и живот 
сви ма”, како сам запи су је у Хилан дар ском типи ку. 
Зато и пози ва, не само у Хри сту љубље ну и духов ну 
бра ћу и хилан дар ске мона хе, него све сво је по духу 

и телу потом ке, да се „упо до бе пре кра сним тргов
ци ма који све сво је има ње дадо ше и купи ше једи ни 
бес цен бисер – Хри ста”. Овај позив на задо би ја ње 
Хри ста пред ста вља за Све тог Саву позив на све тост 
и све ти тељ ство, који су уко ре ње ни на једи ном Све
том, на „Све цу Изра и ље вом”.

Све ти Сава је тако и данас наш путо каз: и на 
про све ти тељ ском, и на цркве ном, и на држав ном, и 
на поли тич ком, и на наци о нал ном, и на дипло мат
ском, и на зако но дав ном, али и на морал ном пла ну. 
Оту да све иза зо ве са који ма се сусре ће мо у нашем 
вре ме ну може мо савла да ти само са Све тим Савом 
и њего вим уче њем које исхо ди из уче ња Госпо да 
наше га Ису са Хри ста. 

Сто је ћи пред њего вим дели ма као пред огле
да лом, у њему сагле да ва мо нашу про шлост, нашу 
исто ри ју, у њему се огле да мо и ми сами, она кви 
какви јесмо данас, али и какви ћемо бити сутра, јер 
он није посто јао и ишче зао, већ он јесте и увек ће 
бити ту, међу нама. У дана шњем вре ме ну вели ких 
иску ше ња, он је наш савре ме ник који нам је потре
бан као духов на све тлост на про све ти тељ ским, 
духов ним, морал ним и сва ким дру гим, живот ним 
прег ну ћи ма. Нека Све ти Сава и Све то са вље буду 
духов на сила која ће да нас саби ра.

Све ти Сава је био „небе ски ангел у телу”. У њему 
је горео пла мен веч не Божан ске љуба ви. Њего вим 
бићем су стру ја ле чудо твор не енер ги је Духа Божи
јег, шири ле се веч не врли не и мисли. Целог живо та 
је саку пљао Божан ски мед, хра нио се Божан ском 
хра ном, пио Божан ско вино и све то несе бич
но давао дру ги ма не тра же ћи при зна ње, пла ту и 
награ ду. 

Оту да је пут нашег пре по ро да у љуба ви, пошто
ва њу и сла вље њу Све тог Саве, а то зна чи да воли мо 
и носи мо у себи, као нај ви шу духов ну вред ност, 
њего во дело, њего во уче ње и њего ве зако не, јер у 
њего вим зако ни ма пре то че ни су зако ни Госпо да 
Хри ста. Ако буде у нашим срци ма, у поро ди ци, у 


