
СВЕТИ САВА 
 
 
Акп ппгледамп у чепни црквени календар,кпји је нажалпст 
једина црквена литература кпја ппстпји у једнпј прпсешнпј 
српскпј кући,мпжемп видети да је сваки дан у црквенпј 
календарскпј гпдини ппсвећен усппмени на барем једнпга 
светитеља или светитељку , а најшещћи је слушај да тпкпм једнпга 
дана славимп вище светих.Данас када смп се литургијски 
сабрали да прпславимп нащег највећег светитеља,мпжда је 
прави тренутак да ппставимп пнп питаое кпје шестп деца 
ппстављају свпјим верпушитељима на шаспвима верпнауке,шестп 
их и збуоујући . А тп питаое гласи : какп се ппстаје светитељ ? 
Или , тп питаое мпжемп ппставити и на другашији нашин , наиме 
кпја се тп правила и мерила кпристе у Цркви када некпга треба 
прпгласити за светитеља ? Защтп су пд тпликих епискппа , 
свещтеника , мпнаха и верника неки прпглащени за свете а други 
не ? 
 
Првп , списак светих се никакп не исцрпљује црквеним 
календарпм. Тпликп је мнпгп светих дуща кпје су пстале 
неппзнате нама и нису унети у календар , али су затп записани 
кпд Гпсппда , у Оегпву Коигу живпта . А пни свети , шију је 
светпст Гпсппд пткрип нама недпстпјнима , наравнп да нису тек 
такп унети у ппменик светих. У Цркви ппстпје вепма стрпга 
правила пп кпјима се прпверава и утврђује да ли ппстпје разлпзи 
и да ли су пправдани , да некп буде прпглащен за светпга и да га 
славимп кап таквпг. 
 
Првп је правилп – светпст живпта. Пре негп щтп некп бива 
прпглащен за светпга прпверава се да ли је живеп светим , 
шеститим , праведним , бпгпугпдним живптпм , и да ли је оегпв 
живпт служип и служи кап пример свима кпји се спасавају. 
 



Другп је правилп – исправнпст,пднпснп правпславнпст 
верпушеоа и бпгпслпвља. Пре негп щтп ће некп бити прпглащен 
за светпга , прпверава се да ли је пнп щтп је писап или гпвприп у 
складу са дпгмама и ушеоем једне,свете,сабпрне и аппстплске 
Цркве Христпве. 
 
Треће је правилп – знак „ пдпзгп“ . Пре негп щтп ће Црква некпга 
прпгласити пднпснп ппшети да прпславља кап светпга , пбишнп га 
Сам Гпсппд  првп прпслави и тп на пвај или пнај нашин ппстане 
пшигледнп нама на земљи . Ппнекад се на грпбу некпга пд светих 
ппшиоу дещавати шуда . Исцељују се бплесни и тп пд тещких 
бплести за кпје савремена наука нема пдгпвпра нити лека. 
Ппнекад телп пдн. мпщти светпга ппсле уппкпјеоа пстану 
нераспадљиве и нетрулежне и над тим мпщтима 
се,такпђе,ппшиоу дпгађати шуда.Ппнекад се свети јављају 
људима у сну или на јави ппмажући им у оихпвим мукама и 
тегпбама и тп је јасан знак оихпве светпсти . У пваквим 
слушајевима  , Цркви препстаје самп да на неки нашин пптврди и 
пвери пнп щтп је Сам Гпсппд ушинип и да крпз званишну 
канпнизацију – прпгласи некпга за светпга. 
 
Све пвп , и светпст живпта и правпславнпст ушеоа и пшигледна 
шуда Бпжија кап знамеоа светпсти видимп и у лишнпсти и живпту 
нащег највећег светитеља Саве српскпга , кпга данас славимп. 
Али , у лишнпсти и живпту Св . Саве видимп и нещтп вище щтп га 
је и ушинилп нашалникпм , првппрестплникпм и првпушитељем 
Пута кпји впди у живпт вешни , какп су га у трппару и ппевали 
оегпви ушеници. 
 
Наиме , ппнекад Гпсппд пне кпји су Га завплели вище пд свега , 
тпликп и Сам завпли и ушини тпликп  слишним Свпме 
Јединпрпднпм Сину , Гпсппду Исусу Христу , да нам пстаје самп 
да пстанемп задивљени у мплитвенпм ћутаоу пред 
велишанствпм Гпсппда кпји је диван у светима свпјим. 
 



Такп је и са нащим Св.Савпм. Лишнпст Савина и оегпв живпт 
тпликп су слишни , гптпвп дп ппистпвећеоа , са Лишнпщћу и 
Живптпм Гпсппда Исуса Христа , да се та Христпликпст прпстп 
види какп прпсијава и крпз лик светпга пнакп какп се приказује 
на икпнама (а сетимп се да су прве икпне и фреске светпга 
настале јпщ за време оегпвпг живпта) . А живпт Св . Саве ? Пд 
рпђеоа па све дп спаљиваоа оегпвих мпщтију , пднпснп 
ватренпг вазнесеоа светпга тпликп је слишан са јеванђелским 
пписима , да мпжемп рећи да се шитав живпт на земљи Гпсппда 
Исуса Христа икпнизпвап и пдсликап крпз живпт Св . Саве . 
 
Верујмп и знајмп : близу је престпла Бпжијег Свети Сава ,али 
верујмп и знајмп близу је и нас и пн јесте најшврщћа сппна 
између Бпга и Срба.Прпслављајмп затп данас пнпга кпга је 
Гпсппд прпславип , али и свпјим живптпм ппдражавајмп пнпга 
кпји је свпјим живптпм ппдражавап Сина Бпжијег . Мплитвама 
Светпга Саве , ушитеља Пута кпји впди у живпт вешни Гпсппде 
Исусе Христе ппмилуј нас и избави нас пд свих странпутица 
нащих . Амин . 
 
јереј Саща Степанпвић 
 
 


