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Сажетак:Урадусеразматрајуосновниаспектиправославневе
ре иживотног делањаСветогСаве првог архиепископаСрпске
православнецркве.Радпосебноистичеианализиранераскидиво
инераздељиво јединствоправе вереиправогживљењапоБогу,
премаучењуСветогСаве.Овајтемељниоднос,представљаве
зу и  неизоставно јединствоИстине и побожног благочестивог
живота,ортодоксијеиортопраксије.Овипојмовиуправославној
теолошкојмислинемајуморалистичкопијетистичкуконотацију,
него су пре свега богословски изрази, истовремено догматски и
етички.АрхиепископСрпскиовуистинуоузајамнојповезаности
имеђусобнојусловљеностиправевереиисправногживота(орто
доксијеиортопраксије),библијскосветоотачкисведочииприка
зујекаотемељнашегхришћанскогбићаиживота.

Кључне речи: Свети Сава, Светосавље, ортодоксија, Црква,
вера,живот,ортопраксија

За историјуЦркве, а посебно за историју српске црквене
књижевности и теолошке мисли, од изузетног је значаја
личностСветогСаве.Његовосвеживотноделовањејетоли
кограндиозно,дамујетешконаћикомпаративнипример,
несамоунашем,негоиудругимнародима.СветиСаваспа
даусамеврховевизантијскословенскеиевропскекултуре
иисторије,каовеликиинеизоставникаментемељац.Мо
глибисморећида јеСветиСавазаистаграндиозанусве
му,онјесветитељкогасвипоштују,онјеиравноапостолни
просветитељ, који је наставио дело имисијуСвете Браће
КирилаиМетодијаусрпскомнароду.Светитељјеподарио
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свомнародунепроцењивоблаго,„бесценибисер–Христа”
и отворио до тада непознате духовне потенцијале код на
шихпредака.СветиСавајесрпскинародувеоузаједницу
изабраногнародаБожијег,НовогИзраиља,укојемсенепо
тирубогомданеособеностисвакогнарода,каоисвакогчо
векапонаособ.Башнапротив,свисепрепознајупосвојим
даровима, обогаћујући заједничкудуховнуризницу Једне,
Свете,СаборнеиАпостолскеЦркве.

СветиСавајеизузетнаисвестраналичност,којајеусеби
уједињаваларазноврснедаровеитежње.Говорећиоњего
вој личностипотребно је рећида је јошкаомалоблагоо
бразнодете,посебноистицаоизазивајућипажњуидивље
њесвојимразумом.ПоречимањеговогбиографаТеодосија
јошкаомладић„окусившиодзнањабожанственихсветих
књига, још чешће их прочитаваше и изњих почетак пре
мудрости–Божјистрахцрпљаше,иприхваташесебожан
ственељубави из дана у дан, огњу огањ додајућижељом
ненаситом.Расуђивашедасуцарствоибогатство,славаи
сјај,и свака срећапуниметежаинестални; сматрашеви
дљивулепотуиобиљеовогасветакаосенку [...] деснога
путаседохватипасебављашепроучавањемкњига,иније
селениодауцрквинасвимаслужбамастоји.Љубиојепост
[...]Добар,кротак,свимаљубазан,ништељубивкаомалоко
други[...]такодасуисамиродитељињегови[...]сматраху
каоданијеодњихрођен,већдајезаистаодБогадан”.1Све
тиСаваје,малодоцније,као„васпитаникиизданакСвете
Горе”2,каосветогорскимонахособитосепројавиоизаси
јаосветлошћумногихБожанскихврлинаидарова.Млади
принцРасткоНемањићобукавшимонашкуцрнуризуупе
ривојуПресветеБогородице–СветојГори,нијекренуоуо
бичајенимкомфорнимиутабанимпринчевскимпутем,него
јеслободно,свесноисаљубављуизабраопутСинаБожи
јегИсусаХриста – чиме сењегова вера,његова ортодок
сијапреображавалауживотнуискуственуортопраксију,да

1 СветиСавакњижевникикњижевнијунак,приредилаКурћубићРужић,
С. (2010),Београд:ПравославнибогословскифакултетиИКП„Евро
Ђунти,стр.120.Упоредити:ТеодосијеЖитијеСветогСаве,приредио
Богдановић, Д. (1984), Београд: Просвета, Српска књижевна задруга,
стр.7.СавинбиографТеодосиједајеснажнеиупечатљивеописеСа
виног светог лика.Поредовога „да је заиста одБога дан”,Теодосије
истичедајесветитељ„богоизабран”дасеодранемладостикрећеста
зом„божјихугодника,преподобнихотацаисапосника”;Исто,стр.113.
ОннапростоверуједајеСветиСаваодБогаодабрандабудесветитељ
ипросветитељ,штосеможетумачитикаосвојеврсна„урођена”предо
дређеност,оногакојитребадаследиБожијипут.

2 Доментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превео
др ЛазарМирковић, са предговором др ВладимираЋоровића) књига
282,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.138.
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бисепослемногихподвигаитрудова,његовосветитељство
ДухомСветимпокренулоипрерасло,усрпскомнародука
истинскомпросветитељству.

ПотребнојерећидајеСветиСавакаоАрхиепископСрпски,
збогвасељенскихразмерањеговебогомданеличности,био
многоцењенипоштованиодВасељенскогпатријарха,иод
византијскогцара,одисточнихпатријарахаихришћанских
краљева,пачакиодегипатскогсултана.Алионоштојенај
важније,дајеонкаопрвисрпскиархиепископ,свесилеи
енергијесвојесветитељскеличностиуложиоучећиипро
свећујући3 својнародсветлошћуПравославневере.Свети
Саваједушусвогнародаоплемењиваоправославномвером
икултуром,дајућисрпскомнародуправославнудуховност,
удахњујућимуправославнудушуипросвећеност,тадакроз
добро утемељенуи организовануСрпскуправославну ар
хиепископију,4којавременомбешеодсвихпризнатаиподр
жана.Поредтога,онјеправноуредиосуживотисимфонију
измеђуЦрквеидржаве,причемујеЦрквутакоустројиода
представљадуховнитемељсрпскогнародаидржаве.

СветиСавајеучитељипредводникистинскогпутакојиво
диуживот,збогтогагаможемоследитисамојеванђелском
иправославномвером,којасесведочиипотврђујеправо
славним хришћанским животом и добрим делима. Њега
неможемоследитинабилокојиначин, једноставноиме
ханички,већпресвега,подвижничкиистваралачки.Онје
усвојојличностисјединиоононајбољеодчовекавередо
човека подвижника иБожијег саствараоца.Овако целови
туисветуличност,којаусебисједињујеимириразнесу
протности,засигурнонемасвакинародупраскозорјесвог
историјског живота и битисања. Управо из ових разлога
нећемопогрешитиакокажемодајесветосавскипогледна

3 ТребарећидапросветитељемСветогаСавуназивајупрвињеговибио
графиДоментијаниТеодосије.Међутимтоодређењеимасвојепосебно
иизворнозначење.ПравославнапросвећеностизвременаСветогСаве
потпуноједругачијаиразличитаодкаснијепросвећености,јеронане
велича само голо знање и познавање ствари, већ првенствено истиче
истинскудуховнупросвећеност,наученуодДухаСветога,којаводика
спасењуипознањуБогакаоИстине.Уданашњевреме,нагомилавајусе
огромнаиразличитазнањаиумећа,међутимпримећујемоврлочесто
свеснуиопаснузлоупотребуистих.Збогтога,једанасвеомаважного
воритионасушнојпотребипостојањасвестиоистинскимвредностима,
којенеизоставнотребадасеуправљајупремабожанским,духовними
светосавскимлествицамавредности.

4 О самосталности Српске цркве, као и о виспреној предузимљивости
СветогСавеињеговомизврсномпознавањуцрквенополитичкихкрета
њанарелацијамаНикеја–ОхридиРим–сависточниправославнисвет,
подробнијевидетиуизврснојстудији:Петровић,М.М.(1986)Студе
ничкитипикисамосталностСрпскецркве,Београд:Дечијеновине.
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свет,светосавскаправославнавера,светосавскистилживо
таисветосавскиподвигнесебичногсебедавањаидушеко
рисногделања–заСрбеспасоноснапарадигмаиузорзасва
времена,аособитоданас,уовонеизвесноисмутновреме.

КоднасСрбајевеомаразвијенкултСветогСаве,крозко
јисеоткриватајнањеговогдуховногочинстваинебеског
заступништва.Онсе,заиста,настаниоудушисвогнарода,
потпуносепоистоветиосањим.Временом,свештојебило
светосавско, слијевасеу једноогромносвеобухватносве
тосавскопредање,којесеусрпскомнародуполакопочело
дакарактерише,доживљаваиназиваСветосавље.5Доброје
примећено„дасунашинајвећитеолозиидуховнициизмеђу
дварата,владикаНиколајВелимировићиотацЈустинПопо
вићвећтадаосетилипотребудапојамСветосављаослободе
свихнаносаи талога којибинаправилибрешуилиотвор
за било какву могућност инфилтрирања било каквих не
богочовечанских, неправославних, нејеванђелских, нехри
шћанскихелеменатауоноштоназивамоСветосављем.Ти
месуони,уствари,далиједнуједноставнуједначину,која
простонапростозначи:СветосављејестеПравославље!”.6
ПреподобниотацЈустинПоповићдајућикраткотумачење
и дефиницију појмаСветосавље, све је то сажео у заиста
језгровиту,врлопроницљивуинадасвененадмашнудефи
ницију,рекавшидаСветосављенијеништадругодоПраво
славље, алиПравославље „српског стила и искуства”.7 То
бимоглодазначииследеће:СветосављејеПравославље,а
ПравослављејеЦркваХристова,оваплоћенаипројављена
уисторијииживотномискуствуједногконкретногнарода
српског.Дакле,Светосављејеуспешанпокушајимплемен
тацијеПравослављаунутарсрпскогнарода,тојеистинска
евангелизација,охристовљењеиоцрквљењенародасрпског.

5 ПојамиизразСветосављепојављујесекаокованицаунасловучасо
писастуденатаБогословскогфакултетаУниверзитетауБеограду,који
јепочеодаизлази1932. године.Пишућипредговорзакњигу Јустина
Поповића„Светосављекаофилософијаживота”,епископНиколајВе
лимировић у Америци 1953. године вели следеће: „Светосавље није
другодоПравославноХришћанствосрпскогстилаиискуства,израже
ноубогоугоднимличностима,првенственоуСветомСавиНемањином.
Овајтермин’Светосавље’потекаојеунашевремеодмлађихпрофесора
истуденатабеоградскогБогословскогфакултета,ивећјеушаоуопшту
употребукодСрба.НоуовојЈустиновојкњизиСветосављесепрвипут
представљаусистемукаоједнапотпунаизаокругљенафилософијажи
вота“;ЈустинЋелијски,(2001)ПравославнаЦркваиекуменизам.Све
тосављекаофилософијаживота,Београд:МанастирЋелије,стр.176.

6 Видети: Буловић, И. (1993) Православље, Светосавље, Духовност,
у:Човек и црква у вртлогу кризе:шта нам нуди православље данас,
приредила:Живковић,Г.(1993),Ниш:Градина,стр.12.

7 Исто.
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Управозбогтога,тоитаквосветосавскопредање,односно
СветосављекаоистинскоПравослављебилоје,алиитре
баувекдабудеизворновогнадахнућаиновихдуховнихи
стваралачкихподвигаунашемсрпскомнароду.

Након ових кратких уводних напомена о личности и жи
вотнимстремљењимаСветогСаве,8каоиоглавнимконо
тацијамањеговогучењауконтекстусветосавскогпредања
ипознатеодредницеСветосавља,осврнућемосенаглавне
аспектенашетеме:атојеортодоксијаиортопраксијаСве
тогСаве.ПочећемосазапажањемдајеСветиСавасавели
комконцизношћуипрефињеномпроницљивошћу,упогле
дупосебногзначајаправевереиисправногживотасаБогом
иуБогу,скицираоиизложиовеомајасно,основнецртевере
иучењаПравославнеЦрквеусвојимбеседамаисписима.

***

Архиепископ апостолске Цркве у Србији веома је добро
знаоиосећао,атојејасноиисказао,дајењеговасудбина
каопастира,његоволичноцрквенопрегалаштво,служење,
каоисамоспасење,дајебилонајтешњеповезаносаспасе
њемповереногмуверујућегнарода.Управоиз тихразло
га,СветиСаваприљежномолисвојнарод,дасаљубављу
усвојиисачувасветеиспасоноснеречивере,тј.божанске
догматеиистинекојеимонпроповеда.„Браћоипријате
љи и оци и чеда богозвана, приклоните богољубива срца
вашадачујетебожанскедогмате.Ичувшиовесветеречи
ставитеих,браћо,усрцаваша,иусавестидуша (ваших)
ипредочиума(вашег),иразумитеих”.9СветиСавајасно
откриванародузаповесткојуједобиоодБога,безуструча
вањаидиректнојесаопштавајући,рекавши:„ДухомСвојим

8 Нешто више о животу Светога Саве видети у: Богдановић, Д. (1976)
КраткожитијеСветогаСаве,у:ЗборникМатицесрпскезакњижевност
ијезик24/1(1976),стр.532.АосвеобухватномживотописуСветогСа
вепогледатиуделимањеговихбиографаДоментијанаиТеодосија:До
ментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превеодр
ЛазарМирковић,сапредговоромдрВладимираЋоровића,књига282.
Београд:Српскакњижевназадруга,Савиножитије,стр.25217.иТео
досијеЖитијеСветогСаве,приредиоБогдановић,Д.(1984),Београд:
Просвета,Српскакњижевназадруга.

9 Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.72.Овдејенеопходнонагласитидаћемоурадупо
знатисветосавскиспис„БеседаСветогСавеоправојвери”,користити
искључивоуновомпреводунасавременисрпскијезик,којијеобјављен
унаведенојстудијиАтанасијаЈевтића.ДокзаосталесписеСветогСа
ве,каоињеговихбиографа,користимоиздањакојасутачнонаведенау
литературинакрајурада.
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Светимзаповедимидавамобјавимовуречсвојуовашем
спасењу”.10

Ове истините речи спасења, које су божански догмати и
истине вере, којима светитељ поучава народ, су уствари,
„прававера”Божија,тј.православнавераЦркве,откривена,
објављенаипосведоченапрекоСветихАпостолаибогоно
снихОтаца.ОнајенаседамВасељенскихСаборапотврђена
ипроповедана.ТојеправаиправославнавераБожија,која
откриваИстину.Наосновуовогапотпуно је јасно, дапо
лазнатачка заСветогСавуусвимњеговимбогословским
промишљањимајеИстина,приманаправомверомБожијом.
Темељ,којионпостављасвемупостојећем,јестеоваплоће
ниЛогосБожијииправаверауЊега.11Прававераоткрива
истинуоБогуиистинуочовеку,отеловљенуунутаристо
рије, односно открива заједнички начинпостојањаБога и
човека,пројављенуХристовојбогочовечанскојЛичности.
ДабисмојаснијеразумеликакоСветиСавасвеобухватније
промишља о „правој вери”Божијој, неопходно је навести
једноместоизњеговечувене„Беседеоправојвери”,које
јасноодсликаватопромишљањеиверовањеархиепископа
српског.

„Стога вас, браћо и чеда, ово првомолимда, положивши
свунадусвојунаБога,држимосепресвегаправевереЊе
гове. Јер, каошто речеАпостол,темеља другога нико не
може поставити осим онога којега постави Дух Свети,
прекосветихАпостолаибогоноснихОтаца,атоје–права
веракојајенасветихседамВасељенскихСаборапотврђена
ипроповедана.Изатонаовомтемељусветеверетребанам
зидатизлатоисреброидрагокамење,тојестдобрадела”.12

СветиСаваовдејасносвимастављаназнањеиобјављује,
дајеонбаштиникизворногбиблијског,апостолског,свето
отачког и црквеног предања.На основу овога, јасно је да
СветогСавуможемона правиначин схватити и разумети
јединоусветлу,иуконтекстуживогапостолскоцрквеног
предања,којејеочигледнобилонеизоставниисаставнидео
његовогхришћанскогживота.ЗаистаСветиСавајесвојом
личношћу,животомиверомпоказао,дапредањенијенеко
пукопредавањеипреношењена„јудаистичкиначин”учења
којасмонаследили,негојеонопресвега,сталноживљење
иобитавањеуистини.Позивањенапредањеиправуверу,

10Исто.
11Радовић,А.(1993)Основиправославногваспитања,ВрњачкаБања:Св.

СимеонМироточиви,стр.248249.
12Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.7374.
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у ствари је, позивање на сам духЦркве.Предање је пер
манентноживоиактуелно,онојеживареч,којасечувау
Цркви.Оносеогледауњеномживотуиорганизацији.Пре
дање,заСветогСаву,представљасамуверуиживот,којису
органскииспреплетаниуЦркви.

Збогсвегатога,позивајућисенапредањаАпостола,Отаца
иВасељенскихСабора,СветиСаванапрвомместуискрено
иљубазномолибраћуичедадаположесвусвојунадуна
БогаидасеуживотудржеизнадсвегаправевереБожије.
АрхиепископСрпски директно упућује на ову богооткри
венуистину,ипоучаванароддајеправаисветаверапре
васходно обележје хришћанина, човека Цркве. Хришћани
су„верујући”уХриста,аХришћанствојепопревасходству
права вера. Хришћанство је Православље, односно пра
во слављењеБога, право и исправномишљење или веро
вањеуБога,уЦрквиХристовој.Наовомтемељуправеи
светевере,хришћанинунутарЦрквесебеповераваБогуу
Христу,учествујеублагодатиДухаСветогаиузводисека
назначењуиспасењусвогпостојања.

Управоовомвером,којуСветиСаваовденазива„правом”,
„Божијом”, „васељенском”, „светом” „просвећеном”, хри
шћанисепросвећујуиосвећују.Богихчинидостојнимњи
ховогазвања,аистовременосеиСâмпрослављаусвојим
„светима”и„верујућима”.Најбољипоказатељиадекватан
примеровогпрослављањајестенашСветиСава.ИАпостол
Павленамвели:„КададођеуонајДандасепрославиусве
тимасвојимаипокажеседиванусвимаверујућима,јерпо
вјеровастесвједочанствунашему.Затосеимолимосвагдаза
вас,давасБогнашучинидостојнимзвањаииспунисваку
благунамјерудобротеидјеловјереусили.Дасепрослави
имеГосподанашегаИсусаХристаувамаивиуЊему,по
благодатиБоганашегаиГосподаИсусаХриста”.13

АрхиепископапостолскеЦрквеуСрбијиполазиодучења
Апостола Павла,14 да је само права и истинита вера хри
шћанска темељнашегхришћанскогбићаиживота.Права
веракаотемељЦркве,откривена јеуХристуипоставље
наблагодаћуДухаСветог,прекоСветихАпостолаиСветих
Отаца.Нахришћанскојверикаотемељуправогживотаза
снованисуисвисвети„чиновиЦркве”,15јерјеверакраје
угаоникаменЦркве, а тајТемељиКамен је уствариСâм
Христос.ДоментијаннамговорикакоСветиСава„својим

132.Сол.1,1012.
141.Кор.3,1012.
15Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.83.
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богоразумијем насади сваку добру веру”, утемељену на
„истинитомапостолскомоснову”16, чиме јенапојио „своје
отачаство,којејеодпочеткабиложедноистинитогапића,
ХристаистинитогаБоганашега”17.

СматрамодајевеомаважноподвућидаСветиСаваправу
верузасниванатријадолошкимихристолошкимосновама,
тојеверауСветуТројицуиуГосподаИсусаХриста.„Ово
једаклеправаБожјавера,крстећисеуимеОцаиСинаи
СветогаДуха“18.Недвосмислено је јасно,датонијерели
гиознавера,нијенекорелигиозноубеђење,нити једнаве
рамеђумногобројнимдругимверама,анарочитонијенека
идеологијаилиметафизика,већјеонапресвега,Ипостасна
личнавера.Христосјејединствениносилацисведоквере.
ХристосјеГосподиБогнашкојинамједароваоверууЊе
га, да бисмоњомеиЊимеживели.Вера је новиживот у
Христу,плодблагодатиислободе.ТојеверакаоЛичност,
веракаоИпостасБогочовекаИсусаХриста,19аистовреме
ноиверакаослободно,љубавноиблагодатнозаједничаре
ње саСветомТројицом, саБогомОцем, уХристу,Духом
Светим.ТојеверакаоТајнаХриста,каоТелоХристовои
каоЦркваХристова. Вера као светотајински, литургијски
личнисусретионтолошкопричаснозаједничарењеБогаи
човека,уЦрквиХристовој.

***

Сададолазимодосредишњегпроблемаидобогословског
промишљањазадатенамтематике.Оноштопосебножели
мо да истакнемо јесте нераскидиво и нераздељиво једин
ство праве вере и правогживљења по Богу, према учењу
СветогСаве.Овајтемељниоднос,представљаузајамнуве
зу и неизоставно јединство догматских истина вере и по
божногдобродетељногживота,ортодоксијеиортопраксије.
Правилносагледавањеиразумевањејединстваортодоксије
иортопраксије,кодСветогСаве,неизоставнонамећеанали
зирањеитумачењењеговихизворних,релеватнихтекстова

16Доментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превео
др ЛазарМирковић, са предговором др ВладимираЋоровића) књига
282,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.197.

17Исто,стр.195.
18Исто,стр.131.
19Потребно јеистаћииовеслучајевегдесеверасхватаперсонално,тј.

директносепоистовећујесасамимХристом,саЛичношћуХристовом.
СветиИгњатијеБогоносацвели:„Савршенавера–ИсусХристос”(По
сланицаСмирњанима10,2,у:Јевтић,А.(1999)ДелаАпостолскихУче
ника,ВрњачкаБања–Требиње,стр.263.АМаксимИсповедникистиче
следеће:„Христосјеипостаснавера”или„Христосјеипостасбудућих
добара”;J.P.Migne,PatrologiaGraeca90,р.332,336.
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отојпроблематици.Овдећемонавестиједноважноместо
којејасноговориоовомнераскидивоминераздељивомје
динствуправе вере и правогживљењапоБогу. Ради се о
јединству истинског православља и правоживља, тј. орто
доксијеиортопраксије.Овајпасусјеизњеговечувене„Бе
седеоправојвери”,којијасноинаправиначинодсликава
промишљањеиверовањеархиепископасрпског.

„Итако,микојисмохришћаниобећалисмо:молитисеБогу
свомесвагда[држећизаповестиЊеговеиувектворећиво
љуЊегову].Јерје„верабезделамртва”,поречиЈаковље
вој.Но,браћоичедамојаљубљена,каоштоинапредрекох,
обадвојетребадасастрахомитрепетомдржимо(ичувамо).
Држите(стога)речБожјуисветуверуХристову,ипризи
вајте чистим срцемпресветоИмеЊегово, и не ленећи се
усветиммолитвамаприпадајтекЊемуисповедајућигрехе
своје,плачућисасузамапредЊимиЊемупевајућиипри
певајућиусрцимавашимсвагдаданиноћнепрестано.Јер
БогкадаГаљудиисповедајуимолеМусе,самувераваљуде
идуховноулазиверомусрцаонихкојидоброслушајунау
куЊегову.Јердуховнанаука,нијеигра,нитиречибезумља
мислиљудских,негојетопроповеданасветавераБожјана
којојсуоснованисветичинови”.20

СветиСаваовдепростоподсећахришћаненањиховаобе
ћањаидужности,којасеогледајупресвегаувериимоли
твиБогу,крозиспуњавањеидржањезаповестиЊеговихи
крозчињењесветевољеЊегове.ИспуњавативољуБожију
својимживотомиживети светомверомХристовом,пред
стављасамусржхришћанскогживотауопште,алииоснов
ни задатак светосавског начела и завештања.Према томе,
вршећихришћанскедужностииобећања,хришћанииспо
ведајуисведочесуштинухришћанскогживота,атоје,пре
свега,љубавипослушност,засновананавери,поверењуи
оданостиХристу,тј.ЦрквиЊеговој.Изовогаследи,даћемо
сенајделатнијеодазватихришћанскомпозивуипризиву,ако
премасопственимдаровима,дарованимнамодБога,усвету
посведочимосветуверуХристову,крозљубавипослушање
ЦрквиЊеговој.

Могли бисмо рећи да светосавско хришћанско одређење
налазинајпотпунијиинајтачнијиизразуцрквеном,свето
тајинскомимолитвеномпостојању човека.У том смислу,
СветиСавапосебноистичелитургијскомолитвенудимен
зију деловања, која истовремено представљаистинско на
значењечовека хришћанина.Оно се огледа умолитвеном

20Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.8283.
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призивању чистим срцем пресветог Имена Христовог, у
припадањусветиммолитвама,исповедањугреховаидано
ноћном непрестаном служењу Богу уХристу. Следствено
томе,заАрхиепископаСрпскогмолитванијесамоједнаду
жностиобавезачовекахришћанина,нитијемолитвасамо
једнаучитавомнизуврлина,већонапредстављаприродно
исавршеностањечовека.Она јењеговистинскидуховни
животисамобогодоличноостваривањехришћанскогетоса
постојања.Лако седа закључити,наосновуречиСветога
Савепроизнесениху„Беседиоправојвери”,дамолитвапо
свом унутрашњем призиву и квалитету представља сапо
стојањеи јединствочовекасаБогом.Она једелопотпуно
слободноилично,добровољноиподвижничко,испуњено
љубављуиблагодаћу,делобогочовечанскезаједницеи је
динства.„ЈерБогкадаГаљудиисповедајуимолеМусе,сам
увераваљудеидуховноулазиверомусрцаонихкојидобро
слушајунаукуЊегову”.21

Дакле,видимодамолитвапопредањскосветоотачкомпои
мањуСветогаСаве,нијесамоједностраноделочовека,већ
јеплодњеговесарадњесаДухомСветим,којигапосећује
и тајно дејствује уњему. Бог увераваљуде иДухомСве
тимулазиверомусрцаонихкојислободноидоброслуша
јунауку,учењеЊегово.Жичкибеседникподсећаипоучава
вернике да вера није плод самонашихнапора, она је пре
свегаблагодатнидарДухаСветога.АпостолПавлеуправоо
овомесведочиговорећи:„АплодДухајесте:љубав,радост,
мир,дуготрпљење,благост,доброта,вјера”.22Утомсмислу,
потребно једа тражимоодБогадарвере, данамнадоме
стиверу,тубогатуризницу,сећајућисеЊеговогобећања:
„Иштитеидаћевамсе;тражитеинаћићете;куцајте,иотво
рићевамсе”.23Верајезаистадиректноповезанасадејством
ДухаСветогаикаотакваједуховнидар,којиделујеуонима
којиверујууХриста.Апостоликадасухтелидајезадобију,
молилисуСпаситељаговорећи:„Дометнинамвјере”,24но
ОнјежелеодаихОтацосвети,пајеговорио:„Посветиих
истиномтвојом”.25Богиспуњавамолитвуоногакојисена
правиначинмоли,јер–„СамДухсемолизанасуздисаји
манеизрецивим”,26дарујућинамсилувереимолитве,каои
другесветедарове.

21Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.83.

22Гал.5,22.
23Мт.7,7.
24Лк.17,5.
25Јн.17,17.
26Рим.8,26.
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СветиСаванаглашавадаБогпомажељудимадапостануза
једничаридобреисветевереХристове,идаДухомСветим
„улазиверомусрцаонихкојидоброслушајунаукуЊего
ву”27исуштинскидоприносичовековојпобединадсвимис
кушењима.Вераћеимдонетимирдуше,радостипредокус
већпостигнутепобеденадзломисмрћу,којајеАпостолима
исветимоцимапружилатоликуутеху:„Јерсвештојеро
ђеноодБогапобјеђујесмрт,иово јепобједакојапобједи
свијет – вјера наша”.28У том контексту,СветиСава јасно
даједознањада„духовнанаука,нијеигра,нитиречибезу
мљамислиљудских,негојетопроповеданасветавераБож
јанакојој суосновани светичинови”29.Оверечинамне
двосмисленосведочеоСавинојувереностидајеправавера,
којајенапредизложена,исповеђенаипосведоченауЦркви
Христовој,представљаистинскоиспасавајућеблагочешће
иПравослављедарованољудимаодБога,уХристу,Духом
Светим.30УовупроповеданусветуверуБожијуСветиСава
убраја:„наукуАпостола,ПророкаиСветитеља,тојестнау
кусамогГосподаИсусаХриста(резимиранууречима:Иди
теинаучитесвенароде...учећиихдасведржештосам
вамзаповедио),пазатимдаљејошубраја:молитвудржање
заповестиБожјих,речБожјуисветуверуХристову,духов
нунаукукојанијеиграречинегопроповеданаиобјављена
вераБожја,онаверанакојој јеоснованасваЦркваисви
њенисвештеничиновиидела.Једномречју,уовоблагоче
шће,тј.православнупобожност,СветиСаваубрајасвувољу
Божју,укојојсевољаисадржиичијиизразпредстављасве
горенаведеноипобројано”.31

Сдругестране,потребнојерећидајеСветомСависасвим
јаснодачовеководноспремаБогусвакаконеподразумева
самоверуимолитву,већиисправноделовање,богоугодно
живљењеоличеноумногимдобродетељима.Токонкретно
представљаоночињење,творење„вољеБожије”,„вољеОца

27Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.83.

281.Јн.5,4.
29Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.83.
30Посебнобитребалонагласитиовајпневматолошкикарактерживотаи

деловањаСветогСаве.Кодњега је врло запажено  истицање улоге и
значајаДухаСветога,којимузаповедадаобјавиистинитуречоспасе
њуикојиуспостављаосновнитемељ,којијеправаисветавераБожија.
СветиСавапоказуједахришћанесаХристомсједињујеДухСвети,сје
дињујеихверомуЊега,иодверујућихобразујеТелоХристовоиЦркву
Његову.

31Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.104.



55

ДРАЖЕН ПЕРИЋ

којијенанебесима”.ОвосеодносинадобропознатеЈеван
ђелскеречи:„Нећесвакикојимиговори:Господе,Господе,
ућиуЦарствонебеско;нокојитворивољуОцамојегако
јијенанебесима”.32Управоовопредстављаононеопходно
„теоретскоипрактично”примењивањеправославневереи
животаповољиБожијој,реалноинеизоставноостварива
њеортодоксијеиортопраксије.Уконтекступроблематикео
којојрасправљамо,моглибисмопоставитиследећапитања:
Укаквомсуодносувераиживот,Православљеиправожи
вље?ДалијемогућедаПравослављекаоправаиистинита
вераидогмабудепотпуноодвојенаодправоживља,одна
чинаживотаиживљења?Укаквомсумеђусобномодносу
прававераидобрадела?

Дабисмоодговорилинаовапитања,потребнојекренутиод
познатеправославнеконстатациједајехришћанствоисто
временоиЦркваиживот.Збогтогајезахришћанствоврло
важнаортопраксија,истокаоиортодоксија.Овипојмовиу
православној теолошкој мисли немају моралистичкопије
тистичкуконотацију,негосупресвегабогословскиизрази,
истовременодогматскии етички.То је због тогаштожи
вот,етикаиморалуправослављунемогубитиодвојениод
истинавере,оддогматскогучења,каоштосмовећпретход
ноистакли,даортодоксијанеможебитиодвојенаодорто
праксије.ПравослављекаоправавераиправопознањеБога
простоизискујеипотражујеодређеноправоживљеилиор
топраксију.Наиме,Православљенапростопотенцираодре
ђеневредности,врлинеидобродетељиуживотуипостепе
нообезбеђујењиховохармоничноиусклађеноделовањеу
смислуортопраксије.

Микаохришћаниделујемо,напосебанначинживимо,не
због неког безличног етичког иморалног императива, не
гозатоштослободноверујемоуБога,којинесамоданам
заповедадасевладамонаодређениначин,негонудиСебе
каољубав33премаСвоместворењуихоћедаимислободно

32Мт.7,21.
33Богјествориосветичовекасанамеромдабудујединственосједињени

уличностиСинаБожијег.ОвачињеницапотврђујеиучењеЦркведаје
Богствориосветичовекаслободноиизљубави.ЉубавБожијапрема
светуичовекунијенитиосећањеБожије,нитијетоизливприродеБо
жије,каоштопонекадкажемода„Богпосвојојприродиљуби”,нити
билоштадруго.ЉубавБожијаје,поречимаСветогписма,самаЛич
ностЈединородногСинаБожјег:„УтомесепоказаљубавБожијапрема
намаштојеБогСинасвојегаЈединородногапослаоусвијетдаживимо
њиме.Утомејељубав,нештомизавољесмоБога,негоштоОнзавоље
нас,ипослаСинасвојега,каожртвупомирењазагријехенаше”(1Јн.
4,910).БогљубисветуСинуикрозСина.ЉубавБожјапремасвету,
односночињеницадајеБогствориосветуСину,најпресепоказујекроз
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делимоЊеговуљубав.Наосновуовогапостајејасноданас
„љубављупозваБогксебииприведенасуистинитуверу
Сина свогаХриста”34.А туљубавБожијуможемодараз
умемо само ако „знамоСинаБожјег и верујемому”35, јер
„ваистинунемадругељубавининанебуниназемљи,осим
Бога“36, „јерљубавБожја јеХристос”,који јенашеспасе
ње37.УправозатоштоверујемоуБога,Којијеслободнаљу
бавнаЗаједница–СветаТројица,мисмопризванидасауче
ствујемоизаједничаримокаоличностиутојживотворноји
спасоноснојзаједници.Збогсвегаовога,свиетичкиимо
ралнипроблемиимајузанасбогословскуиегзистенцијалну
основу.Из ових разлога, хришћани су дужни да обавезно
повезујуверуиетику,богословљеиживот.

МоглибисмослободнорећидазаСветогСавуПравославље
представљаонучудеснусинтезуивезу,догмеиетоса,одно
сноонајјединствениспојистинавереиблагочестивогжи
вљењапоБогу.Оносепројављујекаојединствоухришћан
скомживоту„теоријеипраксе”.ЗаАрхиепископаСрпског
Православљејенераскидивоповезаносаправоживљем,то
јесинтезаимеђусобнопрожимањеортодоксијеиортопрак
сије. Овакав начин веровања и живљења је посведочен у
свимњеговим делањима. Такав начин веровања иживота
надасвејеојачаниумноженСавинимодласкомуСветуГо
ру,његовиммонашењем,монашкимподвизима,веровањем,
живљењем, себедавањем, саможртвовањем и чудима. Све
овосеодвијаузнакуњеговогправославногверовања,пра
вославногдуховногживота,каоиправославногпредањског
исветоотачкогбогословља.Савиноондашње„богословље”
представља искуствено, проживљено благодатноподви
жничкоспајањеортодоксијеиортопраксијеусветитељевом
животу. Истинскоживљењетомправомвером,пројављу
јеаутентичнидуховниживотуХристу,благодаћуСветога
Духа.38Тојесвимсвојимбићемискуственодоживеоипро
живео у најпунијој мери Свети Сава, први међу Србима.
Овде је управо реч о његовом православном веровању и

стварањесветаичовека,азатимиуНовомЗаветукрозоваплоћењеи
искупљењеХристово.

34Доментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превео
др ЛазарМирковић, са предговором др ВладимираЋоровића) књига
282,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.144.

35Исто.
36Исто.
37Исто,стр.145.
38Јевтић, А. (2000) Бог Отаца наших. Руковети са њиве Господње,

манастирХиландар,стр.122.
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богоугодномживљењутј.оономдвоједномдуховномблагу
којејеоноставиоунаслеђесвоменароду.

АрхиепископСрпскиовуистинуоузајамнојповезаностии
међусобној условљености праве вере и исправногживота
(ортодоксијеиортопраксије)светоотачкопредањскисведо
чииприказујекаотемељнашегхришћанскогбићаиживо
та.Утомконтексту,сасвимјеуправуАтанасијеЈевтићкада
кажеда„права,православнацрквенавераможебитиијесте
основаисправногидобродетељногживотаиделовања,до
брихдела,врлине.Развијајућитодаљеархиепископсрпски
сепозиванапознатујеванђелскосветоотачкуистинуоуза
јамнојповезаностиимеђусобнојусловљеностиправевере
иисправногживота.ЗатоицитираАпостолаПавла(Гал.5,
6),аимаувидуиАпостолаЈакова(Јак.2,1726),Св.Игња
тијаБогоносца(Посл.Ефесцима14,1),Св.КирилаЈеруса
лимског(Катихеза4,2)инајвероватнијеСв.ЈованаЗлато
уста(Беседе7,1и12,2на1.Тим.;Бес.13,4на1.Мојс.;
Бес.28,2наЈованаидр.),којисвиговоредасесавршени
човекБожјисастојиуправојверииисправном,врлинском
животу,тојестуортодоксијииортопраксији,безкојихоба
двогаједносамонеспасава.Ипак,ипоредтакверавноте
жеиузајамнеповезаностивереиживота,предностједата
правојвери,јерјеонатемељиизворзадобра,богоугодна,
спасоноснадела”.39

Учитавомовомконтекстуортодоксијеиортопраксије,ва
жнобибилопоновоподвућииистаћиследећеречиСветог
Саведа„нитикористиисправностживотабезправеипро
свећеневереуБога,нитинасправоисповедање(вере)без
добрихделаможеизвестипредГоспода,неготребаимати
обоје,дасавршенбудечовекБожји,анедазбогнедостата
ка(једнога)храмљеживотнаш.Јер,каошторечеАпостол:
Спасававера,којакрозљубавдела”.40Наосновуовихречи
СветогСаве,моглибисмобрзоиисхитренозакључити,да
наснеспасава,самапосеби,нитиортодоксија,нитипак,ор
топраксија.Односно,неизоставнојепотребнаодређенахар
монизација,усклађеност,складиуједначеностодобадвога,
иодправевереиодисправног,правогживотаиживљења.
Потребнајеиортодоксијаиортопраксија.

Међутим,ипоредовепривиднеједнакостииузајамнепо
везаности вере и исправностиживота, ипак се суштинска
предностдајеправојвери,јерјеонатемељиизворзадобра
ибогоугоднадела.Прематоме,самодобраделазаснована

39Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.94.

40Исто,стр.7374.
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натемељуправевересунепогрешивипоказатељисправно
стиживота.Заштојетотако?Затошточовечијадобрадела
задобијајуправихришћанскисмисао,самоверомуХриста.
СвакакојенеопходнодаитаправаверауБога,крозХриста,
иуХристу,требадасеупотпуњујељубављуибогоугодним
делима,конкретнимживотом.Увек јепотребноподвућии
истаћида јечовековконкретниживотнајбољипоказатељ,
сведокинепогрешивидоказњеговог„верују”.Управозбог
тога,СветиСава,користећисеАпостолскимречимаистиче
иподвлачида:„спасававера,којакрозљубавдела”.41

ОвдеАрхиепископСрпскистављакаотемељспасења,веру
уХриста.Свакако,небилокојуверу,небезличнуверу,не
говерукаоличну,слободнуиљубавнувезу(илиоднос)са
Христом,крозкоју,зрачиипројављујесеучовековомбићу
Христовасила,силаДухаСветога.СветиСавадобрознада
уПравослављуизмеђусветевереуХристаидобрихдела,
(односно,конкретногживота)морапостојатиорганскавеза
ијединство,јерсеуобемапројављујеистинсказаједницаса
Христом.Дакле,праваисветаверајестеверауХриста,Који
јеунама,онајеплодЊеговесиле,штосеналазиунама.А
добрадела,утомконтекстусевиде,каоплодовиХристовог
присуства,каоиприсустваЊеговесилеунама.

Изсвеганаведеногпостајејасно,данаснеспасавајусамо
добрадела,ванимимовереуХриста,тојест,ненашаде
лаучињенанаосновунекогнормативногбезличногзакона,
него„спасававера,којакрозљубавдела”.Тосудобрадела
којаизвируизнашевереиљубавипремаХристу.СветиСа
ванаснатоподстичеговорећи:„Зато,чедамојабогољубље
на,микојиГаљубимотребадачинимоделавереуХристу
Исусу Господу нашем”.42Ова „дела вере” извиру изХри
стовељубавнесилеусељенеунасипотребнасузалично
усвајање спасења, јер она у нама поспешују сједињење и
јединствосаХристомиуподобљавањеБогу.

СветиСавадобрознадајеодсецањедобрихделаодвере,
односноортопраксијеодортодоксије,богословскиапсолут
нонеприхватљиво.Јасноје,дасеовдерадионеопходности
ијединствуправевереидобрихдела,уусвајањуспасења.
Сходнотоме,ниверабездела,нитисамодобрадела,без
праве вере, немогу довести човека до благодатног спаса
вајућег стања, тј. до његовог назначења. Другим речима,
потребна је права и делатна вера, која кроз љубав дела,
којапредстављановиживотуХристу,каоплодблагодати

41Гал.5,6.
42Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.85.



59

ДРАЖЕН ПЕРИЋ

Божије и слободе човекове.АпостолПавле обраћајући се
Солуњанима,такођепримећујеиистиче,дасеверапроја
вљујеуделима:„Сјећајућисенепрестановашегдјелавјере,
итрудаљубави,ипостојаненадеуГосподанашегаИсуса
ХристапредБогомиОцемнашим”.43Утомсмислу,каракте
ристичнесупоставкеСветогМаркаПустињака,којиусвом
спису:Оонимакојимиследасеоправдавајуделима,изно
сиследеће:„Неки[људи]миследаправилноверујуиаконе
извршавају заповести, док их други испуњавају и очекују
Царствокаообавезнунаграду.Иједниидругигрешепро
тивистине”.44Онунаставкувеомапроницљивододаје:„Ка
дачујешречиПисмадаћеГосподдатисвакомеподелима
његовим(Пс.61,13),немојдамислишдадела(самапосе
би)заслужујупакаоилиЦарство.Напротив,Христосће,као
БогСаздатељиИскупитељнаш,анекаоМерилацствари
(тј.делаинаграда),свакомедатиподелиманеверјаиливере
уЊега”.45Наосновусвегадосада изреченог,лакосемо
жеразумети апостолскои светоотачко становиштеСветог
Савеонеопходностистицањаичувањаправеиспасавају
ћевере,којакрозљубавдела.Онсејасноинедвосмислено
опредељујезаправуверу,којајетемељиизворзадобраи
богоугоднадела.

Наосновупретходнонаведенихместа,сасвимјејасно,даза
СветогСавунепостоједобрадела,којасусамапосеби,до
вољназаспасење,односнокојамогучовекаучинитидостој
нимЦарстваБожијега,каоштонепостоје,нионадела,која
гамогуучинитидостојнимпакла.Урајилиупакао,човека
водесамоделањеговесветевереуХристаилиделаневерја.
„Изатонаовомтемељусветеверетребанамзидатизлатои
среброидрагокамење,тојестдобрадела”.46Самоделаве
ре,којаобухватајуречи,дејства,мисли,жеље,каоисвачо
вековаживотнанастројењаипонашања,човекаизводепред
Господа и чине сарадником Божијим. Према томе, у хри
шћанству,човечијаделанебитребаладабудуништадруго
досаморазумљивплодњеговевереиљубавипремаХристу.
Православљедобримделимасматрасамоделасветевереу
Христа,истовременонезанемарујућиодлучујућизначајса
радњечовека.Можемослободноустврдитидачовекнијеу
стањудапројавиистинскадобраделабезправевереуХри
ста,каоибезблагодатиипомоћиБожије,пројављенесилом

431.Сол.1,3.
44Добротољубље (1996) I том, Хиландарски преводи бр. 21,Манастир

Хиландар,СветаГораАтонска,стр.389.
45Исто.
46Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.73.
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идејствомДухаСветога.Међутим,потребно јенагласити
даблагодатБожијанедоносиплодабезвере,љубави, са
гласностиисарадњечовека.Ниједанљудскичинилидело,
самопосеби,безикаквеповезаностисаистинитомверому
Христа,немаспасавајућувредност.СветиСаваинсистира
дасвакодобродело,самоуконтекступравевереуХриста
Спаситеља,ДухомСветим јеспасавајућеиделујуће.Дру
гимречима,његоваистинскавредностилибезвредност,за
висиодњеговогпримањаилипротивљењаблагодатиБожи
јој,тј.далитоделоистинскиизражавањеговусветуБожију
веруилиневерје.
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ORTHODOXYANDORTHOPRAXYOFSAINTSAVA

Abstract

Inthispaper,theauthordiscussesbasicaspectsofOrthodoxfaithand
deedsofSt.Sava,theFirstArchbishopoftheSerbianOrthodoxChurch.
Thisarticleespeciallyemphasizesandanalyses the imperishableand
inseparable unity of the rightful faith and the rightful life in God,
accordingtotheteachingsofSt.Sava.Thisfundamentalrelationship
representsaconnectionandaninevitableunityoftheTrueandpious
devoted life, Orthodoxy and Orthopraxy. These terms in Orthodoxy
do not have moralisticpietistic connotation, but above all they are
theological expressions, dogmatic and ethical at the same time.The
SerbianArchbishophadbiblicallyandpatristiclytestifiedtothistruth
abouttheinterconnectionandmutualconditionalityoftherightfulfaith
and the rightful life (OrthodoxyandOrthopraxy)presenting itas the

foundationofourChristianbeingandexistence.

Keywords: Saint Sava, SaintSava’s cult,Orthodoxy,Church, faith,
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