


Од почетка 11. до почетка 13. века српске 
земље биле су под окриљем Охридске 
архиепископије (Охрид – град у 
Македонији).

1219. године, Свети Сава је отпутовао у 
Никеју и тамо од васељенског патријарха 
Манојла стекао аутокефалност –
самосталност Српске Православне Цркве.

Свети Сава тада постаје први српски 
архиепископ, архиепископија је имала 7 
епархија, а седиште архиепископије било је 
у манастиру Жича (код Краљева).



 1221. на државно-црквеном 
сабору у манастиру Жичи, 
Свети Сава крунише свог 
брата Стефана 
(Првовенчаног) за првог 
српског краља. Сава је том 
приликом одржао своју 
Жичку беседу о 
православној вери у којој 
поучава краља, властелу, 
новоизабране епископе, 
игумане и сав народ 
основним истинама 
православне хришћанске 
вере.



 Српски народ, иако је 
хришћанство примио у 9. веку за 
време кнеза Мутимира, имао је 
велики проблем да се одрекне 
својих претходних паганских 
обичаја. Сматрали су, да ако буду 
занемаривали претходне обичаје, 
да ће тако навући гнев на своје 
домове. Свети Сава их поучава да 
уместо непостојећих божанстава 
свака кућа почне поштовати по 
једног светитеља јер су они 
стварни и њихова молитвена 
помоћ биће од велике користи за 
сваки дом и његове укућане. Тако 
је настала КРСНА СЛАВА и зато је 
међу православним народима 
имају само Срби.



 Свети Сава је у Свету Земљу 
ишао два пута (1229. и 1234. 
године). Посетио је Јерусалим, 
манастир Светог Саве 
Освећеног (по коме је и добио 
име), Египат, Александрију, 
Синајску гору, откупио два 
манастира и добро проучио 
монашко уређење. У Србију се 
вратио са великим поклонима 
које су чиниле иконе, кандила, 
свештеничке одежде, украси 
за цркве, мошти светитеља... 
На повратку са другог 
путовања упокојио се у 
Бугарској, у Трнову одакле је 
Владилав пренео његове 
мошти у манастир Милешеву.



 На првом путовању Свети Сава је 
посетио манастир Светог Саве 
Освећеног из 5. века, по коме је он 
и добио име Сава. Свети Сава 
Освећени је оставио завештање 
да се његов игумански штап 
(патерица) и икона 
Млекопитатељница дају једном 
Сави који ће доћи из далеке 
земље. Овом завештању је Свети 
Јован Дамаскин додао и икону 
Богородице Тројеручице из 8. 
века. Кад је наш Сава крочио у 
манастир штап је неколико пута 
пао са свог места те је монасима 
то био знак да је после 4 века 
испуњено пророчанство те да се 
нашем Сави доделе ови дарови.

Богородица 
Млекопитатељница

Богородица 
Тројеручица

Игумански 
штап 

Манастир Светог Саве Освећеног



 Својим делима Свети Сава је кроз напоре на јачању духовног живота богатио и
српску књижевност. Повезаност монашког и књижевног огледала се у чињеници да
су манастири постали мала књижевна средишта. Прва Савина дела била су
посвећена испосничком и манастирском животу – Карејски типик (правила за
испосницу у Кареји на Светој Гори) и Хиландарски типик. 1206/7. године, Свети
Сава у уводном делу Студеничког типика пише Житије свога оца Светог Симеона, а
недуго затим и Службу Светом Симеону, која се сматра правим почетком српског
песништва. Колико је Сава био свестрана личност говори и чињеница да је он
саставио Законоправило (Номоканон или Крчија) – зборник црквеног и грађанског
права, по узору на византијске правне зборнике, што се сматра почетком српског
законодавства. Такође, са другог Савиног путовања у Свету Земљу сачувано је
Писмо игуману Спиридону, врло богатог књижевног стила.

Хиландарски типик
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 Драга дечице, надам се да сте на основу ових
неколико страница видели да је наш Свети Сава
много богатија, свестранија, узвишенија личност
него што се у први мах може учинити. Чињеница да
га је Господ наградио да и поред немања своје рођене
деце, хиљаде деце га се сваке године сећа, моли,
слави и хвали, поред чињеница да су му мошти
спаљене сећање на њега још сјајније бива, а на брду
Врачар где му се мошти у прах претворише пониче
један од најлепших православних храмова на свету,
само нам говори колико је наш Свети Сава Богу драг.
Зато усликнимо му с љубављу не само 27. јануара, већ
што чешће, како би Господ дао да што више на њега
заличимо. Амин!


