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Рођено је најмлађе дете великог

Жупана Стефана Немање и његове
жене Ане. На крштењу је добио име

Растко.  Од малена су га
интересовале вера, пост и књиге.

Растко није био само миљеник
својих родитеља, већ и његове
околине, која је са дивљењем и

поштовањем гледала одрастање
наочитог принца. 

Стари Рас, остаци српске средњ
овековне тврђаве 



Растко је имао 15 година када му је
отац, велики жупан Стефан

Немања, поверио да управља
Захумљем. 

 Захумље, као део средњовековне
српске државе, простирало се на
територији јужне Далмације, од

реке Неретве скоро до
Дубровника. Пре Растковог

доласка владао је кнез Мирослав,
његов стриц. Растко је као

управник имао своје слуге и двор.
Често је одлазио код свог оца  да
га посаветује како да управља и

реши проблеме.
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Када је Растко имао 17 година, дошао је
из Захумља, области којом управља, код
свог оца на двор. Приређено је славље

које је трајало неколико дана. На том
слављу појавили су се монаси са Свете
Горе, који су дошли да траже прилог за

своју заједницу од великог жупана.  Тада
је Растко одлучио да побегне на Свету

Гору. Рекао је родитељима да иде у лов
али са духовником и неколико својих
верних слуга побегао је на Атос, грчко

полуострво на ком се налази Света Гора.
Стефан Немања послао je војнике да га
врате. Нашли су га у манастиру Светог

Пантелејмона на Светој Гори. Но, у току
ноћи, док су војници мирно спавали,

Растко се замонашио под именом Сава.

М
анастир Светог П

антелејм
она, Света Гора
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Као монах Сава је кратко боравио у

Манастиру светог Пантелејмона.  Врло
брзо је прешао у манастир Ватопед.

Сава није хтео да се према њему
другачије опходе зато што је био принц.   

Био је строг према себи, радио је све
манастирске послове, постио и молио

се.  Носио је лагану одећу лети и зими и
свуда ходао бос. Сав новац који је
добијао од родитеља поклањао је 

 манастиру. Сава је  често родитељима
писао писма у којима их позива да се

замонаше и окрену цркви, што је имало
великог утицаја на Стефана Немању.

1196. године велики жупан предаје власт
свом средњем сину Стефану. Годину

дана након тога, придружује се Сави као
монах Симеон.

 

М
анасти

р Ватопед
, Света Гора
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Сава и Симеон су много чинили за
Ватопед. Започели су обнављање

запуштених манастира за Ватопед,
међу којима се налазио Хиландар,

тада познат као Хеландарион. Сава је
схватио како би било значајно да се

подигне један српски манастир.
Стога шаље молбу византијском
цару  Александру III Анђелу који
одобрава да Симеон и Сава буду

оснивачи и ктитори српског
манастира Хиландара.

У време оснивања Хиландара, Сава
је имао 23 године. Није могао бити

игуман, али се зна да је био
најзначајнији за организацију

живота у Хиландару.
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Обнова Хиландара је брзо текла и

Симеон, Сава и српски монаси прешли
су да живе у обновљеном здању . 

Међутим, Симеон је био стар и
онемоћао.  Живео је још 8 месеци у

Хиландару и 13. фебруара се упокојио.
Годину дана касније, 1200. године, 

 Симеон је био канонизован, што значи
да је проглашен за свеца. Сава је сву
пажњу и бригу посветио манастиру.

Успео је за кратко време да повећа број
монаха са 15 на 90, да уреди и осигура

манастир. Исте године написао је
Хиландарски типик, рукоположен је за

ђакона, потом и за свештеника.  Сава је у
Хиландару написао "Житије светог

Симеона"  у коме описује живот и дела
свог оца као владара и калуђера.
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Сава Немањић се враћа у Србију
доносећи мошти свога оца, светог

Симеона.  Савина браћа, Стефан II и
Вукан, ратовали су за власт годинама

након очеве смрти. Србијом је завладала
глад и неслога. Мошти оснивача лозе

Немањића дочекане су са
страхопоштовањем и свечано сахрањене

у Студеници, манастиру који је још за
свог живота подигао Стефан Немања I .
Прича се да је баш ту, над моштима оца,

Сава измирио своју браћу а Стефан II
остао владар Србије. Народ је славио
крај рата али и свог монаха Саву због

мудрости и доброте. Сава је постављен
за игумана Студенице и одатле чинио
многа добра дела за српски народ . 
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Свети Сава мири завађену браћу
Паја Јовановић
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Манастир Студеница, Србија 

Када је постао игуман Студенице, Сава је
саставио Студенички типик,  вероватно

1208. или 1209. године. Главни део типика
уређује монашки живот, слично као и

Хиландарски. Део Студеничког типика су
"Житије Светог Симеона" и све ово заједно

сматра се једним од наших  најстаријих
писаних дела. Зато се Сава сматра и

оснивачем српске књижевности.  У оквиру
Студенице 1209. године основао је прву

болницу. Уместо паганских обичаја уводио
је лепе, хришћанске обичаје.  Народ га је
волео и хранио се његовим речима као

медом. Свом брату и владару Србије,
Стефану II  често je помагао у периоду

између 1212. - 1216. године, било саветимa
било личном интервенцијом . 
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Сава се враћа 1217.године на Свету Гору.   
Претпоставља се да је разлог повратка
било неслагање око спољне политике

са братом Стефаном. Док Стефан тражи
начин да добије круну и постане први

српски краљ, Сава се бори за
независност православне цркве у

Србији. У то време српска црква била је
подређена Охридској архиепископији а

владике су били Грци.  Сава путује у
Никеју и од тадашњег цара Теодора и
патријарха Манојла  добија одобрење

за аутокефалност Српске православне
цркве. Сава је постао први српски

архиепископ  а седиште
архиепископије постаје манастир Жича.
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Архиепископ Сава сазива први
црквени сабор у Жичи, на коме

миропомаже свог брата Стефана. Овај
догађај неретко се представља као
крунисање Стефана Првовенчаног.

 На почетку, архиепископ Сава
посветио се реформи цркве. Забранио

је приношење жртава у цркви и
поставио основу за прославу Крсног

имена или Крсне славе. Објавио је
Законоправило, зборник закона са
тумачењима, састављен да се уреди
велика област друштвених односа,

првенствено црквених, али и
грађанских.  Зато се овај законик на

известан начин  сматра првим српским
уставом.

Свети Сава благосиља Српчад
Урош Предић



Архиепископ Сава креће на своје
прво путовање у Свету земљу.  Том

приликом је подигао конаке  за
српске монахе у грузијском 

 манастиру Светог Крста.  Откупио је
сребром и златом кућу са

просторијом Сионском Горницом у
којој се одржала Тајна вечера.  На

путовању је проучио Јерусалимски
типик и увео неке елементе из
типика у богослужбену праксу

православне цркве.
Обишао је Јерусалим,  Витлејем и

Јордан.  
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Пре поласка на свој други и последњи
пут у Свету земљу, Сава је морао да
одреди себи достојног наследника. 

 Много година пре, дошао је тако неки
младић у манастир Жичу. Слушао је

пуно о животу Саве и тамошњих монаха,
желео је  да буде део братства. Сава је

одмах препознао у њему духовну
величину, иако још неразвијену.

Годинама га је посматрао и радовао се
његовом брзом напредовању у

духовном и манастирском животу. Зато
је ове године Сава на сабору у Жичи
именовао Арсенија Сремца за свог
наследника, другог архиепископа

Српске православне цркве.  Свети Сава
одлази на свој други пут у Свету земљу.

Свети Арсеније Сремски



Приликом другог путовања у Свету
земљи, Свети Сава поклонио је све своје

задужбине, манастире и метохе
манастиру Светог Саве Освећеног.
Према живом предању, Свети Сава

Освећени оставио је завештање да се 
после његове смрти његов жезал -

патерица, преда архијереју 
царског рода и

 истог имена кад буде дошао у манастир.
Када је наш Сава

 први пут посетио овај манастир, 1229.
године, ово завештање је

 испуњено. Жезал Светог Саве
Освећеног, који се налазио на зиду

цркве, 
припао је Светом Сави (српском).
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Манастир Светог Саве Освећеног,
Палестина 



Са другог и последњег путовања у Свету
земљу, Сава се није вратио у Србију. На
повратку је боравио код бугарског цара
Асена II. Сава је преминуо 14. јануара  у
Великом Трнову, тадашњој престоници
Бугарске.  Пре тога, осетивши да му се
ближи крај, послао је своје ученике са

даровима и писмима у Србију. Тадашњи
српски краљ, Савин синовац, Стефан

Владислав, дошао је да моли бугарског
цара за Савино тело. Преговори нису

ишли лако и бугарски цар, чија је ћерка
била удата за српског краља, пристао је

да након годину дана преда мошти
Светог Саве. Сава је 1237. године свечано

сахрањен у манастиру Милешеви.
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У мрачно доба турске тираније, манастир
Милешева постало је за Србе 

уточиште, место дубоког покајања, наде
и вере. Међутим, окрутни Синан-паша

отео је мошти Светог Саве из Милешева,
однео их у Београд и спалио. На тај

начин је желео да казни српски народ за
банатски устанак, у коме су на барјацима

Срби ставили лик Светог Саве као
заштитника. По записима, спаљивање

моштију догодило се на брду Врачар, где
је подигнут Храм Светог Саве после

ослобађања од Турака. Данас се зна да у
то време спаљивања моштију, Врачар су

називали део између данашње цркве
Светог Марка и спортског центра 

 Ташмајдан. 
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