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„Српство је духовни појам“ поручио је Игуман Манастира Високи Дечани, архимандрит
Сава Јањић у разговору са протонамесником Слободаном Алексићем за радио
„Источник“ Епархије Ваљевске. Дечански Игуман је подсетио да се у овој години када
обележавамо 800 година аутокефалије Српске православне цркве заправо подсећамо
шта је Свети Сава нама оставио и шта је Светосавље.

  

  

 „Светосавље је душа онога што називамо Српством. То је заправо један
аутентичан израз Православља у српском народу који је наш народ вековима
повезивао без обзира где он живео, без обзира под којим властима, у којим
државама и на којим просторима јер Срби данас живе широм света. Дакле да ли су
они рођени у Америци, Западној Европи, Аустралији, Новом Зеланду, да ли су Срби из
Лике где их је на жалост мало остало јер су прогнани, Срби са Косова, Срби из Црне
Горе...Сви они истовремено, наравно, имају своје локалне традиције и поносно је рећи
„Ја сам из Херцеговине“. Тамо људи поносно кажу „Ја сам Херцеговац“. Као што у Црној
Гори која има и традицију државности у којој је Црква увек била важан фактор, с
поносом могу рећи „Ми смо Црногорци“. Али то не негира чињеницу да смо сви ми Срби и
да нас обједињује Светосавље, да нас обједињује то опредељење за Царство Божије а
не за царство овога света“ – истакао је отац Сава.
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Он је поручио да је српство нешто што не зависи од физичких и политичких граница већ
да је оно нешто што пре свега зависи од тога колико смо ми остали верни оном идеалу
који су нам Свети Сава, Немањићи и многи свети оставили и које нас повезује и чини
Народом Божијим:

  

„Они су нам обезбедили посебно и аутентично место у историји Европе и света, оставили
нам предивне манастире као путоказ нашем народу и свима онима који траже пут ка
Христу. Зато је врло важно да се увек томе враћамо и да се српство не тумачи као један
уско етнички појам, нешто што је засновано само на језику. Имамо Србе који чак и не
знају да причају српским језиком јер су рођени у свету али се осећају као Срби и врло је
важно да се српство сачува посебно сада када обележавамо 800 година самосталности
наше Цркве и посебно се сећамо Светога Саве као духовног утемељитеља наше помесне
Цркве и његовог дела у нашем народу али и дела свих оних који су њему следовали,
наравно следујући Јеванђељу Христовом“ – поручио је отац Сава.

  

Дечански Игуман је подсетио да је Манастир Високи Дечани у последњих двадесетак
година колико је прошло од рата на Косову и Метохији претрпео четири минобацачка
напада од стране локалних Албанаца:

  

„Хвала Богу није направљена већа материјална штета и није било жртава. Бог нас је
сачувао. Било је 2014. године и исписивање графита на зидинама Манастира „ИСИС,
УЧК, Калифат долази...“ то је било оно време пораста исламизма на жалост и овде на
простору Косова и Метохије. У 2016-ој години је испред Манастира ухапшена чак и једна
наоружана група од четворице албанаца од којих су двојица била на међународној црној
листи као чланови ИСИС-а. Што показује да су били спремни да направе неки напад.
Због свега тога  Манастир Високи Дечани једини су верски објекат наше Цркве на
Косову и Метохији који је под војном заштитом мировних снага КФОР-а“.
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  Отац Сава каже да је ситуација за сада мирна али подсећа да су Високи Дечани јединиверски објекат на целом европском континенту који је под оваквом војном заштитом:  „То само показује колико смо и даље угрожени јер постоје дефинитивно и групе ипојединци који су спремни да униште овај Манастир и нас протерају. Високи Дечани супре свега један симбол српског постојања, православља и једне традиције која овдеживи вековима, захваљујући пре свега Светом Краљу Стефану Дечанском каоутемељитељу ове свете обитељи и његовим моштима које живо напајају све оне којиовде долазе“ истакао је отац Сава.  Он је подсетио да се Манастир Високи Дечани суочава и са бројним другим проблемимаинституционалне природе јер албанске власти на Косову  сада на разне начинепокушавају да оспоре права наше Цркве и нашег народа:  „Албанске власти су после рата на Косову 1999. године 24 хектара манастирске земљеједноставно преписали као да је то власништво општине. Нама је дозвољено од странемисије Уједињених Нација да користимо ту земљу док се то судски не реши. Решено је,веровали или не, тек након 16 година и то одлуком највиших судова на Косовуукључујући и одлуку Уставног суда из 2016-е који је потврдио одлуку Врховног суда исамим тим донета је коначна одлука да је то земља Манастира Високи Дечани и да онатреба да се региструје на Манастир. Реч је о обрадивом земљишту и једној предивнојшуми борова која се налази овде изнад Манастира. Међутим локалне власти (у општиниДечани) неће ту одлуку да спроведу. Они једноставно желе то да оборе или једноставнода прође неко време и да они постигну оно што желе“ – истиче отац Сава и такођеподсећа да Манастир Високи Дечани  такође имаo проблем и са покушајем градње путанепосредно уз сам Манастир:  

  „Поред Манастира пролази локални пут али косовске власти, посебно општина Дечани ипоједини њихови кругови, желе да направе један транзитни међународни пут који биповезивао овај део Косова и Метохије са Црном Гором, са општином Плав која је већиномнасељена Албанцима, иако је по законима Косова, по закону о специјално заштићенојзони који су међународни представници издејствовали, забрањена било каква врстаизградње индустријских објеката али и транзитних путева у непосредној близиниМанастира. Дакле то је став свих представника ЕУ и америчке амбасаде на Косову.Међутим опет имамо константна настојања да се то уради и хоће да нас доведу доједног свршеног чина, да се направи пут и с једне и с друге стране заштићене зоне, азаштићена зона је једна од највећих, практично скоро 600 хектара земље. То је даклепростор где не сме ништа да се ради без посебних сагласности да се не би нарушиоизглед околине Манастира. То је јако значајно и боримо се да то остане у косовскимзаконима али постоји опасност да једнога дана они једноставно укину те законе иповластице које је наша Црква добила захваљујући нашој дугогодишњој борби даостваримо своја права“ истиче отац Сава.  Дечански Игуман каже да братство Манастира Високи Дечани тренутно броји 22 брата уманастиру: монаси и 4 искушеника и да тренутно имају два нова кандидата заискушенике:  „Дакле број се сада повећава, можда нас и буде 24 ускоро, Боже здравља. Колико год,важно је да живимо у миру, слози и љубави, имамо све више посетилаца, гостију,нарочито наших ходочасника, тако да су недељом и празником наше Литургије заистајако посећене. Имамо много наших људи који долазе, много више него икада раније, чак иу периоду пре рата, што је прилично охрабрујуће“ радосно истиче отац Сава.  Игуман Високих Дечана посебно наглашава да је Косовски завет оно што извире изсамог Јеванђеља и да он није нека нова идеологија или неко претварање вере у српскуетно идеологију већ да је Косовски завет наш аутентични израз и доживљај  Јеванђеља:  
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  „Косовски завет је у нашем народу остао упамћен, не само као историјски догађај,него пре свега као један избор између царства земаљског и царства небеског.Свети Цар Лазар ишао је у бој  да брани своју земљу а не да убије себе на КосовуПољу. Ишао је да победи, да одбрани земљу али је био спреман и да положи својживот. Он је желео да одбрани своју земљу, светиње, свој народ и био је спреман даположи живот за свој народ. Он је дакле имао избор и могао је да претпостави својнеки лични интерес и да направи договор са турским султаном, да видећи њиховумоћ и силу преда ову земљу и овај народ другој држави, другој власти. Међутим онје ишао и против јачег противника са чврстом вером у Бога. Он је пострадао и тањегова жртва је остала забележена у народном сећању и пре свега у сећању нашеЦркве као пример опредељења да је за малена земаљско царство а небеско сада идовека. И заиста, да је Лазар био само један обичан владар и Кнез, остао би забележенкао такав, као многи владари и кнежеви у Европи тога времена. Међутим, он је ипакСвети великомученик Кнез Лазар, који вековима надахњује својим примером и зато се иокупљамо на Видовдан, управо да би смо обновили то сећање и то опредељење. Да увеки у свако време треба да будемо свесни да се цео наш живот креће у избору измеђупролазних и приземних интереса овога света и Царства Божијег“.  

  Отац Сава је истакао да је Царство Божије пре свега у нама и да га задобијамо обновомлика Божијег у себи: трудом, покајањем, молитвом, променом начина размишљања иживота - и да се на тај начин ми опредељујемо за Царство Божије које је већ овде исада:    На жалост, сада живимо у времену кад су неки наши политички представнициспремни да се одрекну онога што вековима наши преци никада нису ниразмишљали ни помишљали да жртвују - а то је Косово и Метохија“    „Кроз Свету Литургију, кроз живот наше Цркве, кроз љубав, праштање, доброчинства исолидарност са онима који страдају пројављујемо и показујемо Царство Божије и то је тајизбор у сваком времену. То није само нешто на пољу политике иако се врло много односии на оно што се дешава у нашој историји. Наш народ је много пута у својој историји био уприлици да бира између тога да изабере један лакши или тежи пут. Тако је било и 1914.године. Прошле године смо прославили стогодишњицу велике победе у Првом светскомрату која, на жалост, није достојно обележена онако како је заслужила, што показује дасмо великим делом изгубили много тога од идеала људи тога времена. Србија је 1914-ебила у готово безизлазном положају, исцрпљена балкансим ратовима, осиромашена,против ње су биле велике царевине, али она није ушла у рат са једном сулудом намеромда се самоуништи, већ да се брани и сачува своје достојанство и нико није могао ни дапомисли да ће српска војска само 4 година касније победоносно ослободити не самоСрбију него и остале српске земље и бити победнички дочекана широм, касније,краљевине СХС односно Краљевине Југославије и бити један фактор обједињавањаљуди. Постојала је та жеља да сви Јужни Словени који су вековима живели под страномокупацијом буду напокон заједно у једној држави. Тако да је српски народ увек носиоједан слободарски дух, дух опредељења за Царство Божије и имао је ту једну наду“.  Отац Сава подсећа да српски народ кроз историју у најтежим ситуацијама никада нијепосустајао и никада се није предавао дефетизму.  „На жалост, сада живимо у времену кад се неки наши политички представниципредају дефетизму, гледају и сувише земаљски, гледају и сувише логиком овогасвета и онда су, тога ради, спремни да се одрекну онога чега наши преци никаданису били спремни да се одрекну и да жртвују, онога што вековима наши прециникада нису ни размишљали ни помишљали да жртвују - а то је Косово и Метохија“истиче отац Сава и додаје:    Заиста је сулудо помислити да ико има право и да му може пасти на памет да потпише иприхвати предају Косова и Метохије зарад, наводно, неке боље будућности, а са другестране да се одрекне онога што ни по уставу ни по Јеванђељу нема право да уради    „Косово и Метохија јесте тренутно окупирано, јесте тренутно под једном страном влашћу.Ми не негирамо Албанцима који овде живе њихово право да овде живе, њихову слободу,као и свим другим људима на свету који треба да живе, али не смеју ни они то право данегирају нама и не смеју да негирају нашу историју и наша легитимна права, међународна права и законе који дефинишу, хвала Богу, код многих земаља у светуКосово и Метохију као део Србије без обзира што ми овде немамо све елементе нашевласти. И зато је заиста сулудо помислити да ико има право и да икоме може пастина памет да потпише и прихвати предају Косова и Метохије зарад, наводно, некебоље будућности која је потпуно неизвесна и са друге стране да се одрекне оногашто ни по уставу ни по Јеванђељу нема право да уради.  
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  Дакле ми не тражимо никакве ратове никакво жртвовање људи и Црква то сталнопотврђује кроз одлуке Светог архијерејског Сабора које су врло јасне: Какводељење Косова и Метохије?! Па то је подела Србије!    Уколико се ми одрекнемо Косова и Метохије, уколико нас неко натера да миреферендумом или како год – потврдимо као народ ту одлуку неких политичких власти итих који то планирају или желе, у том случају ћемо као народ понети једно колективнопроклетство    Неки су хтели да поделе Косово и Метохију између Србије и Албаније и тиме да сепростори где живи већина Срба на Косову и Метохији нађу заувек на просторимаједне земље у којој ускоро не би било никаквих трагова српског постојања, где бисве наше светиње и све што остане било заувек отуђено од нашег народа по првипут у својој историји. Зато је то јако озбиљно питање и зато то није политика као штонас неки оптужују да се ми бавимо политиком, него то је једно опредељење заЦарство Божије. Јер уколико се ми одрекнемо Косова и Метохије, уколико нас неконатера да ми референдумом или како год – потврдимо као народ ту одлуку некихполитичких власти и тих који то планирају или желе, у том случају ћемо као народпонети једно колективно проклетство. И ту је Црква заправо главни стуб једногхришћанског отопора који подсећа и апелује на савест и апелује на народ да останемохрабри и да покажемо солидарност, а Бог ће нас погледати, као што нас је погледао и уПрвом светском рату, као што нас је погледао толико много пута у историји и даће намда сачувамо достојанствено као један народ Божији пре свега. У противном бићемопретворени поново у једно племе на маргинама историје које ће се изгубити у једном„Мелтинг поту“ светске глобализације и где ћемо изгубити све елементе наше традиције,нашег идентитета. Једноставно неће више бити ни наслеђа Светога Саве, нећемо битионо што смо били и нећемо моћи да сачувамо оно предање које су нам оставили нашипреци.  Зато је Црква ту да нас стално на то подсећа. То није никаква митологија, то нијеникакав национализам, то је све засновано на једном Јеванђељском опредељењу зацарство Божије, а земаљска Царства су била и пролазила. И проћи ће.  Очување овихсветиња и нашег народа пре свега је наш главни интерес и као Црква пре свега смо туда будемо чувари тога и ми овде и сви верници, свештеници, Епископи наше Цркве гдегод они били по целом свету, сви они заједно стоје на том једном заједничком фронтуочувања нашег духовног идентитета и лика Христовог у свима нама“ истакао је отацСава Јањић.  

  О италијанској хуманитарној организацији Amici di Decani  Отац Сава каже да су  Amici di Decani&#160; организација коју је формирао италијанФранческо Скарфи пореклом са Сицилије из Сиракузе:  "Он је одушевљен једном посетом Манастиру Високи Дечани одлучио да постанеправославан и то не само православни хришћанин него и монах. И он је замонашен овдеу Манастиру Високи Дечани. Он се бави хуманитарним радом и већ годинама са томорганизацијом коју сачињавају бројни наши пријатељи из Италије међу којима су некизначајни интелектуалци, професори, бивши официри који су били овде раније, паргенерала, дакле врло угледне личности које својим ауторитетом и прилозимаомогућавају да се прикупе одређена средства за помоћ људима. Посебно је достаурађено последњих пар година на плану организовања операција за децу са Косова иМетохије којој је била потребна посебна медицинска помоћ у Италијанским болницама.Имамо и доста добар одзив њихових волонтера. Велико пријатељство у италијанскомнароду имамамо, много смо пријатеља стекли и та организација пре свега повезује насса једним народом који је по много чему близак нама и то је један много леп примерсолидарности који охрабрује" - поручује Игуман Високих Дечана архимандрит Сава(Јањић).  (Радио Источник, Тв Храм)  
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