
СВЕТИ САВА 

И стигао је .Први снијег ове године.Стојим крај прозора и посматрам га са дивљењем.Како је само 

достојанствен,како само без трунке срама и без допуштења почиње да влада природом.Понекад  пожелим да и ја 

имам толику храброст да урадим све што пожелим,да питам све што ме занима,да покушам да остварим све своје 

циљеве....али ипак није ни то лако:морамо да се носимо са посљедицама и да будемо свјесни да неће увијек испасти 

онако како смо очекивали.Почињем да се бојим да ћу завољети зиму,тако хладну и окрутну само због призора који 

се пружа испред мене,зато  огромном брзином,којом нисам очекивала,окрећем главу у супротну страну. 

„Наравно“, помислих у себи.То увијек радим каданемам довољно храбрости да се суочим са страхом, 

проводим сате и сате гледајући у икону Светог Саве. Има нешто посебно у томе,што ме смирује,даје ми потребне 

искре снаге да наставим да живим у овом времену у коме се налазимо. Ипак, да ли познајете особу коју не смирује 

сама помисао на живот и рад Светитеља? Ни ја. 

Прошле су двије године од када нас је бака напустила, али ја и даље имам осјећај као да је још ту.Међутим, то је 

дјелимично и истина, јер она живи и живјеће заувијек у нашим срцима. Прошле су двије године од када сам последњи 

пут чула да неко из дубине душе, са толико љубављу коју је само она пружала, говори управо о Растку Немањићу. И 

сада могу да чујем њену реченицу са којом би започињала сваки пут  једну нову причу: „ Свети Сава је наша вјечита 

прича, никада до краја испричана..“ Затим би настављала: „ Православни Хришћани га,чедо моје ,називају српским 

принцем, јер као што сам ти прошлог пута рекла, он за наш народ има значај који кад га упоредимо и са великим 

владарима других народа, сија,задивљује и добија поштовање од странаца, док сваком Србину даје понос и заклон, а 

тражи покорност и послушање...“ Моја бака је заиста била мудра жена, поштована од својих савременика.Тако 



сам и икону коју управо гледам добила од ње на поклон.На полеђини је била залијепљена картица на којој је 

препознатљивим рукописом било исписано: „ Живот овога Просветитеља и Учитеља нека ти служи само на наук“. 

 Много тога сам научила из њеног приповједања.Његова велика и снажна личност,богато знање, тиха нарав и 

апостолски живот који је водио остављали су јак утисак на све који су га знали, не само у његовој земљи, већ далеко 

ван њених граница. Није се заносио, нити одушевљавао успјесима свога оца, јер су за њега царство и богатство, слава 

и њен сјај били сјенка земаљског живота. Цијели живот Сава је провео учећи људе шта је права вјера,тврдећи да су 

исправност живота и добра дјела узалудни без посвећења и праве вјере у Бога.Полако почињем да схватам колико 

смо заправо, чак и ми дјеца, учинили грешака, колико пута смо урадили нешто не размишљајући о исправности тог 

дјела, а на крају се многи од нас нису ни покајали за све те ружне и неисправне  поступке које су чинили у 

прошлости. На нама остаје да нашим потомцима, као што су то радили наши стари ,пренесемо и очувамо српску 

вјеру, српске славе и Светог Саву! 

 Иако је више од седам вијекова прошло, значај и величина Светог Саве се не губи, већ напротив, он је и послије 

смрти учио народ, ширио православну вјеру и чиниће то све док буде нас, Срба, српског народа! 
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