
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Данас браћо и сестре славимо Светога Саву, највећега сина нашег 
Српског народа. Овај празник данас слави цео Српски род, ма где да 
се налази у отаџбини, у расејању у дијаспори, на свих пет 
контитената, сви данас призивају у молитви Светога Саве нашега. А 
Свети Сава је присутан на свакоме месту где се његово име помиње, 
и где му се наш народ молитвено обраћа као своме Оцу духовноме, 
као своме родоначалнику, као своме заштитнику и посреднику пред 
престолом Господа Бога нашега. Данас је дакла општа слава, опште 
славље рода Српскога, али не само на земљи, него данас, много 
свечаније него што ми можемо да представимо и да спроведемо 
овај празник, слави се Свети Сава и на небу у небеској Србији.  

Данас Светоме Сави радује се цело небо, сви Светитељи Божији који 
су у години, а нарочито из рода Српскога који су потомци Светога 
Саве, Његова духовна чеда. Свети Сава је то заслужио, чиме? Целим 
својим животом који је посветио служби Богу и он који је био 
краљевски син, и имао је једну светлу будућност да постане Владар 
земље српске, он је све то оставио у својој седамнаестој години, и 
отишао у Свету гору да се тамо подвизава, да тамо преобрази себе, 
да прими Христа Господа у себе и у своју душу. Он који је имао све 
удобности на двору свога оца, отишао је тамо где није имао ништа. 
Постао је један велики сиромашак, један велики пустињак, који је 
босоног пролазио стазама светогорским, носећи понуде старцима и 
примајући благослове од њих. Он је чинио све оно чиме се данас 
Српски народ може поносити, и пред Богом и пред целим светом. 
Све што има велико, славно и свето у роду нашем све је од Светог 
Саве. Он је оснивач и Српске Православне Цркве и био је њен први 
Архиепископ, који је оснивач и Српске школе и Српске државе и 
Српскога правосуђа. И све оно што је велико и што је потребно 
једном народу, то потиче од Светога Саве.  

Много се о Светом Сави говорило за ових седам стотина година 
његовога живота и рада, много се писало, многе књиге су написане. 



Али никада није могуће обухватити све казати о Светоме Сави што 
би требало казати, што је он учинио. Како је Свети Сава то постигао, 
да један човек да тако нешто велико дели. Постигао је тиме што је 
преобразио себе, оформио по лику Господа Христа, живећи по 
Његововој Светој вери, по Његовом Јеванђељу, вршећи Његове 
заповести, и стекавши све врлине које је Господ донео у свом 
Јеванђељу и оставио Цркви својој. Тај начин живота, Свети Сава је 
оставио као пример роду Српскоме, свима онима који желе да иду 
путем спасења, да достигну живот вечни и Царство небеско као што 
је он то учинио. И он је свима помоћник и свима вођа. Зато се и 
пева у оном тропару данас, да је био вођа пута који води у живот. 
Једини је пут који води у живот, то је пут који је Господ Христос 
проходио, и којим су Свети Апостоли, Свети Оци и наш Свети Сава 
пролазили, путовали, и тај пут је остао за нас као пут који води у 
живот вечни.  

А Свети Сава је оставио не само пример, него и своју науку, и своје 
молитве роду Српскоме, зато га Срби често помињу у својим 
молитвама, призивају у невољи и Свети Сава је увек спреман за 
свакога да му помогне. Нарочито данас је празник и радост Српске 
деце. Јер је Свети Сава посебно обратио пажњу, обраћао на 
будућност, на Српску омладину, на децу, оснивао школе, јер је знао 
да без правога образовања, његов народ не може имати напредак 
ни у било чему другоме. Свети Сава се зове као први просветитељ 
Српски. Јер заиста он је тај који је први Српском народу јасно и 
гласно проповедао и дао науку, која је обезбедила живот вечни. 
Нема просвете без светитељства. Свети Сава је наш највећи 
Светитељ, и зато је и наш први просветитељ.  

Нека би Господ учинио молитвама Светога Саве и осталих 
Светитеља из рода нашега да и ми његови потомци данас у 21 веку, 
останемо на његовоме путу, на путу праве истините вере, да 
следимо његов пут, да не скрећемо са њега ни десно ни лево, да нас 
не заведу разне заблуде и јереси, које се данас шире у нашем 



народу, него да останемо верни ономе путу којим је ишао Свети 
Сава, оној науци којом нам је он учио, ономе Богослужењу које нам 
је он оставио, да би смо тако и ми били достојни његови потомци, не 
само по имену, него по животу и делу. И само тако браћо и сестре 
ако будемо радили, можемо имати наду када пођемо одавде, наћи 
се у Небеској Србији, тамо где се налази Свети Сава, сви остали Срби 
Светитељи до Светог Владике Николаја, и Преподобног оца Јустина 
и осталих мученика Српских, да и ми тамо са свима Светима 
славимо Господа Христа, са Оцем, Духом Светим кроза све векове и 
сву вечност. Амин! Нека вам је срећна и Богом благословена 
данашња слава, Свети Отац Сава! 


