
Светлост Светосавља у мени 
 

  Чудесне једне ноћи поновно рођење доживео је један младић, који је већ ујутру 

постао одрастао човек, велики мудрац чудесних моћи.Та чаробна ноћ изнедрила је 

светитеља и просветитеља  који ће променити свет и свест људи. 

   Свети Сава кренуо је божијим путем, а ми смо кренули за њим, јер је то једини 

начин да изађемо као победници у овом суровом свету где се цене погрешне вредности. Да 

би се изборили треба да пратимо Светог Саву, који нам је показао право значење речи 

жртва. Оног који је толико тога урадио за савој народ, који нас је учио правим 

вредностима као што су искреност,поштење,верност,доброта, оног који се одрекао свега и 

цео свој живот посветио Богу. Свети Сава, понос свих Срба, путовао је, приповедао и 

својим изузетним делима купио царство небеско. Залагао се за слогу,мир,љубав,мирио је 

људе,помагао им. Никада није одустајао од својих циљева,иако му  је понекад било 

потребно много воље и труда. Сава нас и даље безуморно позива да следимо њега, да 

корачамо поносно његовим стопама,  ка његовом извору ,да истрајемо и да се боримо за 

православље и доброту,баш као што је и он чинио. Позива нас да наставимо тамо где је он 

стао. Говори нам да ако скренемо са правог пута никада није касно да се вратимо на исти, 

јер свако некада може да погреши. Учио нас је да је важно схватити своје грешке и 

исправити их. Много нам је дао,а за узврат је тражио само једно, да никада, ни по коју 

цену душу не изгубимо, јер од тога неце бити никакве користи. Свети Сава је по мени 

највећи човек у српској историји, неко ко нам је продубио свест и захваљујући коме 

можемо да се одупремо лошим људима, који не газе ка Савином врху,и њиховим лошим 

делима. Сава је неко чије речи допиру тачно до срца. Када читам о њему неретко кроз мене 

продје језа, због његове безусловне љубави,чињења и жртве коју је дао за наш народ.  

   Свети Сава,никада неће бити заборављен, јер он живи у свима нама и свакодневно 

нас изводи на прави пут. Па чак иако се деси некада да  кренемо погрешном страном Сава 

ће бити светлост у мрачном тунелу кроз који ће нас спроводити све док опет не кренемо 

правим путем. Ако верујемо у Светог Саву, и ако верујемо њему и чинимо оно што смо од 

њега  научили бићемо срећни, задовољни, изнад свега-бићемо прави људи. 
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