
Данас славимо Савиндан, у веома тешкој ситуацији за целокупан род људски. Како нам је 
здравље и образовање увек актуелно, а чини нам се у последње време, свеприсутно у 
мислима и комуникацији, још једном ћемо се осврнути на ову тему. Текст није свеобухватан, 
већ служи као подстрек за даља истраживања. Чини се да као да оскудевамо у грађи, али 
заправо се нисмо довољно бавили истраживањем живота и рада Светог Саве. Ради се заиста 
о свестраној личности, који није живео за себе, већ за друге, за народ, за будућност. 
Академик Матија Бећковић је у једној светосавској беседи рекао: 
 
"Свети Сава је симбол свих српских тежњи ка добру. 
Било је Срба и пре Светог Саве али је Свети Сава при Србин који је знао ко је. 
Било је и пре Немање српске државе и пре Светог Саве српске цркве, али је Немања постао 
оснивач српске државе, а Свети Сава духовни отац српске цркве. А та црква и та држава биле 
су такве да од њих и њихове славе српски народ живи до данашњега дана и што је бивао 
угроженији више се поносио својим наслеђем и чвршће држао темеља свог народног и 
духовног бића. 
Било је манастира и пре Хиландара, али је Хиландар постао најдоњи камен нашег духовног 
постојања. 
Било је писаца и пре Светог Саве и то стотинама година уназад, али је Свети Сава први 
српски писац коме знамо и име и презиме ,а све што му је претходило у њему се поново 
родило и препородило. 
Било је молитви и пре Светог Саве али је прву молитву на српском језику написао Свети Сава 
и доказао да је молитва свака поштена мисао и свака јасна реченица. 
Било је и пре Симеона и Саве и очева и синова ,али су њих двојица постали Света двојица 
прелазећи пут од оца до Свеоца и Оченаша. 
Било је деце и пре Светог Саве али ни једно није „заволело Бога као што је он заволео нас 
„идући од Растка, храста, Раса, до Христа, небеског градитељства и небеског држављанства. 
Овај највећи појединац, стуб српске културне и моралне свести, који се „одрекао свега да би 
стекао све“ извадио је прву личну карту српскога народа с веродостојним портретом, 
својеручним потписом и печатом, да знамо и ко смо и чији смо и коме припадамо." 
 
Ради на себи да би живео за друге. Што се више изградиш, то ћеш боље служити. Ово може 
да буде применљиво у свачијем животу и у сваком послу (струци). 
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