
Он неће да влада, он хоће да служи Богу и свом роду

Једно од најзначајнијих имена српске историје, културе и цркве јесте име Растка
Немањића. Био је најмлађи међу браћом, а чиста и широка срца. Имао је два старија
рођена брата – Вукана и Стефана.

Велики жупан имао је многе планове за свог најмлађег сина. Али, кад је Растко
чуо, њега то није занимало. Он није волео журке и турнире, највише је волео Бога.
Родитељи су често размишљали како да га ожене, док је Растко сањао снове о
манастирима и црквама. Растко је много читао и учио о црквама, манастирима, о првим
свецима. Знао је многе молитве. Он није желео царску круну и раскош. Њега нису
испуњавали пун двор, храна и пиће. Он је тежио да живи у манастиру. Његове жеље
полако су постајале стварност. Искрене и праве жеље спремају се да се остваре. Време
је пролазило, Растко је једва чекао да остави царску ризу и да оде на Свету Гору. Много
тога је оставио, а много више добио. Тако је младић у манастиру Ватопед постао монах
и добио име Сава. Његова највећа жеља се остварила. Желео је само да служи Богу и да
буде Христов војник. Сава је отворио прве школе у манастирима, лечио људе, отварао
болнице. Његов живот ћемо памтити с љубављу према књизи. Он, не само да је читао,
него је и писао. Писао је о животу свога оца и разна црквена дела. Зато за Саву кажемо
да је био српски књижевник. Након смрти оставио је велику тугу свом народу. Тако је
Сава био прослављен као светац и чудотворац. Књижевност га је опевала у песмама.

Свети Сава је понос наше вере, наше нације. Његово име слави читава Србија.
Синоним је нашег постојања, наше историје. Мир који нам је дао заувек ће бити у
нашој души. Свети Сава ће увек живети у нама. Он је наш узор, наш једини спас.
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