
                                      Слава се не наслеђује, она се стиче 
 
 Својствено сваком човеку је да се током живота оствари у нечему, да буде 
богат, познат или славан. Ретки су људи који не теже томе. 
 Особа која је оличење кротости, смирености и доброте и која није желела 
бити славна је Растко Немањић-Свети Сава. Он не само да је истакнута, 
историјска, већ и најбитнија црквена и, уопште, културолошки значајан лик 
нашег народа. То је најсјајнија звезда у сазвежђу славних. Рођен је у богатству, 
раскоши и пред њим је био припремљен пут славних, пут владара једног народа. 
Међутим, Расткове жеље су сасвим другачије.Он одбацује понуђену славу свога 
оца.То је кротак младић жељан духовне власти и подвига. Његова душа се жели 
остварити у нечему о чему је највише читао и само замишљао о манастиру. 
Напокон остварује свој сан. Оставља најмилије и жртвује се да вечно служи Богу. 
Заветује се на сиромашство и племенитост. Тиме Сава преузима обавезу 
помагања другим људима и остварењу српске културе на један виши ниво. 
Трудио се да просвећује свој народ отварајући школе у оквиру манастира. Залагао 
се и учио их основним моралним вредностима, пре свега добру и поштењу. Зато 
га сада с пуним правом зовемо српским просветитељем. Сава није само 
просветитељ, већ и исцелитељ, писац, па је и први српски књижевник.Највећи 
допринос остварује у области цркве. Извојевао је аутокефалност српске 
православне цркве и постао њен први архиепископ. Заједно са оцем, који се 
замонашио, гради или обнавља светиње, наше најлепше манастире и тиме 
поставља темељ изградње српске средњовековне културе. Ствара задужбине и 
трајно оставља дела којима се сви диве. Утемељује српску духовност и тако 
оставља развој наше културе и историје. Својим делима он не само да је стекао 
славу, већ постаје мит српског народа. 
 Мало је речи, песама, прича и дела којима желимо указати на његов значај 
за нас.После његове смрти, он постаје и чудотворац и духовна подршка 
напаћеним Србима под турском влашћу.Спаљивање његових моштију нису могли 
уништити светитеља. Тако је Свети Сава показао како обичан човек се може 
уздићи до савршенства и стећи вечна непролазна слава. Вечна му слава! 
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