
Благословени благом Савиним 

 

          Над Србијом, над земљом маленом, храбром, плодном, надвио се облак 

тамни, љути... Не да знању ни да пређе камениту границу, зауставља га, чува у 

људским рукама мачеве, оружје, а у срцу клетве, псовке, зло... Кад одједном, 

изненада, крајем дванаестога века, поче сиви облак да попушта, да нестаје, да 

пропушта сунчеве зраке, да пропушта благе речи, веру у Бога, у вечни живот. И 

гле... Коњаници неки јашу стрмом планинском стазом... То су монаси, уморни, 

изгладнели, испостили се... А на челу колоне... један младић, у лепом, скупоценом 

оделу, златне коврџаве косе која пада на рамена, високог чела, паметног погледа, 

али господског држања... Растко Немањић.  

          На челу колоне је Растко Немањић. Куда се упутио? Пошао на Свету Гору, да 

Богу буде ближи. 

„Ко удара тако позно у дубини ноћног мира 

На капији затвореној светогорског манастира?“ 

 (Војисав Илић) 

То је Растко Немањић. Оставио је благородне родитеље, своју земљу, двор, трон и 

златну круну... и упутио се на небеске путеве, на путеве мира, слоге, љубави, 

молитве, искушења... Мудар младић, коме је на двору све било доступно, раскошан 

живот, књиге, богатство, све оставља, окреће леђа, не окреће се више и жели нешто 

друго, нешто више... Жели да живот проведе у манастиру, међу духовницима, 

монасима, да га проведе у молитви, надајући се да ће српски народ бити у милости 

пред Богом, да ће живети боље, да ће учити, да ће живети у знању и учењу, а не у 

беди и незнању. Као духовник, испосник, проповеда веру, учи српски народ и 

српску децу, саветује, прича, опомиње... Његов благи лик и поглед, његове благе 

речи, осуђују мач и борбе, проливање крви. Он се залаже да се Срби боре знањем, 

да се не освајају територије јер тада народ гине, него да се граде цркве и 

манастири, да се људи уче вери и праштању. Његова мудрост и упорност, његова 

борба за добробит српског народа је наш прави благослов, као да га је сам Бог 

послао међу Србе. Његово благо је његово племенито срце, његов бистар ум који 

презире новац, злато, дукате и свилу, а узима у наручје право благо да га као семе 

посеје међу Србе и међу српску децу... Право благо: правду, знање, просвећеност, 

веру нашу хришћанску, топлу душу и лепу реч, да живимо као браћа, да се волимо 

и поштујемо, да помажемо, да учимо и напредујемо, да волимо нашу лепу Србију и 

цео српски народ... Хвала ти, Свети Саво! Схватила сам шта је право благо, да се 

оно очима не да сагледати, да се може осетити и у душу и срце наше усадити. 

Нису могли Турци да га униште иако су хтели. Спаљивањем његових моштију 

расејали су пепео по целој Србији. Из тог пепела никли су још бољи српски синови 

и кћери, научени Савиним поступцима, речима и делима. 

          Свети Сава је жив, још је међу нама. Жив је, јер такви не умиру. Његов лик и 

његова дела живе у нама, његова топлина и његово учење. Њега се не сећамо само 

јануара месеца, он је увек међу нама, чува нас, опомиње и учи... Учи нас кад год 

уђемо у цркву или у школу... Сад нас греју само иконе са његовим ликом, слике са 

његовим ликом на зидовима учионица, песме и приче, као и назив неког места које 

носи Савино име... Заслужио је... И много више од тога... 

Лена Јелић 7/1 


