
Проповед на 5 декември, празника на свети 

преподобни Сава Освещени 
 

Като духовни слънца на невеществения небосклон на Царството Небесно 

сияят светите отци и наставници на четвъртото столетие. Това е време на 

небивал и ярък духовен разцвет, време на духовен труд, неуморна проповед в 

разяснение на Христовите истини, време на велики аскетически подвизи. 

Многоброен е сомна на отците от този „златен век“ на християнското 

богомислие. Сред тях като ярка звезда сияе великият кападокиец Сава, 

духовният наставник на отшелниците в Палестина, наречен „Освещени“, 

защото приема йерейски сан. Ученик на свети Евтимий Велики, прочутият 

аскет и близък на прославения Теоктист, свети Сава от ранна възраст 

проявява такава ревност за духовен живот, такова отдаване на подвизи в 

Христа, че Бог му дава дар на чудотворство. Така той влиза в пещта, където 

един брат е оставил да съхне наметалото си, влиза при запален огън, след 

като се прекръства. И Бог сторва чудо, както при тримата момци в огнената 

пещ. 

Заради строгия си равноангелен живот, Сава е наречен от свети Евтимий 

„млад старец“. На 35 годишна възраст Сава се уединява в Йорданската 

пустиня, в манастира на прочулия се с добродетели свети Герасим 

Йордански. Там свети Сава се усъвършенства в пост и молитва. Укрепен от 

Божията благодат и съзрял в духовни подвизи, свети Сава е доведен от ангел 

в пещера при изсъхналия Силоамски поток. Там той се подвизавал в 

усамотение, докато постепенно, привлечени от духовния му живот, мнозина 

пустиножители населяват долината. 

Получил наследство след кончината на майка си, свети Сава строи 

манастри и болници, а величествената обител, известна с неговото име, е 

край пещерата, където се е подвизавал Йерусалимският патриарх, поставил 

официално свети Сава за наставник на всички отшелници в Палестина. 

Съвършен аскет и постник, свети Сава поучавал със слово и дело как да се 

достигне до духовното небе. 

Той предава Богу Дух, на Когото усърдно е служил от младини, предава 

Богу дух през 533 г. на 94 годишна възраст в пещерата, безмълвна свидетелка 

на многобройните му подвизи. 

Чак до завладяването от арабите, Саваитската света обител е блестящ 

духовен център и средище на монаси, осветили се Богу по стъпките и 

уставите на свети Сава. 

Когато четем за неговите подвизи, за неговия съвършен живот, се питаме 

какво общ има между него и нас – разглезените и съвършено неспособни за 



подвизи съвременни християни? Колкото е отдалечено небето от земята, 

толкова е възвишен и непостижим за нас съвършеният в добродетел живот на 

свети Сава и древните отци. 

Общото между нас и тях, онова, което ни свързва, онова, което ни прави 

една Църква, условно разделена на тържествуваща, небесна, и войнстваща, 

земна, - общото е Христос – Главата  на Църквата и Неин Крайъгълен камък. 

Обща е нашата вяра в Христа, такава , каквато е изповядвал свети Сава и 

каквато изповядваме ние. И тази вяра ни учи, да прибягваме до молитвеното 

застъпничество на светиите, да не забравяме техния живот и да се молим 

горещо на Бога, да възпълни недостигащото, Бог да покрие нашата немощ. 

Защото в страшно и лукаво време живеем, време, за което древните светии са 

се молели да не видят с очите си. 

И знаем, че по присъщата си благост и дръзновение, те не спират да се 

молят за грешния свят, за избавление от ширещата се поквара, зловерие и 

извращение, за спасението на децата, които са най-уязвими от тоталния срив 

на морални ценности. 

Господ да ни укрие в тайното убежище на Своето спасение, по моливите 

на Майката Божия, на свети Сава Освещени и всички Свои светии. Амин! 

Честит празник! Божието благословение да е с всички вас. 
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