Селаковић и Гујон честитали Савиндан
уторак, 26. јануар 2021.

Министар спољних послова Никола Селаковић и француски хуманитарац Арно Гујон
честитали су дан Светог Саве, истичући да је светосавље филозофија живота и систем
вредности око којег се окупља читав српски народ, као и да нам је Свети Сава оставио
наук да се држава и колективна срећа не могу градити без духовности и националних
вредности.
У видео снимку на Твитер профилу Министарства спољних послова, Селаковић је рекао
да учење и завештање Светог Саве, светосавље, није само верски, политички или
национални концепт већ филозофија живота.
Навео је да је Свети Сава, поред свега што је био, био и први велики српски дипломата
заслужан не само за учвршћивање српске православне духовности већ и за политичку
консолидацију средњовековне Србије у 13. веку.

{youtube}_Wt14zD4nDQ{/youtube}

Зато је Свети Сава, истиче Селаковић, остао недостижни узор свима који желе да се баве
јавним послом на корист српске државе и народа.
„Био је највећи српски духовник и велики политичар, а наук који нам је оставио гласи да
се држава, као и колективна срећа не могу градити без духовности и националних
вредности", рекао је Селаковић.
Истакао је да су то принципи којих и данас, после више од осам векова, треба да се
придржава сваки припадник нашег народа.
„Драга браћо и сестре, драга децо, чувајте српско име, културу, традицију. Чувајте наш
прелепи српски језик и ћирилицу. Срећан нам Савиндан", додао је Селаковић.
Француски хуманитарац Арно Гујон, вршилац дужности директора Управе за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону каже да је светосавље систем вредности око којег се, као
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око духовне вертикале, окупља читав српски народ.
„Светог Саву прослављају Срби у матици, али и свуда широм света, свуда где је српски
идентитет потребно чувати и потхрањивати", рекао је он.
Истакао је да је важно да имамо свест о томе да је српски народ јединствен и недељив и
поручио да је важно да чувамо и негујемо српски идентитет, језик и културу, посебно тамо
где Срби живе далеко од своје отаџбине где због губитка физичких, а понекад и духовних
веза са матицом постоји већи ризик од утапања у тамошња друштва.
„Нека дан Светог Саве, који је празник свих нас, буде и надаље оно што спаја и везује
целокупно српство", рекао је Гујон.

Извор: Танјуг
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