 Растко Немањић је рођен око 1175. године1 као трећи син српског великог

жупана Стефана Немање и његове супруге Ане. Савини биографи у
хагиографском стилу наводе да су супружници Растка добили после дугог
прекида у рађању и да им је због тога најмлађи син био нарочито драг.
 Када је напунио 15 година, Растку је Стефан Немања поверио на управу
хумску област (Хум или Захумље). Године 1190, када је Растко имао
петнаестак година, Хум је био одузет Немањином брату Мирославу.
 Године 1191, кад је имао око седамнаест година, Растко је отишао на Свету
гору, један од најзначајнијих центара источноправославног монаштва, са
намером да се замонаши. Различити извори на разне начине описују овај
догађај. Савин приказ догађаја који је изнео у Житију Стефана
Немање скроман је и суздржан. Са сваким нарендим извором приповест је
постајала опширнија, детаљнија и драматичнија.
 У Ватопеду, који је био Савин дом наредних седам година, Сава се искрено
посветио монашком животу. Ту је он свакако имао прилике да се ближе
упозна са различитим делима грчке богословске и црквеноправне
књижевности. Рани боравак на Светој гори имао је значајног утицаја у
формирању Савине личности. Ту се формирала његова религиозност и
његово схватање хришћанства и ту је пронашао узоре на основу којих ће
организовати манастирски и црквени живот у Србији. Света гора је током
читавог Савиног живота остала његов други дом.

После извесног времена
боравка у Ватопеду код
Симеона и Саве се јавила идеја
за оснивањем српског

манастира на Светој гори.
Њихова почетна замисао
сигурно је била да тај
манастир буде саставни део
Ватопеда Почетком 1198. Сава

је у Цариграду за то добио
сагласност Алексија III
Анђела. Монаси других
светогорских манастира нису

били задовољни оваквим
развојем догађаја јер су
сматрали да ће Ватопед
добијањем Хиландара исувише
ојачати. Обнова Хиландара је
брзо напредовала и већ
средином године у њему је

отпочео монашки живот. За
првог игумана Сава и Симеон
су одредили монаха Методија,
свог оданог сарадника[17].
Истовремено су позвали

Стефана Немањића да и он
постане ктитор манастира
тако да је Хиландар био под
покровитељством три члана
српске владарске породице.

Након дипломатске мисије у којој је издејствовао аутокефалност Српске цркве,
Сава је морао да приступи њеном организовању. Тај задатак је ставио пред
њега читав низ проблема црквене, правне и политичке природе. На повратку у
Србију, Сава је прошао кроз Солун и Хиландар, где је провео извесно време у
приопремама свега оног што му је било неопходно за организацију цркве.

Сава је Српску архиепископију организовао у десет епископија са
седиштем у Жичи (која је била једанаеста епархија). Од ових епископија
три су претходно биле под јурисдикцијом Охридске архиепископије
(Призренска, Рашка и Липљанска), две (Стонска и Хумска) су се налазиле
на приморју, док је пет њих обухватало унутрашњост српске државе. За
седишта епископија бирани су најугледнији манастири на њиховој
територији.
После Хиландара, Сава је постао ктитор још једне самосталне монашке
установе, келије у Кареји. Током 1199. постао је ктитор још три светогорска
манастира: Каракале, Ксиропотама и Филотеја.
Као ктитор у Србији, Сава је био активан између 1206. и 1216. или 1217, и
после 1219. године. Под његовим руковoдством је живописана
Богородичина црква у Студеници, а у околини Студенице, у селу Савову,
Сава је основао тзв. Савине испоснице (Горње и Доње). Након Студенице
уследило је подизање Дома Спасовог, односно манастира Жиче. Завршни
радови, живопис и освећење обављени су након што се Сава као
архиепископ вратио из Никеје. Тада је обновио и подигао низ цркава по
Србији како би заокружио свој рад на успостављању аутокефалне цркве.
По узору на Лавру Светог Саве Освећеног у Сиону подигао је цркву Светих
апостола у Пећи. Учествовао је и у подизању Милешеве.

С правном проблематиком Сава се први пут морао упознати током свог краткотрајног
боравка у Хумској области (1190/91). Током боравка на Светој гори његова законодавна
делатност је била богата и разноврсна, јер је његову ктиторску активност у светогорским
манастирима морала да прати и правна, с обзиром да је морао потписивати уговоре о
куповини имања и слично. Оснивање манастира Хиландара пратио је велики број
различитих правних аката међу којима су били и Ктиторска повеља Симеона Немање и
Хиландарски типик. Сматра се да је Сава доста учествовао у изради ктиторске повеље
његовог оца.
Хиландарски типик представља унеколико прерађен превод типика манастира
Богородице Евергетиде. Карејски типик настао је пре хиландарског. Могуће да је Сава у
Карејској келији сам, или уз помоћ своје сабраће радио на изради Хиландарског типика.
Хиландарским типиком пренет је у српски манастир на Светој гори начин монашког
живота једног цариградског манастира, а касније ће он бити пренет и у Србију. С друге
стране, Карејски типик по својој црквенорпавној садржини, по свом формулару и правној
терминологији представља самостално законодавно и књижевно дело светог Саве.
После добијања самосталности за Српску православну цркву, Сава је
израдио Законоправило, зборник закона којим је утврдио норме тачности њеног
вероучења, исправног обављања литургијског живота и однос цркве и државе. Савин
избор правила која су уврштена у Законоправило, условљен је његовим идеолошким
опредељењем за симфонијски однос државе и цркве. Законоправилом је Србија добила
"кодекс чврстог правног поредка и постала правна држава" на основама грчко-римског
права у његовој византијској редакцији.



По повратку у Србију Сава је у Студеници израдио два правна акта — Студенички
типик, и вероватно допуну Немањиној ктиторској повељи са одредбама о
економској организацији манастира (касније познат као Закон светог Симеона и
светога Саве). Током Савиног боравка у Солуну 1220. настала
је Крмчија или Номоканон светог Саве. У питању је компилација састављена од
разних канонских зборника (Синтагма канона у 50 наслова патријарха Јована
Схоластика, Префотијевски номоканон у 14 наслова), превода одабраних
коментара канониста 12. века, Аристина и Зонаре, као и
превода Прохирона (Грађанског закона) цара Василија I Македонца. Номоканон
светог Саве је јединствени црквено-правни зборник који је имао великог значаја у
српској правној историји.



Организовање архиеписопије пратило је и издавање низа правних
аката. Хрисовуља светог Саве и брата му Стефана била је документарна
промулгација српске архиепископије и овај документ је познат само по кратком
изводу у рукопису Синтагме Матије Властара из 1453. године.



За развој српске средњовековне цркве изузетно је значајан Синодик
православља који је Сава изнео у оквиру своје беседе одржане у Жичи. Синодик се
састоји од два дела: у првом делу прихватају се све позитивно изложене одредбе
донете на црквеним саборима, док се у другом делу осуђују елементи неких
јеретичких учења (поједини научници претпостављају да је у питању богумилска
јерес). У овом документу се види колико је Сава пажљиво настојао да избегне било
какво богословско одступање од православног учења.
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