
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Велики дан, Видовдан, браћо и сестре! Велики дан за цео 
српски народ, ма где да се ко налази. Дан који обједињује српски род 
у обадва света, и оне у Небеској Србији и ове у земаљској Србији. Дан 
када је свети наш кнез Лазар изабрао оно што је вечно уместо оног 
што је пролазно. Дан када се определио за Царство Небеско јер је 
земаљско за малена царство а Небеско увек и довека. 

Тим својим опредељењем, том свесном жртвом коју је свети 
Кнез принео на олтар слободе и своје отаџбине заједно са својим 
витезовима - тај његов завет јесте оно што је наш народ очувало у 
пет стотина година турскога мрачнога ропства. Тај завет косовски, 
завет лазаревски, завет видовдански, и данас окупља Србе на свим 
меридијанима, и данас он у нас удахњује нову снагу, нови дух, нову 
наду да је страдање, ма колико да изгледа неиздрживо, да је 
привремено и пролазно а слава која за тим долази од стране Бога 
јесте вечна.  

Данас, на данашњи дан, годинама смо били на Косову и 
Метохији, у светој Грачаници и на светом Газиместану. Више тамо 
нисмо. Онако као што је у данашњем Светом Јеванђељу речено: „Ако 
Мене прогнаше и вас ће прогонити“. И ми се радујемо што се и над 
нама данас испуњава Јеванђеље Христово. „Али се не бојте мало 
стадо јер је воља Оца Вашега Небескога да вам дарује Царство“. 

Уместо да смо на Косову, тамо где је одиграна Косовска битка, 
ми смо Косово донели у себи и са собом овде у околину Београда, 
овде у Барајево. Оно је у срцима нашим, оно је у душама нашим, оно 
је на уснама нашим, оно је у свести нашој и тамо где се ми 
окупљамо, тамо је и Косово.  

Косово је свуда где српски народ страда а Видовдан је сваки 
дан, јер се свакога дана ми опредељујемо за Царство Небеско или за 
царство земаљско. Сваки од нас је позван, сваки од нас је добио 
књигу од Свете Богородице у којој се поставља та дилема пред нас: 
коме ћемо се приволети царству? Благо ономе ко се свакога дана и 



свакога трена својим животом, својим мислима, својим речима, 
својим делима опредељује за оно што је вечно, за Царство Небеско. 
Онда ће га и наследити. А они који се опредељују за царство 
земаљско, они испод барјака крсташа Бошка Југовића и светога 
Кнеза прелазе под барјак Вука Бранковића. 

Нека би дао Бог да нико од нас, да нико од нашега народа не 
крене оним путем којим је Вук Бранковић своје оклопнике повео и 
завео за Голеш планину. Јер тешка је клетва Лазарева - ко не дошао 
на бој на Косово… - и даље сви ви знате, не морамо да понављамо 
сваку реч.  

Нека би Господ молитвама светог кнеза Лазара, светих 
витезова његових, мученика косовских и оних мученика који су од 
Косова кроз векове страдали животима својим, опредељивали се за 
Царство Небеско за време турскога ропства - јер српски народ 
никада није мировао, покушавао је много пута да се ослободи али, 
када је била Божја воља, јавио се један Карађорђе, за њим један 
Милош и после тога Бог је даровао и ослобођење. Али ослобођењем 
страдање није престало. Дошли су Балкански ратови, дошао је Први 
светски рат, Други светски рат, ратови деведесетих година где су 
такође Срби страдали и опредељивали се за Царство Небеско.  

Многи мученици и новомученици српски данас се радују са 
Светим кнезом Лазаром у Царству Небескоме и моле се за нас, за нас 
данашње земаљске Србе који смо још овде, да не издамо њихову 
идеју, да не издамо њих и њихов идеал, њихову веру Православну, 
него да будемо спремни да за ту веру и по тој вери живимо и ако 
треба за ту веру да и живот свој положимо. То је порука Видовдана, 
то је порука Косова и Метохије, то је порука Небеске Србије 
земаљској Србији.  

Има ли нас у земаљској Србији који чују ову поруку? Да ли су то 
само они који су данас овде, или и они који због одлуке да Видовдан 
није државни празник данас морају да раде за кору хлеба? Данас је 
требало да буде Српски Велики Петак, а на Велики Петак се не ради, 
да цео народ буде на молитви мислима, молитвом и делом са 



Светим кнезом Лазаром. Али очекујемо да ће и тај дан доћи. И ово 
ће проћи, а Господ да даде милост Своју, да буде милост Његова на 
нама као што се уздасмо у Њега, као што је био са светим кнезом 
Лазаром и осталим светим мученицима и новомученицима нашим.  

Са тим мислима, браћо и сестре, са том молитвом Богу и 
Небеској Србији ја данас свима вама честитам: „Срећан празник 
Видовдан!“ И желим да сви истрајемо на нашем опредељењу као што 
је свети Кнез истрајао на Косову пољу, на Газиместану; те да бисмо и 
ми када пођемо одавде, нашли се и тамо у Небеској Србији где се он 
налази са својим светим витезовима, са браћом Југовићима, са 
Милошем Обилићем и осталим угодницима Божјим из рода нашега, 
да са њима и са свима светима и ми славимо Оца и Сина и Светога 
Духа кроза све векове и сву вечност. Амин! 

Срећан и Богом благословен празник! 


