
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Ево браћо и сестре, благодат Духа Светога сабра нас данас овде, у 
овоме дивноме храму Божијем, на овај дивни празник Светог Краља 
Милутина и по овоме дивноме времену које нам је Бог данас 
даровао. Ми смо данас овде да прославимо заштитника ове свете 
обитељи и заштитника братства светог краља Милутина, које овде 
постоји и ради у славу Божију а на добро нашега народа.  

Свети Краљ Милутин је један од најславнијих наших владара, из 
лозе Немањића и уопште из наше историје. Он је био син краља 
Уроша Првога, унук Стевана Првовенчанога и брат светог краља 
Драгутина, у монаштву Теоктиста. Једна дивна света породица. 
Били су оснивачи Српске државе, и родоначелници рода Српскога. 
Свети краљ Милутин је по много чему се истакао од свих осталих, 
пре свега као велики задужбинар, јер је за време 40 година своје 
владавине, подигао преко четрдесет цркава и манастира, не само у 
земљи Србији него и ван њених граница, као што је било у Светој 
Гори, у Солуну, у Јерусалиму и на другим местима. 

Свети краљ Милутин је био не само задужбинар, него је био оно што 
је најважније у животу свакога човека, био је чувар Праве Вере. 
Чувар и борац за праву веру. Када је у његово време Византијски 
цар Михаило осми Палеолог склопио срамну унију са Римом, 
признао папску власт, и тиме Православље, такорећи, уништио, 
свети краљ Милутин је успео да га одбрани. Повео је војску на 
Михаила Палеолога, и тако штитио свој народ Православни и веру 
Православну. И заиста, зато је навукао велику мржњу Рима и 
Ватикана, како на себе, тако и на наш Српски народ. Та мржња нас 
прати до дана данашњега, браћо и сестре. 

Али данас, данас кад нам је потребан један бранитељ Вере 
Православне, као што је био краљ Милутин, нажалост не видимо га 
у нашем народу. Али зато, Бог је, као што је рекао јеврејима да Бог и 
од камења може подићи децу Авраму, тако Бог и од нас малих и 



ништавних, може да учини својим слугама и борцима за Веру 
Православну. То је оно што је у животу нашем, браћо и сестре, 
најбитније и најважније. Без вере није могуће Богу угодити, а само 
са вером све је могуће постићи, као што каже сам Господ – све је 
могуће ономе који верује!  

Ми смо овде се сабрали зато што верујемо у Господа Христа, што 
верујемо онако као што су веровали свети Апостоли, свети оци, као 
што нам је оставио свети Сава наш Српски, као што је се борио свети 
Немања и остали Немањићи за Веру Православну, тако и ми да се 
боримо и трудимо да останемо на томе путу. 

Свети краљ Милутин је дакле, био један велики слуга Божији, један 
праведник Божији, као што каже – радује се праведник у Господу, и 
узда се у Њега. Свети краљ Милутин се радовао и овде на земљи 
Господу свом Исусу Христу, он се радује и данас на небу, када га 
цело небо прославља као угодника Божијега, а посебно светитељи 
из рода нашега Српскога, који се данас око њега окупљају и славе 
његов празник. Онако као што смо се ми данас овде сабрали да 
прославимо његово име, његов празник, да прославимо славу овога 
манастира овде, у Бадовинцима, да прославимо славу братства овде 
светог краља Милутина, и да тако и ми испунимо заповест Божију 
као што је свети краљ Милутин испуњавао целога живота, и тиме је 
Богу и угодио. 

И да Господ буде са вама и са свима нама, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

 


