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... то греје наду да није све изгубљено и да неће бити изгубљено. Ако сав наш народ носи
Косово у себи, ако памти да без Косова нема ни Срба ни Србије онда заиста ... Косово ће
увек бити наше. Ако то заборавимо онда нам нико други неће бити крив до ми сами ако га
изгубимо.
Србија и Косово то је један појам неодвојив. Као што је срце у човеку, и оно се не може
никоме поклонити нити са неким поделити, тако и Косово треба и може да остане само у
својој држави Србији и да буде оно што је вековима било - срце наше државе мајке
Србије.
Ако се изгуби Косово нестаћемо и ми као народ, нестаће и наше државе са лица земље.
Наши Светитељи, наши славни преци и пре Косова, и после Косова знали су да се
определе за Царство Небеско, знали су да је земаљско за малена царство а небеско увек и
довека. За те идеале, за које је живео Свети Кнез Лазар, његови витезови и цео наш народ
у то време, за те идеале вреди живети, али вреди, када дође време, за њих и страдати, као
што наш народ данас на Косову и Метохији страда, не само у последњих десетак година,
него читавог двадесетог века, а и пре тога, јер под турским игом за време отоманске
империје наш је народ страдао свуда, а на Косову најдуже - до 1912, када је Косово било
ослобођено - на жалост на кратко, када је поново после, а нарочито за време Другог
светског рата и у овом задњем сукобу од 1999. после бомбардовања до данас - наш народ
страда на Косову и Метохији, а са њима страдамо и сви ми остали који нисмо на Косову,
али који нисмо далеко од Косова, него је Косово у нама и са нама.
Једино као јединствен народ, ако сви осећамо исто, имамо исту мисао и исту молитву Богу
и нашим светитељима, онда можемо имати наду да ће нас Господ услишити, да ће нам
дати такву власт која ће се истински трудити и наћи начина да сачува наш народ и сачува
Косово и Метохију у саставу државе Србије.
На жалост, садашња наша власт не показује спремност да то уради. Али, владе се мењају,
а држава остаје. Ми другу државу немамо сем Србију, али владу можемо увек да
променимо - зависи да ли то хоћемо да урадимо. Kао народ треба да чинимо оно што смо
дужни чинити да бисмо постали оно што су били наши свети преци православни Срби
Хришћани верни Косовском Завету, Светом кнезу Лазару, Светом Сави, Владики
Николају и Оцу Јустину, чију смо песму сада слушали, да бисмо и ми са њима били вазда
и увек близу Господа Христа и он да буде са нама сада и увек и у векове векова. Амин.
Хвала вам свима, хвала вам што долазите што се Богу молимо заједно и што овако лепо
проведемо ово мало времена недељом и празником.

