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КОБНА ПАРАЛЕЛА, АЛИ ЗАШТО СЕ НАВОДНО НЕРАДО 

СЛАВИ ''МИЛАНСКИ ЕДИКТ'' 

 

Добро знамо да је Константин Први Велики, године 312. године у месецу 

октобру, 28.ог, тукао и поразио''Римски запад'', тачније речено, на и код 

Милвишког моста. Треба знати и то, да је у битци – боју, на страни Цара 

Константина, који је иначе пореклом Србин, била и србска војска. То су били 

Рашани, Трибали, Трачани, Дачани, Зети (или Гети, а после Готи, по Бечко -  

Берлинској школи, само да не би били Срби), и мало Егејских Срба, са мало 

бројнијом војском, али љутом и опасном. Под вођством Цара потукли су Рим 

(Западно царство) и постали ''Апсолутни'', а за узврат и ''дар'' Србима, Цар 

Константин Први је прогласио и легализовао Хришћанство (које је касније, 

потврдио и учврстио Цар Теодосије – ''Дозет – Тозо). Значи, мора да се 

наведе, да је улога у стварању Хришћанске, данашње вере, углавном  ''ту и 

таква'' захваљујући Србима!? 

П.С. Свиђало се то или не, остатку света! Али, да ли је то, ту, донело нешто 

добро, тим, тамо, Србима? Нека размисле историчари?!! 

ДОДАТАК!!! 

''Милански едикт'' се прећуткује из још једног разлога. Наиме,  дан 30. априла 

се наводи, као дан самоубиства Адолфа Хитлера, па да се тај дан не би славио 

(а Хитлера славе данас, више него што се зна и мисли), онда се ставља и 

''Милански едикт'' у сенку. 

Што се пак Хитлера тиче, да ли је он убијен, или побегао, али остаје да се 

сазна права истина.  

Аутори Сајмон Данстен и Џерард Вилијамс  су изнели баш ову тезу у својој 

књизи ''Сиви вук'' 

П.С. А ја пренео! 



ЗАБОРАВЉЕНО ИЛИ ''МА ТО НИЈЕ ВАЖНО'' 

Дана 8. марта 321. године, Цар Константин Велики, рођени Нишлија, Србин 

од главе до пете, 9. година после битке на ''Милвишком мосту'' или 8 година 

од проглашења ''Миланског едикта'', значи легализовања Хришћанства, 

декретом је увео да се недељом иде у цркву (манастир) и да се помоли Богу за 

његову милост и дуг живот апсолутном владару (307. – 337.). Самим тим је 

означио недељу као дан када се не ради, него моли, (не – дела, не – деља – 

мало словологије), а то значи да је захваљујући једном Србину и дан данас, у 

читавом свету од далеке Аљаске до далеког Тибета то важеће и даље траје. 

П.С.  Недеља је била и пре Цара Константина Великог, али се није 

практиковала, јер властела (богати) нису читаве године радили, а требао им је 

сваки дан да их сви служе! 


