
Беседа владика Максима на Видовдан 2017. године у
манастиру Преподобног Јустина Ћелијског у Барајеву

У име Оца и Сина и Светога Духа!
Преосвећени Владико благословите!Свети Јустин Ћелијски, који нам је оставио сабрана житија светих,рекао је да је живот сваког светитеља једно поновљено Јеванђеље.Из тог разлога ми можемо закључити да је историјски живот ипостојање једног православног народа поновљено Јеванђеље, и топосебно увиђамо на данашњи дан, на Видовдан.Празник Видовдан је својеврсна српска голгота и српско васкрсење.Празник Видовдан, дан на који је свети кнез Лазар, као главасрпског народа, усмерио и исправио нашу отаџбину ка небесима.Представља дан наше голготе, јер је тог дана свети кнез Лазар сасвојом војском, са тадашњом српском младошћу, српскимвитезовима, пострадао на бојном пољу, положио свој живот за својуверу, за свој православни народ. Али, управо та њихова јуначка,витешка и мученичка кончина која је праћена тим свеснимопредељењем за Царство Небеско представља и својеврсно духовноваскрсење српског народа. У свој нашој историји после Косовскогбоја ми видимо да је то тако.После Косовског боја Срби су запали у страшно турско ропство.Али, по речима светог Јустина Ћелијског Српска ПравославнаЦрква, која је права мученица, утврдила је свој православни народ инашу православну државност, и сачувала је и провела кроз тострашно турско ропство. А у чему је то Српска Православна Црквасачувала српски народ, српску нацију, српску државност? Управо утом духовном сасуду који се зове Косовски завет. Он се састојиуправо у том опредељењу Светог кнеза Лазара за Царство Небеско.Свети кнез Лазар је на тај начин духовни кнез, духовна главасрпког народа, и он се у име свог народа тада определио за Царство



Небеско не за царство земаљско. Али, он се тада определио и у имесвих оних који буду следили такав његов свети Косовски завет,свих оних који буду следили и држали његову Веру Православну,ону Веру за коју је он положио живот и његови косовски витезови.И зато је Видовдан толико значајан за нас православне Србе. ТајКосовски завет представља наше свенародно испуњење,историјски печат оног завета у крви Јагњетовој, Новом Завету, крвиХристовој на којој се темељи свеукупно наше спасење и наша ВераПравославна којом се спасавамо, Вера Православна за коју је светикнез Лазар и положио свој живот са својим витезовима. Он је радијеизабрао да пострада као православни кнез и Хришћанин него да сеприклони турској безбожној сили која је надирала са истока.И шта ми видимо у потоњој историји нашој после Косовског боја?Иако је српски народ на Косовском боју био војно поражен, тајКосовски завет је толико духовно утврдио и укрепио Веруправославних Срба и нас као народ да смо ми издржали товишевековно турско ропство. То нам показује Видовдан, дан накоји празнујемо светог кнеза Лазара и Косовски завет, тај духовнисветионик који је толико моћан да је наш народ проводио и водиопутем Христовим, путем светог кнеза Лазара и кроз највеће тминеи помрчине наше историје. И то нама показује да је Видовдан, да јеКосовски завет, да је тај избор светог кнеза Лазара, тај духовнисветионик који представља залог наше наде да ћемо и у овимтешким временима истрајати и опстати, као што је и наш народтолико векова уназад, али само ако будемо следили избор светогкнеза Лазара и живели не за земаљску Србију само, већ, пре свега,за небеску. Јер, тај избор светог кнеза Лазара је тај Јеванђелскиизбор, испуњење оне Христове заповести: ''Иштите најпре
Царство Небеско и правду његову и све остало ће вам се
придодати.'' То је свети кнез Лазар знао, и у тој и у таквојЈеванђелској истини он је положио свој живот.Тако да је Видовдан уједно и празник једне од највећих духовнихсеоба нашег народа. Пуно пута се кроз историју српски народ селиои бежао од немила до недрага, а Видовдан је сведочанство једнедуховне сеобе када је српска војска на Косовском пољу вођена



светим кнезом мучеником, са бојног поља, са земље прешла сва уЦарство Небеско у небеску Србију. Зато је Косовски бој заправопобеда и тријумф те небеске Србије. Зато је Видовдан највећарадост у небеској Србији али и у земаљској Србији.Нека би Господ молитвама светог кнеза Лазара и свих светихсрпских мученика и новомученика које данас славимо, све насутврдио у том светом, Косовском и Лазаревском завету, уЈеванђелском завету верности Богочовеку Христу и ВериПравославној. Само у Вери Православној можемо остати верниКосовском завету и светом кнезу Лазару. Нека би Господ његовимсветим молитвама дао да до краја нашег овоземаљског животаостанемо на том светом, Косовском, Јеванђелском завету и дазаједно са њим наследимо Небеску Србију, Царство Небеско и тамославимо са светим кнезом Лазаром Оца и Сина и Светога Духа садаи увек и у векове векова. Амин.Кад год празнујемо Видовдан са нама је духовно свети кнез Лазар, ион је увек са онима који су верни Косовском и Лазаревском завету,верни Вери Православној. Али ове године, овде у овом манастиру,ми смо удостојени од Господа посебне милости. На данашњи дан уовај манастир пристигла је честица моштију Светог кнеза Лазара.Тако да нас је свети великомученик данас посетио и походио несамо духовно него нам је послао и тај велики узвишени дар,честицу својих нетљених моштију. Та честица биће каснијеизложена поред целивне иконе у цркви и имаћете прилику сви дасе побожно поклоните и целивате ту светињу, и да се захвалитесветом кнезу Лазару и измолите од њега благослов и тај благословпонесете и у своје домове.Нек је срећан и Богом благословен данашњи празник.


