
Беседа Владике Максима на Видовдан 2018. године у
манастиру Преподобног Јустина Ћелијског у Барајеву

У име Оца и Сина и Светога Духа!Велики је празник данас, браћо и сестре. И колико год сетрудили да о њему нештo кажемо, увек остајемо недоречени. НаВидовдан ми се скупљамо око саме тајне овог данашњегпразника, то је тајна Kрста Христовог и Васкрсења Христовог.Видовдан представља саму примену ове две тајне нашегспасења Kрста Христовог и Васкрсења Христовог. Јер СветиКнез Лазар и сви свети мученици и новомученици српски коједанас славимо живели су Kрстом Христовим и доживели суВаскрсење и то духовно у свом мученичком страдању за Kрстчасни, Kрст Христов. Зато су они у знаку крста живели и у знакукрста животе своје за тај крст положили и наследили вечниживот у васкрсломе Богочовеку Христу.Ако се иједнога дана у години може премерити и измеритивредност нашег српског народа, то је управо Видовдан. Јервредност једног православног народа мери се бројем светитељакојим је тај народ угодио Богу, а посебно бројем светихмученика. А ми православни Срби на данашњи дан, поредСветог Кнеза Лазара и Светих Косовских мученика, славимо исве свете новомученике српске које ни до дана данашњег нисмопребројали, чије хумке, гробове и јаме у којима су пострадали заВеру Христову до дана данашњег нити смо пребројали, нитикако треба обележили макар једним крсним знамењем. Ипитање је да ли ћемо у томе икада успети. Али оно што је



сигурно, њих је пребројио све до једног Господ Бог и сабрао ихкао зрело класје у житнице Свога Царства небеског.На данашњи дан ми православни Срби славећи наше светемученике и новомученике, подсећамо се на све оне вредности уХристу Богочовеку за које су своје животе мученички ониположили, јер ако један човек као појединац и народ нема онедуховне вредности за које је спреман да умре, онда он нема низашта да живи. Једино оне вредности за које смо спремни даумремо, а таква једина права вредност јесте Христос Богочовеки Вера православна, осмишљавају и наш живот. Једино на тајначин наш живот добија прави смисао ако Веру Христовудржимо као најузвишенију вредност за коју смо спремни и даумремо. То нам показује Свети Кнез Лазар, то нам показују свисвети мученици и новомученици из рода нашег које данасславимо. Потребно је да их не само славимо устима, већчитавим срцем и нашим животом. Зато је сваки дан Видовдан,дан када ми православни Срби себе преиспитујемо да ли смо идаље на том њиховом путу, мученичком путу, исповедничкомпуту, једином правом путу, јер има једини прави циљ, а то јеЦарство небеско. И уколико свако од нас појединачно и сви микао народ нађемо да смо скренули са тог пута, треба да сеисправимо и да се равнамо према том путу који су утабали имученичком крвљу обележили Свети Кнез Лазар и сви светисрпски мученици и новомученици.Посебно на данашњи дан своја дела, своје настројење и својеставове треба да преиспитују они који одричу овај мученичкипут, исповеднички пут косовског завета, пут Светог КнезаЛазара, који тај пут сматрају промашеним и бесмисленим, оникоји уместо Светог Кнеза Лазара кога обезвређујући и



мученички подвиг обезвређују; хвале Мурата као хероја ијунака. Такви посебно треба да се преиспитају какав ће њиховкрај бити и где - да ли у Царству небеском са Светим Кнезоммучеником Лазаром или са Муратом.Нека би Господ све нас православне Србе мученичкиммолитвама свих Светих мученика и новомученика које су силнепред Богом, укрепио да останемо и на данашњи дан и у све даненашег живота, верни Косовском завету и Светом Кнезу Лазару,да останемо на путу исповедања и чувања Вере Православне накоме су пострадали, ишли и пострадали и свој живот окончалисви свети мученици и новомучници српски. Амин. Боже дај.Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник.Амин. Боже дај.


