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Апстракт — Определение кнеза Лазара за царство небеско и смрт

у борби против непри)ател>а KOJII силом шири ислам najoo/bc ce

може схватити животом и страдан>има хришпанских мученика из

првих векова хришпанства, KOJH су умирали да би са Христом

царевали. Кнезу Лазару било je познато учен>е iiajuchnx учител>а

православие цркве о смрти и васкрсен>у. Уочи Косовске битке

кнежева во]ска je причешпена. ÛBaj моменат сведочи о итоговом

определ>ен.у за царство небеско, пошто je причешйе залог вечног

живота и васкрсека.

Y народно] песми Пропаст царства српскога песник пена:

„Царе Лазо, честито колено,

Коме hem ce приволети царству?

. . . Ако волиш царству земалкжоме

. . . Па у Турке jypmu учините:

сва he турска изгинути BOJска!

Ако л' волиш царству небескоме,

ти hem кнеже, с нюме погинути.

. . . Мисли царе мисли свако]аке:

. . . Зематьско je за малена царство,

а небеско увек и довека."1

Кнез Лазар у песми може да бира: или борбу и победу

над Турцима (то jeer царство земагьско) или пораз (царство

небеско). Он се, из религацских убеЬен>а, одлучу]е за другу

могуЬност. Иако се определио за понуЬено небеско царство,2

1 В. С. Караций, Српске народне п/есме II, Београд 1969, 186—188.

* О OBOJ теми писали су: R. Mihaljcic, Lazar Hrebeljanovic — istorija,

kult, predanje, Beograd 1984, 125—140; Б. Трифуновип, Косовско страдагъе

и небеско царство према српским среднювековним списима, у кн>изи:
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кнез се, такоЬе из релипцских убеЬен>а, одлучу]е за борбу

пошто je пут у царство небесно ]едном хришЬанском ратнику

отворен само под условом да од „некрста" погине. Српски

кнез, KOJH не прихвата вазални однос ни у државничком сми-

слу, не прихвата — што je пресудно при ньеговом определ>ен>у

— ни вазални однос у религиозном смислу. Н>егов отпор и

jecre мотивисан одбраном сопственог духовног одреЬен>а. Y

име вере у слободу, и у име слободе у xpmuhaHCKoj вери,

кнез — слично светим ратницима — никако не може да се

преда муслиманима KOJH су насрнули на хришЬанског Бога.

Утолико ова идeнтификaциja непри|ател>а за Злом, а сопствено

определ>ен>е за одбрану хришЬанства, омогуКава духовно опре-

дел>ен>е ратнику KOJH je доведен у искушенье да и сам y6nja.

Реч je о одбрани а не о милитантном HacpTajy. Зато се кнез

Лазар, као борац за Христа, и спрема да положи живот за

праведну — хришЬанску iwejy.

Саставлэачу народне песме Пропаст царства српскога сва-

како je било познато Слово о светом кнезу Лазару, Koje je

саставио патрщарх српски Данило III измеЬу 1392. и 1398.

године. Кнез се према Слову, измеЬу осталог, овако обратно

BojßOflaMa и BoJHHimMa: „. . . Бол>а нам je смрт у подвигу,

него ли живот у срамоти, бол>е нам je у 6ojy смрт од мача

примити, него ли roieha наша непрщател>има подати. Много

поживесмо у миру, сада се потрудимо да [за] кратко време

подвиг страдалачки примимо, да бисмо вечно на небесима

поживели. Назовимо се BojwumMa Христовим, страдалницима

побожности, да се упишемо у кн>игу живота. Не поштедимо

телеса наша у борегау, да од подвигоположника светле венце

примимо. Страдала pabajy славу, а трудови доводе до по

чинка."

O6pahajyhn се кнезу, властела и BOJHHUH деле и сауче-

CTByjy у истом духовном определ>еи>у: „. . . УмреЬемо да увек

живи будемо. Принесимо себе Богу као жртву живу ... у

подвигу крвл>у cBojoM. НеЬемо поштедети живот наш, да жн-

вописан узор потом другима будемо . . . Тако, jeflan другог

подстичуНи и претичугш, божанствених и пречистих TBJHH свн

причестише се."3

О кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд 1975, 255—263:

Д. Л>. Kaiiinh, Кореям косовске мисли, Свети кнез Лазар, Споменица о

mecToj стогодтшыщи Косовског 6oja 1389—1989, Београд 1989, 11—24;

A. JeBTiih, Косовско определен>е за царство небеско у ucropujcKoj суд-

бини српског народа, Свети кнез Лазар, Споменица, 25—36. Оба аутора

CMarpajy да je кнез Лазар следио учен>е светога Саве. Ь. Baiulic. Car-

stvo zemaljsko i carstvo nebesko, Ogledi о narodnoj religiji (Biblioteka

XX vek, 69), Beograd 1990, 31—42; P. Самарцнй, Косовско определение.

HCTOPHJCKH огледи, Београд 1990.

V односу на поменуте ауторе, Moje тумачен>е изложеног пптан.а

има нешто другачи]'и приступ.

3 В. RopoBHh, Силуан и Аанило II српски писци XIV—XV века.

Глас СКА 136 (1929), 87, 89, 90; Из наше кгыакевности феудалног доба,
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Пекле причешЬа BOJCKB кнез Лазар се моли Богу да му

опрости грехе и да му да царство небеско. „Ово садалпье вре-

ме труда и подвига у овом малом и самртном и привременом

свршипе се, а она блага у царству твои, у коме се не стари,

и у бесмртном животу, сачувао си за будупи век, у коме he

се с тобом царствовати и ликовати, Владико Господе, и удосто-

JH ме TBOJHX добара."4

Исте HUeje као и у Слову о кнезу Лазару, исказане на

други начин, налазе се и у Жити}у светог кнеза Лазара од не-

познатог писца. Кнез je рекао во]ницима: „. . . СмрЬу дужности

послужимо, пролщмо крв нашу, смрпу живот искупимо и

удове телеса наших да]мо нештедно на сечение за благочешЬе

и отачаство наше, и свакако he ce умилостивити Бог на останке

наше и неЬе истребити род и земл>у нашу до Kpaja."5 Кнез,

као подражавалац Христу, изли „крв csojy н>ега ради, и по-

стаде нови мученик Лазар у дане ове последнее, и приведе са-

бор великих мученика Христу Богу своме у випиьи Терусалим,

као у старики Исус Навин л>уде Бож]е у обеЬану земл^у.""

Смрт побожног владара за Христову веру, у бици на Ко

сову пол>у 1389. године, приказивана je као мученичка смрт

првог српског владара у борби против муслиманског султана,

али и као три]'умф српског мучеништва над исламом. Зато се

може закльучити да je y среднювековним списима кнез Лазар

приказан као идеални владар KOJH je ради Христа принео себе

на жртву и KOJH ce определио, у име српског народа, за цар

ство небеско по jeBaHfeen>cKOM учешу; у HapoflHoj песми такоЬе

запажамо да важеЬе определение пр!тада xpnnihaHCKOj есхато-

лошко^ филозофи|и:

„Земагьско je за малена царство,

а небеско увек и довека."

Y Служба светом кнезу Лазару п.скжа смрт и погибща

н>егове BOJCKC велича|у се као мученички три|умф и духовна

победа. YjeflHo ова мартир^ска повеет сведочи о три^умфу

жртве над осва]ачем и тиранином, л.убави над мржнюм и си

лом, небеског над земал>ским, духовног над телесним, вечног

живота над cMphy и правде над неправдом.

Кнез Лазар je сматрао да се само кроз жртвован>е може

допи до васкрсеша и вечног живота. Борба за „крст часни"

симбол je небеског царства, пошто je крст постао знак спасе

на л.уди. За крст часни се жpтвyjy животи и све што je зе-

избор, редакщца, превод и коментар Д. Павлиний и Р. Маринковий,

Београд 1975, 48-49.

4 В. НоровнН, Силуан и Данила И, 92.

6 Ст. НонакшшЬ, Нешто о кнезу Лазару, Гласник СУД XXI (1867),

162; Из наше кн>ижевности феудалног доба, 46.
• Из наше кгьпжевности феудалног доба, 46.
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у борби против непри]ател>а Христове вере, да би се

добиле вечне вредности на небу.

Приволевши се царству на]виших идеала кнез je, кроз

страдание и смрт, однео победу Roja води у бесмртност. YTO-

лико пре je Косово, као HaJBeha гробница српских мученика

погинулих у jeflHOM дану, српска Голгота, али и победа наде у

васкрсен>е. Зато Косовска битка представлю победу живота,

а не победу омрти.

Определ>ен>е кнеза Лазара за смрт на ÔOJHOM пол>у naj-

бол>е се може схватити и об^аснити животом и страдатьима

хришНанских мученика из првих векова хришЬанства, KOJH су

одбщали да се одрекну Спасител>а. Бранител>и хришЬанске

вере нису извршавали заповести римских царева нити су при

носили жртве многобожачким идолима иако су знали да he

због тога бити кажн>авани CMphy. То сазнан>е je не само било

познато seh и блиско кнезу Лазару. Hajeehe невол>е, патн>е и

многа мучегаа нису могли поколебати хришЬане и одво^ити

их од л>убави према Христу.7 Они су то трпели jep су желели

да буду разрешени од тела како би се с)единили са Христом."

Мученици су умирали за Христа да би награду добили на

небу — вечни живот и царство небеско. Без вере у васкрсен>е

Христово и будуhe васкрсен>е хришЬана, сва страдальа муче

ника и проливание крви за Спасителе9 не би имала смисла.

Мученици су на своме телу носили ране Христове,10 умирали

за н>ега да би с н>им живели. „Ако са Христом умиремо са Хри

стом heMO и живети; ако с н>им страдамо с гыш пемо и царо-

вати; ако га се одрекнемо и он he ce нас одреЬи."11

Мученици су радосно одлазили у смрт. Поменимо само

неке од таквих мученика. Свети Марки/ан и Mapriipuje моле

се пред посече№е: „Господе, раду]'ем се што оваквом смрЬу

излазимо из свог живота. YflocToj нас да будемо причасници

живота вечнога, ти животе наш!"12 Суди]а Лисизе рекао je све

том Зиновщу: „Предлажем ти flßoje: Живот ако се поклониш

боговима и смрт ако се не поклониш." Зиновще му одговори:

„Живот без Христа HHJC живот него смрт, а смрт Христа

ради je живот." Када je он био ставл.ен на муке судили се ¡ави

сестра мученикова Зиновща и рече му: „Ту чашу страдала и

ja xohy да испи|ем и венцем тим да се венчам."13 Свети Епимих

EzunhaHUH срушио je идола у граду. Кад су га многобошци

почели мучити говорио je: „Удрите ме, mbyJTe, ставите ми трнов

7 Рим. 8, 35—39.

' Фил. 1, 23.
• 1 Кор. 15, 16, 18, 29—32.

10 Гал. 6, 17.

11 2 Тим. 2, 11—12.

11 J. Сп. Поповий, Жмтм/а светих за месец октобар, Београд 1977,

« Исто, 678—681.
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венац на главу, да]те ми треку у руку, напо]те ме жучи, на

крст ме распните и когаьем ми ребра проводите — то претрпе

Господ Moj, то и ja xohy да претрпим."1*

Апостол Павле учи о васкрсен>у мртвих: „Ceje ce [тело]

распадгьиво, уставе нераепадгьиво: ceje се презрено, ycraje силно;

ceje се тело земагьско, ycTaje тело небеско. Кад има тело зе-

магьско, има и небеско. Али ово [вам] кажем, 6paho: месо и

крв не могу наследити царства Ix^jera, нити распадл>ивост

нacлebYje нераспадаъивости."15 ХришЬани sepyjy да he васкрсну-

ти слично Христу,16 jep je он васкрсен>е и живот.17 На Ускрс

православни хришЬани npasHyjy умртвл>ен>е смрти, разрушение

ада и почетак вечног живота.18

Као и хришЬански мученици и кнез Лазар je веровао у

будуЬе васкрсен>е мртвих и у загробни живот и зато се уочи

Косовске битке определио за царство небеско у коме се вечно

живи и Koje непрекидно Tpaje.

Важност Христовог страдан>а и васкрсен>а за л>удски род

детально o6jaiUH>aBajy свети оци и учител>и цркве, 4nja дела

су била позната кнезу Лазару из рукописних кн>ига. По светом

Атанасщу Александрщском „бесмртни Бог не доЬе да спасе

себе, веп умртвл>ене; не да пострада за себе, seh за нас . . . Jep

н>егово страдание je наше избавл>ен>е од страдан>а. Смрт н>егова

je наша бесмртност; сузе су н>егове наша радост; погреб н>е-

гов наше васкрсен,е; ране н>егове — наше исцел>ен>е, jep ce

раном аеговом исцелисмо (Ис. 53, 5)."19

„Пре божанског доласка Спасител>а, смрт je била страшна

и самим светител>има, и сви су оплакивали мртве као пропале.

А сада пошто je Спасител> васкрсао телом, смрт више Hnje

страшна, него je сви KOJH веруj у у Христа потиру као ништавну,

и више оволе да умру него да се одрекну вере у Христа. Jep

они сигурно 3Hajy да они KOJH умиру не nponaflajy веЬ живе, и

кроз васкрсен>е he постати нетрулежни ... И ево доказа за то:

пре него што noBepyjy у Христа, л>уди CMaTpajy смрт страшном

и плаше je се; а чим приступе Христовоj вери и Христовом

учен>у, они толико презиру смрт да с радошпу nacphy на н>у и

постаjу сведоци васкрсенл коje je Спасите^ извршио ради уни-

штен>а смрти . . . Пошто je Спасител. на крсту смрт победно и

понизио, и пошто су joj свезане и руке и ноге, то сви KOJH

ходе у Христу — сатиру омрт и nocrajy мученици за Христа."20

Овако смрт и васкрсе!ье схвата отац православна свети Атана-

cuje Александрщски.

14 Исто, 686—688.

15 1 Кор. 15, 42—44, 50.
'• Рим. 6, 5.

17 JOB. 11, 25.

18 Ускрс, jyrpefte, канон, 7. песма.

'• Migne, PG 26, 992.

» Migne, PG 25, 141, 144.
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Свети Joean Златоуст учи: „Власт смрти и истинска смрт

jep кад она] KOJH je умро нема више могуКности да се врати

у живот; ако he он после смрти оживети и притом живети

бол>им животом, онда то HHJC смрт веН спасение."21

Зато српски лесник, и сам у духовном сазвуч]у са хриш-

Ьанском филозофи]ом, говори о кнезу Лазару са усхипеньем

а не са оплакиванием некога за кога смрт има значение дефи-

нитивног, физичког и духовног, Kpaja: „Свекрасно Tßoje жив-

л>ен>е мучением улепшао jecu и прешао jecn у вечне обител>и,

где гледаш лепоту неизрециву."22

Хришпански мученици су из л>убави према Спаоител>у

храбро и радосно трпели мучен>е и смрт. Л>убав према Богу

]едан je од на]важни[их чинилаца у оствариван>у подвига я

смрти српског кнеза. „Не трпеЬи, богомудри, да гледаш где

храмове молитвене безбожници спал>у]у, и стадо христоиме-

нито разграбл>у]у, ревношпу Божи]е л>убави запалив се изашао

jecH и мученички за ово отсечен>е главе претрпео ]еси."а3 „Све-

силним ти усрЬем, Лазаре, ухватив се у коштац са хвалисавим

Турчином, aera победив узвикиваше: — Нека се проли]е крв

Moja у л>убави Христа Mojera, jep волим више да пузим у

дому Бога Mojera него ли да живим у пропадл>ивости."24 По

хришНанском учен>у праведнике после смрти и суда очеку]е

вечни живот и блаженство на небу 4Hj'e стан>е се не може

описати: „Што око не виде и ухо не чу и у срце л>удско не

доЬе, оно уготова Бог онима KOJH га л^убе."25

Дан пре битке на Косову кнез Лазар je скупио BojcKy код

беле Самодреже цркве, где je одслужена света литурпца, Kojy

je — по народно] песми — служио патри]арх и дванаест ве

ликих владика што подсепа на Христа и дванаест апостола.

BepyjyhH да их све чека одсудна битка против непри]ател>а

хришйанства, и делеЬи са српском BOJCKOM решеност да се

боре и пострада]у за Христа — кнез Лазар je, эа]едно са свим

ратницима, после одслужегьа Бож]е службе приступио CBCTOJ

та]ни причести. Y причешНу, кроз хлеб и вино (KOJH су тело

и крв Христова), л^удско биНе се с]един>у]е са самим Спасителем

KOJH je рекао: „Ко ]еде Moje тело и пи]е MOJY крв борави

у мени и ja у №ему.го Ко ]еде Moje тело и nnje Mojy крв има

живот вечни и ja hy га васкрснути у последней дан."27

Има]уЬи у виду свето причешЬе Христос назива Себе „хле

бом небеским KOJH причаснику да]е бесмртност и живот веч-

" Migne, PC 63, 129.

и Служба светом кнезу Лазару, Србл>ак 2, приредно Б. ТрифуновиЬ,

превео А- БогдановиЛ, Београд 1970, 191—192, jyrpefte, канон, песма 8,

1. тропар.
я Исто, 191, други канон, песма 7, 3. тропар.

гч Исто, 185, други канон, песма 4, 2. тропар.

« 1 Кор. 2, 9.

" JOB. 6, 55.

17 JOB. 6, 54.
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ни."48 То значи да су се кнез Лазар и ньегова Bojcica причешпем

— у ствари — припремили за смрт. Ово опросно причешЬе

истовремено noKasyje да je српски народ живео за]еднички

ухристовхьен у светоотачко] вери, па му зато жртвован>е ниje

било страно. ПричешНем се српски ратници onpaiirrajy од

земал>ског живота у]един>ени у Христу. Добивши залог вечног

живота на небу, опросним причешЬем, BOJHHUH су били спремни

да изгубе неравноправну битку али да ¿едног дана Срби до-

ÖHJy рат са Турцима. Уосталом османлщска државност je била

у успону, српска у расипан>у. Али, као што he то историек!!

ток дorabaja потврдити, иако je српски народ изгубио битку

на Косову он je, сачувавши CBOJ идентитет, коначно однео по

беду над Христовим непрщател>има неколико векова Kacnnje.

До небеског царства се долази кроз страдание „оно се с

напором oceaja и само подвижници га safloêXjajy."29 Хришпа-

нима се савету]'е: „Иштите Hajnpe царство Бoжje и правду

иегову, а остало he вам се придодати."30 Да je то знао и да

je тако хришЬански живео српски кнез noKasyje жегова есхато-

лошка opnjcHTaunja — небеска, а не земал>ска. YJCÄHO то je и

н>егов одговор на питан>е о смислу човековог nocTojaaa.

За кнеза Лазара, као и за српску войску, важеЬе je само

jeÄHo определение: да му душа остане чиста и без греха. Може

се изгубити живот, али се не сме огрешити душа. BojcKa je

изгубила тело али je спасла душу Koja je бесмртна и пред

ставлю божанску вредност човековог бипа: „Каква je корист

човеку ако сав свет доби|е а души CBOJOJ науди? Или какав he

откуп дата човек за ceojy душу?31 Не 6oJTe се оних KOJH уби-

jajy тело, а душу не могу убити; него ce 6oJTe онога KOJH

може и душу и тело погубити у паклу."34

Кнез Лазар са BOJCKOM брани православну веру, институщцу

Христове цркве, поданике и caojy земл>у од напада турског

султана KOJH спроводи територ^ални експанзионизам и силом

шири ислам. То и jecTe основни разлог што се српски кнез,

у Службы, велича као борац за веру: „Поборнику православна

и мученику нелажном хвалу и славу сви теби приносимо

Лазаре, jep се не y6oja богоборне звери."83 Он je „борац све-

исгинити за православл>е, и благочешЬа стуб непоколебл>иви",!14

KOJH je „за цркву ... и крв CBOJY мученичку излио35 и крвл>у

CBOJOM земл,у освештао."38

19 JOB. 6, 50-51.

» Мат. 11, 12.

» Мат. 6, 33.

" Мат. 16, 26.

« Мат. 10, 28.

85 Срблак 2, 185, други канон, песма 3, 3. тропар.

м Исто, 197, стихире, глас 4, 2. стихира.

" Исто, 193, другн канон, песма 9, 1. тропар.

11 Исто, 141, стихире кнезу Лазару, глас 6.
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Кнез Лазар од осва]ача брани независност csoje земл>е и

чува православие храмове: „Као Гедеон свесилни, на на]езду

мноштва турског насрнуо jecH, не трпепи да храмови молитвени

и сасуди свети буду спал>ени, волепи више за н>их да умре и

душу CBojy положи, за н>их и главе одсечеше претрпео jecH . . ."S7

НЬегова христол>убивост и велики патриотизам пресудни су, на-

покон, разлози што песник у Службы светом кнезу Лазару са

дивл>ен>ем слави српског кнеза: „Ко да не блажи, будног де-

лател>а заповести Бож]их, или ко да не похвали све красно

TBOje живл>ен>е . . . иштуНи да вечном славом земал>ску разме-

ниш."88

Лазарева мудрост, доброта, вера и многе врлине описане

су и у Натпису на косовском мраморном стубу: „ . . . Овде нег-

да [6ejaine] велики самодржац, чудо земал>ско и владар срп-

ски, звани Лазар, кнез велики побожности непоколебл>иви стуб,

богопознанл. пучина и мудрости дубина, огтьени ум и заштит-

ник странаца, хранител. гладних и смшюван>е ништих, тужних

смилованье и утешител», ко]и воли све што Христос xohe. . . као

какав добри пастир и воЬа, мудро приводи духовне jaraibue да

у Христу добро cKOH4ajy и [приме] мучен>а венац [и] више сла

ве учесници буду."39

Српски кнез, меЬутим, HHJB само пострадао у наметнутом

6ojy веН je био изложен сурово] казни — чиме je исламски

осва^ач хтео да прикаже cßojy во]ничку свемоЬ, али и сим-

болично пригушиван>е православна: Турци су кнезу Лазару

мачем одсекли главу. Па ипак, чин asnjaTCKe свемоЬи je пока-

зао супротно политичко ÄCJCTBO и погубл>е1ье српског кнеза

претворио у национални успех. Напротив, тежн>а Османли]а да

се (одсецааем главе) унизи православл.е само je утврдила срп-

ски «арод у хришНанско] вери, jep je „добри кнез" завршио по-

пут мученика из првих векова хришЬанства. Зато стари писац

може да констату]е да je мученик победно и да праведник при

ма награду: „Како да те назовем часни: . . . мучеником што

неправедно глава TBoja одсече се ... и са анЬелима насел>е стекао

jecH."40 Лазар борави „са зборовима анЬелским у светлом бора-

вишту, са мученичким саборима настан>ен као мученик."41

Према томе, одлука српског кнеза ниje била одлука влада-

лачког прагматизма, веК одлука произишла из свеобухватног

хришЬанског уверенна кнеза Лазара. Само христол.убиви и бо-

гобо]ажл>иви дух може да стреми чистота живота, савести и

Yнивepзaлнoj истини. Toj CHM^HH4Koj a не привидно], овозе-

мал>ско], сили кнез Лазар je усмеравао и CBOJ народ и CBojy

;ьудску eneprnjy. То noTBpfeyje и монахин>а 1ефими]а када у

" Исто, 185, други канон, песма 3, 2 тропар.

м Исто, 151, стихире глас 6, 1, стихира.

39 Деспот Стефан АазаревиЬ, Кн>пжевни радови, приредио Б. Три-

фуновий, Београд 1979, 158—159.

40 Срб/ьак 2, 151, стихире глас 8, 2. стихира.

41 Исто, 191, други канон, песма 8, 1. тропар.
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Похвали светом кнезу Лазару сажето onncyje кнежеву жел>у

за небеским вредностима: „ . . . о нови мучениче, кнеже Лаза

ре ... мужаственим срцем и жел>ом побожности изашао си на

зми]'у [Мурата] и непри]ател>а божанствених цркава, расудивши

да не може трпети срце тво-je да гледаш хришЬане отачаства

ти овладане ИсмашьНанима, не би ли како ово постигао: да

оставит пропадгьиву висоту земахьског господства и да се оба-

гриш крвл>у CBOJOM и с]единиш се са во]ницима небеског цара.

И тако две жел>е постигао jecn: и зми]у [Мурата] убио jecn

и мучен>а венац примио jecn од Бога . . ."42

Кнез Лазар mije био физички и во]нички победник на Ко

сову пол>у; он се ]авл>а као победник кроз погибну (убио je

3MHJy Мурата и представника Сатане) а проливеном крвл>у за

Христа, веру, цркву и отацбину примио je награду од Бога —

мученички венац. Победа над непр^ател>ем овде има само

духовно значение. Сваки хришНанин KOJH ce, без обзира на

искушен>е, бори да, у складу ça CBOJHM способностима, на

духовно] лествици оствари путаньу успеаа добща као награду

нераспадл>ив венац,43 то jecT вечно блаженство на небу. „Jep

се веК jKpTByjeM и време мога одласка наста. Добар 6oj сам

био, трчан>е сам свршио, веру одржао! Сада ме чека венац

праведности, KOJ« he ми у она] дан дати праведни судоца."44

Добита венац славе,4-"1 венац живота,46 венац правде,47 венац

радости48 и нераспадливи венац49 значи вечно блаженство у

царству небеском или вечни живот KOJH доводи до потпуне

светости.50

Вечно царство небеско, за Koje се кнез Лазар определио

на Косову пол>у, jecTe блажени (вечни) живот ко]и he ce са-

CTOjaTH у томе што he праведници увек с Господом бита,51 биЬе

као Господ,52 вечно he царовати с Христом53 и сиjähe као сун-

це.54 Oranrahe са анЬелима као са светом браЬом CBOJOM, jep

he ,дгриступити к CHOHCKOJ гори, и ка граду Бога живога, Jepy-

салиму небеском, и многим хшъадама анЬела, к свечаном збору

и цркви првенаца KOJH су написани на небесима."55

*г Монахтъа 1ефими]а, Кн>ижевни радови, приредио Б. Трифуновий,

Крушевац 1983, 51.

« 1 Кор. 9, 25.

" 2 Тим. 4, 6—8.

« 1 Петр. 5, 4; 1 Сол. 2, 19.

« JaK. l, 12; Откр. 2, 10.

47 2 Тим. 4, 8.

44 Филиб. 4, 1.

« 1 Кор. 9, 25.

50 2 Кор. 7, 1; 1 Сол. 5, 23; 2 Петр. 3, 12—14; l JOB. 3, 3.

» Мат. 26, 29; Тов. 12, 26; 13, 36; 14, 13; 17, 24; 1 Кор. 5, 8; Филиб.

1, 23; 1 Сол. 4, 17; Откр. 7, 17; 14, 4; 22, 3—4.
и l JOB. 3, 2—3.

» Рим. 5, 17; 2 Тим. 2, 12; Откр. 3, 21; 5, 10; 20, 4; 22, 5.

и Мат. 13, 43.

55 Jeep. 12, 22—23.
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SAINT PRINCE LAZAR'S OPTING FOR THE KINGDOM OF HEAVEN

Summary

According to the folk ballad The Fall of the Serbian Empire Prince

Lazar made a decision on the eve of the battle of Kosovo in 1389 saying

". . . the secular Kingdom will not last long, being transitory as all on

this earth is, whilst the heavenly one will last through all eternity." The

author of the folk ballad must certainly have been acquainted with the

Word on St Prince Lazar written by Patriarch Danilo III between 1392

and 1398 in which the Prince tells his soldiers, among other things, the

following: "... We have lived in peace for a long time, but we now must

strive to embrace the way of martyrdom in order to win eternal life in

Heaven . . ." In the Liturgy to St Lazar his death is glorified as a triumph

of the victim over the conqueror and tyrant, of love over hatred and

violence, of the heavenly over the earthy, of the spiritual over the carnal,

of life eternal over death, and of justice over injustice.

Prince Lazar's decision to die in the battle against the enemy can

best be understood and explained by the lives and suffering of Christian

martyrs from the first centuries of Christianity who died for Christ in

order to live and reign with him (Timothy 2, 11—12). Prince Lazar believed

like those martyrs in the resurrection of the dead (St Paul to the Cor.

15, 42—44) and in eternal life. He was also acquainted with the teachings

of the Church Fathers and of the Church's teaching concerning death.

According to Saint Athanasius of Alexandria ". . . Before men begin to believe

in Christ, they think of death as of something terrible and are afraid

of it. But as soon as they embrace the Christian faith and its teaching,

they despise death so much that they eagerly look for it and become

witnesses of the resurrection performed by the Saviour in order to

annihilate death . . ." On the day preceding the battle of Kosovo the

Serbian Patriarch and twelve bishops served the holy liturgy and admi

nistered the holy communion to the army. This moment also confirms

Prince Lazar's option for the Kingdom of Heaven. The holy communion,

administered to the faithful, is in fact a token of immortality, of ever

lasting life and resurrection (John, 6, 51—54).

Prince Lazar fell in the battle on Kosovo dying like a martyr,

defending with his army the Orthodox religion, the churches, his subjects

and his country from the onslaught of the Turkish Sultan who strove

to spread Islam by force.

The eternal Kingdom of Heaven, which was chosen by Prince Lazar

on the eve of the battle of Kosovo is a life full of grace in which

the righteous will always be in God's presence, eternally reigning with

Christ and shining like the Sun. They will commune with the angels as

with their own holy brothers.
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