
Беседа Владике Артемија на Лазареву суботу 2018. године у
манастиру Светог Архиђакона Стефана у Ариљу

У име Оца и Сина и Светога Духа!
Јуче, браћо и сестре, завршисмо свету Четрдесетницу, светиВелики пост, у којој смо се трудили колико је ко могао и знао дапости душу своју од грехова од нечистоте кроз пост, крозмолитву, кроз исповест грехова својих и кроз причест СветимТајнама Христовим. Све је то установила света Црква, браћо исестре, да бисмо се ми духовно и телесно припремили дасачекамо и прихватимо васкрслога Господа коме у сусретидемо. Али, пре Васкрсења Христовога предстоји Његововелико страдање, распеће на Крст, сахрана и тако даље. Господје често пута у својим проповедима то наговештавао иученицима и народу који га је пратио. Али није многима билојасно шта то значи. Зато је по милости Божијој данашњипразник васкрсења Лазаревог један од доказа тога да ће иГоспод васкрснути. Јер каже у данашњем светом тропару даопште васкрсење, дакле, свих људи који су икада живели наземљи, да ће, уверавајући нас Господ у то васкрсење, без тогаваскрења, Он је васкрсао Лазара четири дана после његовесмрти када је већ био сахрањен.Чули сте и данашње Јеванђеље, чули сте данашњу поуку која сечитала из Пролога охридског и видели сте колико је потресантај догађај који је деловао не само на ученике, не само на сестреЛазареве Марту и Марију, него и на многи народ, који чувши,



знали су сви да је Лазар био пријатељ тога необичног учитеља,да је био пријатељ Христов, па су се чудили како је овајдозволио, толика чуда чинио друга, а није овога излечио да неумре. Али Господ каже да све то бива да се јави сила Божија употпуности. И када је Господ дошао у Витанију и среле Га Мартаи Марија са народом који је дошао да теши, као што и данасбива у сличним приликама, онда је Господ дошао и сестре су сепожалиле Њему: "Господе, да си ти био овде не би умро брат
мој." А Господ рече: "Брат ће твој васкрснути." Марта, после иМарија кажу: "Знамо, али у последњи дан." Значи када будеСтрашни Суд Божији. Господ рече: "Ја сам васкрсење и живот.
Ко верује у Мене ако и умре, живеће."Ту је значи поука и порука, браћо и сестре, да ми своју Веручувамо, јер Вера нам осигурава живот вечни и васкрсење измртвих и живот у Царству Христовоме. Господ тада упита овесестре: "А где сте га ставиле?" Знао је Господ где се Лазарналази, али ради народа хтео је да оне кажу. Кажу Господу: дођида видиш. И одведоше Га до једне пећине где је Лазар биосахрањен, и на улазу у пећину био је наваљен велики камен.Господ нареди људима који су били ту да склоне камен, а Мартаужаснута каже, опомиње Га: "Господе, већ заудара, већ смрди,
четири дана како је у гробу." Замислите, како је то страшно дасестра за брата каже "смрди". Али Господ, и то је било сигурноради славе Божије, Господ рече поново Марти: "Не рекох ли ти,
ако верујеш видећеш славу Божију". И онда кад су склониликамен са гроба Господ је узвикнуо: "Лазаре, изађи напоље!" Свипренеражени, сви задивљени и гле Лазар из гроба излази уоним својим оковима у којима је био умотан. Господ рече:
"Разрешите га и пустите да иде!" Зашто Господ наређује



другима да ураде оно што је и сам могао? Зато што Господ нећеоно што могу људи да Он ради. Он чини оно што људи не могу.Људи могу да склоне камен са гроба, али не могу да васкрснумртваца. Зато је Господ дао људима да раде оно што је уњиховој власти, у њиховој моћи, а Он је задржао за Себе оношто је у Његовој моћи.То преславно чудо се расчуло у целом Јерусалиму, јер јеВитанија била близу Јерусалима, јер је ту било мноштво народаса свих страна. Чули су за тај дивни догађај васкрсењаЛазаревог.Сутрадан, после тога догађаја Господ је кренуо у Јерусалим, анарод чувши за то изашао му је у сусрет са палминимгранчицама и клицао: "Осана сину Давидову, благословен који
иде у име Господње". И дочекали су га тако свечано као што сецар дочекује. Заиста је Господ и био цар над царевима. АлиГоспод је ово све учинио, како каже, пре Свога страдања, да неби људе видећи га распетог на крсту видећи га шибаног,видећи га окрвављеног са трновим венцем на глави, да се не бисаблазнили и помислили па није ово Син Божији. Него, кажеданашњи тропар уверавајући нас, и нас данас, у свеопште
васкрсење и у своје васкрсење, он је подигао Лазара из гроба. Етото је данашњи тај празник, браћо и сестре.Нека Господ дарује и нама снаге и те вере као што је ималаМарта и Марија и четверодневни Лазар који је био пријатељХристов, да и ми будемо и останемо пријатељи Божији, аостаћемо ако будемо држали Веру Православну и ако будеможивели по тој Вери. Вера сама није довољна, јер каже светиапостол Петар: "Вера без дела је мртва." Значи поред наше



Праве Вере којом живимо, треба и да чинимо добра дела, давршимо заповести Божије, да се чувамо од греха, да се клонимосвега онога што је зло и рђаво, што је противно вољи Божијој. Исамо тако ћемо онда бити спремни да дочекамо и празникВаскрсења Христовога, али да дочекамо и наше васкрсење упоследњи дан као и наш живот у Царству Христовоме.Нека Господ прими данашње наше молитве, нека прими наштруд у склопу свете Четрдесетнице и нека нам дарује милостСвоје и благодат Своју да бисмо ми били и остали Његовипријатељи и Његове слуге до краја нашега живота. Амин.Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник.


