
Беседа Владике Артемија на Лазареву Суботу - Врбицу,
2019. године у манастиру Светог архиђакона Стефана у
Ариљу

У име Оца и Сина и Светога Духа!Нека је срећан данашњи празник браћо и сестре, празник којинаговештава само васкрсење Христово. Јуче је завршена Светачетрдесетница. Данас је Субота Светога Лазара праведнога когаје Господ, после четири дана лежања у гробу, васкрсао измртвих.Господ је за време свога живота на земљи чинио многа чуда.Негде је чак и васкрсавао, као сина наинске удовице, као иJаирову кћер. Али и васкрсење Лазарево је нешто посебно посвоме значају, по својој величини, јер мртвац који је посведочењу његове сестре Марте, већ четири дана у гробу ипочео да заудара, да се распада и њега је Господ вратио у животСвојом Божанском речју рекавши: "Лазаре, изађи напоље!"Чули сте Свето Јеванђеље да га не препричавам. Свима је познаттај догађај и овај велики празник. Оно што је битно то је да јеГоспод дошао на земљу да управо победи непријатеље човекакоји су га од пада Адамовога мучили кроз сву историју. То јеђаво, грех и смрт. А Господ је дошао да уништи ту троглавуаждају која је род људски држала у својим канџама и мучила ихна разне начине. Највећа мука за човека била је смрт. И Господје управо дошао да победи и тога непријатеља нашега и даљудима дарује живот вечни. То је показао данашњим Својимславним чудом васкрснувши Лазара. А показао је још много



више, и много боље Својим славним васкрсењем коме идемо усусрет за недељу дана. Својим васкрсењем Он је коначнопобедио смрт, разорио државу смрти, разорио власт ђавола,победио све грехе и људима даровао живот вечни.Хришћанин православни не плаши ни греха, ни смрти, ниђавола, јер све је то Господ ради нас извојевао. Оно што митреба да водимо рачуна и да пазимо то је да останемо верниГосподу Христу, да сачувамо Веру Православну онако како је Онпроповедао, како су апостоли проповедали, како су свети оциутврдили, како је Свети Сава нама Србима предао у аманет дачувамо и сачувамо и остали наши дивни светитељи до владикеНиколаја и оца Јустина. И чувајући ту Веру да живимо позаповестима Господњим, да чувамо и Његове заповести, јервера без добрих дела је мртва, кажу свети оци.Нека би Господ дао молитвама Свете Богородице, Светогчетверодневног Лазара који је данас васкрсао и осталихугодника Божијих да нам Господ дарује Своју милост дапребродимо и следећу недељу поста, Велику недељу и даспремљени, очишћени душом и телом, исповеђени,причешћени, покајани, измирени једни са другима, да дочекаморадосно Васкрсење Христово, да Га прославимо како заслужује,а и да би се удостојили да и Он нас прими после нашег одласкаодавде, у Царство Своје и да нам дарује тамо Живот Вечни.Амин. Боже дај.Срећан празник.


