Беседа Владике Артемија у Недељу Мироносица, Свети
Василије Острошки, 2019. године, у манастиру Светог
краља Милутина у Бадовинцима

Христос Васкрсе! Ваистину Васкрсе!

Ваистину васкрсе Господ, браћо и сестре, и дарова људима оно
што им нико ни на небу ни на земљи није могао даровати.
Даровао је људима Живот Вечни и Царство Небеско.

Прославили смо Његово славно Васкрсење. Сада, из недеље у
недељу славимо сведоке тога Његовог славнога чуда Васкрсења. Прошле недеље прославили смо Светога Апостола
Тому невернога који је када се уверио, ускликнуо: "Господ мој и
Бог мој!" И тиме исповедио веру своју у васкрслога Господа као
и остали Његови ученици.
Данас славимо спомен жена Мироносица, такође сведоке
Његовог васкрсења. Чак пре светих апостола, оне су биле
обавештене о васкрсењу и прве које су чуле ту радосну вест и
прве које су ту вест објавиле апостолима да би је они касније
раширили по целоме свету. Свете жене Мироносице биле су оне
жене које су Га пратиле за време Његовога рада на земљи по
Галилеји и осталим местима и биле му на услузи као Марта и
Марија, као остале жене које се помињу у Светом Јеванђељу и
које су се на Велику суботу припремале да иду да помажу тело
Христово. И место тела, нашле су гроб празан, отворен и анђео у
њему који их је обавестио да онај кога оне траже Исуса
Назарећанина да је васкрсао и да није ту. Него вели идите и
јавите апостолима. Тако да су оне прве веснице васкрсења

Христовог. А после њих, до данас хиљаде, хиљаде, милиони и
милиони Православних хришћана нису ништа друго до верни
сведоци овога пресветога чуда Васкрсења Христовога.
И Свети Василије Острошки Чудотворац кога, такође, данас
славимо, његову успомену. И он је био само сведок Христовога
Васкрсења. Сведок, не само речима, него и животом својим,
делима својим, чудотворствима својим до дана данашњега.

И сви ми, браћо и сестре, данашњи хришћани који живимо на
овоме свету који верујемо у васкрслог Господа, Њему се
молимо, Њему се клањамо, Њега призивамо, Њега сведочимо и
Његово славно васкрсење проповедамо. Сви смо ми сведоци
тога преславнога чуда.
Нека Господ и нас иако недостојне данашње хришћане награди
свим небеским даровима, као и досадашње Своје сведоке, да
нам дарује Живот вечни и Царство Небеско да бисмо и ми када
пођемо одавде, у Царству Његовом славили са свима светима
Њега чудеснога Господа Христа са Оцем и Духом Светим кроз
све векове и сву вечност. Амин.
Христос Воскресе! Ваистину Воскресе!

