
Беседа Владике Артемија на Васкрсни понедељак, 2019.
године, у манастиру Светог Николаја Мирликијског у
Лозници код Чачка

Христос Васкресе, браћо и сестре!Догађај Васкрсења Христовога јесте темељ наше верехришћанске. Све што је Господ учинио у Своме животу јевеличанствено и непремостиво, али без Његовог Васкрсења свеби то изгубило свој смисао. Зато се Васкрсењу Христовом радујеи небо и земља, анђели ликују, мртви устају из гробова, ми наземљи славимо преславно Васкрсење Његово. Јер ГосподХристос наш је Бог. Васкрсавши из гроба, Он је нама људимадаровао оно што нам нико никад није могао даровати - дароваонам је Живот вечни у Царству Његовоме небескоме, у Царствублаженства које је припремљено од постања света. Али људи суто заборавили. Зато је Господ и пострадао од људи, од оних којеје дошао да спасава.Но, Његово васкрсење ево већ две хиљаде и више година сепрославља широм васељене, широм земаљске кугле. Нема места,нема државе где нема Православних хришћана, а самим тимнема места где се не слави Васкрсење. И ми, браћо и сестре, и јучеи данас и до Спасовдана, ми славимо Његово славно Васкрсењеи поздрављамо се међу собом победоносним поздравом"Христос Васкрсе!" и одговором "Ваистину Васкрсе!". И не самотих четрдесет дана, него и сваке недеље у току године мипразнујемо, уствари, Христово Васкрсење, јер свака недеља јеуствари симбол Његовога тога величанственога и славногВаскрсења из мртвих. Смрт је побеђена, живот је људима



дарован. Рај је отворен и у њега сада људи који се удостоје тогаулазе слободно без икаквих препрека.Нека би Господ и нама даровао снаге да Га верујемо онако какосу наши стари веровали, да Га исповедамо и устима, и речима, иделима, и животом својим, нашим начином живота, јер само такоћемо бити достојни Његови следбеници и следбеници светихАпостола и светих Отаца. И само тада Господ ће нас примити уЦарство Своје. И када васкрснемо из мртвих у последњи дан, каошто каже Свето Писмо, Он да нас  прими у Царство Своје Небескои дарује Живот Вечни, да и ми са свима Светима који су Муугодили овде на земљи и који су прослављени код Њега на небу,да и ми са њима славимо Њега чудесног васкрслог Господа саОцем и Духом Светим у све векове и сву вечност. Амин.Христос Воскресе! Ваистину Воскресе!


