
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Ево браћо и сестре, приближава се крај Светог Великога Поста, 
приближава се празник Светог Васкрсења Христовога, највећи 
празник у години. На недељу дана пре тога празника 
прослављамо данас велики празник такође Господњи, свечани 
улазак Христов у Јерусалим или како га у народу зовемо празник 
Цвети. Не само зато што се слави у пролеће, када се земља облачи 
разноразним цвећем, бојама и мирисима, него зато што је тај 
празник миомир Господњи који се улио у душе Православних 
Хришћана.  

Овом празнику предходило је једно велико и преславно чудо које 
је Господ извршио у месту Витанији поред Јерусалима, када је 
васкрсао из гроба Лазара који је четири дана лежао у гробу. И по 
сведочанству његових сестара почео већ да заудара. Али Господ је 
обећао њима и рекао када су га срели сестре Марта и Марија: 
„Брат ваш ће устати јер ко верује у мене и ако умре живеће“. И 
онда је упитао: „Где сте га поставили“? Па су га одвели да му 
покажу не зато што Господ није знао, него ради народа који је 
Господа пратио куд год је Он ишао, довели су га при једну пећину 
у којој је Лазар био сахрањен. И онда сви су ишчекивали шта ће се 
десити, и десило се преславно чудо Божије. Господ је подигао очи 
к небу, заблагодарио своме Оцу и онда гласом јаким позвао 
Лазара: „Лазаре изађи напоље“! И гле мртвац је оживео, устао у 
оним покровцима својим, а Господ рече онима око Њега: 
Разрешите га и пустите да хода, да иде. Не само да га је васкрсао 
из мртвих, него га је исцелио од болести која је довела до 
Лазареве смрти.  

Сутрадан после тога догађаја, када је народ био са свих страна се 
окупио у Јерусалиму ради прославе празника Пахсе, Јеврејског 
празника, Господ је кренуо са својим ученицима у Јерусалим. Уз 
пут је нашао једно магаре усео је на њега, и улазио је тако 
свечано у Јерусалим. Народ који је чуо за чудо које се десило у 
Витанији о Васкрсењу Лазаревом, похитао је да сретне Господа 
Христа, да види тога чудотворца, да види тога Учитеља 



необичнога. И они су узимали палмове гране да га дочекају што 
свечаније, многи су пред Њим полагали своју одећу да преко ње 
прође, јер су то сматрали за велики благослов. И тако Господ је 
улазио у Јерусалим свечано, а народ је клицао: „Благословен који 
долази у име Господње, Бог Господ и јави се нама“!  

Ето то је данашњи празник браћо и сестре, који наговештава онај 
главни празник који ћемо прославити за недељу дана. Зато се и у 
данашњем тропару који смо певали у Цркви, и песмама које 
пропраћају овај празник, говори се о чуду Васкрсења. Зашто је 
Господ баш сада учинио ово велико чудо, јер пре Лазара Господ је 
васкрсао још неке мртваце, као кћер кнеза Јајила, сина Најинске 
удовице и исцелио многе болеснике. Али ево ово чудо са Лазарем 
је у толико веће, што је он већ четири дана био погребен у гробу. 
И каже се у данашњој песми која се пева: „Уверавајући нас у 
опште Васкрсење пре свога страдања, Господ је васкрсао Лазара и 
извео из гроба“.  

Дакле циљ овога пресветога чуда био је да нас људе, да Његове 
Ученике пре свега а онда и народ који га је пратио, да увери у оно 
обећање које је говорио својим Ученицима још пре некога 
времена, да ће Он у Јерусалиму пострадати, да ће бити убијен, 
али да ће трећи дан Васкрснути. Међутим Господ је знао каква га 
страдања чекају, Његов пут до Голготе и страдање на Голготи. 
Претпоставио је и знао је да ће то Његове Ученике уплашити. Па 
да се не би они саблазнили и помислили да од Његових обећања 
нема ништа, зато је Он васкрсао Лазара да би пре свога страдања 
уверио у опште Васкрсење.  

Гарант општег Васкрсења, Васкрсења свих људи од Адама првога 
човека до последњег који ће живети на земљи, гарант тог 
Васкрсења општега јесте Васкрсење Христово. Јер Христос је 
својим Васкрсењем уствари дао нама потврду, гаранцију, са 
многим сведоцима да Његова реч је истинита, што је год обећао 
људима, све је испунио. И Његово обећање да ће у последњи дан 
васкрснути сви мртви, ступити на Суд Божији, да добије сваки по 
делима својим, ето то је дан и ми очекујемо, то је опште 



Васкрсење, у које нас уверава и учвршћује Васкрсење Лазара, а 
пре свега Христово Васкрсење које ћемо славити идуће недеље.  

Нека би Господ молитвама Свете Богородице, Светог праведног 
четвородневног Лазара, и осталих угодника Божијих који су Богу 
служили у овом животу, и Богу угодили и прешли у живот вечни, 
нека би Господ и нама дао милост своју, да нам овај Свети и 
Велики пост који смо пребродили, и ови празници који нам иду у 
сусрет, да их дочекамо са очишћеном душом са припремљеним 
телом за сусрет са Васкрслим Господом, да би смо са Њим били и 
после нашег Васкрсења у векове векова.  

Амин. 


