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Н

ј една воденица смрти. С ав земаљски свет
икада ниј едан град на овоме зе- без Го спода Христа, немило срдна воде-

маљском свету ниј е срео таквог Победни - ница смрти, кој а меље, меље свако људско
ка каквог ј е данас срео и дочекао град

биће, меље саму земљу, меље небе са,

Јерусалим. Победник смрти! Ето ј единс- меље сунца и све уништава. То ј е сав овај
твеног Победника у свима световима, у

свет без Го спода Христа.

свима људским световима. Шта су по-

А Он, чуде сни и тај анствени Победник

бедници на ратним бој иштима, шта су

те смрти. Јерусалим данас тако дочекуј е

разни Темерлани, Џингискани, Хитле- Њега - зашто? Зашто му Јерусалим прири, Наполеони? С ве прах и пепео, све

ређ уј е такав дочек? Он, Коме су Небе са

бе спомоћни комарац, све бе спомоћна

пре сто а земља подножј е ногама Њего-

стеница. Хвале их као великане, а иза

вим, Он, ето, улази ј ашући на магарету,

њих велики злочини, безброј лешева.

улази у С вети Град Јерусалим. Народ Га

Данас ми славимо - кога? Онога Кога

сусреће, про стире хаљине свој е по путу,

смрт ј едино ниј е могла победити, слави- засипа Га цвећем, гранчицама од финимо Јединог Победитеља смрти, Го спода

ка, од смокава. Шта се то де сило? Гле,

Исуса Христа, истинског Победника и

колико ј уче фарисеј и и садукеј и праве

Јединог Победника!

С ви о стали - по- планове како да погубе Исуса. С мета им

разник до поразника, пораз до пораза,

Исус, смета им Његова доброта, смета

човек до човека, смрт до смрти, гроб до

им Његова Б ожанска сила. Треба укло-

гроба, гробље до гробља. Шта ви се хва- нити Исуса из овога света, не треба нам.
лите човеком, ви се хвалите његовим

А гле, данас народ тај никога не слуша,

прегнућима, ви се хвалите његовим тво - него кличе: " Осана! Благо словен кој и
ревинама, ви се хвалите његовим култу- иде у име Го сподње, цар Израиљев. " Шта
рама и цивилизациј ама, ви се хвалите
његовим

градовима?

Шта

је

све

се де сило?

то?

Де сило се, браћо, огромно и невиђено

С мрт. . . С мрт све то уништи. С ве ј е то

чудо. Народ ј е присуствовао чуду какво

email: manastirmaine@gmail.com
internet przentacija: podmaine.weebly.com

овај свет видео ниј е. Го спод ј е васкрсао

Марта - веруј ем" . Тада Марта позва свој у

Лазара из гроба, позвао га из гроба и

се стру Мариј у, рече дај е Исус дошао и

устао мртвац, а већ (био) почео да се

зове ј е. Мариј а брзо устаде и пожури за

распада, да смрди. Чули сте у данашњем

њом, и сви сродници и приј атељи кој и

С ветом Еванђ ељу, народ кој и беше са

су били у кући. И кад она дођ е Го споду,

Њим и присуствоваше том чуду када

паде пред ноге Његове, и рече: " Го спо-

позва Лазара из гроб, и васкрсе га из мрт- де, да си ти био овде брат мој не би
вих, тај народ срете Га сада у Јерусали- умро" . И заплака Го спод, пише у С ветом
му засипај ући Га цвећем

Еванђ ељу, ударише сузе Исусу.

Де сило се то на ј едан обичан начин.

Гле, смрт ј е тако страшна, смрт ј е та-

Лазар се разболео. С е стре његове, Марта

ко ужасна неман, таква страхота за род

и Мариј а, шаљу ве ст Го споду Христу,

људски,

за

човека,

да

и

Б огочовек

Кој и ј е далеко од Јерусалема, од Вита- Христо с плаче над бедним човеком, кој и
ниј е, да ј е боле стан онај кој и му ј е мио.

ј е роб смрти. С паситељ упита: " А где сте

Каква похвала! Лазар ј е био изузетно

га сахранили?" Одведоше га до гроба, а

мио Го споду Христу. Љубљаше Го спод

Марта

Лазара и се стре његове Марту и Мариј у.

смрди, четири ј е дана од како смо Га

То ј е био дом у кој и ј е он тако че сто

сахранили" . Онда ј ој Он благо рече: " Не

похита

и

рече:

" Го споде,

већ

навраћао, дом у коме ј е сеј ао небе ско се - рекох ли ти, ако веруј еш, видећеш сламе свога Еванђеља. Јављај у Му: Лазар ј е

ву Б ожј у?" Тада упери очи к Небу. Го спод

боле стан. С паситељ прима ве ст, али не

се помоли Оцу С вом Небе ском и рече

жури. Остај е два дана у ме сту са приј а- громким гласом: " Лазаре! изађи напоље! "
тељима свој им

Лазар, наш приј атељ,

И устаде мртвац повиј ен платном, пове -

заспа. А ученици веле: " Го споде и Учи- зан као
тељу,

ако

је

заспао,

устаће" .

А

што

су то

били обичај и код

тада

Јевреј а, и као што ј е и данас обичај , и

Го спод рече: " Лазар приј атељ наш, умре" .

Го спод нареди да га разреше од свих тих

Заиста умре, али ће га разбудити Го спод

покрова. И многи повероваше у Го спо-

и учитељ. Него, вели С паситељ, хај демо

да видевши ово чудо. Народ кој и ј е био

к њему

и гледао то.

.

И кад су дошли близу Витаниј е, где ј е

Због тог чуда, браћо, ето Јерусалим се

живео Лазар са свој им се страма, Го спод

и

застаде. Чуло се да огромна маса света

смрти, Го спода Христа. Никад се ниј е

данас

ве сели

и

срета

Победитеља

иде за Њим, као што ј е то увек било. Ни- видело да мртвац кој и се распада и смрди,
када С паситељ ниј е ишао сам, него за

васкрсне. С паситељ ј е васкрсао дотле

Њим људи са свих страна. Марта, ој ађ е- кћер Јаирову. Кад ј е умрла, Он ј е ухвана се стра, потрчала ј е С паситељу, пала

тио за руку и рекао: , Девој ко, устани! "

пред ноге Његове, и завапила: " Го споде,

И устаде девој ка. Он ј е васкрсао сина

да си ти био овде, брат мој не би умро" .

Наинске удовице, кога су но сили да сахр

А Он благо рече: " Б рат ће твој устати" .

И устаде момче. Али да васкрсне неког

Знам, рече Марта, да ће устати о васк- човека кој и се распада, кој и већ почиње
рсењу мртвих. Али Го споде, то ј е тако

да смрди, ето, то ј е невиђено чудо на овој

далеко. С паситељ рече: " Кој и веруј е у

земљи Б ожиј ој . Шта нам то чудо казуј е?

мене, ако и умре живеће" . И ниј едан кој и

Казуј е нам да ј е смрт за Го спода Христа

живи у овоме свету и веруј е у мене неће

сан. С ан из кога буди мртво тело, као што

умрети, ти никада неће умрети, вавек.

мај ка буди свој е чедо из колевке у кој ој

Веруј еш ли ово ? " Да, Го споде! - рече

спава. С мрт ј е сан. Ето, то ј е данашња

Блага ве ст, Блага ве ст великог празника

веруј е у мене, има Живот Вечни. Веруј еш

Цвети.

ли у то?"

Али, браћо мој а, ниј е Го спод васкрсао

Ако веруј еш, ти си прави хришћанин;

Лазара само зато што ј е он био његов

без тога, знај , ниси хришћанин. Ти си

лични приј атељ. Он га ј е васкрсао да би

прави хришћанин тиме што веруј еш у

све нас уверио да ће нас тако васкрсну- бе смртни и Вечни Живот свој , сваког
ти из наших гробова. То ј е и смисао и

људског бића кој е ј е око тебе, у Вечни

циљ данашњег чуда и празника. То нам

Живот свакога човека. То ј е, браћо мој а,

казуј е данашња дивна пе сма " Опште

Христова вера, то ј е Хришћанство, тиме

васкрсење" . С паситељ ј е кроз Лазара, се Христова вера одликуј е од свих вера
кроз васкрсење његово из мртвих, желео

овога света. Тиме се Христова наука

све нас да увери у опште васкрсење, да

одликуј е од свих наука, од свих фило со -

ћемо сви на дан Страшнога Суда бити

фиј а, од свих култура и цивилизациј а, од

позвани да изађ емо из свој их гробова, свих техника. То што Го спод дај е човеда ћемо изаћи и стати пред Лице Њего- ку бе смртно ст и Живот Вечни, и васкво. Тако ј е Го спод, браћо, смрт, ту нај већу рсење из мртвих, и победу над смрћу ,
муку рода људског, ту нај страшниј у стра- ето то ј е оно што Хришћанство чини
хоту рода људског, претворио у сан, по- Хришћанством, то ј е оно што Го спода
бедио смрт и отворио пут роду људском

Христа чини науком за свако људско биће.

у васкрсење, у победу над смрћу.

Б ез Њега овај свет ј е смрдљива гробни-

Јер, Го спод ј е дошао у овај свет да нас

ца смрти, огромна смрдљива гробница у

људе научи, да нам обј ави Еванђ еље

кој ој се распада у смрад свако људско те -

С вој е: да ј е човек бе смртно биће, да ј е

ло. А Он, Благи, С вемило стиви Победи-

човек створен за Вечни Живот, да човек

тељ смрти, Васкрситељ свих мртвих, ето

ниј е створен да се распада у гробу и сав

- то ј е Истинити Б ог наш, то ј е Он, Го спод

не стане. Не! Човек ј е створен да телом

Христо с!

и душом живи вечно у Царству Небе ском.

Ти

си

хришћанин,

ето

каква блага

То ј е смисао и циљ човековог по стој ања. имаш, каква небе ска блага непролазна и
Човек ј е бе скрај но важно биће пред Б о- вечна! Шта ће учинити смрт хришћанигом. И ти, и ј а, и сваки људски створ, ну? Колико смрти има у овоме свету и
створени смо за Живот Вечни, за живот

ниј една му не може наудити, ј ер ј е у ње-

бе смртни у Царству Небе ском. Зато ј е

му и крај њега и поред њега и око њега

Го спод дошао у овај свет да победи смрт, ј едини

Победитељ

смрти

-

Го спод

да телу нашем о сигура бе смртни живот

Христо с! Пакле, где ти ј е победа? С мрти,

у Небе скоме Царству.

где ј е твој е

О томе сведочи данашње Еванђ еље о
Лазару:

Ђ аволе, где су твој е страхо-

те? С ве то Васкрсење Го спода Христа

, Ја сам Васкрсење и Живот. " уништи, разруши, разори! Нема смрти

Хришћанин у овоме свету, шта ј е? Чо- за хришћанина! С мрт - смрт ј е сан за свавек кој и ј ош овде почиње да живи вечним

ког правог хришћанина! Шта! Неприј а-

животом. Ја сам Васкрсење и Живот, кој и

тељи наши, неприј атељи Христови плаше

веруј е у мене никад неће умрети. Ве- нас смрћу, гоњењем, мукама! О, ко сте
руј еш ли ти у то? С ваком хришћанину ви?! О, шта сте ви? С мрт, ко ј е и шта ј е
по ставља се то питање: " Веруј еш ли у за нас? То су играчке за нас, то су сенке
то?" Го спод обј ављуј е: Ја сам Васкрсење

за нас.

Не плашимо се смрти,

ј ер ј е

и Живот. Кој и веруј е у мене, неће умре- Го спод Победитељ смрти са нама. А ви,
ти никада. И кој и живи сада на земљи, а

ко сте ви? О, мољци смрти, о ви смртни

мољци кој и гоните Го спода Христа да- бруј е савети и поуке. Вели се: Ми данас
нас, ј уче, сутра до Страшнога Суда! А

срећемо Го спода Христа цвећем наше

шта ви нудите роду људскоме изван

вере, цвећем наше молитве, заспимо Га

Христа, какве победе нудите (насупрот)

цвећем нашег мило срђ а, наше смире-

Го споду Христу, какве? О, беда до беде, но сти, наше крото сти, нашег еванђ ељсј ад до ј ада, гној до гној а, гроб до гроба. ког живота.
Ето, ко сте ви неприј атељи. Ми хришћа-

Тако ми хришћани празнуј емо велики

ни, силни смо, непобедиви вером нашом

С вети Празник, празнуј емо победу над

у Го спода Христа! Вера и ј е сте та наша

смрћу, празнуј емо нашу вечну радо ст.

моћ кој ом ми побеђуј емо све смрти ово - Та вечна радо ст нека буде у душама свих
га света, све ђ аволе свих паклова, све

нас,

браћо

мој а

и

се стре,

свих

пра-

неприј атеље нашега спасења. Не бој и- во славних хришћана. И нека пређ е на
мо се ми људи, не! Не бој имо се ми ни

све људе свих светова, да се сви радуј у

ђавола кој и туткај у све смрти на нас, ј ер

нај већој победи учињеној за човека и у

ј е са нама чуде сни Го спод Христо с, Је- име човека, победи одне сеној Јединим
дини Победитељ смрти.

Победитељем смрти, Го сподом Христом.

И данас, ето, ми на данашњи велики

Ту веру чувај мо, ту радо ст гај имо у свој ој

Празник славимо шта, славимо - кога?

души, ј ер са тим човек ј е вечно биће и

Њега, Победитеља смрти! С лавимо тај

бе смртно биће, ј ачи од свих смрти, ј ачи

велики дар, ту велику силу што нам ј е

од свих ђ авола.

дао,

славимо нај већу Благове ст рода

Благо човеку, благо хришћанину кој и

људског. Благове ст да ј е смрт по стала

ту веру гај и у свом срцу, њоме живи у

сан, откако ј е Го спод Христо с победио

овоме свету, да са њом изађ е из овога

смрт васкрснувши С ебе из мртвих, а пре

света и уђ е у онај свет, да и он живи са

тога васкрснувши Лазара. Цвети - ето

васкрслим и дивним приј атељем Христо -

сваке године ми празнуј емо на данашњи

вим Лазаром, и његовим светим се стра-

велики С вети Празник Њега, Јединог ма Мартом и Мариј ом.
Победитеља смрти, а тиме празнуј емо и
свој у

бе смртно ст

и

вечно ст,

Нека се и они помоле за нас и за сва-

браћо, ко људско биће на земљи, да се у сваком

празнуј емо ту велику радо ст да ј е смрт

људском срцу зацари вера у Јединог По -

по стала сан.

бедитеља смрти,

Зато у данашњем Апо столу,

С вети

Го спода Христа,

да

бисмо и ми кроз сав живот на земљи и

Апо стол Павле пише хришћанима: " Ра- кроз сав живот на Небу клицали Го сподуј те се, и опет велим радуј те се свагда

ду Победитељу смрти: " Благо словен кој и

у Го споду" . С вети Апо столе, нас гоне, иде

у име

Го сподње,

Цар

Израиљев,

нас муче, нас убиј ај у, на нас туткај у Го спод Христо с. " То, то, то, нека буде
безброј не смрти. . . И опет велим: радуј те

наш путовођ кроз овај свет! И идући за

се! Јер ви, ви хришћани знате и о сећате

Победитељем смрти Го сподом Христом,

да ј е за вас смрт по стала сан. Шта она

победићемо сваку смрт кој у људи на-

може вама учинити? - Ништа, ни у ј едном

туткај у на нас, победићемо свакога ђ а-

од људских светова.

вола кој и кидише на нас, и ући у Царство

Зато ми хришћани са великом радошћу Небе ско да тамо вечно славимо Чуде сног
празнуј емо данашњи велики Празник - и Незаменљивог Го спода Исуса, Коме
Цвети. С а цвећем празнуј емо Победни- нека ј е част и слава сада и увек кроз све
ка

смрти,

цвећем

врлина

свој их.

У векове. Амин.

дивним данашњим пе смама непрекидно

