
ВАСКРСЕЊЕ ЛАЗАРЕВО 

 

                                                                

Марта и Марија биле су ученице Христове и сестре Лазара који је 

такође био Христов ученик и пријатељ. Када се Лазар разболео, 

сестре су позвале Христа, на шта је он одговорио: „Ова болест није 

на смрт, него на славу Божију – да се прослави Син Божији кроз 

њу.“  

Ипак, док је Христос дошао до њиховог места Витаније, Лазар је 

преминуо. Кад је Христос стигао, обе сестре су рекле: „Господе, да 

си ти био овде, мој брат не би умро.“ Христос им одговара: „Ја сам 

Васкрсење и Живот. Онај који верује у мене ако и умре, живеће. И 

сваки који живи и верује у мене, неће умрети.“ Господ је под овим 

мислио да ко верује у Њега и након смрти одлази у Царство Божије 

где је вечни живот.  

Када су сестре рекле да верују, Христос је са њима и народом 

отишао до Лазаревог гроба који је сахрањен четири дана раније. 

Тамо се помолио Богу Оцу и рекао: „Лазаре, Лазаре, изађи 

напоље!“ И чудо се догодило. Лазар је изашао у повојима у које се 

тада умотавало тело покојника, устао и угледао светлост дана (види 

леву икону). Вест о Васкрсењу Лазара се брзо прочула. Становници 

града Јерусалима су сутрадан (у недељу) изашли пред Христа који 

је јахао на магарету, бацали пред Њега цвеће (зато се празник зове 

Цвети) и говорили: „Благословен који долази у име Господње!“ 

(види десну икону). 



ЗАДАТАК: Повежи реченице 

са онима који су их изговорили 

и препиши твоје одговоре у 

свеску. 

 

 

 

 

1) „Господе, да си ти био овде, 

мој брат не би умро.“ 

2) „Благословен који долази у 

име Господње!“ 

3) „Ја сам Васкрсење и Живот. 

Онај који верује у мене ако и 

умре, живеће. И сваки који 

живи и верује у мене, неће 

умрети.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Народ града Јерусалима 

Б) Господ наш Исус Христос 

В) Марта и Марија, сестре 

Лазара и ученице Христове 


