Помаже Бог!
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ВАСКРСЕЊЕ ЛАЗАРЕВО

„У то време у селу Витанији разболео се Лазар, брат
Мартин и Маријин. Господ је љубио Лазара и његове
сестре и често је посећивао ту благочестиву породицу.
Када се Лазар разболео, Исуса Христа није било у
Јудеји. Сестре су дојавиле Њему говорећи: "ево болује
онај кога ти љубиш".
Исус Христос, чувши то рече: "ова болест није на смрт,
него на славу Божију, да се Син Божији прослави кроз
њу".
Провевши два дана у том месту, где се налазио,
Спаситељ рече ученицима: "хајдемо опет у Јудеју. Лазар,
пријатељ наш, заспао је; но Ја идем да га пробудим".
Исус Христос говорио им је о смрти Лазаревој (о
смртном сну његовом), а ученици су мислили, да Он
говори о обичном сну, јер сан за време болести је добар
знак оздрављења, они су рекли: "Господе! ако је заспао,
устаће".
Тада им Исус Христос рече отворено: "Лазар је умро, и
Ја се радујем због вас, што нисам био тамо (то је због
тога), да ви поверујете. Него хајдемо к њему".

Када је Исус Христос прилазио Витанији, Лазар је већ
четири дана био погребен. Многи Јудеји из Јерусалима
дошли су код Марте и Марије да их утеше у жалости.
Марта је прва сазнала да долази Спаситељ и пошла је
Њему у сусрет. А Марија је у дубокој жалости седела у
дому.
Када је Марта срела Спаситеља, рекла је: "Господе! да
си Ти био овде, не би умро брат мој. Али и сада знам, да
што год Ти заиштеш у Бога, даће Ти Бог".

Попуни сва празна поља

У то време у селу
волeо

разболeо се Лазар, брат Мартин и Маријин. Господ је
и његове сестре и често их је посећивао.

Када се Лазар разболeо, Исуса Христа није било у Јудеји.

су Му јавиле да

је болестан. Исус Христос, чувши то рече: да ова болест није на смрт, него
на

Божију. Након два дана Спаситељ рече ученицима: "хајдемо опет у

Јудеју. Лазар, пријатељ наш,

; но Ја идем да га пробудим". Када је Исус

Христос прилазио Витанији, Лазар је већ

дана био погребен.

је прва сазнала да долази Спаситељ и пошла је Њему у сусрет. Када је
Марта срела Спаситеља, рекла је: "Господе! да си Ти био

, не би умро брат

мој. Али и сада знам, да што год Ти заиштеш у Бога, даће Ти Бог".
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Марта рече Њему: "Господе, заудара јер је четири дана у гробу".И одвалише камен са
пећине.
Затим, подиже
громким гласом: "
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