
Беседа Владике Артемија на Велики Четвртак 2017. године
у манастиру Преп. Јустина Ћелијског, БарајевоУ име Оца и Сина и Светога Духа.Ево, браћо и сестре, три дана пратимо Господа нашега на путустрадања од свечаног уласка у Јерусалиом, па до подизања наКрст на Голготи.Господ је предвидео све, и предсказао је све, и најавио је шта ћесе десити са њим. Рекао је да ће бити предат у руке људигрешника, да ће му судити, да ће га бити, да ће га разапети, алии да ће трећи дан Васкрснути.Данас - Велики Четвртак. Велики по много чему, и по свачему.По свима догађајима који су се десили на Велики Четвртак. Аоно што је за нас Православне Хришћане најважније што седесило јесте установа Свете Тајне Причешћа, на тајној вечерикоју је Господ одржао са својим ученицима. Он је ранијенајављивао: „Да ко једе тело моје и пије крв моју има живот
вечни“. А данас на Тајној Вечери он је то учинио, и дао најпресвојим ученицима своје Тело благословивши хлеб и преломиона вечери и дао свима. Исто тако узео чашу са вином. Узео иблагословио, и рекао: „Ово је крв моја, која се пролива за цео
свет, за вас и за цео свет".То што је тада Господ урадио, браћо и сестре, траје у ЦрквиЊеговој ево већ две и више хиљаду година. Господ је то учиниоради свих људи, али сви људи нису прихватили то, или пакприступају овој Светој Тајни Причешћа не припремљенидуховно и телесно, зато апостол Павле каже: „Ко недостојно једе
и пије тело и крв Господњу, суд себи једе и пије“, а ми, миПравославни Хришчћани знамо да се за Свето Причешће требаприпремати и постом и молитвом, и Светом Тајном Покајања иисповести, јер нема човека да живи на овом свету, а да не



греши. Господ је то знао, да ће и после Крштења у коме смо сесви духовно родили, да ћемо по слабости својој и немоћи свигрешити, зато је и оставио велику тајну покајања, рекавшиученицима својим: „Којима опростите грехе, опростиће се, и
којима задржите задржаће се“.Ова Света Тајна је једино средство, браћо и сестре, којимможемо своје грешне и упрљане гресима душе, да очистимо, даубелимо, и да припремимо да достојно приме Господа Нашега уСветој Тајни Причешћа, а исто тако припремивши се на тајначин, за ову Свету Тајну ми се уствари припремамо за оно радичега је човек створен, ради чега је и Господ и дошао на овајсвет, припремамо се за грађане Царства Небескога.Живећи овде на земљи човек је одређен и позван да животомсвојим узраста духовно, у меру раста висине Христове, и дадобије живот вечни, блажени у Царству Христовом. Томе служисва тајна Господа Христа, од Његовога зачећа од Духа Светога иМарије Дјеве, Његово Рођење у Витлејему, обрезања,Преображења, до страдања Њеоговога на Крсту, до Васкрсења иВазнесења на Небу. Све је то Господ претрпео, учинио, и све штоје говорио, учио, чинио је то да људи схвате свој циљ овде наземљи, да је циљ нашега овде боравка уствари живот вечни, ида се за тај живот припремамо.Нека би Господ молитвама свете Богородице, светог Саве исветих Апостола и свих који Богу угодише у овоме животу, да инас Бог удостоји да останемо на путу Његовоме, да га пратимо уЊеговом страдању сутра на Велики Петак и да га дочекамо наславно Васкрсење у Недељу у пуној духовној радости, јер такопримивши Њега Васкрслога учинимо себе способним идостојним за наше васкрсење у последњи дан, када дође времеза то, када Господ буде дошао други пут на земљу да свакоме дапо делима његовим, да се и ми нађемо са десне стране Његове уЦарству Његовоме. И да тамо славимо Њега чудесног Господа



који је ради нас људи пострадао и распет био, али и Васкрсао, даславимо Њега са Оцем и Духом Светим кроза све векове и свувечност. Амин.


