
Беседа Владике Артемија у Недељу месопусну 11. 2. 2018.
године у манастиру Свете Великомученице Марине у Дудовици

У име Оца и Сина и Светога Духа.Ево нас, браћо и сестре, приближавамо се Светом и ВеликомУскршњем посту. То је период године када је Црква одредила да сепосебно припремимо да извршимо смотру над душом својом, надсрцем својим, над умом својим, да се у току поста исповедимо ипокајемо за грехе своје, да се причестимо Светим Тајнама КрвиГоспода Христа и тако да припремимо себе за сусрет са васкрслимГосподом. Али Света Црква знајући колико је то период озбиљан ида траје пуних седам недеља, Црква као мајка духовна брине освојој деци и одредила и четири припремне недеље пред тај СветиВелики пост. Те припремне недеље, уствари, су управљене на то даљуде подсете на оно шта су и шта треба да буду. Прва припремнанедеља била је пре две недеље митара и фарисеја. Ту је посејантемељ нашега спасења - смирење, јер митар је био и остао симболсмирења човека, онога за кога је Господ рекао да су блажени онисиромашни духом.На супрот смирењу долази гордост која је извор свих осталих зала игрехова у човеку. Прошле недеље - Недеља блуднога сина - обраћасе, у ствари, грешницима, али покајаним грешницима са утехом даим пробуди наду, да им пробуди веру у милосрђе Божије, љубав Оцанебескога.Данас, Недеља Страшнога суда, данас је недеља управљена нанепокајане грешнике, оне који се не кају, да им предочи шта их чекана страшноме и праведноме суду Божијем. И ту нам Он говори и ооним праведницима који се кају за грехе своје, али посебно за онекоји се не кају. Зато данашње Јеванђеље, браћо и сестре, има веомавелики значај за свакога од нас, јер сви ми можемо себе пронаћи у



томе Јеванђељу и морамо пронаћи, јер када пођемо одавде постојесамо два пута. Када дође судија Господ Христос по други пут, дасуди живима и мртвима, и да свакоме да по делима његовим, ондаће сви људи бити сабрани пред то судиште Његово, али неће свибити у једној маси, него ће бити раздвојени –„једни са десне стране,
а други са леве стране Судији“ - каже Јеванђеље: "као што пастир
разлучује овце од јаради." Они са десне стране представљајуправеднике, а они са леве стране грешнике.Доласком Господа Христа претходе појава Часног Крста на небу,појава анђела са трубама на чији знак ће сви мртви устати изгробова својих и бити сабрани на место суђења. А чиме ће се Господруководити када буде судио и одређивао свакоме место где ће свувечност проводити. О томе управо говори данашње светоЈеванђеље. Руководиће се по томе какав смо однос, ми овде наземљи за време нашега живота, имали према Господу Христу,односно према Његовој малој браћи, јер Господ рече: "Ако учинисте
једноме од моје мале браће, мени учинисте."У сваком човеку постоји боголика душа. Сваки човек је по природисвојој христоносац. И зато Господ и назива све људе својом браћом.Ако учинисте једном од ове моје браће, и мени учинисте. И онда ћерећи онима са десне стране, подсећаће шта су они то учинили:"Бејах гладан и нахранисте ме, бејах жедан и напојисте ме“ и такодаље. А они у смирењу своме питају: "Господе, а када Те видесмо
гладна или жедна или гола или боса.“ А Господ рече: "Када учинисте
једноме од моје мале браће, мени учинисте." Дакле, та наша деламилосрђа према људима, то су у ствари дела према самоме ГосподуХристу. Љубав указана према људима, јесте љубав према самомеГосподу Христу.Онда за њих доноси пресуду: "Ходите благословени, примите
Царство које је припремљено од постања света.“ Онда се окреће



овима са леве стране, ове призива: "Ходите", а овима каже:„Одлазите, одлазите одавде у пакао вечни!" Зашто их тамо шаљеГоспод пун љубави и милосрђа? Зато што они нису показалимилосрђе за време свога живота на земљи.Јер вели и њима Господ понављајући све ово што смо чули, има уЈеванђељу и у овој дивној песми светога Владике Николаја: "Гладан
бејах и не нахранисте ме, жедан бејах и не напојисте ме“ и такодаље.Они опет у своме сујеверју, у својој глупости кажу: „Па када смо тето видели гладна или жедна, па те нисмо нахранили и напојили“? АГоспод понавља исте речи: "Када не учинисте једноме од моје мале
браће ни мени не учинисте.“ И онда ови ћутећи у Рај и живот вечни,а они у Пакао, у муку вечну. Зато се тај Суд зове Страшни збогњеговога резултата. Иначе то је Праведни Суд Божији, јер кажесвета Црква да Господ хоће да даде свакоме по делима његовим. Тадела биће, дакле, она на основу чега ће се опредељивати нашасудбина за сву вечност.А следеће недеље, браћо и сестре, света Црква вас подсећа на прведогађаје после стварања света и човека. Подсећа нас на изгнањечовека из Раја, јер тамо се врши успомена на Адамово изгнање изРаја. Зашто је наш прародитељ, односно наши праотаци Адам и Еваистерани из Раја? Јер су прекршили једну заповест Божију. А шта ћебити са нама који сваки дан прекршимо многе заповести Божије?Како ћемо ми ући у Рај? Господ је ради тога дошао на земљу да људеприведе Богу да им дарује живот вечни и Царство небеско. Дакле,дао им је кључ, онај кључ којим је Рај закључан, а то је не држањезаповести о посту, јер Адам и Ева имали су само једну заповест којусу требали да поштују, а то је да не једу од дрвета добра и зла изРаја. А ови су ту једину заповест Божију прекршили и нарушилипост. А света Црква нас то подсећа на самом уласку у Свети Пост да



је пост то средство којим ћемо отворити врата Раја. Кључеви непостоје, Рај закључан, а постом ми га откључавамо и Господ насчека у Царству Своме небескоме.Нека би дао Бог да ове свете припремне недеље буду добраприпрема за улазак у Часни Велики Пост и да нам Господ дарујеснаге да га пребродимо као једну велику морску пучину безбродолома, без штете за душу своју, него да нам тај Свети Пост будебања душе, на исцелење душе и тела и на живот вечни. А ГосподВаскрсли, Он нас на крају чека да нам дарује Царство Своје небескода тамо и ми са свима Светима славимо Оца и Сина и Светога Духа,Тројицу Јединосуштну и Нераздељиву у све векове и сву вечност.Амин.Срећан и Богом благословен данашњи празник и срећан почетаксветог Великог Поста, да да Бог да га дочекамо и проведемо онакокако је Богу мило и драго. Амин.


