
Беседа Владике Артемија на Сретење Господње 2019.
године у манастиру Свих српских Светитеља у Гринбаху,
Аустрија

У име Оца и Сина и Светога Духа!... наше сусретање које подсећа на онај сусрет пре две хиљаде инешто година, када је Господа Христа, као младенца, послечетрдесет дана, сусрео праведни Симеон у јерусалимскомхраму, примио Га у своје наручје и изговорио ону дивнумолитву: "Сада отпушташ слугу свога Господе по речи Својој",коју ми православни хришћани понављамо ево две хиљадегодина сваког дана на вечерњој служби.Данас је велики празник, браћо и сестре. Велики је празник затошто је праведни Симеон први објавио скупљеном народу ухраму да је то очекивани Месија, да је Он тај кога су чекалистотинама и хиљадама година наши пророци. И ево он сеудостојио да Га прими на своје старачке руке и да објави:
"Данас видеше очи моје спасење Твоје, које се припремио пред
лицем свих народа, светлост да обасја незнабожце и славу
народа Твога Израиља..."Заиста, он је видео да ће то мало детенце у његовим рукамабити светлост свету што се и потврдило, ево за две хиљадегодина. Поред тога свети Симеон је изрекао још некапророштва прорекавши Светој Богородици страдање ГосподаХриста. Прво је рекао: "Овај лежи" - значи Младенац у рукамањеговим, "да многе подигне и обори у Израиљу."



Премда су многи у јеврејском народу прихватити Њега каоМесију. И то ће бити они које је подигао Својим доласком. Абиће многи и они који Га нису прихватили и они су оборени упропаст вечну.Затим је рекао Светој Богородици: "И Теби ће самој нож ће
пробости душу.'' Предсказујући тиме страдање Господа Христана Крсту, јер је Она мајка Његова под Крстом стајала идоживљавала Његове муке на Крсту, то пробадање свога срцаножем.И свети Симеон и све што се на данашњи дан десило јестевелика поука, свима нама, браћо и сестре, да сви ми треба дапроживимо своје сретење, свој сусрет са Господом Христом, умолитви, у светој тајни Крштења, светој тајни Причешћа уцелом нашем хришћанском животу, не само да Га сретнемонего да будемо са Њим, Он да буде са нама.Зато нека Бог благослови све вас данас овде сабране и све којидолазе у овај свети храм да се Богу моле и Богу служе. Срећанјош једном и благословен овај празник, да Бог да још много,много година да долазите у њега и да се овде заједно Богумолимо.Амин. Боже дај.


