
Беседа Владике Артемија на Велики Петак, 2019. године, у
манастиру Светог Јована Крститеља у Љуљацима

У име Оца и Сина и Светога Духа!Ево страшне тајне Божанске која се данас извршила у овомехраму. Уствари тајна која се завршила на Голготи у Јерусалиму.Голгота јесте врхунац Божанске љубави према човеку, врхунацчовекове мржње према Богу. Тамо је и једна и друга странадостигла свој пуни израз.Бог је из љубави према човеку послао Сина Свога, послаоБожанско јагње за које Он рече: "Гле јагње Божије које узима
грехе света." И заиста Господ Христос који се оваплотио одСвете Дјеве Богородице, примио нашу људску природу, живеоса људима, учио људе, проповедао, чинио безбројна чудеса. Ето,уместо захвалности која му заиста следује и приличи, Он јепредат у руке злочинаца који су Му узвратили за сва Његовадоброчинства неописивим мукама, не само распећем, него и прераспећа: и шамарање и пљување и понижавање. И све је тоГоспод претрпео и распеће на Крст и саму смрт на Крсту. Ипогребење у гроб у Гестиманији. Све је то Господ претрпео  изљубави према паломе човеку, јер Господ је знао да грешни родљудски ако се не покаје, не исправи, да њих чека вечне муке.Зато је Господ примио на себе грехе целога света и пострадао засвет, за нас и који смо овде сабрани да би нас ослободио тихвечних мука у паклу огњеноме. Зато и ми данас, браћо и сестре,приступамо распетоме Господу положеноме у гроб и целивамоЊегове свете ране које је задобио због наших грехова, молећиГа да излије милост Своју на нас и на све оне који Га признају и



верују у Њега да бисмо дочекали и Његово славно Васкрсењекоје је Он такође предвидео и претсказао да ће трећи данустати. И не само да се тада радујемо, него да се радујемо штосмо Христови, да се радујемо што нас је Господ припремио идаровао нам Живот Вечни у Царству Своме Небескоме.А данас? Данас када цела природа састрадава распетомеГосподу, како кажу сунце помрчало, земља се затресла, гробовисе отварали, камење попуцало. Све је осећало и састрадавалострадајућем Господу. А људи имали су срце тврђе од свега тогаи они су се и на крсту ругали и исмевали говорећи: "Ако си Син
Божији, сиђи са крста да видимо, па ћемо веровати у Тебе."Наравно, Господ је узишао на Крст добровољно управо да бипобедио непријатеља нашега ђавола, грех и смрт. Својом смрћуОн је нас ослободио вечне смрти и мучења у паклу огњеноме.Зато нека је Господу нашем пострадалом ради нас људи,погребеном и васкрсломе, нека је Њему са Оцем и Духом Светимслава у све векове и сву вечност. Амин.


