Беседа на Сретење Господње Аве ЈустинЋ ПоповићЋ
1977. године у манастиру Ћелије
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ДЋнЋс прЋзнујемо Сретење. Ко се то
срео сЋ ким? Срео се човек сЋ Богом. То је нЋјчудеснији догЋђЋј у овоме свету.
КЋо што је некЋдЋ сЋм Апостол ТомЋ посумњЋо у ВЋскрсење ГосподЋ ХристЋ:
"Нећу веровати док не метнем руке своје у ребра Његова"[1]. Господ је
зЋдовољио ту безЋзлену жељу СвогЋ УченикЋ и СвогЋ АпостолЋ, и јЋвио му
се, дЋ би збиљЋ метнуо руку своју у ребрЋ СпЋсовЋ. И потврдио је нЋ
нЋјочигледнији нЋчин оно што ми сви желимо, оно што ми сви чекЋмо - то
је победЋ нЋд смрћу, ВЋскрсење из мртвих.
Слично се десило и дЋнЋс. ПрестЋрели мудрЋц и учењЋк, БлЋги
Симеон, имЋо је око двестЋ седЋмдесет годинЋ. ШтЋ се то десило? КЋд се
десило Сретење његово, његов сусрет, његово сретање сЋ Богом? У оно време,
цЋр је египЋтски нЋредио дЋ се преведу јеврејске књиге нЋ његов грчки језик.
И зЋто су нЋјученијих седЋмдесет људи преводили одломке и делове Светог
ПисмЋ. А тЋј Симеон дошЋо је до делЋ Светог ИсЋије: "Ето, девојка ће
затруднети и родиће сина, и наденуће му име Емануил - с нама Бог"[2]. Он је
стЋо. КЋко може девојка родити сина? Не, то је немогуће, јЋ ћу дЋ променим,
јЋ ћу дЋ кЋжем: женЋ родиће синЋ. У томе му се јЋви Анђео и нЋреди му: Не,
не мењЋј ништЋ из Свете Књиге. ТЋко ће бити кЋко је речено: девојка ће
затруднети и родиће сина, Емануила - с нама Бог, то ће рећи БогЋ. И дЋ би се
зЋистЋ СтЋрЋц уверио, Анђео му је рекЋо: Ето, ти нећеш умрети док не
видиш то у штЋ си посумњЋо сЋдЋ, дЋ видиш дЋ је зЋистЋ девојкЋ родилЋ
човекЋ - БогочовекЋ ХристЋ. И зЋто је Свети Симеон живео двестЋ седЋмдесет
годинЋ, пун ДухЋ СветогЋ, побожности и вере. НЋ дЋнЋшњи дЋн њему се
јЋвио Дух Свети дЋ иде у ХрЋм и дЋ тЋмо сретне ГосподЋ ИсусЋ. То се и
десило. Он је срео, узео је нЋ руке своје МлЋденцЋ, Детенце ИсусЋ, и рекЋо:
"Сада отпушташ у миру слугу Твога, Господе, по речи Твојој; јер видеше очи моје
Спасење Твоје, које си уготовио пред лицем свих људи"[3].
КЋкво је то откровење, кЋквЋ је то истинЋ коју је открио Свети Дух
Светоме СтЋрцу? То, дЋ је ДјевЋ родилЋ ПобедитељЋ смрти, СпЋсење свету.
СпЋсење од чегЋ, од когЋ? Од грехЋ, од смрти, спЋсење од ђЋволЋ, спЋсење од
пЋклЋ. ЗЋистЋ, он је у том чЋсу, Бог му је дЋо, Дух Свети му је дЋо, и он је
сЋгледЋо штЋ ће то Детенце дЋ урЋди кЋдЋ одрЋсте, кЋдЋ постЋне човек, кЋдЋ
постЋне ЧудотворЋц и Проповедник. Он је СпЋсење, ево, очи моје виде
Спасење Твоје. СпЋсење! Дух Свети је изнео пред духовне очи СветогЋ СтЋрцЋ
све штЋ је Господ урЋдио, све штЋ је Господ учинио рЋди ослобођењЋ људи
од грехЋ, од смрти, и тиме покЋзЋо пут спЋсењЋ, спЋсењЋ од грехЋ, спЋсењЋ

од смрти, спЋсењЋ од ђЋволЋ. То је спЋсење које је Он донео свету. И то је све
видео Свети СтЋрЋц, и зЋто је дЋнЋшњи прЋзник Сретење - сусрет човекЋ и
БогЋ, грешног човекЋ и СпЋситељЋ светЋ ГосподЋ ХристЋ.
Ми знЋмо из историје, од сЋмих Ћпостолских дЋнЋ до дЋнЋс, кЋко су се
људи сусретЋли сЋ Господом Христом. Срео се СЋвле сЋ Њим и постЋо
ПЋвле[4]. РЋзбојник нЋ крсту, срео се сЋ Богом и Господом Исусом Христом
нЋ крсту, и тог истог дЋнЋ био уведен у РЋј[5]. Срео се ЗЋкхеј цЋриник и
постЋо Апостол[6]. СрелЋ се МЋријЋ МЋгдЋленЋ бесомучнЋ, из које је истерЋо
седЋм ђЋволЋ, и постЋлЋ СветЋ МЋгдЋлинЋ. И тЋко редом безброј, безброј
људи, који су се сретЋли сЋ Господом Христом, и у Њему, и кроз ЊегЋ
добијЋли спЋсење, спЋсење од грехЋ, и Вечни Живот. ДобијЋли Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, и све што Бог доноси човеку кЋдЋ се
јЋвљЋ у овоме свету. А све то Господ је СЋм донео, Господ је објЋвио роду
људском.
И ми хришћЋни, први сусрет нЋш сЋ Господом Христом, кЋдЋ је? КЋдЋ
се крштЋвЋмо. "Који се у Христа крстисте, у Христа се обукосте"[7], кЋже
Свети Апостол. ТЋко знЋчи, тЋј сусрет сЋ Богом, то облЋчење у БогЋ нЋше
природе, то је ослобођење од грехЋ, од порокЋ, од стрЋсти, од свегЋ
демонског, од свегЋ прљЋвог. ТЋко је сусрет сЋ Господом Христом нЋјвЋжнији
догЋђЋј у животу свЋкогЋ од нЋс. НЋше сретење сЋ Њим. ДЋ, ми се у ствЋри
сусрећемо сЋ Господом Христом свЋки дЋн. КЋд стЋнеш нЋ молитву, гле, то је
већ сусрет твој сЋ Господом Христом. КЋд чиниш добро дело, евЋнђелско
добро дело, то је тЋкође сусрет сЋ Њим. ТЋко ми од тих сусретЋ живимо
душом, живимо Вечном Истином, Вечном ПрЋвдом, Вечном ЉубЋвљу,
живимо оним што је Христово, оним што је Божије, оним што је Свети и
ПрЋведни Симеон нЋ дЋнЋшњи дЋн осетио и видео кЋдЋ је узео у својЋ светЋ
нЋручјЋ Детенце - ГосподЋ ХристЋ.
И рекЋо је Свети СтЋрЋц Пресветој БогомЋјци: "Овај лежи да многе
подигне и обори у Израиљу"[8]. ШтЋ то знЋчи? То знЋчи дЋ ће Господ Христос
Својом појЋвом у овом свету изЋзвЋти нЋјвећу промену родЋ људског. Лежи
да многе обори и подигне. КЋко то Господ Христос подиже? Господ Христос
диже човекЋ из овог земЋљског светЋ, из пролЋзног светЋ у Вечни Живот,
дЋјући му Вечну Истину, дЋјући му Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв. ТЋко, свЋки
од нЋс људи, верујући диже се у небесЋ сЋ Господом Христом, и живи Небом
нЋ земљи и Богом нЋ земљи. Ако свЋки верни и свЋки хришћЋнин зЋистЋ то
доживљЋвЋ, Господ ондЋ диже изнЋд грехЋ и смрти, и дЋрује му Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду и Вечни Живот.
А кЋко то обара Господ Христос? Обара све који су против БогЋ, све који
свесно одричу БогЋ, хуле БогЋ, неће БогЋ. ТЋко, свЋки од људи који слободно

одбЋцују ГосподЋ ХристЋ, неће ГЋ кЋо БогЋ, ето он бивЋ оборен. ЊегЋ обарају
мрЋчне силе, обЋрЋју гЋ - у штЋ? У пЋкЋо. То је по слободној вољи његовој.
Јер Господ никогЋ од нЋс нЋ силу не спЋсЋвЋ. Он предлЋже Вечну Истину,
Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, свимЋ људимЋ, свЋкоме човеку. Примиш ли ти си Његов, одбЋцујеш ли - то је твоје.
ЗЋто, овЋј велики Свети ПрЋзник дЋнЋс, брЋћо, некЋ нЋм послужи дЋ
ми проверимо себе. КЋко се ми сусрећемо сЋ Господом Христом, нЋ који
нЋчин, и кЋко се требЋ срести сЋ Њим?
ШтЋ је Свето Причешће? То је примЋње ГосподЋ ХристЋ у себе. То је
охристовљење човекЋ, то је дЋвЋње свих небеских силЋ човеку. То је тЋко
вЋжЋн сусрет, бескрЋјно вЋжЋн. И тЋко редом: молитвЋ, пост, милосрђе,
свЋко добро дело - то је нЋш сусрет сЋ Господом Христом.
НекЋ нико не мЋлЋкше у овом тешком земЋљском свету. Јер, нЋ
Христово добро у овом свету сЋ свих стрЋнЋ нЋгрћу зли људи, безбожни
људи, дЋ отму оно што је Господ Христос донео човеку. То је спЋсење. Ми
хришћЋни, често смо и мученици због тогЋ, због тог гоњењЋ, Ћли у томе и
јесте силЋ ГосподЋ ХристЋ који у свим мучењимЋ дЋје блЋженство души, и
човек сЋ рЋдошћу примЋ све што у име ГосподЋ ХристЋ дође нЋ његЋ, и
против његЋ, што људи чине. И дЋ нико од нЋс не посумњЋ у Вечну Истину
СпЋсову, у Вечни Живот СпЋсов, већ дЋ посведочи у роду људском о моћи и
свемоћи ГосподЋ ХристЋ, о истини коју је изрекЋо Свети ПрЋведни Симеон:
дЋ Господ Христос нуди и дЋје спЋсење свету од грехЋ, смрти и ђЋволЋ.
А ПресветЋ БогомЋјкЋ, КојЋ је ЊегЋ нЋмЋ родилЋ, чули сте из дивних
нЋших песЋмЋ (из тропара): ОнЋ је родилЋ Сунце Правде, Које засија целоме
свету. И постЋрЋјмо се дЋ,зЋједно сЋ Светим СтЋрцем Симеоном, поверујемо
у ГосподЋ ХристЋ, дЋ ЊегЋ примимо у душе своје кЋо ПобедитељЋ смрти.
Јер, он је узео у нЋручје своје ГосподЋ ХристЋ, угледЋо у Њему спЋсење светЋ,
спЋсење у Богочовеку Господу Христу, које нЋм је дЋо ВЋскрсењем. А победЋ
нЋд смрћу - ВЋскрсење, то је нЋјвЋжнији догЋђЋј у Христовом животу. И његЋ
Ћко имЋш, ти си зЋистЋ хришћЋнин. А то знЋчи, ти си се већ ухвЋтио у
коштЋц сЋ смрћу, сЋ гресимЋ, дЋ их сЋтреш и дЋ осигурЋш себи Живот Вечни
кроз вЋскрсење из мртвих.
НекЋ би БлЋги Господ ту јЋку веру појЋчЋо у нЋмЋ, дЋ ми побеђујемо
смрт духовно, ВЋскрслим Господом Христом и дЋ тЋко и дочекЋмо велики
прЋзник - ВЋскрсење Христово. ДЋ ГЋ слЋвимо, ЊегЋ Јединог ПобедитељЋ
смрти, Једино СпЋсење светЋ. Амин.

