Напомена:
Пета недјеља Великог поста посвећена Светој Марији Египћанки.
*Марија Египћанка је покајана блудница која је постала хришћанска Светитељка.
Рођена је око 455. године у Египту.

Јеванђеље читано на Светој Литургији: Матеј 4.25.-5.12.
(Уколико немате Свето Писмо, можете пронаћи на интернету: Нови Завјет у преводу
Синода СПЦ.)

Света Литургија као мјера (испуњење) свих Светих Тајни
(Уџбеник 87. и 88. страна)
Увод:
Након што смо се упознали са установљењем Свете Литургије, њеним основним
дијеловима и молитвама које се на њој читају, битно је да се позабавимо и њеним
дубљим смислом за живот сваког хришћанина. У настојању да објашњење буде што
једноставније, кренућемо од тога да је Литургија служење, односно позив да у овом
свијету дјелујемо по узору на Христа и да Га на тај начин објављујемо. Ми смо
претходних часова много говорили о Христовом дјеловању, како на духовном, тако и
на социјалном плану. Имали смо прилику да схватимо шта је проповједао и на шта нас
је позвао, те да се цјелокупно његово дјеловање заснива на двије заповјести о љубави.
У том контексту ћемо Литургију посматрати као путовање Цркве у „димензију“
Будућег Царства. Кроз истицање неких Литургијских момената и њихова појашњења,
настојаћу да објасним зашто се каже да је Литургија центар и испуњење свих Светих
Тајни.

(Тајна Вечера)

Главни дио:
Православна Литургија почиње славословљем: „Благословено Царство Оца и Сина
и Светога Духа...“ На Библијском, а самим тим и Литургијском језику, ријеч
благословити не значи само славити, клицати, помињати, него првенствено представља
изјављивање да је оно циљ и темељ нашег живота. Благословити значи прихватити и

усмјеравати се према ономе што прихватамо. Ово прихватање изражава се ријечју
АМИН (Нека тако буде).
Следећи чин Литургије је вход (улазак, пролаз): долазак свештеника у олтар. Овај
пролаз представља пролаз из старог у ново – а ново је Христос. Знамо шта представља
то ново по Христу- промјену начина размишљања, преумљење, усвајање Јеванђелске
поруке о љубави, постављање Христа и његовог дјеловања себи за узор.
У једном од следећих тренутака, свештеник се окреће народу и говори: „Мир свима“.
Посматрајмо сада овај мир из перспективе измирења. Више пута смо говорили о Адаму
и првородном гријеху. Говорили смо и о томе шта је било проблематично у самом
кушању плода. Христос је Нови Адам, Онај Који нам показује да може и другачије. На
тај начин Христос и нас и творевину приводи Богу, то представља измирење,
заједништво са Богом.
Свештеник говори: „Љубимо једни друге да бисмо једнодушно исповједали...“. Овдје
се љубав представља као темељ, као незаобилазан и неизоставан услов живљења по
Христу. То и јесте оно што ће нас водити у Будуће Царство, љубав нас чини Христовим
ученицима.
Причешће – Вечера Господња, централни дио Литургије, тренутак успостављања
заједнице са Христом, испуњење наших тежњи и циља. Присјетимо се да вечерати са
неким, на Библијском језику значи остварити блискост са њим, бити му породица и
пријатељ. То уједно значи и прихватање. Прихватити Христа, значи усмјеравати свој
живот према Њему, поставити Његову ријеч себи за путоказ и животну смјерницу.
Христос нас позива да се причестимо Њим, да установимо заједницу са Њим и да то
чинимо у Његов спомен :
Јер кад год једете овај хљеб и чашу ову пијете, смрт Господњу објављујете и
Васкрсење Његово исповједате, докле не дође...
Присјетимо се сада зашто Христа зовемо Новим Адамом? Зато што нас он усмјерава и
показује нам да може и другачије, да може боље и човјечније. Даје нам примјер
постојаности и усмјерености ка Богу. Причестити се Христом, значи прихватати, увијек
наново, овакав модел понашања и размишљања и на тај начин приносити творевину
Богу.
„У миру изиђимо.“ – Вратимо се у свијет. Сад кад смо се дотакли „друге димензије“,
вратимо се у свијет да је остварујемо и објављујемо.
Закључак:
Будући да смо схватили да је циљ хришћанског живота Христос, а начин живота по
Христу је љубав, да је Литургија богослужење које нас сједињује са Христом, јасно је и
зашто је Литургија испуњење и извор свих Светих Тајни.

