
Ваша преосвештенства, преподобни и часни оци, преподобне матере и сестре
монахиње, браћо и сестре! Велика је част и уједно и велика радост бити данас на овоме
светом месту. Осветили смо ову скромну обитељ и освећење ове обитељи доживљавам као
потпуно остварење и испуњење светих речи Светог владике Николаја који је ово село
Лелић називао светим селом. Он је у својим списима Лелић помињао као свето село Лелић
и освећење ове, још једне обитељи у овом селу, потврђују те богонадахнуте и, данас
видимо, и пророчке речи Светог владике Николаја јер поред његовог манастира и његове
задужбине, ево, сведоци смо да данас ниче још једна задужбина коју на свом породичном
имању гради наш преосвећени епископ и владика Артемије.

Изградња ове свете обитељи је пуна дубоке симболике, пуна дубоког духовног
смисла. И, ево, на данашњи дан би требали о томе и да размишљамо и коју реч да кажемо.
Освећење ове обитељи није просто подизање дома и обиталишта владике Артемија већ
његова својеврсна потврда да у потпуности и у сваком детаљу иде путем свог духовног
оца, оца Јустина Ћелијског, чије свете мошти почивају недалеко одавде али и путем
Светог владике Николаја. Ова обитељ представља симболички ону духовну изградњу и
духовну обнову коју преосвећени владика Артемије возглављујући своју исповедничку
епархију врши у овом тешком  времену на простору читаве Српске Православне Цркве,
нећемо погрешити ако кажемо и на просторима читаве Васељенске Цркве. Ова скромна
обитељ само у обрисима и симболички показује то духовно неимарство и градитељство
владике Артемија. Још један смисао који данас проналазимо у овом званичном освећењу и
отварању ове свете обитељи јесте следеће: Преосвећени владика Артемије не само да
духовно обнавља и саздаје и пресаздаје свету Српску Православну Цркву, која урушена од
безбожног комунизма и данас представља најугроженији део бића нашег народа, јер
Српска Православна Црква је најбитнији део бића нашег народа, она је душа нашег
српског народа и владика Артемије свим оним силама које му је Бог дао настоји да
урушене зидове Српске Православне Цркве у духовном смислу обнавља и утврђује,
утврђујући српски народ у православној вери, у православним догматима како су нам их
оставили Свети Сава српски, Свети владика Николај и Свети Јустин Ћелијски. Но, тиме
што се ова света обитељ, можемо рећи, последња гради међу многим катакомбама које
ничу широм српске земље, па и ван наше земље, владика Артемије показује и дубину
његовог духовног очинства, његове родитељске љубави коју има према нама. Он је прво
настојао и потрудио се да све нас, своју духовну децу удоми, да све нас скући, све нас које
смо заједно са њим гоњени од стране рушитеља Цркве Божије и вере православне, који
смо се заједно са њим нашли из тих разлога на улици, он је, пре него што је себи саздао
дом, све нас удомио, потрудио се и помого и својим молитвама и на све остале начине да
сви ми добијемо кров над главом, да сви ми саградимо какве-такве, неки скромније неки
мало веће обитељи у којима служимо Богу и чувамо веру светосавску. И тек напослетку и
на крају, он је дом подигао и себи и тако заиста и чине прави родитељи и показују ту своју
велику родитељску љубав, прво се побрину за своју децу па тек после за себе саме. Тако
да је ова света обитељ сведочанство те његове родитељске љубави коју он показује према
свима нама, својој духовној деци. И на крају, још једну дубоку симболику коју видимо у
овоме јесте оно најдубље и најбитније духовно неимарство. Наиме, када су апостоли
упитали Христа: „Шта ћемо ми добити идући за Тобом?“ Он је рекао: „Добићете сто пута
више од оног што сте оставили у овоме свету уз прогоњење, а у будућем веку Царство
Небеско и Живот Вечни.“ И заиста, на нашем духовном оцу и на нама самима, на читавој
нашој епархији те јеванђељске речи се у пракси испуњавају. Ми смо се нашли на улици,



међутим, Господ нас није оставио сироте и убоге, стоструко нам је узвратио уз прогон, уз
трпљење прогонства и тиме нам показао да пут којим нас води наш духовни отац јесте
управо наш јеванђелски пут који нам обезбеђује не само земаљска обиталишта,
привремена овде на земљи, већ она небеска и зато имамо дубоко духовно уверење и веру
да је ова скромна обитељ само симбол оних небеских обитељи које владика Артемије као
вредни духовник, неимар, зида себи и својој духовној деци горе на небу, тамо где је
Господ рекао и посведочио да су у дому Оца Његовог станови многи.

Нека би Господ Бог дао да заиста ова света обитељ буде предворје дома Оца
Небеског, да овај двор епископски, овај манастир који је обиталиште нашег духовног оца,
њему и свима нама са њим заиста буде предворје тог духовног дома Оца Небеског у које
нека би заједно са нашим владиком сви ми достигли. Ова света обитељ, још би само
додао, представља велику утеху за све нас јер владика Артемије идући непоколебиво
путем којим иду кроз векове прави Христови пастири и војници, гоњен је и прогоњен од
немила до недрага и ова света обитељ је само једна мала духовна утеха, једна скромна
утеха где ће у старосто својој моћи барем на трен да одахне од ношења тог тешког крста,
исповедања вере и прогоњења које такав подвиг прати. Нека би дао Бог да нашем
епископу и старцу и духовном оцу, заиста, ова света обитељ буде на велику духовну утеху
и на физички одмор и спокој од свих оних подвига, од свих оних тешких крстова које као
епископ, исповедник и борац за чистоту вере православне носи. Нека би дао Бог да се у
овој светој обитељи до краја света и века исповеда вера православна и приносе Господу
молитве и службе и побожан живот. Амин, боже дај!


