
Беседа владике Артемија на празник светог Максима
Исповедника, 2017. године, у манастиру Свете Тројице у КулиУ име Оца и Сина и Светога Духа!Драги владико, драга браћо свештеници, браћо и сестре, ево данасдана када смо се поново сабрали у овој новој нашој катакомби, дапрославимо једнога дивнога угодника Божијега, преподобногМаксима Исповедника, чије име носи и наш владика Максим.Свети Максим Исповедник је један од ретких угодника Божијихкоји је испунио Јеванђеље Христово у потпуности. Данас смо чули уСветом Јеванђељу се каже: ''Онај ко исповеди мене пред људима ,
исповедићу ја њега пред Оцем својим Небеским, а који се постиди
Мене пред људима, и ја ћу се постидети њега пред Оцим својим
Небеским.'' Свети Максим исповедник који је био један од великихбогослова, теолог, најпре је био царски чиновник, а затим обичанмонах, игуман једнога манастира. Он је био један од највећихбораца у историји Цркве, за чистоту Вере Православне. Тада сепојавила једна опака јерес монотелита против које се он борио иречју и писањем и животом својим. Зато је много пострадао.Извођен је пред судове, пред цареве, пред сенат. На сабору је једномприликом било 4 патријарха, 160 владика, цар и цео савет царскина једној страни, а он сам је био на другој страни. И он је остаоверан и доследан. Дакле, исповедио је Бога онакав какав Он јесте,како се открио нама у Господу Христу. Није се ни уплашио нипостидео од толиког броја људи, зато је више пута био прогањан,био је мучен, био је затваран. На крају када му ништа нису моглисвети Максим је био осуђен на прогонство, али, пре тога, да му сеодсече језик у грлу и десна рука којом је писао својабогословска дела. И као такав послат је у прогонство, у скитскуземљу где је провео, такође у тамници, око 3 године, и онда је душусвоју праведну предао у руке Божије.Свети Максим исповедник је један пример заиста како требаживети овде на земљи, како треба чувати веру нашу православну,



јер мимо ове вере и мимо Цркве православне нема спасења никомеод људи. То је Господ више пута наглашавао, када је рекао: "Нико не
може доћи Оцу до кроза Ме'', значи да без Господа Христа немаспасења, без Цркве његове коју је он основао и оставио људима. Овулађу спасења је оставио - Цркву Своју. Сва средства духовна је ондонео са неба на земљу и предао људима у Цркви Својој да сепомоћу њих спасавају. То су свете Тајне Божије и Свете врлине.Свете тајне су оне црквене радње, када ми примамо благодат духаСветога, а врлине су оне које ми изграђујемо уз помоћ те благодатиБожије. Без једнога или другога не можемо ићи напред у духовномеживоту. Зато је потребно, браћо и сестре, да и ми данас будемодоследни ученици, следбеници светога Максима Исповедника. Да ими урежемо у главу своју речи Јеванђелске: "Ко се постиди Мене
пред овим родом, пред људима, и ја ћу се постидети њега пред Оцим
Својим Небеским.'' И да веру своју увек исповедамо отворено, јавнослободно, не плашући се ничега, чак ни страдања какво је поднеосвети Максим Исповедник, иако данас, како неко рече: Не бацајувише пред лавове, не спаљују на ломачама, не распињу накрстовима... Шта могу да нам људи учине ако је Бог са нама и ми саБогом својим? Заиста, не могу нам ништа наудити. Ни људи, нидемони, али само да останемо верни на путу Божијем, на ономепуту који је Господ проповедао, апостоли проширили, свети оци јеутврдили и нама Свети Сава наш предао у аманет, дао нашемнароду да се и ми у друштву осталих православних народа имамочиме спасавати. Дакле, да останемо верна деца Господа Христа иверни следбеници нашега Светога Саве, да чувамо веру нашуправославну, онакву какву смо примили, неупрљану, неискварену,неизмењену и да ту веру предамо нашој деци и омладини, да би сета вера у нашем народу очувала до краја света и века, и да бисмо семи сви помоћу ње спасавали.Владико драги нека је теби срећан и Богом благословен данашњиимендан, свети Максим Исповедник, нека ти буде на помоћи утвоме исповедању вере, на твоме крстоносноме путу, да немалакшеш никада, да не клонеш духом својим, него, имајући пред



очима лик и дело светог Максима Исповедника, да истрајемозаједно сви на овоме путу Божијему.Нека ти је срећан и Богом благословен данашњи имендан, а светиМаксим да буде свима нама на помоћи да бисмо и ми Богу угодиликада одавде пођемо да се нађемо сви у Царству Христа Бога нашега,и да тамо заједно са свима светима славимо Оца и Сина и СветогаДуха кроза све векове и сву вечност. Амин


