
Беседа Владике Артемија на Благовести 2017. Године у
манастиру Светог Преображења Господњег у ЛеушићуУ име Оца и Сина и Светога Духа!Ево нам, браћо и сестре, великога празника, празника Благовести,празника Пресвете Богородице која се удостојила те милостиБожије да Она буде изабрана из рода људскога, да послужиспасењу свих људи тиме што је Господ Њу изабрао да буде мајкаСина Божијег, Господа нашега Исуса Христа. Данашњи празникјесте почетак свих осталих хришћанских празника, јесте изворсвих милости које је Бог дао људима, које је Господ Христос донеоса Собом са неба на земљу.Данас, чули смо свето Јеванђеље, како је Господ јавио прекоархангела Гаврила светој Дјеви Богородици да ће Она родитисина коме треба да надене име Исус што значи Спаситељ. Она јебила у недоумици: ''Како то да буде кад ја не знам за
мужа?''Анђео јој објашњава да ће сила Духа Светога доћи на њу иОно што ће се родити биће свето и назваће се Син Вишњега, СинБожији. А она, да ли се противила томе? Не. Она је показалакрајње смирење као целога живота што је чинила, и рекла је само:
''Ево слушкиње Господње, нека ми буде по речи Божијој.'' То јеоснов нашега хришћанскога живота, основ нашега спасења.Смирење, браћо и сестре. А то значи прихватање свега што нам сеу животу догоди као из руке Божије, јер ми често пута не знамозашто нам се дешава ово или оно у животу, па често ропћемо, пачесто се љутимо, гневимо и на друге, па опрости нам Боже, и насамога Бога што је допустио то и то. То није смирење, то нијехришћански начин живота. Напротив, треба све што нам се деси,што Господ допусти, да знамо и верујемо да то Бог допушта радинекога нашега вечнога добра. Тако је и овде, када је светаБогородица добила ту благу вест, преко Ње цео род људски је уствари доживео ту благовест јер до тада људи су живели у једнојтами, у једном мраку, у једној ноћи без светла и видела. У тами иноћи греха, браћо и сестре. И они нису имали ни одакле надунити неку светлост која би им показала пут којим треба да иду. А



доласком Господа Христа, у ствари овим празником, овај празникБлаговести, он је као зора која најављује рађање новога сунцаправде и наговештава један нови дан, дан Хришћанства, данмилости Божије према роду људскоме.Ово није изненада било, ово су пророци предвидели све ипредсказали, у ствари Господ је преко пророка слао поруке своменароду и упозоравао их шта треба да буде, и шта ће бити и какоће бити. Тако пророци пре више стотина година пре овихдогађања знали су и тачно предсказали. Тако је и пророк Исаијарекао: ''Ево, девојка ће зачети и родиће сина и наденуће му име
Емануил.'' То се управо збило на данашњи свети празник, када јесвета Богородица Марија зачела од Духа Светога и родила СинаБожијега за спасење рода људскога.То је вера наша, браћо и сестре, то је вера Православна, то је веракоју је Господ проповедао и учио људе како да живе у овоме светуради живота вечнога, ради Царства Небескога. Ту веру Господ јепредао својим апостолима, апостоли су предали својимученицима и светим оцима, а преко њих и преко нашег СветогСаве и осталих светитеља из рода нашега дошла је и до нас данас.Ми смо дужни да ту веру чувамо и очувамо, да је сачувамонеупрљану, неизмењену, неокрњену, непромењену и да је каотакву предамо нашим млађим покољењима, нашој деци иомладини, да би и они том вером живели и том вером сеспасавали. Јер само ако тако будемо радили, браћо и сестре, онданам и данашњи свети празник заиста биће блага и радосна вест иза све нас и за цео наш народ српски.Нека Господ и света Богородица воде и руководе све нас путемспасења и доведу нас у Царство Христа Бога нашега, где ћемокроз све векове и сву вечност славити свету Богородицу саЊеним Сином Господом Христом, Духом Светим и Оцем нашимНебеским кроза све векове и сву вечност. Амин.Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник.



Ево међу нама имамо, данас, једнога новога свештеника, оцаПавла, који је од сада са нама и биће са нама. Он ће вам поделитисвој благослов и нафору.


