
Беседа Владике Артемија у Недељу Свих Светих, на Петом
молитвеном црквеном-народном Сабору 11.6.2017. године, у
манастиру Светог Николаја у Лозници код Чачка

У име Оца и Сина и Светога Духа!
Нека је Богом благословен, браћо и сестре, данашњи дан и овосвето место у коме смо се данас сабрали на овај Молитвеницрквено-народни Сабор, који је пети по реду. Ове године десило седа света Црква истовремено прославља два велика сабора. Један наНебу - Сабор Свих Светих, и један овде на земљи у част Свих Светих.Недеља после Свете Тројице, после силаска Светог Духа наапостоле, посвећена је Свима Светима. Свакога дана у години Цркваслави по једнога или више светитеља који су животом својим Богуслужили и Богу угодили. Али Црква зна да постоје многи угоднициБожији који нису у календару записани, чији број и имена само знаГоспод Бог који их је и прославио. Зато је Црква одредила овунедељу да прослави уједно све оне који нису поменути нигде укалендару, нигде у службама Божијим. Данас се, дакле, они свирадују у Царству Небескоме и сачињавају један величанственисабор светих на небу. У светитеље Божије убрајамо многе чинове,многе службе које су ови светитељи служили на земљи. Међу њимаса апостоли, пророци, мученици, преподобни, исповедници, Христаради јуродиви, благочестиви цареви и краљеви и сви они који су набило који начин се трудили на земљи и уз помоћ Божију успевалида живе по закону Божијем, по заповестима Божијим. Они суживотом својим на земљи прослављали Бога, а Бог је онда њихпрославио на небесима и на земљи у Цркви Својој.Чиме су ови светитељи постали то што јесу и удостојили да ихЦрква слави на данашњи дан, поред онога што сваки дан има својесветитеље, да их данас све заједно слави? Шта су то они посебноучинили? Чиме су они Богу угодили? То нам, браћо и сестре, говори



данашње свето Јеванђеље. Темељ њиховога живота на земљи јестепре свега и изнад свега, Вера у Господа Исуса Христа. Вера Права,Вера Истинита, Вера она коју је Христос проповедао, апостолипроширили, свети оци утврдили и одогматили, а свети мученицисвојом крвљу запечатили. То је Вера Православна, то је Вера којој ими припадамо, то је Вера за коју се ми данас боримо, то је Веракојом живимо и коју преносимо на наша млађа поколења. Да биживећи по тој Вери Господњој и ми се удостојили удела овихсветитеља Божијих које данас саборно славимо. А Господ је јошрекао ко су ти који у Њега верују. То су они који се не стиде да Гаисповеде. Па вели: ''Сваки онај који Мене исповеди пред људима и ја
ћу њега исповедити пред Оцем Својим који је на небесима.'' И миданас овде сабрани, браћо и сестре, у овој нашој светињи дивнојкатакомби лозничкој, и ми ту Веру исповедамо јавно и отворенопред свим и сваким, и не стидимо се и не либимо се да то чинимо,насупрот онима који ту Веру кваре, мењају, иду на компромисе,преуређују и покушавају да је искваре идући за разним јересима, заекуменизмом, за папизмом, за осталим разним заблудама које самоум људски може да измисли.Данашњи овај празник, ово наше сабрање данас, браћо и сестре,треба да нам буде охрабрење, да нам буде подстицај да наставимоовим путем да идемо, да се никада нашег пута не постидимо, данашу Веру увек јавно исповедамо, и пре свега да своју Веруживотом својим сведочимо. А сведочимо је ако живимо по законуБожијем, по заповестима Христовим које је Он у Цркви Својојоставио да се помоћу њих спасавамо.Нека Господ молитвама свих угодника Божијих које данас славимои прослављамо, нек нас укрепи, нека нам дарује снаге, мудростидуховне и телесне, да истрајемо на том путу и да се убројимо макару оне најмање слуге Божије. Да би смо и ми када пођемо одавденашли се у Царству Христа Бога нашега, да нам Он тамо дарујеЖивот Вечни и да ми са Свима Светима које данас славимо, и сасвима анђелима славимо Њега Чудесног Господа Христа са Оцем иДухом Светим кроз све векове и сву вечност. Амин.



Срећан данашњи празник и Бог све да вас благослови. Амин. Божедај!


