
Беседа Владике Артемија на Педесетницу 2017. године у
манастиру Свете Тројице у Кули.

У име Оца и Сина и Светога Духа.Благодат Светога Духа данас нас сабра у овоме светоме храму,браћо и сестре, да прославимо славу овога манастира нашега ида прославимо Свету, Живоначалну и Једносушну Тројицу, јер јеово дан Свете Тројице, када су Отац, Син и Свети Дух довршилидео нашега људскога спасења.Данашњи празник Педесетнице, који се слави у педесети дан одВаскрсења Христовога, и у десети дан од Његовог славногВазнесења на небу, слави се, дакле, као завршетак нашегадомостроја спасења. Данашњи празник је у ствари круна свихосталих празника у току године, јер да Дух Свети није сишао наземљу, да га није Господ Христос послао ученицима својим, неби било хришћанстава данас, не би било ни православне Цркве,не би било ни нас данас овде сабраних, јер данас, силаскомСветога Духа на апостоле, уствари рођена је Црква Христовакојој је Он темељ и глава, али Дух Свети је данас сишао наапостоле и то је рођендан Цркве.Да није Дух свети сишао шта би 12 неуких галилејских рибарамогло да учини, и то плашљивих и страшљивих, који су секрили од страха од Јевреја, који су се разбежали када је Господбио ухваћен, којега се један од врховних апостола одрекао трипута , шта би од њих могло да се очекује? Све што су онислушали од Господа Христа, све што су видели, све то није билодово љно, да они стекну ту снагу, да они могу да проповедају



свога учитеља и Спаситеља нашег Исуса Христа, али данас, удан педестнице, десило се велико чудо - Дух Свети је сишао наАпостоле у виду огњених језика. Тада су они посталинеустрашиви, они су постали храбри, они су постали мудри, онису постали учени и они су омдах почели да проповедају.Шта је била прва проповед на данашњи свети празник? Била јепроповед о Васкрсењу Христовоме, то је био и почетак и темељи основ свих хришћанских празника, свих хришћанских ипроповеди и беседа у овоме свету. Без Васкрсења Христовоганишта неби било. И Свети апостоли који се данас обратишесабраноме народу, а било је много народа у Јерусалиму,јер надан педесетнице долазили су са разних страна сви прозелити,који су дакле прихватили јеврејску веру и обичаје, али и издругих народа, сви су они били ту на окупу. И гле, апостоли суговорили својим језиком, а сваки од оних народа, сваки од онихкоме је ко припадао су чули да они проповедају на њимапознатоме језику. То је тај дар Духа Светога, дар силаска ДухаСветога на апостоле, браћо и сестре. А тако је и свети апостолПетар данас одржао прву беседу и остали апостоли супроповедали и тада је већ велики број људи поверовао уГоспода Христа. Каже се да је три хиљаде људи данасповеровало и да се крстило у име Оца и Сина и Светога Духа. Мисе управо крштавамо у Име Свете Тројице. Све што се у ЦрквиБожијој ради,ради су у име Свете Тројице.Највећа Света Тајна, Света Тајна Евхаристије, Света Литургија,почиње са: „Благословено Царство, Оца и Сина и Светога Духа“,а свети оци кажу да у Цркви сви дарови божански, све даровекоја Црква раздељује својим верним чадима долазе од Оца крозСина у Духу Светоме. То је зато данас велики овај празник који



се слави, као и Рођење Христово, као и Васкрсење Христово,слави се три дана.Нека би Господ и нама недостојнима ниспослао свога СветогаДуха да останемо и ми Његови сведоци, да останемо чуваривере наше православне, оне вере коју су апостоли проповедали,коју су свети оци одогматили на светим саборима, коју је нашСвети Сава усадио у нашем роду српскоме, да ми останемоверни тој вери, да је чувамо неизмењену, неискварену,неокрњену, непромењену, и да по тој вери по којој треба и даживимо, да учимо нашу децу и омладину  да и они по тој вериживе и да преносе својим млађим покољењима. Само такобраћо и сестре, овај празник и сви остали празници које смопрославили у току године биће и нама на спасење,а ми кадапођемо одавде из овога живота,да нас прими Господ у ЦарствоСвоје Небеско, да нам дарује живот вечни да и ми са свимасветима, сасветим апостолима и осталим угодницима Божијимславимо и ми Свету Живоначалну Тројицу, Оца и Сина и СветогаДуха, кроза све векове и сву вечност. Амин.Нека је срећна и Богом благословена данашња слава нашемдрагом владици Максиму и његовој братији, и свима вама,браћо и сестре.


