
Беседа Владике Артемије на празник Сабора свих српских
светитеља, Недеља 2. по Духовдану,2017. године, у манастиру
Свих српских светитеља у Гринбаху (Аустрија)

У име Оца и Сина и Светога Духа!
Богу благодарим, браћо и сестре, што ме и ове године удостојио дадођем на овај свети и велики празник и да овде са вама прославимозаједно славу овога нашега манастира, ове наше светиње у туђини.Као што сви знате овај манастир је посвећен успомени Свих Србасветитеља које управо славимо у другу недељу по Педесетници.Прошле недеље света Црква је славила успомену на Све Светеугоднике Божије који су у свих двадесет векова, у свим народимаБогу угодили и удостојили се да буду од Бога прослављени. А овадруга недеља је посвећена само Србима светитељима, јер, српскинарод је дао велики број угодника Божијих, светитеља, многе одњих које и знамо и сигурно много, много више оних које не знамо.Зато данас прослављамо и оне које знамо и оне које не знамо, којипотичу од рода нашега, од крви наше, од тела нашега. Пре двенедеље био је празник Свете Тројице – силазак Светога Духа наапостоле, и ове недеље после тога показују да долазак Светога Духана земљу, рођење Цркве Божије на земљи, да је родило великимплодовима који су напунили Царство Небеско.Данас свето Јеванђеље говори, браћо и сестре, како је Господ почеоСвоју науку овде на земљи. После Његовога крштења у рециЈордану и проведених четрдесет дана у посту и молитви на гори, Онје изашао да сабира Своје следбенике, Своје ученике. Није ишао нафакултете, ни на универзитете, ни на царске и краљевске дворе датражи људе учене, паметне, школоване, људе од утицаја. Не! Него јекренуо међу прости народ, управо међу просте галилејске рибаре.Јер, каже да је Господ идући поред Генисаретског језера илиГалилејског мора, како се назива, да је видео два брата Петра и



Андрију који лове рибу и Он их позва: ''Хајдете за Мном и учинићу
вас ловцима људи.'' И они, каже Свето Писмо, оставише све и одошеза Њим. Мало после истога дана, виде Господ другу двојицу браће,Јована и Јакова, који са оцем њиховим Заведејем у чамцу крпемреже, била сиротиња. И позва и њих: ''Хајдете за Мном.'' И ониоставише и чамац свој, и оца, и мреже и све, и одоше за Њим. Какосе то могло десити, браћо и сестре, да тако људи олако крену заЧовеком кога до тада нису познавали, који до тада није био познат?Није до тада ниједно чудо учинио Господ да би због тога кренули.Али, они су осетили нешто необично у Њему, да то, Његов позив,долази са више. И они су се том позиву одазвали, и тако је Господидући по обичном простом народу, сабирао својих дванаестученика, дванаест апостола. И они су заиста били некњижевни,нису школе завршили, али су били сигурно Духом Божијимнапуњени када је Дух Свети сишао на њих у дан Педесетнице. И онису онда охрабрени, испуњени Духом Божијим, кренули дапроповедају Господа Христа по целоме свету, и тако је проповедЈеванђеља дошла и до нас данас, данашњих Хришћана.Код нас Православних Срба дошла је највише преко нашега светогаСаве. Јер, и он је у дубини своје душе чуо позив Господњи, иако јебио на царском двору свога оца Стевана Немање, он је чуо тај позив:
''Хајде за Мном'', и оставио је и он све попут ових апостола, оставиоје и оца, и престо који га је чекао, и своје сроднике и своје другаре, исве оно што може да нуди један живот краљевскога принца томепринцу. И одлази, где? Одлази у Свету Гору да тамо у подвигупроведе осамнаест година у свим лишавањима, у невољама, уподвизима, у молитви. Ишао је бос по светогорском камењу, иразносио хлеб пустињацима који су тамо живели и подвизавали се.И не само он, него сви ови које данас прослављамо ПравославнеСрбе, који су Богу угодили, и они су сваки на свој начин чули тајглас Господњи: ''Хајде за Мном...'' и када су апостоли кренули заЊим, Он је њима обећао: ''...и учинићу вас ловцима људи.'' Нисупитали: Како то? Одакле ми треба људе да ловимо? Од чега да ихспасавамо? То су касније схватили и сазнали.



До Господа Христа цео род људски био је потопљен у море смрти, уморе греха. И као што су они вадили рибе из мора, бавили серибарством, тако треба сада мрежу Јеванђеља Христовога даспасавају људе из тога мора греха.Тако и наши данашњи дивни угодници Божији, наши свети прецикоје данас славимо, и они су се трудили да буду ловци за свој народкоји је такође пропадао и гинуо у гресима својим и у заблудамасвојим. Господ је на једном месту рекао Својим ученицима: ''Жетве
је много, али је радника мало, посленика мало. Молите се Богу да
Домаћин изведе жетеоце на жетву Своју.'' И данас српски народима потребе за многим жетеоцима, многим посленицима који ћеловити наше људе по разним заблудама где су данас зашли илипотонули. Данас је потребно такође да неко иде и да спасава тељуде из јереси екуменизма, из јереси папизма, из разних заблудакоје нажалост царују у нашем народу као што је врачарство, каошто је магија, као што су други небројени греси нашега народа, њихтреба данас да спасавају они који су чули и одазвали се на гласГосподњи: ''Хајдете за Мном.''А сви ми, браћо и сестре, који се трудимо да живимо по ЈеванђељуХристовоме, сигурно да смо некада осетили и чули у дубини своједуше, свога срца, тај позив Господњи и одазвали се на њега. Затосмо се данас овде и сабрали, да заједнички прославимо тогаЧудеснога Господа који је дошао да спасава људе од греха смрти иђавола, да прославимо Његове угоднике из рода нашега и да сепомолимо њима, да они, данас, и свакога дана се моле за нас, својепотомке, да нас Господ утврди у Вери Правој коју су свети апостолипроповедали, свети оци утврдили и наш свети Сава насадио унашем народу. Да ими останемо верни тој Вери Православној,Светосавској, да је очувамо и сачувамо неупрљану, неокрњену,неискварену, и да ту Веру и живот наш по тој Вери пренесемо нанаша најмлађа покољења, на нашу децу и омладину, да би се имеБожије у нашем народу славило докле је света и века. Данашњисветитељи Божији нека нам помогну на томе путу, нека нас укрепеи дарују духовне и телесне снаге да истрајемо.



Нека је срећна слава данас, овога манастира, нашем драгом оцуДимитрију, настојатељу ове светиње и свима вама, браћо и сестре,који сте дошли данас овде да се заједнички Богу помолимо.


