
Беседа Владика Артемије на освећењу темеља у манастиру
Светог Стефана деспота српског 25. 6. 2017. године у Крњеву

У име Оца и Сина и Светога Духа!
Драги владико Науме, часни високопреподобни и преподобни оци,преподобне сестре монахиње, мати Пелагија, и остали овде сабранибраћо и сестре, ево дана којега створи Господ да се радујемо ивеселимо у њему. Разлог наше радости данас, браћо и сестре, јестепочетак једног великога и богоугоднога дела, почетак зидањахрама Божијега на овоме освећеноме месту у славу Божију, у частсветога деспота Стевана Лазаревића, деспота српскога који је уовим крајевима боравио и чије се мошти недалеко одавде налазе ина добро нашега православнога народа.Помолили смо се Богу за темеље овога храма, а молимо се Богу даовај храм кад буде довршен буде темељ Православне Вере наше,исповедање наше Вере у једну свету, саборну и апостолску Цркву,онако као што су свети апостоли проповедали, као што су свети оцинаучили, као што су свети мученици крвљу својом засведочили ипосведочили. Тако и ми да останемо, браћо и сестре, у томисповедању, да чувамо Веру своју неокрњену, неупрљану,неизмењену, него да онако као што смо примили од светога Саве,преко наших славних Немањића, преко светог Владике НиколајаЖичкога, оца Јустина Ћелијскога и осталих угодника из роданашега. Да и ми останемо на њиховом путу, да чувамо Веру коју сунам они оставили у аманет и предали, да ту веру нашу пренесемона наша млађа покољења, на децу и омладину, да би се имеГосподње славило на прави начин у нашем народу док је света ивека.Ево, данас је почетак, нека да Бог да ускоро дочекамо завршетаковога богоугоднога дела. Наравно, уз благослов Божији и помоћБожију ми се надамо да нећемо дуго чекати на тај дан. Захваљујући



свима вама који сте данас овде сабрани, и свима онима који ћедолазити на ово свето место, и који ће се у овом храму Богу молити.На вашу помоћ се такође надамо, да ћете допринети колико коможе и како може да се ово дело Божије што пре успешно доврши изаврши.Нека је благословен данашњи дан и ово свето место на коме смо сесабрали, браћо и сестре, да започнемо ово богоугодно дело. Некамолитве светог Стефана Лазаревића деспота српскога буду увек санама, да нас он молитва својим штити и крепи, да нам дарујеГоспод здравље душевно и телесно, како би смо целога животасвога живели по вољи Божијој и ишли стопама наших светих иславних предака, да би смо када пођемо одавде и ми се нашли уЦарству Христа Бога нашега, да тамо и ми са свима светимаславимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност.Амин.Бог вас благословио и свако добро даровао.


