
Беседа Владике Артемија на Петровдан 2017. године у
манастиру Преображења Господњег у Леушићима

У име Оца и Сина и Светога Духа!
Нека је срећан и Богом благословен данашњи дан, браћо и сестре, иово свето место на коме смо се сабрали да молитвено прославимооне који су Бога прославили и које је Бог прославио. Да прославимосвете врховне апостоле Петра и Павла и са њима и све осталеапостоле који су се потрудили да Јеванђеље Христово пронесу широмземаљске кугле. Па и данашњи празник јесте посвећен овој двојицивеликих апостола.Њих Црква заједно прославља иако су по много чему они у свомеживоту били различити. Апостол Петар као што сви знамо, био јеједан од рибара на Галилејском језеру и један од првих које је Господпозвао на апостолску службу. Био је, дакле, обичан некњижеванчовек, без икаквих школа, него се бавио једним занатом од којег суон и његова породица живели. Апостол Павле је био, с друге стране,високо учен младић у то време, и док је апостол Петар био одпочетка велики проповедник Вере у Господа Христа као у СинаБожијега, апостол Павле, до тада звани Савле, био је познат каовелики гонитељ Хришћана и имена Христова. Он је припадао сектифарисеја и ревновао је за старе обичаје, оне које је Господ Својимдоласком ставио ван снаге. Али, он је и даље остао њима веран, исматрао је да Богу службу врши тиме што ће гонити оне који се недрже тих старих обичаја, него који верују у Господа Христа. И он јебио тај који је хватао Хришћане, јер он је чуо да их има, водио предсудове и лично учествовао у њиховом убијању и каменовању. У тојсвојој ревности Савле је пошао из Јерусалима у Дамаск јер је чуо датамо има доста Хришћана, да их похвата и изведе пред судове. Али,тако је мислио он, али је Божији промисао мислио друкчије. Он је напуту имао јављење Господа Христа који га је питао: ''Савле, Савле,
зашто ме гониш?'' А он престрашен питао је: ''А ко си ти?'' А господ јерекао: ''Ја сам Онај кога ти гониш.'' И тада је Савле, од те светлостинебеске која га је обасјала, обневидео, ослепео, и његова пратња га је



узела и одвела у Дамаск и тамо се јавио по заповести Господњојапостолу Ананији који га је крстио. А када га је крстио онда је Савлепроменио име и постао Павле, један од највећих проповедникаЈеванђеља Христовога, и највише од свих апостола пострадао. Он уданашњем светом Јеванђељу апостолима набраја све муке кроз којеје прошао, шта је све претрпео, и он каже: ''Нећу се хвалити оном
благодаћу коју сам од Бога добио, него ћу се хвалити својим
слабостима, својим невољама''. И онда је набрајао колико пута је биогоњен, колико пута је био каменован, колико пута је био претрпеобродолом на мору, био у страху у граду, у страху на селу, у страхумеђу лажном браћом.Дакле, то су та два човека који су по животу били потпуно различити,али су по духу били остали потпуно једнаки, зато их Црква заједнопрославља данас и велича њихов велики спомен. Иако се они помињусваке службе Божије са светим апостолима, данас је њихов празник.Данас је био велики празник манастира Црна Река, из кога је нашемонаштво потекло, тамо је био велики народни сабор, али када смосе обрели прогнани из наших манастира у егзилу, ми смо тајПетровдански сабор пренели овде у Леушиће, и овде већ садатрадиционално сваке године прослављамо овај дивни и великипразник.Поред тога што славимо овај празник, ми се данас, браћо и сестре,сећамо свих оних наших предака који су попут апостола пострадализа своју Веру Православну, за име своје српско, за крст свој часникојим су се крстили. То су они које су непријатељи окупатори из овогсела похватали '43. године за време рата и сви пострадали. Ми сесваке године молимо Богу за покој њихових душа. Нека Господупокоји њихове душе у рају небескоме, као што је све мученикеупокојио и прославио нека Бог и њих прослави.А вама, браћо и сестре, који сте дошли данас овде на овај свети ивелики празник, нека Бог дарује снаге духовне и телесне да свизаједно истрајемо на путу светих апостола, да очувамо Веру коју суони проповедали, да останемо верни Богу Христу као што су онибили верни, и тако да се надамо да када одавде пођемо да се нађемо уЦарству Христа Бога нашега тамо где се и они налазе. И да са светим



апостолима Петром и Павлом и осталим угодницима Божијим и миславимо Чудесног Господа Христа са Оцем и Духом Светим кроза свевекове и сву вечност. Амин.


