
Беседа Хорепископа Максима на празник иконе Пресвете
Богородице Тројеручице 2017. године у истоименом
манастиру у МушветамаВладика Артемије:Нека је срећна и Богом благословена данашња Слава овоганашега манастира, нека је срећна Слава оцу Ксенофонту ињеговој братији и свима који сте данас дошли овде на ову нашусвечаност Сабора младости и родитељства.Нека Пресвета Богородица буде свима на помоћ као брзазаштитница и помоћница.А сада бих замолио нашега владику Максима да вам он упутинеколико поучних речи.Хорепископ Максим:У име Оца и Сина и Светога Духа.Преосвећени Владико благословите!На данашњи дан славимо спомен часне иконе ПресветеБогородице Тројеручице, славимо чудесни пренос ове светеиконе из Србије у Хиландар. То чудесно преношење и прелазакове часне иконе догодио се на бесловесном марвинчету, намагарету, које је сам Господ Бог водио и на њему је ова часна исвета икона по Божјем дејству и мановенију од Србијепренесена у Хиландар. Спомен тог чудесног догађаја и споменсаме ове свете иконе ми данас празнујемо. И заиста, имамо штада празнујемо. Наш духовни отац и родитељ Свети Сава, каоправи родитељ и отац, оставио нам је мноштво духовног блага,духовног наслеђа. Оставио нам је то своје духовно наслеђе пресвега у виду најдрагоценијег бисера – Вере наше православне иЦркве наше. Али оставио нам је у наслеђе и ову свету и часну



икону Свете Богородице Тројеручице коју је он по милостиБожијој, због тога што је угодио Богу, и од светог живота биоудостојен да ту свету икону добије на дар и на поклон изманастира светог Саве Освећеног, а по благослову и завештањусветог Саве Освећеног и светог Јована Дамаскина који је биопретходни свети власник ове часне иконе пред којом се имолио.Зашто је битан овај догађај преласка ове свете иконе, у ономпериоду када је нашој земљи грозила опасност од турскогропства, прелазак иконе из Србије у Хиландар? Касније је билопотврђено да је то заиста чудо Божије, да је то било дело Божијејош једним чудом. Када је у неком моменту хиландарскобратство дошло до спора око постављења игумана, догодило сејош једно чудо са том иконом. Сама Пресвета Богородица,поставивши Своју часну икону Тројеручицу на игумански трони то трократно, три пута се то чудо поновило, показала да Онажели да буде, Сама Она жели да буде игуманија хиландарска,што је Она до дана данашњег.Први игуман хиландарски свети Сава, духовни је родитељчитавог нашег народа и читаве наше земље, што значи да је исадашња игуманија Хиландарска Пресвета Богородица јестесвесрпска Игуманија, Игуманија читаве наше благословене иправославне земље, Игуманија и наше Српске ПравославнеЦркве.Овај данашњи празник треба нас Србе управо на то да подсети,да после Господа Бога Исуса Христа немамо коме притећи каонајвећој заступници осим Пресветој Богородици, јер је Онапосле Бога највећа и дата је роду људском, а и роду српскомправославном на утеху, на заступништво, да свагда Њојпритичемо у свим временима посебно у данашњим тешкимвременима, тешким управо за ту нашу Српску ПравославнуЦркву и за Цркву уопште. Посебно је у овим временима



потребно да са сваком усрдношћу и љубављу славимо споменПресвете Богородице свих Њених чудесних икона кроз којепројављује особиту Своју милост и заступништво пред Богом зарод људски и за род наш српски православни.Често се у богослужбеним песмама Пресвета Богородица опевакао мач који сасеца сваку јерес, као огањ који спаљује свакобезбоштво  и зато у овим временима када је наша Цркваугрожена од јереси, потребно је са особитом пажњом, саљубављу и усрђем да се молимо Пресветој Богородици, дадуховним мачем својих свемоћних молитава сасеца сав тајкукољ и јереси који прети да уништи сво оно духовно наслеђекоје нам је оставио свети Сава. Потребно је да се на данашњипразник иконе Пресвете Богородице Тројеручице подсетимо саколиком љубављу су наши преци поштовали ПресветуБогородицу. То нам показује и сведочи чињеница да је највећиброј задужбина и светих Немањића и осталих наших светихпредака, посвећено у част Пресвете Богородице, у част неког одЊених светих празника.Ми данашњи Срби охладивши у љубави према Богу, охладнелисмо и у љубави према Мајци Божјој. И зато је потребно да саусрђем и поштовањем обнављамо и празнујемо све споменечасних икона Пресвете Богородице, а особито ове СветеБогородице Тројеручице која представља део наслеђа изавештања светог Саве. Благослов је светог Саве да са љубављупоштујемо спомен ове свете и чудесне иконе, да се молимоПресветој Богородици пред Њеном светом икономТројеручицом да Својом трећом руком закрили род наш у свимвременима, а посебно у овим тешким временима. Да Својомтрећом руком све нас укрепи, а посебно родитеље и децу којимаје такође овај данашњи празник и саборовање посвећено, да свиузрастамо и своје потомство васпитамо у вери светога Саве, дасвоје потомство васпитамо да узраста у љубави према Богу ипрема Мајци Божјој, да свакодневно сви као народ на устима



имамо молитву Господу Исусу Христу и Његовој Мајци Божијој,како би измолили од Бога опроштај свих наших грехова,опроштај оног безбоштва које је трајало пола века у нашемнароду, али и помоћ да се изборимо и са овим савременимекуменистичким безбоштвом и јересју, да одржимо Веру нашуПравославну и да се ми одржимо у њој.Нека би Господ Бог молитвама Пречисте Своје матере дао датако буде. Амин. Боже дај.Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник. Амин.


