
Беседа Владике Артемије у Недељу 7. по Духовдану 2017.
године у манастиру Светог Јована Крститеља у Љуљацима

У име Оца и Сина и Светога Духа.
Сваке недеље, браћо и сестре, свакога празника, свакога данасвета Црква пред нас износи Јеванђеље Господа нашега ИсусаХриста. Чита се пред нама, ради наше поуке, ради нашега живота.Све што у Јеванђељу пише јесте Истина Божанска која сеизговорила кроз уста Господа Исуса Христа Сина Божијега. Затосве Његове речи важе не за једно време, не за један народ, не заједнога човека, него за све људе свих времена до краја овога светаи века. У сваком том Јеванђељу које се чита на Светој Литургијиизводи се пред нас по једно преславно чудо Божије или поукаГоспода Христа.Данас, свето Јеванђеље пред нас износи један диван пример,пример два слепа човека који су чули за Господа Христа да лечиод сваке болести. Прво су ишли за њим и викали и молили да ихисцели. А Господ је оћутао. Кад је ушао у кућу, они су ушли заЊим, и онда пред народом Он њих пита: ''Верујете ли да то Ја
могу учинити?'', а они рекоше: ''Да, Господе.'', а онда Он њимарече: ''По вери вашој нека вам буде.'' И прогледаше слепци,отворише им се очи и почеше хвалити Бога. А народ који је биоприсутан, који је видео то преславно чудо, да се једном речиХристовом отварају очи рођеним слепцима, узвикну у дивљењу:
''Никада се ово није видело у свету!'' Дела Господа Христа сујединствена, непоновљива, бар не пре Њега. Јер, после ГосподаХриста, Он је дао власт апостолима својим и ученицима да чинедела као што је и Он чинио, и вели: ''И већа ћете од ових чинити.''И заиста, свети апостоли који су пратили Господа Христа три и погодине, слушали Његову науку, гледали Његова чудеса, учили сезакону Божијем, они су по силаску Светог Духа на апостоле у дан



Педесетнице, кренули по целоме свету да проповедају ЧудесногГоспода Христа, Васкрслога из мртвих. Не било којега, него ОногаКога су Јевреји убили, приковали на Крст и сахранили, а Он јетрећи дан васкрсао. То је био темељ и садржај свих проповедикоје су апостоли говорили народу. Јер, васкрсење Христово јесте,у ствари, темељ наше Хришћанске Вере. А наша Хришћанска Верајесте извор свих чуда која су се десила за време Господа Христа,јер Он је много пута питао оне који су тражили помоћ: ''Верујеш
ли да то Ја могу учинити?'' И на исповедање вере увек судобијали одговор: ''По вери вашој нека вам буде.''Дакле, то што је рекао Господ овим слепцима и онима на којима јеОн чинио чудеса, исте те речи говори и нама данас, браћо исестре. Колика је вера наша, од тога зависи колика ће битиблагодат Божија на нама, јер вера је тај орган који примаблагодат Божију, који је држи и чува у себи, и према моћи веренаше Бог даје и Своју благодат. Неко може да прими више, некомање, у некога је вера јака као у жене Хананејке, у некога јеслабачка вера као у капетана, онога што је довео сина да Господга исцели, па је рекао: ''Верујем Господе, помози моме неверју.''Није имао јаку веру. Бог га је ипак послушао и помогао му.Тако и данас ми, браћо и сестре, који се трудимо да живимо поЈеванђељу Христовоме треба пре свега и изнад свега да сачувамоВеру своју Православну, ону коју су апостоли примили од ГосподаХриста, коју су они проповедали и ширили, предали је својимнаследницима а преко њих, ево дошла је и до нас у 21. веку. ТуВеру треба да чувамо и сачувамо онакву чисту, неупрљану,неизмењену, неокрњену као што смо је примили од нашихславних и светих предака. Пре свега од нашега светога Саве, одсветог владике Николаја, преподобног оца Јустина и осталихсветитеља из рода нашега. Јер, само ако по тој Вери будеможивели, онда ће та Вера и код нас бити чудотворна, и на свакунашу молитву са Вером изречену, Господ ће похитати да нампомогне. И света Богородица којој се молимо увек после ГосподаХриста.



Нека Господ прими данашње наше свете молитве, нека прими инашу данас извршену свету тајну рукоположења оца Игора засвештеника. Он постаје данас нови слуга Божијег олтара, новисвештеник у Цркви Божијој, који, чули сте шта је све обећао усвојој заклетви да ће чинити и да ће испунити. Нека Господ ињему и свима нама дарује снаге да издржимо на овом нашемкрстоносном путу, да би, када пођемо одавде и ми се нашли уЦарству Христа Бога нашега, да тамо са свима светима славимо ими Оца и Сина и Светога Духа, Тројицу, Једносуштну инераздељиву у векове векова. Амин.


