
Беседа протојереја Стефана на Пренос моштију Светог
архиђакона Стефана 2017. године у истоименом манастиру у
Ариљу

Владика Артемије:
Нека је срећан и Богом благословен овај дан и ово свето место,браћо и сестре, на коме смо се сабрали да прославимо славу овогадивнога храма и да се заједнички помолимо Богу да измолимомилост Божију за нас, за наше сроднике, пријатеље, цео нашправославни, многострадални и крстоносни народ.Нека је срећна слава настојатељу ове свете обитељи оцу Агапиту ињеговој братији, и домаћинима који са њим заједно данасприпремише ово славље. Пре него што питамо за идућу годину,замолио бих нашега оца Стефана који је дошао нама из Канаде, даса нама данас буде овде, да нам он упути неколико речи поуке иутехе, а после ћемо довршити остало.
Отац Стефан:
Благословите Владико.У име Оца и Сина и Светога Духа.
''Благослови душе моја Господа, и всја внутрењаја моја, Имја
свајтоје Јего.''Чули смо ове речи данас, браћо и сестре, током свете Литургије ипевамо их по могућностима и слабостима својим кад годузмогнемо. Још смо чули: ''Во всју земљу изиде вјешчаније их, и конци
всељенија глаголи их.'' То се односи на свете апостоле међу којимаје био и свети апостол првомученик и архиђакон Стефан. Великунам је утеху он данас даровао. Која је то утеха, браћо и сестре? Он је



примером својим показао да постоји свето послушање и светонепослушање. И да су и једно и друго Богом благословени. Светопослушање је послушање Богу и светим угодницима Његовим.Свето непослушање је непослушање ђаволу и свима који не творевољу Божију. У време у које је пострадао свети првомученикСтефан, пострадао је, кратко пре њега, и сам Господ Бог и Спаситељнаш Исус Христос. Пострадао, али и васкрсао, вазнео се на небеса ипослао нам Светога Духа Утешитеља да нас научи свему чему нас јеОн учио.Испуњен Светим Духом, Свети Стефан није имао никаквунедоумицу кога треба слушати – Бога или људе. Апостолска је реч:
''Већма се треба покоравати Богу него људима.'' Људима се требапокоравати када су они истинске слуге Божије, када творе вољуБожију, када су истински пастири стада Божијега. Људима сеникако не треба покоравати када одступају од воље Божије и кадауместо пастира постају грабљиви вуци који долазе да разграбе ираспуде наслеђе Христово.Свети Стефан је разобличио, до тада званичну Цркву, како су јеЈудеји сматрали, тадашње архијереје, за сва безакоњанепослушности Богу живоме. Тврдокорнима и тврдовратима их јеназвао, а он испуњен, поново понављамо, Светога Духа. Дакле, недуха овога света који сав у злу лежи, него Светога Духа који је трећаипостас Свете Тројице Бога Живога. Он је сведочио васкрслогаХриста. И веру у васкрслога Христа потврдио је својом мученичкомкрвљу.Велику нам је заиста утеху данас подарио тиме што нас раслабљенељуде осмога миленијума, поучава да је за навек важан Косовскизавет: ''Земаљско је за малена царство, а небеско увијек и довијека.''Дао нам је утеху, зато што народне вође, па и црквене вође у нашедане смућују себе и народ питањима како да се прода или да сепреда Косово и Метохија. То питање никако и не сме да сепоставља. А ето, свети Стефан је дао и тај одговор – нити може да сепреда нити може да се прода. И нема нешто што је само српско, анешто што је албанско, јер је сво српско. Српско је од земље па до



неба. Купљено је крвљу светих мученика и тапија коју ми имамојесте Косовски завет великомученика Лазара. И тај се завет се неможе прекршити ни сада ни у време будуће остао је вавек.Дакле, добили су одговор шта им је чинити – Косово и Метохија ћеувек бити српско. Могу да предају и продају оно што је њихово, аоно што је српско – не могу. Јер уколико то учине схватиће у својевреме колико је тешка рука Светога Саве.Дакле, свети Стефан, он је и слава државе српске. У наше дане туславу одржава Република Српска, једна од најближих нама повремену победа српскога рода. И опстаће та Република Српска, јерје заштитник њен Свети Стефан и опстаће и род српски, јер је светиСтефан опет заштитник немањићке Србије. Шта нас то још поучава,браћо и сестре? Да је немогуће бити Србин без садржаја. Садржајсрпства је Православна Вера. Дакле, у наше дане ето нам светогаСтефана да нас утеши примером својим, да нам покаже које је тосвеоружје победе које је Бог нама Србима даровао. А то је, ако треба,мученички пострадати, главу своју дати, али Косово и Метохијуникада нити дати нити предати нити продати.Дакле, свети Стефан је понудио одговор на многе недоумицеданашњих вођа народних и Богу слава и хвала својим примеромнадахњује и нас остатак остатка у роду српскоме, малобројноХристово стадо које се Христа никада неће одрећи. И ако Бог да иако је Богу угодно за Христа ће и мученички пострадати.Њему, који је подвигоположник свих врлина којима се људиспашавају, Господу Исусу Христу Богу нашему са беспочетнимЊеговим Оцем, Пресветим и благим и животворним ЊеговимДухом нека је свака слава, част и поклоњење сада и увек и у вековевекова. Амин.Срећна Вам слава Владико. На многаја љета.Владика Артемије:Хвала оче Стефане на овим утешним и поучним речима, речима којеохрабрују, које дају снагу да и ми издржимо све оно што је светиархиђакон Стефан издржао за истину Божију.


