
Беседа владике Артемија у манастиру Св. Стефана Високог,
деспота српског,у Крњеву 01.08.2017. године.У име Оца и Сина и Светога Духа.Данас, браћо и сестре, на овоме светоме месту у овоме светомехраму Божијем сећам се речи апостола Павла који заповеда својимученицима и свима хришћанима: ''На свему благодарите“! На свемушто Бог даје, што Бог допушта, треба благодарити, захваљивати сеБогу.Али, којим речима данас да се захвалимо Богу на овој милостиЊеговој, на овоме дару који нам је подарио ове године овде у овомедивноме селу шумадијском. Како да заблагодаримо Богу на јошједном огњишту Вере праве, апостолске, светоотачке које је Господзапалио на овоме месту овде, да би имали где да се окупљамо, дадуше своје грејемо и да веру чувамо и сачувамо.Ово је једна од најмлађих, уствари најмлађа катакомба наша. И каошто се у породици радују сви када добију новога члана породице,када се роди дете, тако и сви ми, цела Епархија, без обзира где коживео близу или далеко, данас се радују због ове нове катакомбекоју смо посветили у спомен светог Стефана Високога, деспотасрпскога, који је у овим крајевима владао и борио се за очувањесвоје отаџбине Србије и српскога народа. Много би требаловремена, браћо и сестре, да се пише и опише житије светог СтефанаЛазаревића. Али оно је већ описано, само се треба потрудити да сенађе у житијама светих и да се прочита или у неким историјскимкњигама који о њему пишу и говоре о његовим врлинама, о његовојвери, о његовој жртви коју је поднео он у тешко време када јеСрбија била угрожена са више страна, и од стране Турака, и одстране Мађара, и од стране Бугара. Са свих страна била је Србијаугрожена, а он је својом храброшћу, својом мудрошћу, пре свегасвојом вером, уз помоћ Божју, он је успео да све то избалансира иочува своју државу. Али, што је најважније, он је оставио диван



пример око светих Немањића, како треба Богу служити и душусвоју спасавати.Ово је, колико је мени познато, први храм у Србији који је посвећенњеговоме имену. Ово је манастир који ће се звати, дакле, манастирСветога Деспота Стевана Лазаревића. Овај манастир, родио се пренеколико месеци, а ево данас дочекали смо да прву службуодслужимо у овоме новоме храму захваљујући најпре Богу, а ондактиторима ове свете обитељи брату Тихомиру Младеновићу,његовој ћерки Олгици Мрђа, његовом сину Душану, зету Жарку изБеча који су несебично помогли да се овај храм започне и приведе устање у каквом је сада, довољно да можемо Богу да се помолимо уњему. Наравно, овај храм, као што видите, није завршен. Треба јошмного посла на њему и око њега, али Бог који је помогао да до садаурадимо што је урађено, помоћи ће и убудуће уз помоћ свих вас,браћо и сестре, и свих оних којима је до Вере Православне стало идо добра нашега народа.Данас, благодат Духа Светога сабрала нас је овде са разних крајеваиз близа и из далека. Имамо са нама оца Стефана који је дошао чакиз далеке Канаде да буде данас овде са нама. Имамо овде сеструМарију која је стигла из Москве да буде данас овде са нама. Имаовде браће из Граца, из Беча, и из осталих крајева наше отаџбинеовде. И пре свега монаштво из свих наших катакомби који су седанас окупили овде да заједно са мати Пелагијом прославимо првухрамовну славу њену.Ви знате, браћо и сестре, да при свакоме храмовном празнику кадаслави своју славу манастир или црква, поред домаћина самогаманастира, буде понеко од верника који заједно са манастиромучествују. Ове године манастирску слави припремила је само матиПелагија уз помоћ браће и сестара из других наших катакомби. Дали има неко да се прима за идућу годину да буде заједно домаћинса мати Пелагијом? Јавио се Душан Младеновић, син Тихомиров, иОлгица Мрђа. Честитајте мати Пелагији и она вама да честита



идогодине, ако Бог да, у завршеноме храму потпуно, да дочекамо,да прославимо овај дивни празник.Нека је срећно и Богом благословено свима који сте дошли данас икоји нисте жалили труда.


