Беседа Владике Артемија на Сабор Пресвете Богородице 2017.
године, у манастиру Светог Николаја у Лозници код Чачка
Христос се роди! Ваистину се роди!

Ево празника над празницима, празника када је Бог сишао на земљу и
постао човек. Зато је Божић највећи, али и најрадоснији хришћански
празник и основ свим осталим празницима. Да није било Божића не би
било ни једног другог хришћанског празника, не би било хришћанске
Цркве, не би било ни нас данашњих хришћана. Све се, дакле, заснива и
почива на чуду да је Бог постао човек.

Света Црква славећи долазак Бога у телу, славећи рођење Христово, она
истовремено слави и Ону која је учествовала у свим тим догађајима Свету Богородицу, чије име највише употребљавамо после имена
Божијега у хришћанскоме свету. Света Богородица, Она која рече
архангелу Гаврилу када јој је јавио Благовест да ће родити Сина, Она
рече: ''Ево слушкиње Господње''. И Она је заиста целога живота се
трудила да буде и остане ништа друго до слушкиња Господња. Она је и
себе и судбину свога Сина препустила у руке Божије. Зато се Она тако
мало помиње у Јеванђељима које читамо преко целе године. Она нигде
не иступа, Она се нигде не правда никоме, чак ни праведном Јосифу који
је посумњао у Њену девственост. Она се није правдала, она је препустила
Богу, а Бог је послао анђела да увери Јосифа у оно што се збило са
Светом Богородицом. И касније кроз цео живот Она бежи са Сином
Својим Господом Христом у Египат, али не пита Јосифа ни зашто, ни
како. Анђео се јавио Јосифу и рекао и Она креће са њим не питајући
ништа, не интересујући се шта ћемо да радимо успут, како ћемо да
путујемо, шта ће нам се све десити, све је то препустила Богу. И Она се
врло ретко помиње као, рецимо, чудо у Кани Галилејској на свадби, где
је Господ учинио прво чудо ступивши на Своју проповед, када нестаде
домаћину вина за сватове и он се нађе у невољи. И ту слуге беху и Она
рече слугама показујући на Свога Сина: ''Све што Он каже, учините!'' Не
говори Она њима шта треба да раде и они прилазе Господу Христу и Он
им наређује: "Напуните судове са водом" и када напунише - "узмите и
носите куму и старом свату." однеше, када оно беше првокласно вино.

Дакле, те четири речи Свете Богородице "све што вам каже, учините",
јесте уствари, како се и назива Јеванђеље Свете Богородице.
Речи Господње, Његово живљење, Његова чудеса, Његов живот и
Његово страдање описани су у четири књиге, у четири Јеванђеља. А
поука Свете Богородице је у четири речи. Те четири речи "све што вам
каже, учините", важе не само за оне слуге у Кани Галилејској, оне важе и
свима нама, браћо и сестре. И данас Света Богородица нама поручује и
каже: "Све што вам Син Мој каже, учините." А то значи да верујемо у
Господа Христа и да живимо по Његовим заповестима које је Он оставио
у Цркви Својој да би по њима живећи спасавали душе своје. Тако је први
дан после Божића света Црква посветила Светој Богородици, и овај
празник се зове Сабор Свете Богородице, јер се православни хришћани и
данас као и јуче сабирају у црквама својим да прославе Ону која је
Господа Христа родила нама као Спаситеља нашега, као Емануила, као
онога који је с нама Бог.
Ето, браћо и сестре, Света Богородица је Она коју људски род највише
поштује после Господа Бога, највише се моли Светој Богородици,
најлепше храмове подижемо у Њену част. Најлепше иконе које је рука
људска осликала изображава Свету Богородицу. Најлепше химне
испеване људским језиком јесу у част Пресвете Богородице.

И ми да прослављамо Свету Богородицу, да јој се захвалимо са својим
убогим речима, јер нико Њој не може принети захвалност коју Она
заслужује за све оно што је чинила и што чини за род наш, хришћански и
посебно за род наш српски. А Она је много учинила. Она је брза
помоћница, она је чудотворка. Толико постоји чудотворних икона
Њених у свету које дарују здравље, оздрављење онима који се вером
приступају. Света Богородица је Та која прима наше молитве у Своје
пречисте руке и узноси их пред Сина Свога, придружујући нашим
молитвама и Своје молитве мајчинске, јер зна да ће Син послушати оно
што мајка буде молила.

Зато, ми смо дужни да славимо и поштујемо Свету Богородицу не само
данас, не само на Њене празнике, него у све дане живота нашега као што
Она за нас брине и чува и спасава кроз све дане живота нашега. Да би
смо се ми удостојили да дођемо у Царство Сина Њенога, Господа Бога и

Спаса Нашега, и да тамо са свима светима славимо Оца и Сина и Светога
Духа и Њу, Пресвету Богородицу, у све векове векова. Амин.

