
Беседа Владике Артемија на монашењу 10. 03. 2018. у
манастиру Св. Преображења Господњег у Леушићима

У име Оца и Сина и Светога Духа.Ево, браћо и сестре, у средини Светога Великога Поста, када смосе мало уморили од монашких подвига, од поста и молитве,Господ нам посла ову радост данас велику, да две наше сестреобучемо у свети ангелски лик.Утеха наша свих нас јесте што је Господ рекао у СвомеЈеванђељу, када је говорио о унајмљивању радника за виноградједнога домаћина. Неки радници дошли су у девет сати ујутру,неки у десет, а неки у једанаест. Дакле, у последњи час. ИГоспод, гле, домаћин тај, он награди све на исти начин. То јеутеха пре свега за ове наше сестре које су у добрим годинамакренуле за Господом Христом, узеле крст свој, али не треба датугују, јер нису закасниле. Бог прима последње као и прве идарује ономе који ради један сат као и ономе који је радио цеодан. Није то неправда домаћинова, то је љубав Божија која такодаје свакоме ономе који га призива и који се каје. Ове нашедивне сестре Ефросинија и Марина, оне су кренуле за Господомонда када су сазнале и схватиле Његову љубав и Његовудоброту. И ево, Бог их је узнаградио да приме овај великианђелски чин и да наставе свој монашки подвиг онако коликомогу и колико њихово здравствено стање дозвољава.Овај чин монашења има вишеструки значај - пре свега духовнарадост за све нас, поука онима који се монаше, али и поукаонима који су раније замонашени или се припремају за то. За



оне који су раније замонашени, то је један диван подсетник наоно шта су они сами у своме монашењу обећали Господу, дапоново то чују, да погледају себе и виде да ли су испунили оношто су Богу обећали. Ако нисмо, потрудимо се. А они који сеприпремају да уложе труда да се што боље припреме запримање овога светога лика.Тако да, нека Господ прими данашње свете молитве, пре свегаТајну исповести и покајања и сада овај чин монашења двејунаших сестара, да нам дарује да до краја овога поста издржимоу нашем труду, посту и молитви и да сви скупа дочекаморадосно и свето Васкрсење Господа и Бога и Спаса нашега ИсусаХриста и да дочекамо да нас Он прими када томе дође време уЦарство Своје небеско. Њему нека је слава и хвала у вековевекова. Амин.


