
Беседа Владике Артемија на Велику суботу и Благовести
2018. године у манастиру Светог Николаја у Лозница код
Чачка

У име Оца и Сина и Светога Духа!Све што се десило са Пресветом Богородицом, са ГосподомХристом, све је то водило овоме завршноме чину - страдању,распећу и погребењу Господа Христа. Пророштва која су изреклитада свети Симеон Богопримац да "овај лежи да многе обори" икаже Светој Богородици: "Знај да ће нож пробости Твоју душу".То пророштво испунило се јуче на Велики петак када је Господразапет, када је Света Богородица била под Његовим Kрстом иосећала бол као да је нож пробо Њено срце. И много штошта седесило што је говорено јуче у Јеванђелима, што се говори уцрквеним песмама.Много се говори о Благовестима. Благовести су нешто што је каошто је зора пре дана, а Господ Христос је то сунце правде које језасијало. Доласком на земљу оваплоћењем Својим, Он је донеорадост живима. Јуче, када је после издахнућа на Крсту, сишаодушом у ад, Он је донео радост мртвима, онима којима је светиЈован Претеча, шест месеци пре пострадао пре Господа Христа, ион сишао у ад и припремао душе које се тамо налазе да примеГоспода када се тамо појави. Када се Господ појавио, Богочовек уаду, они који су живели вером у Њега у Старом Завету, они су Гапрепознали и пришли Му. И Он је њих са собом при ВаскрсењуСвоме увео у Рај. Тиме је Рај отворен за оне који су у Господаверовали, за оне који у Господа данас верују и труде се да живепо Његовим светим заповестима. Ето, то су та два догађаја,



величанствена, велика, неизрецива за људски језик. Зато је бољена данашњи дан ћутати него много говорити.Али ето, слава Богу поред та два догађаја имамо и трећи. Билисте сведоци да смо данас рукоположили нашега брата у Христуоца Димитрија, иначе Грка који живи у Лондону, али је онвидевши куда све иде, шта ради екуменизам у овоме свету одПравославних цркава, он је одлучио да се огради од њих иобратио се нама и пришао је к нама, и ми смо, као ђакон је дошао,данас смо га ми рукоположили за свештеника. Он ће отићипоново у Лондон и тамо ће вршити праву мисију међуправославнима и Грцима и Србима и Русима и свима осталимакојима је стало до спасења душе. Ја бих сада на крају замолио оцаДимитрија да вам и он упути неколико речи.
Отац Димитрије Тактикос:Преосвећени Владико Артемије, Владико Николаје,Пре две хиљаде година свети апостол Павле је рекао:''Ако имамо
и хиљаде учитеља, немамо много отаца него једног Оца.'' Од тадасе јерес умножила не само у крилу Цркве, него и на нивоуживота, па чак и у науци. Наука, такозвана, која сматра да јенаука, многе лажи протура као истине. Резултат тога је да је умљуди помрачен, грех се умножио и проширио и срца људска сеохладила, замрзнула. Зато је данас тешко што немамо десетхиљада учитеља у Христу, као што је рекао апостол Павле. Тешкода нађемо макар једнога правога учитеља.Данас славим Бога, благодарим Богу. Молитвама светогНиколаја којем је овај храм посвећен, а у којем сам рукоположенпре пет година у Лондону у цркви светог Николаја. Он ме довео



данас овде да опет у његовом храму, да примим благодатсвештенства из ваших руку, ви који се истог исповедања Верекао свети Николај. Тако данас ако и немамо десет хиљадаучитеља у Христу, довољно је што имамо вас, Николаја, Максимаи Наума. Господ да благослови да се умноже.Сматрам као благослов, да данас у Велику Суботу када је Господсишао у Ад, да ја примим овај свештени чин. За неколико дана јаћу морати да се вратим, у земљу Енглеску, у Британију, тамо гдевлада велико безакоње, али благодаћу Свете Богородице која јеродила Господа Христа,  беспочетну Реч, верујем да ћу и ја моћикада се вратим...(крај беседе није забележен).


