
Беседа Владике Артемија на Педесетницу 2018. године у
манастиру Свете Тројице у Кули

Нека је срећна и Богом благословена данашња слава овоганашега манастира, срећна слава нашем владици Максиму ињеговој братији, домаћину који заједно са њима слави, и свимавам, браћо и сестре, који сте дошли на овај дивни и великипразник, да се заједно Богу помолимо и да доживимо и ми оношто су свети апостоли доживели у дан Педесетнице, да ДухСвети сиђе на нас, да нас просветли, да нас умудри, да насоснажи, да будемо и останемо слуге Господње, да останемоверни оној Вери коју су свети апостоли попут огња разнели поцелој земљи.Свети апостоли били су ученици Господњи, три и по године суга пратили, слушали Његове беседе, Његове речи, гледалиЊегова чудеса и исцељења, били присутни Његовоме страдањуи доживели да виде и Њега васкрслога, чак, и да буду са Њимкада се на Спасовдан узнео на небо. Па ипак, они су остали људиса људским слабостима, са страхом од Јевреја. Зато им је Господобећао: ''Седите у Јерусалиму док се не обучете у силу с висине.''Јер они сами као људи, иако су све знали о Господу Христу, неби могли Његову науку проширити по целоме свету без те силес висине. Они су заиста били десет дана у Јерусалиму у једнојпросторији где су се помолили Богу, и у тај дан Педесетнице,педесети дан од Васкрса, десило се ово преславно чудо, да је ДухСвети сишао на апостоле у виду огњених језика. И то је било несамо видљиво него је било и чујно, јер се чуло као нека великахука с неба. И цео народ који је био сабран у Јерусалиму, а билоих је много, јер је то био празник јеврејске педесетнице, било јељуди са разних страна, из многих народа који су били пришли



јеврејској вери. Али, чудили су се и питали: Шта је ово, шта се тодешава? То је оно што је Господ рекао у данашњем светомЈеванђељу да ће послати Духа Светога на свако тело, и рекао јеГоспод једном приликом: ''Дошао сам да бацим огањ на земљу, и
како би ми се хтело да се већ разгорео''. Тај огањ Божански, то је,у ствари, божанска наука. Господ је хтео да се та ватрараспламса свуда по свету, по целој земљи, али још није билодошло време. Зато је изабрао дванаест апостола који су билисведоци Његовог живота, рада, Његових чудеса, али и који су сеудостојили на данашњи дан да приме Духа Светога у видуогњених језика. Ти огњени језици, то је Дух Свети у ствари, тасила с висине у коју су се они обукли и онда од обичних људиплашљивих, постали су неустрашиви борци који су смело иодлучно проповедали свога Господа и нашега васкрслога ИсусаХриста.По целоме свету, на данашњи дан, после овог догађаја који седесио, када су апостоли почели да говоре на разним језицима,до тада били су неучени људи, онда се цео свет питао – шта сето догађа данас? Онда је апостол Петар иступио испред свих иодржао им прву беседу. И шта им је говорио? Говорио им је оваскрсломе Христу, о Његовоме славном васкрсењу и о Његовојнауци коју је Он донео и предао људима. Тако да је данашњидан, данашњи празник, браћо и сестре, у ствари, почетакХришћанства, данас је рођендан Цркве Божије на земљи. Јер,Господ је рекао: ''Основаћу Цркву Своју и врата пакла неће је
надвладати''. И ето, тај огањ који је Господ донео и предаосветим апостолима, он је обухватио и ево шири се већ двехиљаде година по целој земљској кугли. Многи су устајали сажељом и намером да угасе тај пламен хришћанства, да угасе тајогањ Господњи који је Бог послао с неба, али сви њиховипокушаји и римских царева и разних јеретика и разних



безбожника, све до наших дана, и оних који данас устају противистините, праве Вере, све су то узалудне само муке и труд, јерогањ Божији који је Господ послао апостолима нико није могаои неће моћи да угаси. Зато је Господ рекао: ''Ја сам с вама у све
дане до свршетка века.''Нека би Господ и нама дао тога Духа Светога да будемо иостанемо оно што су наши стари преци били, верни хришћани,који држе Православну Веру онако како су је апостоли примилиод Господа, предали својим ученицима, а они преко светихотаца до наших дана. Још једном честитам славу нашем драгомвладици Максиму и свима вама.


