Беседа владике Артемија у Недељу 3. по Духовдану 2018.
године, у манастиру Рођења Пресвете Богородице у
Прањанима

У име Оца и Сина и Светога Духа!

Ево, браћо и сестре, иде недеља за недељом, празник за
празником, година за годином и ми се приближавамо ономе
циљу о коме данас Свето Јеванђеље и говори. А то је циљ оно
што каже Господ у Јеванђељу: "Иштите најпре Царство небеско
и правде Његове, а остало ће вам се додати."Уместо те једне
бриге, браћо и сестре, људи су створили за себе да измишљају
хиљаде и хиљаде, милионе разних ситних брига и брижица
којима оптерећују свој живот овде на земљи и који, уствари,
заклањају онај главни циљ ради кога је човек створен и послат
на земљу, а то је да постане грађанин Царства небескога.
Данас су људи оптерећени многим бригама, а Господ каже: ''Не
брините се, не брините се чак ни шта ћете јести, ни шта ћете
пити, у шта ће те се оденути'', и даје дивне примере:
''Погледајте птице небеске! Не сеју, не жању, али Бог, Отац ваш
небески их храни. Те ситне ваше бриге брине Отац ваш небески;
или за одело не брините се, јер видите љиљане у пољу који не
преду, не ткају, не везу, па су оденути лепше него цар Соломон у
свој слави његовој.''

Многи то Јеванђеље Господње погрешно схватају да Господ
каже да се ништа не ради на земљи. Не, Господ не каже да се не
ради, него да се не вежемо за те наше бриге, за те наше потребе,
јер Онај који брине о свакоме врапцу који пада на земљу,

бринуће и о нама људима, јер је човек најсавршеније створење
Божије и њему је намењена и највећа улога и част у овоме свету,
у овој васиони. А ето, људи заборављају на Бога, заборављају на
Царство небеско, заборављају на Господа Христа, Цара тога
царства, јер где је Христос ту је и Царство небеско.

Диван пример како има само једна брига коју треба бринути
јесу данашње дивне светитељке које славимо, мироносице
Христове Марта и Марија, које целу ноћ нису спавале, каже
песма, већ су бринуле како да иду на гроб да виде тело
Христово и гроб у који је био погребен после распећа на
Голготи. И тако, оне су се удостојиле због те ревности и љубави
и бриге за Царство небеско, бриге за свога Господа, којега нису
виделе још васкрслога, али које су га слушале и Његову науку
коју су оне примиле у срце своје и оне су желеле поново да Га
виде макар и у гробу, и да Његово тело помажу мирисима које
су спремиле. А удостојиле су се далеко, далеко веће почасти - да
буду прве којима се васкрсли Господ јавио крај гроба и
поздравио их, пре свега анђео у гробу, кога су они видели:
"Што плачете, Онај Кога тражите није овде. Васкрсао је као
што је говорио.''А затим, Господ се јавља и њима у
Гетсиманском врту и шаље их да јаве апостолима да је Он
васкрсао. Тако да су жене мироносице Марта и Марија постале,
уствари, први проповедници Христови међу људима. Оне су чак
и апостолима проповедали васкрсење Христово, а онда су се и
апостоли у то уверили и одласком на гроб Петар и Јован били
када се Господ јавио свима, када су били затворени из страха од
Јудеја у једну просторију. А посебно апостол Тома који није
веровао док не опипа ране на рукама Христовим да види да ли
је то онај који је разапет на Голготи, да ли је то тај. И Господ се и

њему јавио заједно са апостолима, позвао и рекао: "Томо, ево
пружи прст свој и опипај ране моје и пружи руку своју и метни у
ребра моја, и не буди неверан, него веран'', јер ''Благо онима који
не видеше, а вероваше'', каже Господ.

Тако да су после тога свети апостоли, када су примили Духа
Светога, разишли се по целоме свету да проповедају Господа
васкрслога који је дошао на земљу, Син Божији, Богочовек,
живео са људима, учио људе, оставио Своју науку, основао
Цркву Своју свету да у Њој људи имају Божанске благодати,
свете Тајне, свете врлине и да живећи у Цркви по Јеванђељу
Његовоме, спасавају душе своје и постају наследници Царства
небескога за које је рекао још пре док је проповедао Своју науку,
да се не треба бринути ни за шта друго но само да иштемо
Царство небеско и правду Његову. А људи су и тада имали
многе бриге, па су поједини као и данас, на жалост, покушавали
да служе више господара. Да седе на две столице истовремено,
није могуће. Господ је рекао: "Не можете два господара
служити''. Не можете служити и Богу и мамону, јер од два
господара једнога ћете више волети, а другога мрзети или
једноме бити преданији, а другога ниподоштавати. Зато
служимо само Богу и Бог нас зато награђује оним ради чега нас
је и створио - Царством небеским.
Користим прилику да нашим дивним сестрама овде монахињи
Марији и монахињи Марти које су заједно дошле у манастир, а
заједно и прослављају свој имендан, да и њима честитам овај
свети и велики празник њихов, да им пожелим да још много,
много година у животу, здрављу, духовном напретку угледају се
на своје заштитнице, свете мироносице. Да иду њиховим
стопама, да брину само ту једну бригу о Царству небескоме и

тако да оне постану једне од оних мироносица које су Господу
угодиле својим животом, својим радом.

А вама, браћо и сестре, хвала што сте дошли да данас увеличате
ову свечаност, да се заједно Богу помолимо и милост од Бога
испросимо, да и ми будемо и останемо као свети апостоли,
свети оци, чувари и проповедници Његове свете Вере коју су
нам они оставили, да ту Веру чувамо и по њој живимо ништа не
мењајући, ништа не додајући, ништа не кварећи, ништа не
мењајући. Јер само са том Вером православном, ми уствари
спасавамо душе своје. Нека Господ прими данашње свете
молитве и благослови све вас сада и увек и у векове векова.
Амин. На здравље и спасење.

