
Беседа владике Артемија на монашењу у велику схиму
малосхимног монаха Рафаила (Велика вечерња уочи
празника Преп. Јустина Ћелијског у истоименом манастиру
у Барајеву)

У име Оца и Сина и Светога Духа!Велика благодат данас се излила, браћо и сестре, на ову светуобитељ, на настојатеља ове обитељи, његову братију и на новогасхимонаха оца Арсенија.Шта рећи на све то, сем поновити речи које Црква на највећипразника Васкрсења Христова упућује Богу: Ко је велики као Богнаш? Ти си Бог који Jедини чини чудеса.Заиста, ово што се овде збива, не само данас и вечерас, него узадњих шест, седам година, јесте дело или чудо велике милостиБожије. Али и молитве светог оца нашег Јустина Ћелијског комеје ова обитељ посвећена и чији спомен сутра славимо, јер је тоњегов празник.Много пута су многи од вас били на монашењима и монахиња имонаха. Све је било величанствено, али ово примање великогаобраза анђелскога, велике схиме, мислима да многи по први путприсуствују и слушају.Шта рећи после свих ових дивних молитава, после ових питањаи обећања које је отац Арсеније обећао пред Богом да ће узЊегову помоћ све то издржати и извршити. Само Богу даблагодаримо што је удостојио нашу Епархију да роди један такозрео плод као што је великосхимник. Пре две године у манастиру



Светог Николе у Лозници једна монахиња је примила великиангелски лик, а данас овде наш отац Арсеније. Они су постали иостаће, надамо се, молитвеници пред Богом за све нас, јер они суи обећали то, пред Црквом Божијом, пред анђелима исветитељима Божијим, пред Господом Христом и ЊеговомСветом Мајком. Али њихова обећања, њихови завети, видели сте,нису нимало лаки. Они су тога свесни. Зато на питање, на свакопитање су одговарали, не самоуверено ко што ми људи обичночинимо: "добро", "хоћу", "како да не", "како не", него суодговарали: "да, али са Божијом помоћи", знајући да без Божијепомоћи не можемо ништа добро чинити. Тако да је и њимапотребна наша молитва, свих нас да се молимо за њих - да ихГоспод укрепи, да им дарује духовне и телесне снаге да испунеова обећања дата пред Богом и пред свима СветитељимаБожијим.А свети Арсеније Велики, велики пустињак и подвижник некабуде нови духовник, путовођа и заштитник нашега оца,схимонаха Арсенија. Да би и он узрастао у висину раста пуноћеХристове и да би се удостојио Царства небескога да тамо и он сасвима светима и са нама, да и нас Господ тамо прими, да свизаједно славимо чудеснога Господа са Оцем и Духом Светим крозсве векове и сву вечност. Амин.Нека је срећан и благословен овај дан, ово вече, ово дивнобогослужење и сутрашњи празник преподобнога оца Јустина.Амин.


