Беседа Владике Артемија на Ивањдан 2018. године у
манастиру Светог Никите Ремезијанског у Вргудинцу

У име Оца и Сина и Светога Духа!

Благодат Светога Духа, браћо и сестре, данас нас је сабрала из
близа и из далека на ово свето место, у овај свети манастир да
прославимо два велика празника. Пре свега сабрали смо се овде
ради прослављања манастирске славе, светог Никите
Ремезијанског, који је био, у оно време, у 4. веку, епископ ових
крајева и Богу угодио својим животом, својим радом, својим
учењем, својим књигама. И да прославимо онога кога је Господ
назвао највећим рођеним од жена, да прославимо рођење
Светог Јована Претече кога неки од вас славе данас као своје
крсно име. Та два велика празника испуњавају нас и срца наша
радошћу духовном и благодарношћу Богу на овоме великом
Божијем дару.

Захваљујемо Богу и на овоме лепоме броју верника који сте се
сабрали данас овде да заједно са нама, са настојатељицом мати
Михаилом, њеним сестрама и свима нама да заједно
прославимо ове дивне угоднике Божије. Ово је седма слава
овога манастира, како је пре седам година овде, захваљујући и
нашим добрим хришћанима, брату Радмилу и Десанки Крстић,
који су нам поклонили ову своју кућу овде да сместимо сестре
које су биле бескућнице, остале без игде ичега. И захваљујући
Богу, њиховој љубави, ова светиња напредује и постепено се
изграђује и духовно, и материјално, и економски и у сваком
другом погледу. Верујемо да ће наставити тако да расте и у
будуће године које су пред нама, како би ово кандило Вере

Православне које се запалило у овоме крају овде, остало да
гори, да светли и осветљава пут многим генерацијама које
долазе после нас, јер ми смо овде ради очувања оне Вере коју је
свети Јован Претеча проповедао, коју је свети Никита
Ремезијански, такође проповедао у овоме крају, а то је та Вера
коју је Господ донео на земљу и предао Својим апостолима,
апостоли проповедали широм целога света и предали својим
наследницима Светим Оцима, а преко њих, ето, дошла је та Вера
и до нас. И нама је пало у део, по милости Божијој да наставимо
да будемо верни чувари те Вере, да сачувамо Веру нашу онако
како смо примили, неупрљану никаквим јересима, неокрњену,
неизмењену. Јер само таква права и православна Вера она
отвара пут спасења ономе који по њој живи.

Нека би била Богом благословена ова данашња слава нашега
манастира, нека је срећна слава мати Михаили и њеним
сестрама, данашњим свечарима који славе Ивањдан, као своју
крсну славу и свима вама који сте дошли овде, браћо и сестре.

