
Беседа Владике Артемија у Недељу 8. по Духовдану, 2018.
године у манастиру Свете Тројице у Кули

У име Оца и Сина и Светога Духа!Ево, браћо и сестре, Господ је благоизволео да поново будемоовде заједно, у овоме Божјему храму, да се заједнички молимоБогу, и да принесемо бескрвну жртву Господњу.Данас смо чули свето Јеванђеље као што слушамо сваке недељеи видели смо да Господ све што чини - чини за нас људе, свешто говори - говори нама људима, све што од нас људи прима -ради нас људи прима. Мислим на Крст и распеће. Свако Његовопреславно чудо јесте један доказ да је Он заиста Христос СинБожији, Месија који је дошао да спасе људе од греха, смрти иђавола.Данас преславно чудо - умножење пет хлебова и две рибе. Чулисте сви свето Јеванђеље како о томе говори. Када је Господпроповедао, где год је проповедао, Њега је пратило великомноштво људи. И беше једнога дана, цео народ је цео дан стајаои слушао Његову беседу, а предвече ученици приђоше Учитељусвоме и рекоше: "Господе, господару, ово је место пусто. Народа
је много. Треба да их пустимо да иду у села оближња да купе себи
храну." А Господ рече ученицима својим: "Не треба да иду,
подајте им ви нека једу." А они у чуду се нашли и кажу: "Па овде
имамо само пет хлебова и две рибе. А шта је то за толики
народ?" Међутим, Господ рече: "Донесите ми овамо!" Иблагословивши пет хлебова и две рибе, даде ученицима даразделе народу. Народ је сео по ливади, по ледини, у групе по



педесет њих и ученици су делили ту храну. И гле чуда, за све неда је било довољно, него је претекло дванаест пуних котарица,више него што је било у почетку. А каже Јеванђеље: "Народа
беше пет хиљада осим жена и деце." Са њима било је и многовише. Ето, то је то преславно чудо које се понавља, које Господпонавља до дана данашњег са свима нама, јер Господ и данаснас храни тим чудесним хлебом који је Он умножио. Онблагосиља наше усеве да од једнога зрна постане стотину зрна,да тако народ има сваки дан да се прехрањује.Али, поред тога дивнога чуда, ово је и велика поука свима нама,браћо и сестре. Као што рече апостолима - не треба да иду дајтеим ви нека једу, то је упућено и данас свима када неки сиромах,просјак дође пред кућу и затражи нешто, да га не презремо, дага не одбијемо, него да му дамо оно што имамо и да утолимоњегову глад. То значи, браћо и сестре, да свака реч Јеванђељаније речена само оним савременицима Христовим који су Гатада слушали, него је и речена за све људе, за све оне који сукренули за Господом Христом, који за Њим иду и који се трудеда Њему служе својим животом и делима. Ето, то је поука нашегсветог Јеванђеља.А данас је нама и још једна велика радост коју је Господприпремио. То је да смо имали рукоположење једнога нашег,овде добро познатога брата, а сада оца Синише који сеудостојио да прими Свети ђаконски чин и да саслужује сасвештеницима у светом олтару. То је милост Божија и великочудо, не мање од овога које се данас у Јеванђељу помиње, јерГоспод међу обичним људима проналази себи следбеника каошто је и свете апостоле узео, не људе са факулта, неинтелектуалце, него је узео обичне рибаре и просте сељаке. Али



је дао силу Божанску да они буду ти који ће Јеванђеље Његовопронети широм целога света. А то Јеванђеље је дошло и до нас,браћо и сестре. И наша је дужност данас да нашу свету ВеруПравославну сачувамо онакву како су нам апостоли светипредали преко светих отаца, да и ми ту Веру Православнусачувамо неупрљану, неокрњену, непокварену и да је као таквупредамо нашим млађим поколењима, нашој деци и омладиникако би се име Божије славило на прави начин у нашем народуу све дане док је света и века, да би нас Господ ради тога и нашевере примио у Царство Своје небеско да тамо и ми са свимасветима славимо Оца и Сина и Светога Духа кроз све векове исву вечност. Амин.Срећан и Богом благословен данашњи празник.


