
Беседа Владике Артемија у Недељу 21. по Духовдану, 2018.
године, у манастиру Светог Јована Крститеља у Љуљацима

У име Оца и Сина и Светога Духа!Сваки дан браћо и сестре, сваке недеље и празника, света Црква,износи предсвоју духовну децу истине божанске које је Господдонио и објавио људима. Господ каже у данашњем светомЈеванђељуда све што је од Оца добио да изврши, Он је извршио - ато је, да свему што му је Отац дао, дарује живот вечни.То је циљ доласка Господа Христа на земљу. Да људе које јестворио за бесмртност и вечност а који су због грехова својихпостали смртни - Он долази, да ту тешку болест и смрт исцели уроду људскоме и да свима који Њега прихвате као Спаситеља иСина Божијега, дарује живот вечни. И одмах објашњава Господшта је живот вечни? Живот вечни је да познају, каже Господ,Тебе, истинитога Бога Оца и Онога кога си послао Исуса Христа.Другим речима, све оно што је Господ донео и учио људе, то је уствари живот вечни и то води у живот вечни оне који по томеживе и који то прихватају вером. Господ је своју наукупроповедао три и по године пред многим народима и пред својимученицима, дванаест апостола, и оно што је Господ учио Он јенаредио апостолима да то исто проповедају и они, и светиапостоли су то заиста и чинили и ту науку божанску предали сусвојим ученицима, својим следбеницима, предали су светимоцима који су кроз векове хришћанске Цркве чували ту наукубожанску од лажних учитеља, од лажних проповедника одлажних саблазни, да би само она очувана у таквом чистом видукао што је Господ њу предао, била на спасење многима.Данас Црква поред свете преподобне матере Пелагије слави иСабор Светих Отаца Седмог Васељенског Сабора. Све истинехришћанске су предаване од оних који су имали духа божанског усеби, који су научили ту тајну божанску коју су привели чисту и



неупрљану и тако је предали нама. У Цркви Божијој увек су сепојављивале разне лажне јереси које су погрешно училе о многимстварима и истинама Јеванђеља Христовог, али зато Црква је увеквођена Духом Светим имала снаге и мудрости да кроз својеследбенике, верне учењу Христовоме, кроз свете оце, да победисве те јереси и да сачува веру праву и неискварену. СедмиВасељенски Сабор је сазван поводом једне опаке јереси која јеЦркву узнемиравала више од 120 година: то је била јересиконоборства, јер су византијски Цареви и неки од патријарахатада погрешно учили о светим иконама називајући да су то идолии да их не треба поштовати нити им се клањати. А свети оци су тообјашњавали и тумачали и одогматили, да поштовање светихикона није поштовање материје која је забрањена, него лика којисе на иконама изображава: свети Никола, свети Георгије, светиПетар и Павле и остали угодници Божији који се налазе наиконама - ми када целивамо иконе, целивамо у ствари тесветитеље Божије, њихов лик, њихов прволик, а у свима светимадавно је лик Господа Христа који су они у души својој сачували ина основу тога постали угодници Божији. Тако да је Црква Божијаи ту многе раније јереси победила.Нажалост, у наше време, појавила се једна опака јерес, опаснија одсвих досада које су постојале, које су се појављивале и биле уЦркви побеђиване. То је јерес екуменизма, јер она не квари самоједну Истину божанске науке, него негира и квари сво Христовоучење. И свети оци кроз Васељенске Саборе су осудили свакеновотарије и свако новачење и они осуђују ову данашњу јерес.Нажалост, многи од данашњих хришћана који не познају истинусвоју прихватају то као нешто нормално јер тако проповедају оникоји су позвани да чувају Веру Православну. Слушамо и одпатријараха и од епископа и од свештеника да су све те јересикоје су постајале, које је отац Јустин назвао свејерес која обухватасве раније јереси - да је то у ствари пагубно једно учење које сметаљудима на путу њиховог спасења.



Богу хвала, благодаримо Богу што у нашој светој Цркви у нашемнароду имају они и то немали број који знају шта та јерес значи иодвојили су се од оних који ту јерес проповедају. То је то малостадо за које Господ говори: ''Не бој се мало стадо јер би воља Оца
вашега да вам дарује Царство''. Поред светих отаца сви угодници,сви светитељи и света преподобна мати Пелагија, чији споменданас вршимо, сви су они својим животом иречима и животом,сведочили и проповедали истиниту Цркву Божију, истиниту веруправославну.Нека и ми останемо на томе путу, јер само чувајући своју веруонако како смо примили од светих отаца и од светога Саве нашегаи од осталих угодника из рода нашега до данас, ми ћемо ту веруоставити у аманет нашој деци и омладини да се име Божије славина прави начин, у роду нашем до краја света и века. На крајучеститамо имендан нашој сестри и монахињи Пелагији, да јеГоспод и света Пелагија воде кроз њен живот путем којим јепошла а кренула је путем који води у живот вечни у ЦарствоНебеско. Нека јој Господ дарује много, много година да још удуховном и физичком здрављу напредује и иде путем који јепропутила света преподобна мати Пелагија.Амин. Боже дај.


