
Беседа владике Артемија 20.11.2018. на монашењу у
манастиру Светог Никите Ремезијанског у Вргудинцу код
Беле Паланке

У име Оца и Сина и Светога Духа!... и отаца, две наше сестре, до сада искушенице, приме светимонашки чин који се назива анђелски чин. Има ли лепшегамомента, којега момента у току године до овога вечерас?Заиста нема.Али, ове нове наше сестре монахиње знају добро куда сукренуле, за ким су пошле, шта су оставиле и шта треба дапостигну. То су училе за време свога искушеништва. Али, саовим чином монашења треба да знају и оне и ми сви који сеподсећамо наших ових момената када смо полагали монашкезавете, да и нас потсети овај вечерас догађај на оне завете којесмо и ми обећали као и ове сестре вечерас. Те завете њиховечули сте. Биле су гласне и јасне. Нимало лаке за човека да ихиспуни сам својим моћима и својом снагом. То су знале и овенаше, вечерас, сестре. Зато на питања су одговарали, не онакосамоуверено као што то у свету бива: "да, ја хоћу", "ја могу",него увек: "Божјом помоћи, свети Владико".Дакле, знају оне реч Господњу да ''без мене", каже Господ "не
можете чинити ништа". И оне су то вечерас потврдиле исвојим исповедањем, својим заветима, својим одговорима.Оне су вечерас постале нове слушкиње Господње, новемолитвенице пред Богом, не само за себе и за своје сестре овогаманастира, него за цео род наш Србски, православни. Али,



знајући њихове обавезе које су примиле на себе, треба и ми дазнамо да је и њима потребна наша помоћ. Зато, да их и миимамо у својим молитвама, да их Бог укрепи, оснажи, даруједуховне и физичке снаге да испуне оно што су Господу обећале.Само тако, што важи за њих важи и за све нас, бићемо заистаонда уврштени у ред слугу Божијих, у ред са нашом небескомбраћом анђелима и архангелима. И живећи тако целога живота,Господ ће нас онда препознати као своје и примити када одавдепођемо, а сви ћемо морати поћи, да нас прими у Царство Својенебеско и дарује живот вечни где нема туге, суза, плача, ниуздисаја, него где је радост и весеље вечно. Амин.


