Беседа владике Артемија на монашењу уочи празника
Светога Саве 2019. године у манастиру Светог Николаја
Мирликијског у Лозници код Чачка

У име Оца и Сина и Светога Духа!

Нека је благословен овај свети дан и ово свето вече на овом
светом месту када смо се сабрали, браћо и сестре, да
прославимо угодника Божијега Светог оца Саву, првог
архиепископа српског који је, поставши монах на Светој Гори,
показао својим животом, својим примером, својим трудовима
пут српског монаштва како треба да служи Богу, да би постали
угодници Божији као што је и он служећи својој братији у
Хиландару и у Светој Гори постао оно што јесте, светлост и
савест српскога народа у задњих, ево, осам стотина година.
Велика је радост наша вечерас због дочека празника Светога
Саве кога сутра славимо, али и због ове благодати Божије која
се излила, по ко зна који пут, на ову свету обитељ, кроз
монашење нових монахиња, сестара овога манастира. Богу
хвала још увек у нашем народу има оних који чују глас
Господњи који нас опомиње: "Ко хоће за мном да иде нека се
одрекне себе и узме крст свој и иде за мном!"
Ево, и вечерас имали смо две наше сестре, које су оставиле свет
и све у свету, узеле крст свој и кренуле путем Светога Саве и
осталих угодника из рода нашега који су у монаштву Богу
угодили и себе прославили.

Монахиња Нона, носи име преподобне Ноне, мајке Светога
Григорија Богослова. А Анастасија добила је име мајке Светога

оца нашега Саве. Лепша имена нисмо могли да нађемо и да
одаберемо. И оне бољи пример у своме монашком животу не
треба ни да траже, нити ће га наћи од ових чија су имена
добиле. Нека читају њихово житије, нека се труде да
подржавају њихов живот, њихов труд, њихове молитве, њихово
смирење и трпљење, па ће се и ове наше сестре монахиње које
смо вечерас прибројали овоме светоме стаду, на челу са мати
Саром, игуманијом, са молитвом Богу, да се број оних који се
спасавају умножава. А Господ је показао да то бива. Сваке
године по једном или више пута овде се обављају чинови
монашења и добијамо нове слушкиње Божије и молитвенице за
нас и за наш народ. Оне су вечерас положиле своје монашке
завете. Чули сте. Нису лаки завети. Али, и оне знајући да по
својој слабости не могу ништа добро чинити како каже Господ,
оне нису одговарале самоуверено као што у свету обично људи
говоре: "добро", "хоћу", "могу", и тако даље, него "Да, али са
Божјом помоћи." Све оно што су обећале једино са Божијом
помоћи могу остварити у своме животу.

Нека Господ прими наше данашње молитве, нека благослови
овај свети чин монашења и нове монахиње, а и све остале овде
присутне да би нас Свети Сава водио и руководио кроз све дане
живота свога и увео нас тамо где се и он налази у Царство
Христа Бога нашега, да тамо са њим и са свима Светима и ми
славимо Оца и Сина и Светога Духа сада и увек и у векове
векова. Амин.

