
Беседа Владике Артемија на Светога Саву 2019. године у
манастиру Светог Николаја Мирликијског у Лозници код
Чачка

У име Оца и Сина и Светога Духа!Нека је свима, браћо и сестре, срећан данашњи празник, срећнаслава Светог оца Саве, којега данас цео род српски, ма где да сеналазе свечано прослављају, њему се говоре беседе, њему сепевају песме, њему се радују сви, а највише деца српска, јерСвети Сава је просветитељ Срба и учитељ њихов и зато га такодеца и воле и приносе своје скромне рецитације и похвалеСветоме Сави.Много би се могло говорити о Светоме Сави, браћо и сестре, алиговори се сваке године и сви смо знали и свесни смо ко је СветиСава. Зашто га толико волимо и толико славимо? Шта је то онтолико битно чинио за род наш српски, за Српску ПравославнуЦркву? Заиста учинио је више него што један човек можеучинити. Учинио је оно што је благодат Божија хтела да онучини и као што је он учинио с помоћу Божјом.Ове године се навршава осам стотина година једног пресветлогњеговог дела коме захваљујући данас Срби постоје као народ иСрбија као држава. То је када је издејствовао код византијскогапатријарха Манојла и цара самосталност Српске ПравославнеЦркве. Ето, то је тај највећи дар који је Свети Сава дароваосвоме народу, а дарује свих осам стотина година својимблагословом, својим молитвама пред престолом Господа Боганашега. Захваљујући том његовом делу самосталности Српске



Цркве, српски народ је смогао снаге да се одржи, да истраје петстотина година робовања под Турцима, иноверницима и даочува своју веру Православну. Свети Сава је почео своју мисију усрпском народу беседом у Жичи о правој вери. И тамо је изнеооно што су свети оци пре њега говорили и што многи послењега понављамо, а то је да је народ чувар Праве Вере. Сви могуда изневере и владике, и патријарси, и попови, и калуђери, алинарод неће да изневери своју Веру. Он је тај чувар.И данас, у нашем овом злом времену, када су многи зли ветровидунули на Православну Веру, на кандило вере наше да га угасе,народ је стао у одбрану своје Вере. Доказ тога да је и овасветиња овде подигнута и многе још које су настале у српскомнароду и у Србији и ван Србије за ових десетак година. То јеплод Светога Саве, то је плод његовога рада, његове молитве,његове жртве за свој народ.Нека је слава и хвала нашем оцу Сави, нека нас и даље штити,руководи и води, онако као што је рекао светитељ Николај:
"Благо мајци која Саву роди и Србима док их Саво води."Нека би нас он водио кроз сву будућност и увео у Царство својенебеско и тамо са њим и свима Светима славимо и ми Оца иСина и Светога Духа сада и увек и у векове векова. Амин.Бог вас благословио, срећан празник, срећна слава.


