
Беседа Владике Артемија на Благовести 2019. године у
манастиру Светог Преображења Господњег у Леушићима

У име Оца и Сина и Светога Духа!Нека је срећан и Богом благословен данашњи свети празникБлаговести, браћо и сестре. Нек је благословено ово свето место,овај храм Божији у коме смо се сабрали да прославимо Бога. Некаје благословен и овај дан који нам је Господ овако диванподарио, као што и доликује и самоме празнику, јер празникБлаговести значи радосна вест.Која је то радосна вест данас коју ми прослављамо, браћо исестре? То је вест да долази Спаситељ света међу људе на земљи.То је вест коју је архангел Гаврило јавио Пресветој Богородициизабраној од Бога да Она буде Та с којом ће Син Божији доћи наземљу као Спаситељ света. Зато је тај празник назван почеткомнашега спасења - "Спасенија нашега главизна,...", како се пева утропару овога празника. Јер данас је објављена вест која секасније по промислу Божијем одвијала и догађала. Данас једошао архангел Гаврило Светој Дјеви Богородици и прво што јерекао кад се јавио: "Радуј се, радуј се благодатна". До тада реч"радуј се" није била позната у роду људскоме, јер се нису ималичему радовати људи. Живели су у тами незнања, у мору греха,страсти, злочина, невоља где није било праве радости. Оно штосу називали радост, то је било уствари само разузданост која јепрослављана у разним приликама. А ова радост коју Бог шаљепреко Свога архангела Гаврила, јесте она радост која намнајављује живот вечни, која најављује спасење људи од греха,



смрти и ђавола. То је звезда Даница која се рађа пре сунца инајављује његово рађање, најављује нови дан.Тако и овај празник Благовести јесте уствари наговештај Божићаи свих осталих празник у Хришћанству које ми ПравославниХришћани прослављамо целе године. Благовести, па долазиБожић, па долази Богојављење, па долази Преображење, падолази Цвети и Страсна недеља, па долази славно ВаскрсењеХристово. Све то извире из данашњега празника, јер радоснавест је била за људе да Бог долази на земљу. До тада са људимана земљи био је само противник Божији, непријатељ Божијиђаво који је, уместо правога Бога, унео у род људски многе лажнебогове: идоле, кумире, враџбине и остало све што је дело ђавола.Тако да људи су били заборавили правога Бога који је овај светстворио и људе у њему. И који су били добили заповест преконашега праоца Адама да памте, да слушају Његове заповести.Али то није наш праотац одржао као што и ми данашњихришћани који знамо за Благовести, који знамо за све оно што јеХристос за нас учинио, па ипак не држимо у потпуности Његовезаповести. Много грешимо, поготово ми Срби, познати у свету поједном страшном греху, навици ружној, греху псовке. Нико усвету не псује толико колико Срби који су заборавили и Бога,заборавили и светитеље своје, заборавили и нашега дивногаСветога Саву који нам је Веру утврдио. Заборавили све нашеславне и свете претке од пре Светога Саве, Светога Саве доВладике Николаја и оца Јустина Ћелијског и многе многе другекоји су реч Божију проповедали народу. Све је то пало у заборави уместо прослављања имена Божијега, уселила се зла навикапсовке највећих светиња.



Ето тако је род људски био и пре данашњег празникаБлаговести. А данашњим празником отвара се нова страницаисторије рода људскога, историја спасења рода људскога,доласка Бога у свет, живот са људима, учење, остављање СвојеЦркве на земљи да се кроз њу спасавамо и да кроз њу Богапрослављамо, оставља Своју науку у виду Светих Јеванђељапреко Својих Апостола и њихових наследника Светих Отаца. Свесу то дарови данашњега празника, браћо и сестре. А за све то митреба, после Господа Христа, да највише благодаримо СветојБогородици, заштитници рода људскога, јер да Она није сеудостојила те милости и дара Божијега да буде та која ће родитиСина Божијега људима, ми би и данас били, уколико би уопштепостојали на земљи, као и рани незнабошци у мраку и сенцисмртној. Али ето, Света Богородица је својим животом, одрођења свога, била посвећена Богу, служила Богу својимживотом и удостојила се те части и те благодати Божије да крозрођење Сина Божијега постане узвишенија од анђела иархангела, као што се пева у црквеним песмама. И Она је, дакле,наша заштитница и наша заступница пре Сином Њеним, а Богомнашим Господом Христом. Зато се Њој род хришћански,православни, после Исуса Христа, највише моли. Њој су испеваненајлепше песме у Цркви православној. Њој су насликане, у Њенучаст и име најлепше иконе. Њој су посвећене највеличанственијецркве које су саграђене у славу Божију и част ПресветеБогородице.Тако и ми, браћо и сестре, да држимо нашу Веру Православну, дадржимо оно што су нам наши претци предали и оставили, оношто су Апостоли проповедали, Свети Оци утврдили и нама



оставили у аманет - Веру нашу Православну, неупрљану,неокрњену, неискварену разним јересима.Јер и данас, поред тога што смо хришћани, постоје многи лажнибогови којима данашњи народ служи и које обожава. На жалостто је узело маха и све више узима што се народ више од Богаудаљује.Зато нека Света Богородица измоли милост од Сина Свога за насовде сабране, за цео наш православни народ Српски, за свеправославне хришћане, за цео род људски да би цео свет, да бисви људи познали истину Божију која је данас објављена, да бирадост овога празника обасјала све народе овога света на славуБожију, а на спасење наше да бисмо и ми са Свима Светимаславили Оца и Сина и Светога Духа заједно са Светом Богомајкому све векове и у вечност. Амин. Боже дај.


