
Беседа владике Артемија на монашењу уочи празника 
Преподобног Јустина Ћелијског, 2019. године, у манастиру 
Преподобног Јустина Ћелијског у Барајеву 

 

У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Велики је Бог и велика је милост Његова. Он као Отац наш 
Небески када даје дарове не даје их на кашикицу, него обилно 
са обе руке. 

Ево и данас овде, браћо и сестре, у овом Божијем храму 
посвећеном Преподобном оцу Јустину Ћелијском, и Он данас 
Господ нас је обдарио многим радостима пре свега још смо у 
попразништву празника Светог Вазнесења Господњег на небу. 
Затим смо на предвечерје празника Преподобног Јустина коме 
је храм посвећен. И поред свега тога Господ нас је удостојио 
да вечерас ова света обитељ добије два нова монаха: монаха 
Петра и монаха Павла.  

Чули сте и видели сте, како се рађа монах, какве завете и 
обећања даје Господу своме пред лицем све Цркве и небеске и 
земаљске. Небески завети, чули сте, нису нимало лаки. Човек 
у својим силама не би могао никада да их испуни и да изврши. 
То знају и ова два млада човека, који су напустили свет и све у 
свету што су имали и што су могли имати и кренули за 
Господом који је рекао: ”Ко хоће замном да иде, нека се 
одрекне себе и узме крст свој и иде замном.” Тај позив Господа 
Христа дотакао се њиховога срца, њиховога ума и они су 
донели ту одлуку да крену за Господом. 

Били су на припреми као искушеници три године и ево Господ 
их је удостојио да се обуку у свети монашки, анђелски чин. И 
они су свесни тога и својих слабости и својих немоћи и свесни 
су као и сви људи да смо на удару видљивих и невидљивих 
непријатеља, и зато не уздајући се у своје снаге, у своју моћ, у 
свој ум, они су на сва питања која смо им постављали увек 
одговарали: Да, али с Божијом помоћи. Не: Ја хоћу, ја могу, 
добро и тако даље, него само са Божијом помоћи. Значи, 
заиста је тако, јер је Господ рекао у своме Јеванђељу: ”Без 
мене не можете чинити ништа.” Разуме се, ништа добро. 
Нажалост зло можемо да чинимо и чинимо по својој вољи и по 
својој жељи, ту Бог не помаже, ту помаже онај који је 
противник Божији, помаже ђаво, који нас наговара на свако 
рђаво и зло дело. То они знају и зато се уздају у Бога свога.  

Вечерас је ова светиња добила два монаха, а цео наш народ 



добио је још два молитвеника пред престолом Божијим који ће 
се молити непрестано како су и обећали, не само за себе, не 
само за братију ове свете обитељи, него за све нас и за цео наш 
многострадални и многонапаћени, али крстоносни народ 
српски. Зато, браћо и сестре, они ће се молити за нас, али 
њима требају и наше молитве да их Господ укрепи, одржи, 
оснажи, да истрају овим путем који су пошли. Јер како рече у 
једној молитви: Када Господ дође да суди живима и мртвима, 
неће питати шта сте обећали, него шта сте одржали од 
обећанога. Зато је потребно да постоји узајамна молитвена 
веза и подржавање. Њихове молитве да помогну нама, а наше 
молитве да помогну њима. И тако да заједно сви, служећи 
Господу своме пострадамо, васкрснемо и вазнесемо на небу, 
онако да служимо као што су служили свети оци, свети 
пустињаци, преподобни монаси, свети мученици пострадали 
за Господа и многи, многи други из рода српскога почев од св. 
Саве преко славних Немањића до светога Владике Николаја 
лелићког и жичког, ево и до преподобног оца Јустина 
ћелијског који је наш савременик био и остао, али је удостојен 
да буде од Бога прослављен као његов верни пријатељ и слуга. 

Нека би молитвама свих светитеља Божијих, посебно  светог 
владике Николаја и оца Јустина, Господ погледао и на нас 
данашње Србе, којима је потребна помоћ, јер се налазимо у 
тешким искушењима. У искушењима је наша света Вера 
Православна, коју угрожава једна опака болест: јерес 
екуменизма. А Господ је нас ево сабрао овде, оне који осећамо 
и знамо шта је права Вера. Да нам Господ даде знаге да на том 
путу истрајемо, да веру сачувамо неупрљану, неокаљану, 
неизмењену, неискварену, него онакву какву смо примили од 
светих апостола Петра и Павла и осталих апостола и осталих 
угодника Божијих светих отаца, јер само ако се на томе будемо 
трудили тако онда можемо имати и ми наду када пођемо 
одавде да ћемо се наћи у Царству Христа Бога нашега, јер 
ћемо тамо са свима светима славити Њега са Оцем и Духом 
Светим, кроза све векове и сву вечност. Амин 

Бог вас све благословио и свако добро даровао. 

 


