
Беседа владике Артемија у Недељу Свих Светих, 2019.
године, у манастиру Нова Никеја, Лелић

У име Оца и Сина и Светога Духа!Нека је срећан и Богом благословен овај дан, браћо и сестре, иово место где смо се сабрали. Ово је велики дан и догађај за насжитеље ове свете обитељи Нове Никеје, али и за цео овај крај,посебно што данас прву Литургију овде служимо у недељу кадаСвета Црква празнује све угоднице, све угоднике Божије, свесветитеље Божије од памтивека, па до дана данашњега.Света Црква сваки дан прославља и слави по једнога или вишесветитеља, али само Господ зна колики број  светитеља постојина небу. Ми знамо један мали број они који су записани у нашемкалендару, али има много оних чија нам имена нису позната,чији подвизи, чије врлине, чији труд и начин завршетка свогаживота нама нису познати, али зато су Господу Богу нашему.Зато је Света Црква поред тога што сваки дан слави појединесветитеље Божије одредила је прву недељу после Духова заспомен свих светитеља Божијијих. Зашто баш у недељу послеДухова? Зато што када је Дух Свети сишао на Свете Апостоле напразник Педесетнице који смо прошле недеље прославили идонео им силу са висине да иду по целом свету и проповедајуГоспода васкрслога и Његово Свето Јеванђеље. Од тада све штосе у Цркви Божијој догађа, догађа се Духом Светим. И свисветитељи Божији који су се удостојили да буду од Богапрослављени, постали су то што јесу само Духом Светим ињиховом благодаћу која је у њима обитавала и која је њимапомагала.



Многобројни су светитељи и врсте светитеља: свети апостоли,свети пророци, свети мученици, преподобни,преподобномученици, свете праведне жене и многи, многидруги чинови који су у своме животу Богу служили и Богуугодили. Њихове врлине и њихове подвиге зна само Бог који ихје достојно наградио. А ми знамо и верујемо, то говори данашњеСвето Јеванђеље. Да сви светитељи колико год да их има уЦарству Небескоме сви су то постали на основу онога што јеГоспод поставио као темељ вере наше хришћанске, а то је вера уГоспода Христа. "Ко верује у мене, ако и умре живеће", рекао јеГоспод.И данашње Свето Јевађеље говори да су ови светитељи посталито што јесу што су неустрашиво и достојно и доследноисповедали веру своју праву веру у Господа Христа.
"Ко се одрекне Мене" рекао је Господ у данашњем Јеванђељу,
пред овим родом  неверним, тога ћу се и Ја одрећи пред Оцем
Небеским. А који се не постиди мене и не одрекне, тога ћу и Ја
признати у Царству Своме Небескоме."Тако да је вера, уствари, православна основ и темељ свимасветитељима и свакоме светитељу појединачно. Зато и ми,браћо и сестре, смо позвани иако мало стадо Божије да чувамоверу своју православну онакву каку је Господ донео са неба,како је предао Својим апостолима, а они својим наследници итако та вера је сачувана до наших дана, у нашем православномсрпском народу.Нажалост, у наше данашње време многи од те вере отступају наразне начине, покушавају да је исправе, односно да је искваре,да је промене, да је унаказе. Али ми трудимо се да останемо у



оној вери како смо примили од светих отаца и од нашегдуховног оца светитеља Саве који веру насадио у народ српскии који бди над том вером. Останимо на томе путу, браћо исестре, трудимо се у својим животима да живимо по тој вери. Несамо да кажемо да верујемо, него и да наш живот буде сагласанса нашом вером вршећи свете заповести Божије и живећи поврлинама које је Господ заповедао. Само тако и нама ће нашимпрослављањем светитеља Божијих биће угодно и Богу и тимсветитељима које прослављамо.Нека би Господ молитвама Свете Богородице и свих угодникаСвојих и свих светитеља даровао и нама снаге духовне ителесне да истрајемо на томе нашем путу да се удостојимо кадапођемо одавде да се нађемо тамо где се и сви они налазе уЦарству Христа Бога нашега и тамо да славимо Оца и Сина иСветога Духа, Тројицу Јединосушну и Нераздрљиву у све вековеи сву вечност. Амин.Нека је срећан и Богом благословен данашњи дан и данашњипразник.


