
Беседа Владике Артемија на храмовној слави у манастиру
Преподобног Јустина ћелијског у Барајаву

У име Оца и Сина и Светога Духа!

Преосвећени епископи Науме и Николаје, браћо и сестре, нека је
срећна и Богом благословена данашња слава овога манастира, слава
преподобног Јустина Ћелијског коме је овај храм и посвећен.

Већ девета слава коју овде дочекујемо и прослављамо дивнога
угодника Божијега Јустина Ћелијског, који је до јуче био са нама, био
је наш савременик, био је наш сапутник кроз овај живот. Али, данас је
ово већ 40 година од његовог блаженог упокојења и пресељења из
овога земаљскога живота у Царство небеско, о коме је отац Јустин
целога живота говорио, проповедао и учио верни народ.

Како се стиже до Царства небеског? Учио је народ, учио и нас, своју
духовну децу не само речима, можда најмање речима, много више
својим животом, својим примером, својим трудом и радом у Цркви
Божијој. Он је један од највећих савременика православних у
данашњем свету, највећи теолог, највећи богослов, највећи подвижник
и угодник Божији, зато је њему  овај манастир овде посвећен.

Нека би Господ његовим светим молитвама укрепио и нас који се овде
сабирамо сваке недеље, а на овај празник сваке године да би нам дао
Господ молитвама оца Јустина, Вере Праве, Вере истините, Вере коју
је он бранио свим бићем својим и којом је проповедао да и ми живећи
по његовом примеру идући његовим стопама да бисмо се удостојили
када пођемо одавде да се нађемо тамо где се и он данас налази, у
Царству Христа Васкрслога и Вазнесенога, у Царству Свете Тројице и
да тамо са оцем Јустином, светим владиком Николајем да заједно са
њима и свима светима славимо Оца и Сина и Светога Духа, кроза све
векове и сву вечност. Амин.

Нека је срећна и Богом благословена слава владици Науму са његовом
братијом, данашњим свечарима. Нека је свима срећан и Богом
благословен данашњи празник и данашња слава.


