
Беседа Епископа Артемија у Недељу 27. по

Духовдану у Манастиру Нова Никеја, Лелић 2019.

У име Оца и Сина и Светога Духа!Нека је благословен овај дан браћо и сестре и ово свето место на комесмо се сабрали да се заједнички Богу помолимо и да милост од Богаиспросимо. За нас, за наше сроднике и пријатеље, за цео наш српскинарод. А Господ, Господ који је назван Једини Човекољубац, Он слушанаше молитве, прима их и испуњава наше потребе ако су оне нама накорист и на спасење наше. Господ је из љубави према човеку сишао санеба, и постао човек да би људе спасио од троглаве аждаје: греха,смрти и ђавола. И Он је целим Својим животом показивао љубавпрема човеку, према људима. Он је како каже Свето Писмо обилазиоградове и села у Палестини тадашњој и лечио многе болеснике одразних болести. Нека од Његових чуда су записана у СветомеЈеванђељу, а сигурно много, много више није записано, јер сви који суприлазили Господу, исцељиваху се, при том нико не зна колики јеброј тих који су добили исцелење и помоћ од Господа Христа. А данасу Светом Јеванђељу говори се о једном дивном чуду, када је Господушао у синагогу јеврејску и тамо међу народом беше једна жена,згрчена осамнаест година а Господ је ту пред свима исцелио.Фарисеји који су завидели Господу Христу, који су били Његовинепријатељи, који су Га гонили и који су Га на крају предали наРаспеће, они почеше да гунђају. То је била субота, дан када је по



јеврејском закону било забрањено било шта урадити. Они су оводивно чудо Господње схватили као неки посао, рад и укорише народ:„Треба долазити шест дана и лечити се, а не у суботњи дан.“ А Господонда укори њих па рече: „ Безумници, да ли ви суботом одвезујетесвога вола из јасала или магарца и водите да напојите? Да, чините тои не сматрате грехом, а ову слушкињу Божију коју је ђаво везаоосамнаест година у квргу, зар је није требало разрешити у дансуботњи?“ И рече жени: „Вера твоја спасла те је иди у миру.“ Међутим,Господ, иако је стално путовао није могао свуда да стигне па је слаосвоје Апостоле, да и они проповедају, али и да исцељују људе од свакеболести. Једном, Господ видећи колико је народ духовно оболео, то икаже ученицима Својим: „Жетве је много, а жеталаца мало“, тј. цеосвет је болестан; цео свет је једна болница у којој леже болесници иодатле одлазе у смрт. Него се молите Господу да изведе посланике,жетеоце на жетву Своју. Господ је тиме рекао да Његови Апостоли ињихови наследници буду ти који ће развити Његово божанско деломеђу људима на земљи. То Господ чини браћо и сестре и до данаданашњега: и данас Он изводи нове жетеоце на жетву Своју. И данасимасмо прилику овде да видимо једнога брата нашега из далекеАмерике, који је дошао по препоруци свога духовнога оца, да будерукоположен за ђакона и за свештеника, да би био један од тихжетелаца Господњих на Његовој њиви а то значи на спасењу душаљудских, које се даве у мору смрти и које ђаво мучи. Тако да јеГосподња милост и кроз то пројављена и пројављује се и зато је Ондобио назив Једини Човекољубац – Једини који истински воличовека, јер човека воли онај ко га ослободи од оне троглаве аждаје:греха, смрти и ђавола. И Господ је то учинио Својим животом, Својимучењем, Својим страдањем, за наше спасење Својим Васкрсењем и



оснивањем Цркве Своје на земљи која је нова болница, али из које сене иде само у гроб, него се иде и у Царство Небеско, зависно како се уњој понашамо, да ли користимо лекове које је Господ оставио уЦркви Својој, а Црква је препуна лекова божанских за сваку болест,сваку страст, сваки грех, против свакога ђавола. Нека би Господ даоснаге свима нама и нашем драгом сада оцу Љубомиру, када постанепастир словеснога стада Христовога, да не жали труда него да се и онугледа на Пастира нашега, Господа Христа, и да се труди да народспасава, од ова три велика зла, да их упућује у живот по Јеванђељу, јерсамо тај пут, пут Светих Отаца, пут Светих Апостола који су намоставили, води из ове земаљске болнице и у Царство Небеско, дабисмо се сви тамо нашли једнога дана када одавде одемо, да тамозаједно са свим Светима и ми тамо славимо Оца и Сина и СветогаДуха, Тројицу Једносушну и Нераздељиву у све векове векова. Амин.Нека је срећно и благословено!


