
Беседа Владике Артемија на Ваведење 2012. у манастиру
Светог Јована Крститеља у ЉуљацимаУ име Оца и Сина и Светога Духа.Празник Ваведења Свете Богородице у храм, један од најлепшихи најсвечанијих празника у току године. А други празник по редукоји је посвећен Светој Богородици, први је дан Њенога Рођења,Мала Госпојина, а други дан у години који се њој посвећује јестеВаведење. Шта је Ваведење? То је испуњење завета Њенихродитеља који беху стари и престари, а нису имали деце. Они сусе целог живота молили Богу да им дарује једно чедо, па ће гаони посветити Богу. И у поодмаклим годинама Бог им дарује овућерку, Свету Богородицу, касније. А они су обећали били Богу даће то своје чедо, своје дете, дати на службу Богу. И када је Марија,Света Богородица имала само три године родитељи су кренулида испуне свој завет дат Богу. Довели су је у јерусалимски храмда је предаду Богу на службу у пратњи сродника и пријатеља. Наулазу у храм сачекао је Свету Богородицу Захарија, касније отацсв. Јована Претече, и увео је малу Марију, не само у храм, него и уСветињу над Светињама.Старозаветни храм имао је посебно оделење "Свјатаја Свјатим" -Светињу над Светињама, у коју нико није смео да уђе, нити јеимао право да уђе сем првосвештеника и то једном годишње. Агле, Захарија сада, сигурно по надахнућу Божијем, просвећенмудрошћу Божјом уводи малу Марију у Светињу над Светињама,да би се показало да ће Она бити та Светиња над Светињама, којаће примити у себе Сина Божијега Господа нашег Исуса Христа,која ће нам родити Спаситеља света. И Марија, остала је у храмуживећи са осталом децом, девојчицама које су биле посвећенеБогу на службу пуних девет година.



Ради чега је било потребно да баш у храму проведе толиковреме? Кажу црквене песме да је Она доведена у храм воспитати
се во свјатија свјатих, да буде васпитана у светињи Божијој. Ацрква је место, храм је место где се васпитавамо. Чему? ЗаконуБожијем. И мала Марија се у храму Божијем, у Светињи надСветињама васпитавала да врши Закон Божији, да држизаповести Божије, да испуни све оно што је Бог написао инаредио људима, да се научи ручноме раду и животу и смирењу.Дакле, да се васпита. То је циљ и сврха свакога храма, браћо исестре, да делује васпитно на оне који у храм долазе.И ми данас сабрани овде, који долазимо у ову нашу малусветињу, долазимо да бисмо се васпитавали. Сваки од нас имасвоје ваведење, своје ваведење у храм Божији, а то је Света ТајнаКрштења када смо понели на себе име хришћана, када смо секрстили у име Господа Христа, у име Оца и Сина и Светога Духа.И после крштења, наше је да се васпитавамо - где? У храмовимаБожијим. Зато су наши славни свети преци подизали велелепнехрамове, манастире, цркве широм земље српске и свуда где јенаш народ живео, а и остали православни народи да би се људиваспитавали у њему. И заиста, у то време није било друге школеза васпитање сем цркве, сем храмова Божијих. И док су људиваспитавани у храмовима Божијим, свима нам је било боље и свисмо били бољи. А данас? Када кажем данас, мислим на двадесетии двадесетпрви век. Где се васпитавају наша деца? У школама, нафакултетима, на улици, у позоришту, кроз интернет и предтелевизијом. А чему се они васпитавају? Сигурно не ономе штоје на спасење, сигурно не Закону Божијем. Него се васпитавајупротив Закона Божијега, васпитавајући да буду не слуга Божије,него, авај, да постану и многи постају слуге ђавоље.То је наша нова европска просвета, браћо и сестре, која хоћекултуру, хоће цивилизацију, хоће уживање, хоће напредак некиекономски, али без Бога. Међутим, наш народ знајући из



искуства, има једну дивну пословицу: "Без Бога ни преко прага!"- не можемо да пређемо, а камоли да нешто у животу успемо истворимо. Али ето, нека би дао Бог молитвама Свете Богородицеи светих угодника из рода нашега и рода хришћанскога да и мидођемо к себи, да се васпитавамо у ономе што је добро, што јечестито, што је Богу мило и драго: у врлинама, у трпљењу, усмирењу, у љубави, јер то су заповести Божије - љубави премаближњему своме, и пре свега љубави према Богу. А то значи данам у животу ништа не може и не сме бити важније и прече одБога, ни родитељи, ни деца, ни богатство, ни имање, низанимање, ништа у овоме свету. Бог увек на првом месту, а свепосле тога долази. Јер каже Господ: "Зна Бог шта вама треба
Иштите најприје Царства Божијега и Правде Његове, а остало
ће вам се све додати." То Господ стално наглашава и показаоради чега је човек створен и послат у овај свет. Не ради тога дапроживи овде у уживању, у страстима и сластима својих педесетили осамдесет година, па да га нестане, него је послан и створенје да би припремио себе за живот вечни, за Царство небеско.Тамо је наш циљ, тамо је наша мета, тамо треба да гледамо сви ида према томе циљу управљамо живот свој. А то значи да севаспитавамо, васпитање наше траје целога живота.Света Богородица је у храму провела девет година, а после тогашто се тако васпитала и душу Своју припремила потпуно и тело,Она се удостојила највеће милости Божије која је могла, да сепрема човеку и човечанској природи укаже, да Она постане мајкаоваплоћенога Сина Божијега, да нам роди Спаситеља света. Затоје Она часнија од Херувима и славнија од Серафима. Зато је Онапрва у роду људскоме која се удостојила да седне са десне странеСвога Сина у Царству небескоме, да буде и Она достојна темилости.Нека би Господ Њеним светим молитвама и молитвама светихугодница и угодника Божијих из рода нашега српскога и рода



хришћанскога, да и ми будемо верни Вери својој Православној,Светосавкој, да очувамо своју веру неокрњену, неупрљану,неискварену разним јересима екуменизмима, папизмима иосталим јересима у овоме свету да бисмо када пођемо одавде ими били удостојени да наследимо Живот вечни у Царству ХристаБога нашега, и да тамо и ми славимо Оца и Сина и Светога Духакроза све векове и сву вечност. Амин.


