
Ако би било по мудрољубљу, свакако би професор Петар Милосављевић могао пре мене
да каже нешто. Сад ми паде на памет једна метафора за њега - жива српска институција у
Војводини. Ако би било по славоречју и доброречју, свакако ово слово, ова беседа више
припада професору Слободану Костићу, али вероватно због овог мог доброг гласа који
ћете сви чути, та част припаде мени.

Када смо се физички растајали, а заувек духовно састајали у Христу са Црноречким
монасима на дан Светога Цара Константина, помислио сам тада да више неће бити суза и
као да су ту крај кивота Светог Петра Коришког све сузе источиле и пале на тај кивот.
Међутим, није тако. Те сузе, ипак сузе радости и умиљења, прате живот сваког од нас
појединачно и ја се надам да ова моја беседа неће бити орошена сузама, јер ми поможе
свети преподобни отац Харитон, слушајући ону песму на почетку о њему, да те сузе које
су данас овде требале да падну, да падну на време. Нема пораза, нема смрти, постоји само
Васкрсење, али наравно пре Васкрсења постоји Голгота и наша вера, то сви ви овде боље
знате, не би имала смисла да није било те Голготе и тог Васкрсења. Мислим да свако од
нас појединачно носи неку малу Голготу у себи, неко већу неко мању, и та Голгота наш
живот чини смисленим, наш живот чини божанским на крају крајева.

Када сам полазио овамо погледао сам старе албуме и у њима нашао једну фотографију
тадашњег Архимандрита Црноречког Артемија, Владике нашег из Црне Реке, из
Црноречке пећине, односно цркве, и када сам јутрос улазио у цркву истог таквог човека
сам срео и видео као оног пре 20 година, што значи да се тај човек не мења, само се
мењају околности око њега и нас. Мењају се оне околности које од људи оданих вери
православној чине, морам да поменем тај израз мада не волим често да га помињем, чине
парасинагогу. Драга браћо и сестре, ако се нешто монасима Владике Артемија, монасима
Епархије рашко - призренске не може замерити, не може им се замерити оданост
православљу. У време последњег Великог Васкршњег поста, након прве недеље тог поста
био сам у Црноречком манастиру, опростите ми што највише помињем тај манастир, и
када сам видео верни народ тамо, не монахе, помислио сам - о, Боже, каква побожност,
чини ми се да сам само у ретким тренуцима боравка у Русији видо такву побожност и,
наравно, зна се чија је и каква заслуга за ту побожност коју су имали они који су хрлили
не само у Црну Реку, него и у друге манастире Рашко - призренске епархије.

Ово наше сабрање данас, а ја сам први пут у овом манастиру и ко зна када бих дошао у
ову светињу да овде није своје уточиште, не на крају пута него на почетку једног светлог и
великог пута, нашао Владика Артемије - дакле - ово наше сабрање чини нас срећним, чини
нас радосним, чини нас браћом, чини нас заједницом, чини нас Литургијом, чини нас
сабором, односно чини нас сабрањем и, верујте, у мени нема туге, нема пораза, нема
тужног осећања. Све што нам се догађало од прогона Владике Артемије са трона рашко -
призренског Епископа је у ствари једна врста блаженства. У једној недостојној посланици
коју написах оцу Теофилу рекох: "Блажен је човек кога гоне". И нека буде тако. Замислите
да буде све равно као Срем – шта ту има, без искушења, о томе је Владика лепо говорио у
цркви. Нема победе без те Голготе о којој сам говорио, нема победе, и ми смо срећни не
што смо били ученици, јака је то реч, него што смо познавали Владику Артемија, што нам
је понека његова реч долазила до душе, до срца и до ума, претварајући се у ону
нераздељиву љубав, у љубав према Господу и према ближњем, односно према брату и



"како је лепо кад браћа живе заједно" - томе нас је научио псалмопевац Давид, као што нас
је Свети Јован Богослов учио о оној братској љубави коју у последње време, на жалост, не
налазимо често.

Верујући у васкрсење те љубави, и у васкрсење тог братољубља, ја користим прилику да
се у име поменутих професора, а надам се и у ваше име, захвалим Преосвећеном Владики
пре свега што је изнедрио овакве монахе и монахиње, пре свега што је изнедрио овакву
паству, а Господ ће нам сам показати пут. Хвала Вам још једном, Преосвећени, и нека је
срећан имендан оца Иринеја.


