
Беседа Владике Артемија на Аранђеловдан 2017. године у
манастиру Светог Архангела Михаила у Нишу

У име Оца и Сина и Светога Духа!
Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник, браћо исестре, слава овога светога манастира и многих домаћина у нашемнароду, који данас славекао своју крсну славу.Велики Божији Архистратиг Михаило слави се више пута у токугодине, а ово је његов главни и основни празник, њега и АрхангелаГаврила. Када је Бог стварао свет, браћо и сестре, прво је створио,каже, небо, па онда земљу. Под небом се подразумевају анђели инебеске силе. Још их је створио пре овога света, а онда је створиоовај видљиви свет и човека. А човек је састављен из ова два света идуховног и материјалног. Духовном човеку је душа боголика, а телоје од земље као што каже Свето Писмо. Анђели Божији јесу наша,дакле, старија браћа који служе истоме Богу коме и ми служимо,који испуњавају Његову свету вољу и који помажу нама као својојмлађој и слабијој браћи, да, на овоме свету, у овоме животу, и мииспунимо вољу Божију онако као што се молимо у молитви Оченаш. Када кажемо да буде воља Твоја и на земљи као што је на небу,то је основна молитва коју је Господ оставио Својим апостолима исвима нама после њих. Што значи да се ми молимо да и на земљибуде оно једномислије, она ревност, она љубав према Богу као штопостоји међу светим анђелима. Али често људи ту молитвуизговарају, али не поимају њен смисао. Ако кажемо да буде вољаБожија онда треба све што нам се у животу деси да примимо као изруке Божије, као израз Његове свете воље. А ми врло често уживоту својим животом, својим поступцима, својим делима вичемона сав глас да буде воља моја. Е, ту је оно где ми људи грешимо.



Молимо се Богу да буде воља Божија али не вршимо вољу Божијунего хоћемо да вршимо вољу своју, да угађамо себи, својимстрастима, својим гресима, својом привезаношћу за земаљско итако онда ми уствари и не добијамо оно за шта се молимо.Свети Архангел Михаил и остале небеске силе, они су у историјирода људскога одиграли велику улогу. Ангели су се јављали уСтаром Завету много пута у разним приликама, а највише анђела сепојавило у време доласка Господа Христа на земљу. Његово рођењенајавио је архангел Гаврило. По Његовом рођењу хорови анђела супевалинад витлејемском пећином: ''Слава Богу на висини, а на
земљи мир, међу људима добра воља''. Исто тако за време Његовогаборавка у пустињи, у подвигу, анђели приступаху и служаху. И кадаје после распећа Господа Нашега, када је Он васкрсао, анђели субили ти први весници који су женама мироносицама објавили турадосну вест да је Христос васкрсао.И то је оно на чему Хришћанска Вера почива. То је оно на чему нашживот почива овде на земљи, јер тај догађај васкрсења Христовогаулива веру и наду као што је Господ и обећао, да ће и сви који верујуу Њега васкрснути, сви који живе по Јеванђељу Божијему, којииспуњавају и труде се да испуњавају вољу Божију, њих чекаваскрсење у Живот Вечни. А они који се не труде у своме животу дабуду прави хришћани, они ће такође васкрснути, али, авај, у мукувечну.Нека би Господ и нама данашњим Хришћанима послао светогархангела Михаила да нас штити и закриљује својим светимкрилима, да нас чува од свакога зла и напасти, и да нас води путемкојим треба да идемо да бисмо и ми стигли у Царство Христа БогаНашега. Само тако, браћо и сестре, ако будемо живели овде наземљи, ми се можемо надати да ћемо по одласку одавде бити санашом старијом браћом, са анђелима, арханђелима и осталим



небеским силама бестелесним и са свима светима који су Богуугодили у овоме животу на земљи и постали прослављени од Бога уЦарству Његовом као светитељи Божији, да бисмо и ми са свимањима славили Оца и Сина и Светога Духа, Тројицу једносуштну инераздељиву, кроз све векове и сву вечност. Амин.


