
Беседа Владике Артемија на Светог Архангела Михаила
2018. године у истоименом манастиру у Нишу

У име Оца и Сина и Светога Духа!Нека је благословен, браћо и сестре, овај велики дан, великипразник, нека је благословено ово свето место где смо се данассабрали да прославимо Светог Арханђела Михаила и Гаврила иостале анђелске силе небеске, да прославимо нашу старијубраћу, јер Бог је прво њих створио, а тек после, на крај, и насљуде. Али оно што имају анђели и арханђели имају и људи усеби, а то је бесмртна душа. Не само тело него и душа. По томесмо ми слични нашој небеској браћи – по души, а по телу смослични осталим Божијим створењима на земљи.Данас је велики празник ове светиње која је посвећена управоовом данашњем празнику и која данас слави своју крсну славу.Али и поред овог манастира славе још многи, пре свеганастојатељица манастира у Белој Паланци, мати Михаила и јошнеколико њених сестара славе. А слави, видим, и доста народа,према колачима који су овде донети да буду пререзани у частњихове славе.Велики је празник, браћо и сестре, и велика је утеха намаљудима када знамо да имамо своје молитвенике на небу у ликусветих архангела и ангела. Али и ми на земљи који живимотреба да се угледамо на њих и да живимо слично њима, а то једа увек и свуда вршимо и чинимо само Божију вољу, оно што јеБог благословио, заповедио и што је Богу мило и драго. По томећемо бити слични небеским силама, јер тамо они не врше своју



вољу него само вољу Господњу пред којим они предстоје ислуже. Нека Бог молитвама Светог Архангела дарује и намаснаге  да истрајемо на путу којим смо кренули.И да поменем још то да је синоћ у манастиру Бела Паланка, уВргудинцу, замонашене две сестре. Добили смо две новемонахиње које ће бити молитвенице пред Богом и за нас осталекоји идемо овим Божијим путем.Нека је срећна и благословена данашња слава оцу Хризостому ињеговој братији, нека је срећна слава и имендан мати Михаилии свима вама, браћо и сестре, који данас славите.Само да кажем да је вама познато, да увек свака црква иманастир када слави, буде домаћин старешина манастира, алиувек и понеко од верника. Ове године поред оца Хризостома ињегове братије домаћини су Мирослав и Златица Стаменковићиз Ниша и Стефан Недељковић из Прокупља. За идућу годину сејавила наша сестра из Ниша, Снежана Видовић, која тренутноније присутна јер ради у Словачкој али догодине, ако Бог датреба да буде овде као домаћин.Нека је још једном срећна и благословена слава и срећанпразник. Амин. Боже дај.


