
Беседа Владике Артемија на Свету Петку 2019. године у 

Mанастиру Светог Архангела Михаила у Нишу 

 

У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Нека је Богом благословен данашњи празник, браћо и сестре. На овај 

дивни празник нас је Господ сабрао у овако лепом броју да се Господу 

помолимо и прославимо оне које су Господа својим животом прославили 

– Оце Седмог Васељенског Сабора и осталих Васељенских Сабора, који су 

нам одогматили нашу веру православну и дали у наслеђе Цркви Божијој,  

да је чува и сачува до скончања света и века. То су ти дивови које је 

Господ подигао на земљи да у њих гледамо, да за њима следимо, да се 

њима молимо и да нам они помажу у нашој борби за очување исте те 

праве вере православне: неукаљане, неокрњене, неупрљане и 

неизмењене. Јер само тако бива чиста вера православна коју смо 

примили преко Господа нашег Исуса Христа, преко Светих Апостола, 

Светих Отаца Цркве Божије,  а ми Срби посебно преко нашега Светога 

Саве, који нам је донео просветљење, донео нам веру православну у наш 

народ и утврдио нас у томе, да њега следимо, да за њим идемо. Поред 

тога данас славимо једну дивну Светитељку Божију – Свету Петку 

Параскеву, која је српскога рода и порекла из једанаестога века. Рођена 

од честитих родитеља, живела и васпитавала се у вери православној и 

посветила цео свој живот Богу. Као монахиња угађала је Богу дан и ноћ, 

трудовима својим, молитвама својим. Она се родила у једном месту 

Епивату у близини Цариграда, али је касније као монахиња отишла у 

Јерусалим и тамо се подвизавала на местима које је Господ својим 



животом, својим учењем посветио и просветио. И тамо је била све до 

пред крај свога живота, а онда јој се јавио Анђео Господњи који јој је 

рекао да се врати у своју домовину, у своје место рођења. И она се заиста 

у послушању Богу, вратила у своје место, поживела још две године у 

трудовима и подвизима својим и ту се упокојила. Њене свете мошти су 

познате свуда по свету. Познате су и код нас православних Срба. Њене 

мошти су премештане са места на место, а данас се налазе у румунском 

храму у Јашију, недалеко од наше границе. Али зато имамо део њених 

моштију у Цркви на Калемегдану, где чудотворни извор Свете Петке 

постоји и велико поштовање народа,  где долазе многи болесници, 

умивају се том водом и налазе исцељење. То је та дивна Светитељка, која 

је у нашем народу највише поштована од свих угодница Божијих, јер је 

најпознатије њено житије и њена чудеса која је чинила и чини. Ето данас 

смо се њима помолили, браћо и сестре и милошћу Божијом измолили да 

останемо на путу којим смо пошли, на путу који су Свети Оци 

проповедали, непоколебиви и неустрашиви. Онај који је са Богом ничега 

се не боји! Кад је Бог на првом месту, онда је све друго у животу на своме 

месту. Сви проблеми се решавају тиме. Данас цео свет пати од разних 

сукоба, од разних ратова, прогона, избеглица и разних других искушења, 

али постоји решење, браћо и сестре. Постоји решење, само кад би људи 

хтели да га прихвате, јер се њиме управља живот. То је оно што је Господ 

рекао у данашњем Светом Јеванђељу: ”Оно што желите да вама чине 

људи, чините и ви њима и љубите ближњега својега као самога себе.” 

Кад би ту заповест о љубави Божијој, о љубави међу нама људима, људи 

прихватили, применили у животу своме не би требало ни војске, ни 

полиције, ни судова.Тада би био у ствари рај на земљи и припрема за 

Царство Небеско. Али људи склони разним слабостима својим, страстима 



својим, речима својим, егоизму своме, они заборављају и не прихватају 

ту науку Божију којом би могли да разреше све проблеме савременога 

света. Нека би Господ дао свима нама у срца наша снаге, љубави и Духа 

Божијега, да бар ми који смо православни хришћани, који се сабирамо у 

свету богомољу овде где се Богу молимо – да бар ми то применимо у 

своме животу. Да не чинимо никакво зло другоме, оно што не бисмо 

желели да нама други чине, а да чинимо све оно што бисмо желели да 

нама чине, а сви желимо да нас други поштују, да нас воле, да нас цене, 

да нам помогну у нашим невољама. Чинимо то другима и благодат и 

милост Божија биће са нама сада и увек и у векове векова. Амин.  

Бог вас благословио и свако добро даровао. 

 

 

 


