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у Манастиру Светог Архангела Михаила у Нишу

У име Оца и Сина и Светога Духа!

Ево дана којег створи Господ да се радујемо и веселимо у њему. Сваки дан је у ствари дан

који Бог ствара да бисмо се у њему радовали. Али овај дан када прослављамо заштитника ове

свете обитељи, Светог Архангела Михаила и Гаврила и остале Небеске анђелске Силе, то је

посебан дан, који нас окупља и сабира у радости духовној, да се радујемо и веселимо у њему.

Он је браћо и сестре, велика слава овога светога манастира овде. Почело је скромно у малој

капелици доле, али милошћу Божијом, трудом наших монаха који су овде живели и живе и

нас који смо на неки начин доприносили да ова светиња процвета, не само овако лепим

манастиром, него и овако лепим бројем верника који долазе овде сваке недеље и празника.

Данас, иако је радни дан, видим и Богу благодарим да је овај манастир пун Божијега народа.

Желим да честитам славу ове свете обитељи нашем драгом оцу Хризостому и његовој

братији, посебно брату Михаилу који данас слави свој имендан али и мати Михаили и свима

вама који данас славите своју Крсну славу, а видим да вас има приличан број, по броју колача

овде који чекају да буду пререзани. Нека је благословен овај манастир и свима овај велики

празник и нека Господ да, да под крилима Архангела Михаила који нас увек окупља, под

његовим руководством, останемо на путу Божијем на коме су били и наши славни свети

преци. Архангел Михаило је борац, борац за истину Божију и за правду Божију. Када се на

Небу побунио један Арханђео, Сатанаил са својом групом отпалих Анђела против Бога, дигао

буну, револуцију – хоће он да замени Бога, да седне на Његов Престо, он  је био један од

главних, врховних Архангела које је Бог саздао. Али у срце његово ушла је гордост, та опака

змија која онда производи све остале невоље, како у самом Сатанаилу, тако и у свакоме

човеку који допусти себи да та страст овлада њиме. Тада је Архангел Михаило са небеском

својом војском устао против тог побуњеника, с помоћу Божијом победио га и збацио са Неба

на Земљу. Није га уништио, али га је казнио јер је пао са највеће висине, док је био лученосац,

светлоносац, Анђео и постао је Сатана – тама и мрак! Изгубио је онај Божански део свога

имена. Имамо Михаил, Гаврил – сва имена Архангела се завршавају на ил, што јесте део

Божијег имена, а он је изгубио тај део Божанства из свога имена, из свога бића и остао је само

Сатана без онога ил и од тада борба не престаје. Он не могавши да се бори са Архангелом

Михаилом и Небеским Силама, кренуо је да се се бори са нама: малим, грешним и слабим



људима. Али и овде Архангел Михаил јесте наш помоћник, и он и остали Анђели и сви

Светитељи Божији, који притичу нама у помоћ кад год то затражимо у молитви и обратимо се

њима. Свети Архангел Михаил је дакле био борац за истину; он је то и данас – он се назива у

химнама њему испеваним наставником, он је начелник Анђела, свих Анђела, значи

заповедник, војсковођа, Архистратиг, главни војсковођа, а људима наставник, људима је

учитељ који их упућује како да живе овде на Земљи, у овом животу, да би добили Живот

Вечни у Царству Христа Бога нашега.То је тај дивни Архангел Божији кога данас славимо и

овде и у многим Црквама и манастирима и у многим домовима нашега народа и данас се он

прославља као крсно име, као Крсна слава. Дакле, увек кад смо у невољи, када осетимо да

нас неки грех напада, да је ђаво у близини  нашој, обратимо се у молитви Светом

Архистратигу Божијем Михаилу, он ће притећи нама у помоћ и неће нам непријатељ моћи да

науди у ничему. Нека је још једном срећна и Богом благословена слава манастира оца

Хризостома и братије његове, мати Михаиле и свих осталих који овде славе. Нека Бог услиши

наше молитве и дарује нам снаге да останемо оно што су и били наши свети преци, прави

Православни Хришћани.


