
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Велика радост данас, браћо и сестре, када смо се сабрали да 

прославимо празник светога архангела Михаила, Гаврила и 

осталих небеских сила којима је овај дан посвећен.  

Доласком Господа Христа на земљу, Он је створио Цркву Своју 

од анђела и људи, тако се каже у једној данашњој песми - да је 

Бог начинио једну Цркву од анђела и људи. Изједначио је људе 

са анђелима. Анђели су бестелесна бића који врше вољу Божију, 

а у Цркви Божијој и људи треба да се управљају према вољи 

Божијој, а не према својој вољи. Свети архангел Михаило, један 

од великих архангела, првоархангео, који је познат широм 

хришћанскога света и у нашем народу, многи га славе као 

крсну славу, њега, војсковођу Небеске војске, који је извојевао 

победу над отпадником од Бога, сатаном, који се побунио и 

устао против Бога. Свети архангел Михаило је био тај који је 

предводио тај духовни небески рат и бацио је отпадника сатану, 

Сатанаила, са неба на земљу. 

Човек на земљи од тада, од стварања његовога, никада није сам. 

Он је окружен добрим анђелима, али и зли демонима. Сваки 

човек који је крштен у име Оца и Сина и Светога Духа, добио је 

на крштењу свога анђела чувара који га упућује на свако добро, 

који га штити од свакога зла, али га не приморава на добро него 

га само саветује и упућује. Али исто тако сваки човек око себе 



има и много оних црних анђела, демона, који човека навраћају 

на оно што је зло, што је рђаво. Ни они немају силу да 

приморају никога од нас да чини грех, да чини зло. Ми то 

према својој вољи, према својим слабостима чинимо, а не зато 

што нас неко на то приморава. Зато, када човек греши онда 

анђео чувар тугује због њега јер је задужен од стране Бога за 

нас, за нашу душу, а када чини добро онда се он радује.  

Вођа свих тих добрих анђела јесте архангел Михаило, браћо и 

сестре, кога ми данас прослављамо и кога смо прослављали 

годинама у манастиру Црна Река и у другим манастирима 

широм земље Србије. А ево, и данас смо се овде сабрали да тај 

празник прославимо заједно са монасима који су из Црне Реке 

изашли, који се налазе овде сада у близини и са вама, браћо и 

сестре, који овде долазите. 

Нека би свети архангел Михајло био и нама духовни заштитник 

и вођа, да нас предводи у борби против греха, против зла, 

против нечистих демона који нас нападају са свих страна. А пре 

свега да би нам помогао да очувамо веру православну, да 

очувамо неупрљану светосавску веру коју нам је свети Сава 

предао од светих апостола и светих отаца, јер само у правој 

вери има и правог поштовања Бога и правог прослављања 

Његових угодника па тако и нашега великога брата, архангела 

Михаила, јер анђели су људска браћа. Ми смо изједначени са 

њима у Цркви Божијој и њима се и обраћамо као старијој и 



светој браћи нашој. И људи су позвани, и човек је позван да 

својим животом у Цркви Божијој, вршећи заповести Божије, 

чинећи оно што је добро, познавајући врлине, свете врлине 

јеванђељске, да се изједначи са анђелима и да буде у Царству 

Христа Бога нашега. 

Нека би данашњи свети празник био свима нама на помоћ, на 

радост и на утеху, а свети анђели Божији да нас окружују и 

чувају и штите од свакога зла, од свакога напада видљивих и 

невидљивих непријатеља, као што се каже у једној молитви; да 

би смо и ми заједно са светим анђелима и са угодницима који 

су Богу угодили, прослављали Оца и Сина и Светога Духа, 

Тројицу једносушну и нераздељиву у све векове и сву вечност. 

Амин!  


