
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Данас је браћо и сестре велика радост овога светога места и 
овога светога храма у коме смо се сабрали у славу Божију да би 
смо прославили крсно име ове мале катакомбе овде у Нишу 
посвећене светом архангелу Божијем Михаилу и Гаврилу и 
осталим небеским силама. Ово је друга слава по реду ове 
катакомбе, прошле године и ове године и даће Бог да настави 
да дочекује своју славу још много, много година у будућности, и 
да се повећа и бројно и просторно ова наша богомоља овде. 

Браћо и сестре, данашњи празник нам сведочи једну велику 
тајну Божију, једну велику истину а то је да човек никад није 
сам у овоме свету, да је окружен анђелима, да анђели имају 
своје војсковође, своје архистратиге, а то су архангел Михаило и 
Гаврило и остали арханђели Божији; да се око сваке душе 
православног хришћанина води огорчена борба између духова 
добра и духова зла. Када је Бог стварао свет, како каже Свето 
Писмо, најпре је створио небо а онда земљу. Под небом се 
подразумева управо тај духовни свет, свет анђела и арханђела 
и осталих небеских сила чијих редова има девет на броју, а под 
земљом се подразумева све остало видљиво и материјално што 
је Бог створио. Тако да су анђели Божији у ствари наша старија 
браћа који о нама воде бригу и рачуна. Арханђели Божији су 
укључени, и анђели Божији, у спасење рода људскога. У Старом 
Завету много пута су се анђели јављали људима у критичним 
моментима, помагали им или им откривали неке тајне. Тако је 
и архангел Гаврило јавио Светој Богородици благу и радосну 
вест која је била не само за њу него за цео род људски, да ће 
родити Сина Божијега и да ће му наденути име Исус што значи 
Спаситељ.  



То је наш Господ Исус Христос, Спаситељ од греха, смрти и 
ђавола. Али анђели су се јављали још много пута у историји 
Цркве Божије, у историји рода људскога. И сваки пут они су 
служили на спасење и на добро нас људи. Зато ми и славимо 
свете анђеле Божије и архангеле као нашу старију браћу који 
брину о нашем спасењу и чувају наше душе од греха, зла и 
ђавола. Сваки човек на крштењу, браћо и сестре, добија свога 
анђела чувара који га води и руководи на путу спасења, који му 
улива добре мисли, добре жеље, добре нарави и помаже му у 
добрим делима. Али исто тако око сваке душе вију се и они 
нечисти духови, демони, који су отпали од Бога, који су 
прогнани са неба и који раде на нашој духовној пропасти. Они 
нам са леве стране нашаптавају све оно што није добро, што 
није Богу мило и угодно и наводе нас на грех. Али, велика је 
утеха како каже Света Црква, да ђаво нема ту моћ и нема ту 
власт да може да нас натера на зло. Он може да нас наводи, да 
нас наговара, да нам нашаптава, али нема ту власт да може да 
нас примора. Ако чинимо зло то чинимо сами по својој вољи 
прихватајући савет нечистих духова и то је онда наша велика 
одговорност и по томе ћемо бити суђени на дан Страшнога 
Суда. А анђели Божији они тугују због наших рђавих дела, због 
наших грехова, јер они су задужени за наше душе, а када они 
виде да ми идемо погрешним и рђавим путем онда то њих 
жалости и они су тада у великој тузи и жалости.  

Нека би данашња света слава ове катакомбе и свима осталима 
који данас славе била на радост и на спасење, нека архангел 
Михаило својим моћним крилима закрили све нас овде сабране 
али и цео наш православни народ и све православне хришћане 
и нека нас чува од рђавих и нечистих демона и злих сила које 
нас нападају, поготову у новије време кроз разне јереси, кроз 
разна погрешна учења, кроз разне погрешне праксе што води у 



ствари у пропаст наших душа. Нека би дао Бог молитвама 
светог архангела Михаила да ми овде сабрани истрајемо на 
путу Божијем, истрајемо на путу чувања праве православне 
вере, чисте, неупрљане, неокрњене, онако како су нам предали 
наши свети Оци и наш свети Сава који је од њих то примио. Јер 
само ако се будемо тако држали тога и живели по тој вери онда 
ћемо бити истински потомци светога Саве и носићемо достојно 
име хришћана. И можемо тада имати наду да када пођемо 
одавде из овога света, а једног дана сви морамо поћи, да се 
нађемо и ми у Царство Христа Бога нашега и тамо са 
арханђелима и анђелима и са свима светима угодницима 
Божјим да славимо Оца и Сина и Светога Духа сада и увек и у 
векове векова.  

Амин. 

Нека је срећна и Богом благословена слава.  


