
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Нека је срећан и Богом благословен данашњи дан, браћо и сестре, и 
ово свето место у коме смо се сабрали да молитвом и светом 
Евхаристијом прославимо светог архангела Божјег Михаила и 
остале небеске силе бестелесне.  

Данас је празник Аранђеловдан јер је посвећен светом архангелу 
Михаилу, главном и врховном војсковођи небеских сила. 
Архистратиг значи и војсковођа. Он је један од првих архангела који 
је узео и прихватио борбу против сатане који се још пре стварања 
овога света побунио против свога творца Бога и хтео да заузме 
његов престо. Онда је архангел Михаило узвикнуо осталим 
анђелима: Стојмо смерно! И ступио је у борбу, победио је сатану и 
његове анђеле који су пристали уз њега, у ствари, ђаволе после тога, 
и збацио их са неба у пакао. Та борба која се одигравала у небеским 
сферама између духова небеских, то је била прва побуна и прва 
победа архангела Михаила. Али он као архангео Божији, он је био и 
остао врховни војсковођа не само на небу и на земљи. Зато га ми 
људи и тако свечано прослављамо.  

Сваки човек на земљи браћо и сестре ма колико био усамљен, ма 
колико мислио да је сâм треба да зна да никада није сам. Око њега 
су и анђели и ђаволи. Анђео чувар који га упућује на добра дела, 
који му упућује добре мисли, али и онај зли анђео, ђаво је такође уз 
њега који га целог живота навраћа на зло, нашаптава му рђаве и 
срамне мисли, учи га да чини срамна дела, да чини зличине, да 
убија, да пљачка, да лаже... Све су то дела у ствари, која људи чине 
по наговору ђавола. Када човек врши таква зла дела онда анђео 
чувар лије горке сузе поред њега за његову изгубљену душу. А када 
се покаје и врати на пут Божји, на пут правде онда анђео ликује а 
ђаволи ридају и жалосте се због тога што су изгубили једнога свога 
присталицу.  



Човек је створен са душом и телом. Са душом он се налази у 
сродству са анђелима Божијим јер је и душа духовне природе као и 
анђели Божији. И зато су анђели небески у ствари, наша старија 
духовна браћа. А Господ је човека учинио мало мањим од анђела 
тиме што му је дао и тело да би живео овде на земљи. Али не да му 
је земља циљ него да му буде небо циљ као што се и молимо стално 
у молитви Господњој – да буде воља Твоја, Богу се обраћамо, као на 
небу тако и на земљи. Ми се молимо да ми људи ма колико грешни, 
недостојни били, да имамо вољу коју имају и анђели Божији а то је 
спремност да вршимо заповести Божје, да вршимо вољу Божију. Јер 
у томе и јесте јединство међу анђелима што тамо нема 
суревњивости, нема отимања о превласт, него сви се подчињавају 
вољи Божијој и зато је хармонија, мир и слога међу анђелима.  

А на земљи, на земљи постоје и они други који у Бога не верују, који 
се Бога не боје, који заповести Божје не држе, који зло чине једни 
другима и зато на земљи нема те воље сложне као што је на небу. А 
ми се молимо да Господ тако устроји да покрене људе, да их све 
призове на пут покајања и спасења, да бисмо били и оно што су 
анђели на небу. Јер, Господ је зато и дошао на земљу да људе 
ослободи греха, смрти и ђавола, да их уздигне у Царство небеско, да 
им дарује живот вечни и да буду заједно са анђелима у Царству 
Његовоме. Господ је на земљи основао Цркву, каже једана црквена 
песма, од анђела и људи. У Цркви Божијој анђели су помешани са 
људима и људи са анђелима. Али треба да се и трудимо да носимо 
то узвишено име хришћана и да животу своме будемо слични 
анђелима Божијим. Јер, Господ је рекао ко вас слуша мене слуша, 
говорио је апостолима, а ко мене слуша, слуша онога који ме је 
послао, значи Оца небескога. А онај ко се мене одриче, одриче се и 
онога који ме је послао.  Зато ће на крају када дође крај овога света и 
века браћо и сестре, када Господ поново дође са славом и у пратњи 
са свим анђелима и арханђелима Божијим, када дође да суди 
живима и мртвима, да дарује сваком по делима његовим, онда ће 
се људи разделити на два дела – једни са десне стране, други са леве 



стране, једни ће бити они којима ће се Господ обратити: Ходите 
благословени, примите Царство припремљено вам од постања 
света, а другима ће рећи: Идите од мене проклети у огањ вечити 
припремљен ђаволу и анђелима његовим. Не вели да је припремљен 
пакао за људе, али се људи слободно опредељују. У томе је величина 
и трагедија човека што је слободно биће и може да се определи за 
добро или за зло, за Бога или за ђавола. Како каже у Светоме Писму 
– пред тобом је живот и смрт, на шта хоћеш пружи руку. У томе је 
вредност човека јер је слободно биће. Није Господ хтео да створи 
аутомате, није хтео да створи машине, није хтео да створи роботе, 
него живе и свесне и слободне људе. А ми као такви пошто имамо 
своју небеску браћу, да их у невољи увек призовемо у помоћ. Уз нас 
је увек анђео чувар, а да се помолимо увек и архангелу Михаилу и 
осталим небеским силама, да нам буду на помоћи у борби нашој са 
злим демонима, са нашим сластима, са гресима, са рђавим 
навикама, са рђавим помислима, да би тако служећи Богу у овоме 
животу удостојили се да будемо и у Царству Христовоме, да 
добијемо живот вечни и да тамо и ми са светим анђелима и 
арханђелима и са свима светима славимо чудесног Господа Христа 
са Оцем у Духом Светим кроза све векове и сву вечност. Амин.    


