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СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ 
МИХАИЛ И СИТЕ БЕСТЕЛЕСНИ 

НЕБЕСНИ СИЛИ
Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

За 
зачу  ву вање 
на нашата 

света 
православна вера и 
прастара традиција, 

за сведоштво на 
сегашните и на 

идните генерации, 
во Македонија, во 
близина на Велес, 

над селото Теово, во 
пространите зелени 
ливади, на природна 
висорамнина од која 
може да се гледа во 

далечина, последниве 
години Милостивиот 

Бог ја изли Својата 
благодет, овде, на ова 
место, да се изгради 

еден прекрасен 
манастирски комплекс 

посветен на Свети 
Архангел Михаил. 

Бог му ја покажа на 
македонскиот народ 
светлината на Своето 

лице. 

Небесата 
ја об ја-
вуваат 

славата на Бога, 
а за делата на 
рацете Не го-
ви известува 

сводот не бес ки. 
Господова е зем-

јата и она што ја 
исполнува Все лена-

та и сè што живее на 
неа, зашто Он ја ос но-

ва... Господи, Создателе 
на светот! Целата земја 

нека Ти воскликне, да Ти воз-

даде слава и похвала. Целата 
земја нека Ти се поклони и да 
Ти пее, да Му пее на Твоето 
име, Севишни...". (извадок од 
псалмите на цар Давид)

Господ го создал духовниот 
свет (ангелите) уште пред да го 
создаде материјалниот свет 
(зем   јата, ѕвездите, човекот итн.). 
Зборот ангел значи весник, 
гласник. Тие се верни Госпо-
дови гласници кои ги прене-
суваат Божјите заповеди и по-

раки. Затоа на фреските и на 
иконите тие се претставени со 
крилја. Ангелите се бесмртни 
бестелесни духови. За да мо-
жат луѓето полесно да си соз-
дадат претстава за нив, тие се 
насликани во човечка форма. 
Од Светото Писмо дознаваме 
дека бројот на ангелите е нео-
бично голем и дека тие го сла-
ват Бога. Многубројното небес-
но воинство (заедно со анге-
лот Господов кој прв ги извес-
тил пастирите за раѓањето на 
Христос) го славело раѓањето 
на Господ Исус Христос велеј-

ќи: "Слава на Бога во висините, 
а на земјата мир и меѓу луѓето 
добра волја!" (Лука 2, 13-14)

Свети Дионисие Ареопагит, 
во книгата "За Небесната Ерар-
хија", ги опишал деветте ангел-
ски чинови. Тие се: шесто крил-
ни Серафими, многуочни Херу-
вими и Богоносни Престоли, 
Господства, Сили и Власти, На-
чалства, Архангели и Ангели. 
Секој од овие чинови врши 
посебна служба. Пониските ан-

гелски чинови им се послушни 
на повисоките. Бог го поставил 
Свети Архангел Михаил за на-
чалник и војвода на сите девет 
ангелски чинови. Светата Пра-
во славна Црква од Светото 
Писмо и Светото Предание ги 
дознала имињата на начални-
ците на Ангелските сили, а тие 
се: Михаил, Гавриил, Рафаил, 
Урил, Салатил, Јегудил, Ва ра-
хил, Еремил. Свети Михаил на 
еврејски јазик значи: кој е како 
Бог, или кој е рамен на Бога? 
Тој е Првоангел Божји, Архи-
стратиг, Чудотворец, голем Чи-

ноначалник (Старешина) на 
Не бесните Сили. На иконите е 
претставен како војвода кој во 
десната рака држи копје, а во 
левата палмова зелена гранка. 
Со копјето го допира Луцифер, 
сатаната. На врвот на копјето 
има панделка со црвен крст. 
На некои икони е претставен 
со терезија во едната рака и 
огнен меч во другата рака. Све-
тиот Првоврховен Архангел 
Ми хаил поседува необична 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

ТЕ И ЧУВАР НА ВЕРАТА 

С В Е ТА  З Е М ЈА  -  ГО С П ОД  И С УС  Х Р И С ТО СС В Е ТА  З Е М ЈА  -  ГО С П ОД  И С УС  Х Р И С ТО С

страв. Да стоиме смерно пред 
нашиот Создател и да не по-
мислиме на тоа што е спро-
тивно на Бога!" Тогаш заедно 
со него, сите небесни ангелски 
војски громогласно ја запеале 
торжествената песна, која низ 
сите векови и ден денес се пее 
во Светата Црква: "Свет, Свет, 
Свет, Господ Саваот! Полни се 
небесата и земјата со Твојата 
слава"; Поради тоа што анге-
лите сложно и едногласно за-
пеале славејќи го Бога - Света 
Троица (Отецот и Синот и 
Светиот Дух), таквото соеди-
нување на сите свети ангели 
добило назив Собор на ан-
гелите. Значи, на 21 ноември, 
за спомен на овој Собор е вос-
тановен овој празник, со кој 
им се оддава слава на сите не-
бесни војски. 

Свети апостол Јован Бого-
слов ја опишал борбата на 
Свети Архангел Михаил со ѓа-
волот: "И настана војна на не-
бото: Михаил и неговите ан ге-
ли војуваа против змевот, а 
змевот и неговите ангели во-
јуваа против нив; но не устојаа, 
и за нив веќе не се најде место 
на небото. И беше исфрлен го-
лемиот змев - старата змија, 
наречена ѓавол и сатана, која 
ја мами целата Вселена, беше 
соборен на земјата, и заедно 
со него и ангелите негови беа 
исфрлени". (Откр. 12, 7-9)

Тогаш, во својата злоба, по-
нижен и победен, сатаната поч-

чи крепост Божја. Тој е бла го-
вестител на тајните Божји. Све ти 
Рафаил значи исцеление Божјо 
или Бог исцелител. Тој е исце-
лител на болестите. Свети Урил 
на еврејски значи оган Божји 
или светлост Божја. Тој е слу-
жител на Божествената љубов. 
Ја распламтува во срцата љу-
бовта кон Бога. Свети Салатил 
значи молитвеник Божји. Све ти 
Јегудил значи славител Бож ји. 
Свети Варахил значи благо-
слов Божји. Свети Еремил зна-
чи возвишување Божјо. Сите 
ангели се природа разумна, 
обдарени со ум и слободна 
волја, во служба на Бога и спа-
сение на човештвото.

татковина има цркви посве-
тени на овие големи начал-
ници на Ангелските сили. Во 
Скопје, во населбата Автоко-
манда, има црква посветена на 
Св. Архангел Михаил. Во неј зи-
ниот двор се наоѓа мала црк-
вичка "Покров на Пресвета Бо-
 городица", со изворска света 
вода, како и црква посветена 
на Св. Бесребреници Кузман и 
Дамјан. Исто така, на брегот на 
Охридското Езеро, манастирот 

"Св. Наум Охридски", самиот 
Светител кога го изградил (895 
година), го посветил на Све ти-
те Архангели Михаил и Гав риил. 
Во Штип, на падините на Иса-
рот се наоѓа манастирска црк-
ва посветена на Св. Архан гел 
Михаил. 

За зачувување на нашата 
све  та православна вера и пра-
стара традиција, за сведоштво 
на сегашните и на идните ге-
нерации, во Македонија, во бли-
зина на Велес, над селото Тео-
во, во пространите зелени ли-
вади, на природна висо рам-
нина од која може да се гледа 
во далечина, последните годи-
ни Милостивиот Бог ја изли 
Својата благодет, овде, на ова 
место, да се изгради еден пре-
красен манастирски комплекс 
посветен на Св. Архангел Ми-
хаил. Бог му ја покажа на маке-
донскиот народ светлината на 
Своето лице. 

Комплетен ктитор на ова 
свето дело, кое "како дрво по-
садено крај воден извор", из-
никна во нашата татковина, е 
прота ставрофор Стојко и през-
витерата Цвета Ристевски. Ка-
мен темелник на манастирот е 
поставен од блажено почи на-
тиот Архиепископ Г.Г. Михаил, 
на 28 мај 1994 година. Осве ту-
вањето на изградениот манас-
тир е извршено на 18 мај 1998 
година. Градежните работи ги 
изведоа македонски мајстори 
градители. Црквата е едно ко-
рабна со купола. Манас тирски-
от комплекс со конак и кам-
банарија има заеднички архи-
тектонски изведбени елементи 
кои се во согласност со старо-
македонската црковна архи-
тектура.

Во наведените цркви на 21 
ноември, на именденот на црк-
вата, на нивниот патронен 
праз ник, но и во сите други 
цркви во целиот христијански 
свет, за еден голем восхит на 
небесната и земната Црква, ќе 
одекне Тропарот на празникот 
кој гласи: "Водачи на небесните 
војски, ние, недостојните, Ве 
молиме секогаш, со Вашите 
молитви да нè заштитите под 
покривот на крилјата на Ва-
шата бестелесна слава, чу вајќи 
нè нас кои усрдно паѓаме и 
воскликнуваме: Од беди изба-
вете нè, како чиноначалници 
на небесните сили!"

духовна сила и има власт над 
смртта. Тој е најголем борец 
против верските ереси и нај-
голем чувар на православната 
вера. Се спомнува во Стариот 
и во Новиот Завет. Во книгата 
на пророкот Данаил, Св. Ар хан-
гел Михаил е опишан како по-
кровител на еврејскиот народ. 

Во Светото Писмо е опишан 
како верен и храбар Архангел 
Божји, заштитник на хрис ти-
јаните. Кога сатаната Луцифер, 
од завист кон Бога, горделиво 
посакал да биде еднаков со 
Бога и се откажал од Бога, 
отпаднал од Бога и со себе 
повлекол и дел од ангелите. 
Тогаш настанала страшна вој-
на на небото. Архангел Михаил 
храбро застанал на чело на це-
лиот Собор од ангели и изви-
кал: "Да внимаваме! Да заста-
неме добро, да застанеме со 

нал да се бори против Хрис-
товата Црква, борејќи се со 
светиите. Но, на крајот таа 
борба била завршена со це-
лосна победа на Јагнето Божјо 
(Христос).

Свети Архангел Гавриил зна-

Во Светата Земја, во Еру са-
лим, во близина на црквата 
"Воскресение Христово" на 
улицата "Св. Франсис" се наоѓа 
манастир посветен на Светите 
архангели Михаил и Гавриил. 
Во целиот свет и во нашата 
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ПРЕСВЕТА ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА СО БОГОРОДИЦА СО 
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