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Небесни архистратези, 
што нè гледате нас во 

грижи,
со крилјата закрилете 

нè, со силата своја 
оградете нè.

Со Божјата сила 
вооружени, со Божјата 

слава овенчани.
Вие пламен меч 

носите, злите демони 
да ги косите...

Господ, Создателот 
на светот, го создал 

духовниот свет 
(ангелите) уште 

пред да го создаде 
материјалниот свет 
(земјата, ѕвездите, 

човекот итн.).

С Л У Ж И Т Е Л И  Б О Ж Ј И  И  Ч У В     А Р И  Н А  Ч О В Е Ч К И О Т  Р О ДС Л У Ж И Т Е Л И  Б О Ж Ј И  И  Ч У В   

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ангелите се Божји вес ни-
ци. Тие се верни Госпо-
дови гласници кои ги 

пре  несуваат Божјите заповеди 
и пораки. Затоа на фреските и 
на иконите се претставени со 
крилја. Ангелите се бесмртни 

бестелесни 
духови. Бро-

јот на ан ге-
лите е нео-

бично голем. 
Само Бог го 
знае нивниот 
број. Тие се 
с л а в е н и ц и 
Бож  ји. Од Све-

тото Писмо ни 
е познато дека 

многубројно не-
бесно воинство го 

славело раѓањето на 
Господ Исус Христос 

со зборовите: "Слава 
на Бога во висините, а 

на земјата мир и меѓу луѓето 
добра волја!" (Лука 2, 14) 

Св. Јован Дамаскин напи-
шал: "Творецот на ангелите, 
приведувајќи ги од небитие во 
битие, ги создал според Својот 
образ...". Тој, исто така, вели 
дека ангелот е "бесмртен не по 
природа, туку по благодет (по 
дар), зашто сè што имало по-
четок по природа, има и крај".

Луѓето ги празнувале од 
уште од длабока древност, на 
различни начини. Некои  луѓе 
во нив гледале богови. Други, 
пак, ги нарекувале создавачи 
на целиот видлив свет. Но, на 
Лаодикијскиот помесен Со бор, 
со своето триесет и петто пра-
вило е отфрлено поклону ва-
њето на ангелите како на бо-
гови и е утврдено правилно 
почитување на ангелите "како 
служители Божји и чувари на 
човечкиот род".

Во времето на Св. Алексан-
дар, патријархот Алексан дрис-
ки и папата Св. Силвестер (IV 
век), било востановено овој 
празник на Светиот Архистра-
тиг Михаил и на останатите 
Бестелесни Небесни Сили, да 
се празнува во ноември.

Св. Дионисие Ареопагит во 
книгата "За Небесната Ерар-
хија" ги опишал деветте ангел-
ски чинови: шестокрилни Се-
рафими, многуочни Херувими 
и Богоносни Престоли, Гос под-
 ства, Сили и Власти, Началства, 
Архангели и Ангели. Секој од 
овие чинови врши посебна 
служба. Пониските ангелски 
чинови им се послушни на 
повисоките. Бог го поставил 

Свети Архангел  Михаил за на-
чалник и за војвода на сите 
девет ангелски чинови. Ими-
њата на началниците на Ан-
гелските сили се: Михаил, Гав-
рил, Рафаил, Урил, Салатил, Је-
гудил, Варахил, Еремил.

Свети Михаил на еврејски 
јазик значи: кој е како Бог, или 
кој е рамен на Бога? Тој е Пр во-
ангел Божји, Архистратиг, Чу-
дотворец, голем Чино на чал ник 
(Старешина) на Не-
бесните Сили. На 
ико  ните е претста-
вен како војвода кој 
во десната рака држи 
копје, а во левата 
палмова зелена гран-
ка. Со копјето го до-
пира Луцифер, са та-
ната. На врвот на 
копјето има пандел-
ка со црвен крст. На 
некои икони е прет-
ставен со терезија 
во едната рака и ог-
нен меч во другата. 
Светиот Прво врхо-
вен Архангел Ми ха-
ил поседува необич-
на духовна сила и 
има власт над смрт-
та. Тој е најголем бо-
рец против верските 
ереси и најголем чу-
вар на православ-
ната вера. Се спом-
нува во Стариот и во 

Новиот Завет. Во книгата на 
пророкот Данаил, Св. Архан-
гел Михаил е опишан како 
покровител на еврејскиот 
народ. Во Откровението на Св. 
Јован Богослов е опишан како 
верен и храбар Архангел 
Божји. Кога сатаната Луцифер 
од завист кон Бога, горделиво 
посакал да биде еднаков со 
Бога и се откажал од Бога, со 
себе во пропаст повлекол дел 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
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АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

од ангелите. Настанала страш-
на војна на небото. Архангел 
Михаил храбро застанал на 
чело на целиот Собор од ан-
гели и возвикал пред неотпад-
натите ангели: "Да внимаваме! 
Да застанеме добро, да за-
станеме со страв. Да стоиме 
смерно пред нашиот Создател 
и да не помислиме на тоа што 
е спротивно на Бога! Да по-
гледнеме какви страдања пре-
трпеа оние кои заедно со нас 
беа создадени, и досега за ед-
но со нас беа причасници на 
Божествената светлина! Да 
обрнеме внимание како тие, 
заради горделивоста, нена деј-
но од светлината се урнаа во 
темнината и од висината се 
струполија во бездна!" Тогаш 
заедно со него сите Божји ан-
гелски војски ја запеале тор-
жествената песна: "Свет, Свет, 
Свет, Господ Саваот! Полни се 
небесата и земјата со Твојата 
слава". Поради тоа што анге-
лите сложно и едногласно за-
пеале славејќи ги Отецот и Си-
нот и Светиот Дух, таквото сое-
динување на сите свети ан гели 
добило назив Собор на анге-
лите. На 21 ноември, за спомен 
на овој Собор е вос тановен овој 
празник, со кој им се од дава 
слава на сите небесни војски.

Св. Јован Бого-
слов ја опишува 
страш   ната борба на 
Св. Архангел Миха-
ил со ѓаволот: "И 
настана војна на не-
бото: Михаил и не-
говите ангели во ју-
ваа против змејот, а 
змејот и неговите 
ангели војуваа про-
тив нив; но не ус-
тојаа, и за нив веќе 
не се најде место 
на небото. И беше 
ис фрлен големиот 
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. И слуш-
нав висок глас на 
небото да зборува: 
"Сега настана спа се-
нието и силата и 
царството на на ши-
от Бог и власта на 
Неговиот Христос, 
бидејќи е симнат 

клеветникот на браќата наши... 
Тие го победија со крвта на 
Агнецот и со словото на своето 
сведоштво и не се грижеа за 
животот свој дури до самата 
смрт. Затоа веселете се небеса, 
и вие, кои живеете на нив! Теш-
ко вам, кои живеете на земјата 
и на морето, зашто ѓаволот 
слегнал при вас со голем гнев, 
бидејќи знае дека му останува 
малку време. Тогаш во својата 
злоба сатаната почна да се 
бори против Црквата Хрис то-
ва, борејќи се со светите. Но, 
на крајот таа борба е завршена 
со целосна победа на Јагнето 
Божјо". (Откр. 12, 1-17) Божјите 
ангели, на Божјата љубов од-
говориле со љубов. Сатаната, 
која ја создал Бог пред видли-
виот свет, како светол дух, сли-
чен на утринската светлина, се 
погордеел и се кренал против 
Бога. Затоа и е фрлен во без-
дната и осуден на вечни маки.

Силниот војвода Св. Ар хи-
стратиг Михаил е чувар на пра-
вославната вера и борец про-
тив верските ереси. Неговите 
чуда се безбројни.

Св. Архангел Гаврил значи 
крепост Божја. Тој е благовес-
тител на тајните Божји. Св. Ра-
фаил значи исцеление Бож јо 
или Бог исцелител. Тој е ис-

целител на болестите. Св. Урил 
на еврејски значи оган Божји 
или светлина Божја. Тој е слу-
жител на Божествената љубов. 
Ја распламтува во срцата љу-
бовта кон Бога. Св. Салатил 
значи молитвеник Божји. Св. 
Јегудил значи славител Божји. 
Св. Варахил значи благослов 
Божји. Св. Еремил значи возви-
шување Божјо. Сите ангели се 
природа разумна, обдарени со 
ум и слободна волја, во служба 
на Бога и спасение на човеш-
твото.

Во Ерусалим, во близина на 
црквата "Воскресение Хрис то-
во", се наоѓа манастир посве-
тен на Светите архангели Ми-
хаил и Гавриил. Во Скопје, во 
населбата Автокоманда, има 
црква посветена на Св. Архан-
гел Михаил, мала црквичка 
"Покров на Пресвета Бого ро-
дица", со изворска света вода, 
како и црква посветена на Св. 
Бессребреници Кузман и Дам-
јан. На брегот на Охридското 
Езеро се наоѓа манастирот 
"Св. Наум Охридски", што го 
изградил самиот Светител 
(895 год.), кој со својот живот 
ги следел синовите на Свет-
лината. Манастирот им го по-
светил на Светите Архангели 
Михаил и Гавриил. Во Штип, на 
падините на Исарот, се наоѓа 
манастирска црква посветена 
на Св. Архангел Михаил. Во 
Берово и во Прилеп се наоѓаат 
манастирски комплекси по све-
тени на Св. Архангел Михаил. 
Во близина на Велес, над се-
лото Теово, на природна висо-
рамнина, е изграден еден пре-
красен манастирски комплекс, 
еден непресушен извор на на-
шата света вера и сведок на 
нашата македонска историја, 
посветен на Св. Архангел Ми-
хаил. Комплетен ктитор на овој 
манастирски комплекс е прота 
ставрофор Стојко и през ви те-
рата Цвета Ристевски, кои жи-
веејќи по евангелска заповед, 
со ова бесмртно дело ја ос тва-
рија својата света должност. 
Со ова дело, ктиторите, овие 
верни божји созданија, верни 
на Светата црква и својот на-
род, отворија ново небо над 
манастирот, ново небо за Ма-
кедонија. Со овој нов манастир 
уште повеќе се разгоре пла-

менот на светоста меѓу нашиот 
народ во татковината и во 
дијаспората. Камен темелник 
на манастирот постави бла же-
но починатиот Архиепископ 
Г.Г. Михаил, на 28 мај 1994 го-
дина. Осветувањето на изгра-
дениот манастир било извр-
шено на 18 мај 1998 година. 
Градежните работи ги извеле 
македонски мајстори-гради те-
ли. Со изградените манастири 
се отвора нов свет простор за 
проповедниците на Божјото 
Слово на сегашните и на ид ните 
поколенија. Во спомнатите 
црк ви на 21 ноември, но и во 
сите други цркви, одекнува 
Химната на празникот: "Водачи 
на небесните војски, ние, не-
достојните, Ве молиме се ко-
гаш, со Вашите молитви да нè 
заштитите под покривот на 
крилјата на Вашата бестелесна 
слава, чувајќи нè нас кои се-
срдно паѓаме и воскликнуваме: 
Од беди спасете нè, како чи но-
началници на небесните сили!"
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