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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Да внимаваме! 
Да застанеме добро, 

да застанеме со страв. 
Да стоиме смерно пред 

нашиот Создател и да не 
помислиме на тоа што е 

спротивно на Бога!".
"Слава на Бога во 

височините, а на земјата 
мир и меѓу луѓето 

добра волја!" 

СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ М        ИХАИЛ И СИТЕ СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ М   
БЕСТЕЛЕСНИ НЕБЕСНИ СИЛИБЕСТЕЛЕСНИ НЕБЕСНИ СИЛИ

НА НЕБЕ   СНИТЕ СИЛИ!НА НЕБЕ "

Господ, Создателот на све-
тот, го создал духовниот 
свет (ангелите) уште пред 

да го создаде материјалниот 
свет (земјата, ѕвездите, чове кот 
итн.).

Ангелите се бесмртни бес-
телесни духови. Тие се Божји 
весници и верни Господови 
гласници, кои ги пренесуваат 
Божјите заповеди и пораки. За-
тоа на фреските и на ико ните 
се претставени со крилја. Бро-
јот на ангелите е необично го-
лем. Само Бог го знае нивниот 
број. Тие се славеници Божји. 
Од Светото Писмо ни е познато 
дека многубројно небесно во-
инс тво го славело раѓањето на 

Господ Исус 
Христос со 

з б о р о в и т е : 
"Сла    ва на Бога 

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

Св. Јован Да-
маскин напишал: 

"Творецот на ан-
гелите, приве дувај-

ќи ги од небитие во 
битие, ги создал спо-

ред Својот образ...". Тој, 
исто така, вели дека ан-

гелот е "бесмртен не по 
при рода, туку по благодет (по 
дар), зашто сè што имало по-
четок по природа, има и крај".

Тие се празнувани од луѓето 
уште од длабоката древност, 
на различни начини. Некои од 
луѓето во нив гледале богови. 
Други, пак, ги нарекувале соз-
датели на целиот видлив свет. 
Но, на Лаодикијскиот помесен 
Собор, со своето триесет и 
петто правило е отфрлено по-
клонувањето на ангелите како 
на богови и е утврдено правил-
но почитување на ангелите "како 
служители Божји и чувари на 
човечкиот род".

Во времето на Св. Алек сан-
дар, патријарх Александриски 
и папата Св. Силвестер (IV век), 
било востановено овој праз-
ник на Светиот Архистратиг Ми -
хаил и останатите Бесте лес ни 
Небесни Сили да се празнува 
во ноември.

Во книгата "За Небесната 
Ерархија" св. Дионисие Ареопа-
гит ги опишал деветте ангел-
ски чинови: шестокрилни Се-
ра фими, многуочни Херувими 
и Богоносни Престоли, Госпо д-
ства, Сили и Власти, Началства, 
Архангели и Ангели. Секој од 
овие чинови врши посебна 
служ ба. Пониските ангелски 
чи нови им се послушни на по-
високите. Бог го поставил Све-
ти Архангел Михаил за начал-
ник и војвода на сите девет ан-
гелски чинови. Имињата на на-
чалниците на ангелските сили се: 
Михаил, Гаврил, Рафаил, Урил, Са-
латил, Јегудил, 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 Чиноначалник 
(Старешина) на Небесните сили. 

На иконите е претставен како 
војвода кој во десната рака 
држи копје, а во левата пал мо-
ва 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 ед-
ната рака и со огнен меч во 
другата рака. Светиот Првовр-
ховен Архангел Михаил посе-
дува необична духовна сила и 
има власт над смртта. Се спом-
нува во Стариот и во Новиот 
Завет. Во книгата на пророкот 
Данаил, Св. Архангел Михаил е 
опишан како покровител на 
еврејскиот народ. Во Откро ве-
нието на Св. Јован Богослов е 
опишан како верен и храбар 
Архангел Божји. Кога сатаната 
Луцифер од завист кон Бога, 
горделиво посакал да биде ед-
наков со Бога и се откажал од 
Бога, со себе повлекол во про-
паст дел од ангелите. Наста-
нала страшна војна на небото. 
Архангел Михаил храбро заста-
нал на чело на целиот Собор 
од ангели и возвикал пред не-
отпаднатите ангели: "Да внима-
ваме! Да застанеме добро, да 
застанеме 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 заед-
но со нас беа причасници на 
Божествената светлина! Да обр-
неме внимание како тие, зара-
ди горделивоста, ненадејно од 
светлината се урнаа во темни-
ната и од височината се стру-
полија во бездна!" Тогаш заед-
но со него, сите Божји ангелски 
војски ја запеале торжест ве на-
та песна: "Свет, Свет, Свет, Гос-
под Саваот! Полни се небесата 
и земјата со Твојата слава". (И 
до денес оваа песна одекнува 
во Светата Православна Црк-
ва.) Поради тоа што ангелите 
сложно и едногласно запеале 
славејќи го Отецот и Синот и 
Светиот Дух, таквото соедину-
вање на сите свети ангели до-
било назив Собор на ангелите. 
На 21 ноември, за спомен на 
овој Собор, е востановен овој 

СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 
АРХИСТРАТИХ, ГОЛЕМ ЧИНОНАЧАЛНИК АРХИСТРАТИХ, ГОЛЕМ ЧИНОНАЧАЛНИК 
НА НЕБЕСНИТЕ СИЛИНА НЕБЕСНИТЕ СИЛИ

"ОД БЕДИ СПАСЕТ    Е  НЕ,  ЧИНОНАЧА ЛНИЦИ"ОД БЕДИ СПАСЕТ  
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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

Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 
("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" 
има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 

www.sisveti.com.mk

СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ М        ИХАИЛ И СИТЕ   ИХАИЛ И СИТЕ 
БЕСТЕЛЕСНИ НЕБЕСНИ СИЛИ

НА НЕБЕ   СНИТЕ СИЛИ! СНИТЕ СИЛИ!""
празник, со кој им се оддава 
слава на сите небесни војски.

Св. Јован Богослов, во Све-
тото Писмо ја опишал страш-
ната борба на Св. Архангел Ми-
хаил со ѓаволот: "И настана вој-
на на небото: Михаил и него-
вите ангели војуваа против 
змејот, а змејот и неговите ан-
гели војуваа против нив; но не 
устојаа, и за нив веќе не се 
најде место на небото. И беше 
исфрлен големиот змеј - ста ра-
та змија, наречена ѓавол и са-
тана, која ја мами целата Все-
лена, беше соборен на земјата, 
и заедно со него беа исфрлени 
и неговите ангели. И чув висок 
глас на небото како да зборува: 
'Сега настанаа спасението и си-
лата и царството на нашиот Бог 
и власта на Неговиот Христос, 
бидејќи е симнат клеветникот 
на браќата наши,...Тие го по бе-
дија со крвта на Агнецот и со 
словото на своето сведоштво 
и не се грижеа за својот живот 
дури до самата смрт. Затоа ве-

селете се, небеса, и вие, кои 
живеете на нив! Тешко вам, кои 
живеете на земјата и на море-
то, зашто ѓаволот се симнал 
при вас со голем гнев, бидејќи 
знае дека му останува малку 
време. Тогаш во својата злоба 
сатаната почнал да се бори 
против Црквата Христова, бо-
рејќи се со светите. Но, на кра-
јот таа борба била завршена 
со целосна победа на Јагнето 
Божјо". (Откр. 12, 1-17) Божјите 
ангели, на Божјата љубов одго-
вориле со љубов. Ѓаволот, кој 
го создал Бог пред видливиот 
свет, како светол дух, сличен 
на утринската светлина, се по-
гордеал и се кренал против 
Бога. Затоа е и фрлен во без д-
ната и осуден на вечни маки.

Силниот војвода Св. Архис-
тратиг 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-

рот "Св. Наум Охридски", кого 
го изградил самиот Светител 
(895 год.), кој со својот живот 
ги следел синовите на Свет ли-
ната. Манастирот им го посве-
тил на Светите Архангели Ми-
хаил и Гавриил. Во Штип, на 
падините на Исарот, се наоѓа 
манастирска црква посветена 
на Св. Архангел Михаил. Во Бе-
рово се наоѓа манастирски 
ком  плекс посветен на Св. Ар-
хангел Михаил. Во близина на 
Велес, над селото Теово, на 
при  родна висорамнина, е из-
граден еден прекрасен манас-
тирски комплекс, непресушен 
извор на нашата света вера и 
сведок на нашата македонска 
историја, посветен на Св. Ар-
хан гел Михаил. Целосен кти тор 
на ова свето бесмрттно дело е 
прота ставрофор Стојко и през-
витерата Цвета Ристовски, кои, 
по Божја милост, а по свој до-
броволен избор, го изградија 
овој обител, направија бесмрт-
но дело, за слава на Бог, а во 
чест на Св. Архангел Михаил. 
Со ова дело ктиторите отво-
рија ново небо над манастирот, 
ново небо за Македонија. Со 
овој нов манастир, уште по-

веќе се разгоре пламенот на 
светоста меѓу нашиот народ 
во татковината и во дијаспо-
рата. Камен темелник на ма-
настирот е поставен од бла-
жено починатиот Архиепископ 
Г.Г. Михаил, на 28 мај 1994 го-
дина. Осветувањето на изгра-
де ниот манастир е извршено 
на 18 мај 1998 година. Освету-
вањето го извршија сегашниот 
Архиепископ Охридски и Ма-
ке донски Г.Г. Стефан со митро-
политот г. Тимотеј, митропо-
литот г. Кирил, митрополитот г. 
Петар и во присуство на голем 
број свештеници, ѓакони, мона-
си и верници.

Градежните работи на овој 
манастирски комплекс ги изве-
доа македонски мајстори-гра-
дители. Изградените манас ти-
ри се извор на нашата света 
вера и сведоци на нашата ма-
кедонска историја. Денес на 
21 ноември, во споменатите 
црк ви, но и во сите други, ќе 
одекне Химната на празникот: 
"Водачи на небесните војски, 
ние, недостојните, Ве молиме 
секогаш, со Вашите молитви 
да нè заштитите под покривот 
на крилјата на Вашата бесте-
лесна слава, чувајќи нè нас 
што усрдно паѓаме и восклик-
нуваме: Од беди спасете нè, 
како чиноначалници на небес-
ните сили!"

тител на тајните Божји. Св. Ра-
фаил значи - исцеление Божјо 
или Бог исцелител. Тој е исце-
лител на болестите. Св. Урил 
на еврејски значи - оган Божји 
или светлина Божја. Тој е слу-
жи тел на Божествената љубов. 
Во срцата ја распламтува љу-
бовта кон Бога. Св. Салатил 
значи - молитвеник Божји. Св. 
Јегудил значи - славител Бож-
ји. Св. Варахил значи - благо-
слов Божји. Св. Еремил значи - 
возвишување Божјо. Сите ан-
гели се природа разумна, обда-
рени со ум и слободна волја, 
во служба на Бога и спасение 
на човештвото.

Во Ерусалим, во близина на 
црквата "Воскресение Хрис то-
во", се наоѓа манастир посве-
тен на Светите архангели Миха-
ил и Гавриил. Во Скопје, во на-
селбата Автокоманда, има црк-
ва посветена на Св. Архангел 
Михаил, малата црквичка "По-
кров на Пресвета Богороди-
ца", со изворска лековита све-
та вода, како и црква посветена 
на Св. Бессребреници Кузман 
и Дамјан. На брегот на Охрид-
ското Езеро, се наоѓа манас ти-СОБОР НА СВ. АНГЕЛСКИ БЕСТЕЛЕСНИ СИЛИСОБОР НА СВ. АНГЕЛСКИ БЕСТЕЛЕСНИ СИЛИ

"ОД БЕДИ СПАСЕТ    Е  НЕ,  ЧИНОНАЧА ЛНИЦИ Е НЕ,  ЧИНОНАЧА ЛНИЦИ


