
8 ноември – Архангеловден 
Събор на св. Архангел Михаил и другите безплътни сили 
 

Бог сътворил първо ангелите – разумни, духовни същества със свободна 

воля. Те са духове, нямат физическо тяло, затова са наречени безплътни 

сили. Ангелите са служители на Бога и пазители на човеците. В Свещеното 

Писание - Библията те са описани в девет чина по три лика или разряда. 

 Първият чин са серафими, херувими и престоли  

 Вторият чин са господства, сили и власти  

 Третият чин са начала, архангели и ангели  

Един от първите ангели - Деница се възгордял и поискал да стане като 

Бог. Той увлякъл множество други безплътни сили, които се разбунтували 

срещу Бога. Така се е появило злото, след като някои ангели злоупотребили 

със свободната си воля.  

Но всички други ангели, под началството на свети Архангел Михаил, 

които останали верни на Господа, прогонили злите ангели от лицето на 

Бога. Падналите ангели, начело със сатаната (дявола), като не могат да 

сторят нищо на Бога, пакостят на нас, човеците, които сме любимото 

творение на Бога, и се опитват да ни привлекат на страната на злото. 

На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи 

ангели - Архангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки 

от тях има свое особено служение.  

 Св. Архангел Михаил (името му значи „Кой е като Бог“) - вожд на 

небесните сили и борец против духовете не тъмнината. Поради това е 

наречен Архистратиг, изобразява се с копие в ръка, а с крака тъпче дявола.  

 Св. Архангел Гавриил е известител на тайните Божии. Той известил 

на света Дева Мария, че ще стане Майка на Божия Син.  

 Св. Архангел Рафаил – церител на недъзите и болестите.  

 Св. Архангел Уриил – просветител на душите;  

 Св. Архангел Салатиил – молител и застъпник пред Бога;  

 Св. Архангел Йехудиил – прославител на Господа;  

 Св. Архангел Варахиил – подател на Божиите благословения.  

Православната Църква вярва, че всеки човек има свой ангел–пазител, 

който се моли за него на Бога, съветва го да върши добри дела, внушава му 

благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите 

заповеди. Това вярване е основано на думите на Самия Христос, Който, 

посочвайки децата, казал на учениците Си: 

    "Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, 

казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя 

Отец небесен!" (Мат. 18:10). 


