
Братя и сестри, 

 

На днешния тържествен ден, когато възпоменаваме светите безплътни сили, 

безчетните свети ангели под водителството на архангел Михаил – на днешния 

ден Църквата ни призовава да повдигнем взор към небесния ангелски свят. 

Ние често забравяме, че имаме ангели-пазители до себе си, забравяме, че 

всеки наш грях ги оскърбява и натъжава. Забравяме, че макар телесната ни 

природа да се родее с животинския, материалния свят, то по дух сме сродни 

именно с ангелските сили. 

Знаем, че Бог създава ангелите преди хората. Знаем, че падението на сина 

на зората Денница предхожда грехопадението на прародителите. Уповаваме се и 

се молим на нашия ангел-пазител никога да не ни напуска, въпреки нерадението 

ни. 

Защото именно ангелът ни е този, който ни приканва да идем на църква. 

Именно той ни буди нощем, за да се помолим. Именно той ни призовава да 

простим някому, докато наранената ни гордост кипи и се бунтува. И пак ангелът 

ни подсеща и за милостиня, и за всяко добро. 

Всъщност, невидими за телесните ни очи, ангелите-пазители са близо до 

нас, радостни от всяка наша мъничка стъпка към Бога. Те са радостни и за 

доброто ни намерение и разположение. 

А как прогонваме ангела с гняв, завист, празни мечтания и похабено време, 

прекарано пред телевизора, на телефона или в социалните мрежи. Без да сме 

сторили чудовищни злодеяния, ние малко по малко отстъпваме от целта на 

нашия живот – да очистим духа си, да осветим скритата стаичка на сърцето, за 

да заживее там Светият Дух. 

Колко често ни тежат молитвите или ги казваме разсеяно, с блуждаещ ум, 

прикован в различни други действия. Отделяме за молитва няколко полусънни 

минути, а колко сме оживени от любим сериал или пред добре приготвена 

трапеза. 

Колко малко скърбим за греховете си. Може дори изобщо да не ги виждаме. 

И затвърждаваме една илюзорна представа за себе си, че сме добри хора, добри 

християни, и нашите отношения с Бога са уредени. 

Дано ангелът, който бди над душите ни, да измоли истинско зрение за 

собствените ни грехове. За да можем да принесем покаяние и да получим 

опрощение. 

Дано безплътните сили ни покрият с покрова на своята невеществена слава, 

струяща от престола на Всевишния. 

Честит и благословен да е днешният празничен ден! Честито на всички 

именици, носещи славното и добропобедно име на архангел Михаил! 

По молитвите на светите ангели, Господ да ни облагодати и помилва! 

Амин! 
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