Проповед на Архангеловден
На днешния празничен ден честваме светите архангели – представители
на небесното войнство, както и безчислените безплътни небесни сили –
възпеватели и служители на Божието величие. Честваме ангелските чинове,
създадени от Всеблагия Творец преди създаването на човека. Честваме
всички онези, отразили небесната светлина, мълниеносни по бързина, в
изпълнение на Божията воля – всички небожители, които останаха в
небесния свят след падението на Денница, и не престават да служат Богу.
Знаем, че ангел значи вестител и твърде често ангели служат Богу, като
известяват различни, важни за човечеството събития. Всеки от нас има ангелпазител, който се моли за нас, насърчава ни в доброто, предпазва ни от злите
сили и милее за нашето спасение.
Всички най-важни събития от старозаветната и новозаветната свещена
история са съпътствани от ангелско присъствие.
Самият Троичен Бог под образ на три ангела се явява на Авраам в
дъбравата Мамре.
Патриарх Яков сънува стълба, опряна в небето, по която слизат и
възхождат ангели, и това видение е предобраз на Пресвятата Божия Майка,
чрез Която Бог слезе на земята.
Законът Мойсеев, 10-те Божии заповеди, са дадени в присъствието на
ангели. Ангел предвожда богоизбрания народ в пустинята. И пак ангел –
архангел Михаил, чието име значи „Кой е като Бог“, воюва със силите на
злото. Архангел Гавриил се разкрива на пророк Даниил, архангел Рафаил се
разкрива на Товия и пак архангел Гавриил в почуда и трепет става вестител
на най-дивното събитие в човешката история – Боговъплъщението, явяването
на Бог-Слово в плът, началото на нашето спасение, което честваме в деня
Благовещение. Ангели стоят и край празния гроб Господен.
Толкова величествен и многочислен ангелски хор сияе на духовното
небе и се бори за спасението на всяка човешка душа. Защото чистите ангели,
отразили Божията светлина като чисти огледала, твърде много скърбят и
страдат за нашите грехове. И в своята близка до съвършенството същина, те
умоляват Праведния Съдия за отлагане на гибелния час за света, за прощение
на нашите грехове и за милост към грешния свят.
Над тях, над серафими, херувими, престоли, сили, власти и начала, над
архангели и ангели предстои Царицата Небесна, облажаваната от всички
родове Майка Божия, а над Нея е престолът на Троичният Бог.
Ето това е нашето небесно семейство, истинският наш род – родът на
всички християни. Това е небесният свят, за който сме призвани. Това е
сомна на небожителите, нашите истински приятели, които милеят и страдат

за всяка погубена човешка душа. Колко много наскърбяват грехове ни тези
наши небесни закрилници. И колко малко е нужно от нас – осъзнаване на
греховете, молитва, покаяние и насочване на свободната воля към Небесното
Царство.
В момента, в който се покаем искрено, небесният свят ликува, и дано
смъртта ни завари в покаяние. Защото Бог не е Бог на мъртви, а на живи, и у
Господа всички са живи.
Живи сме, доколкото оплакваме греховете си, живи сме, доколкото се
вслушваме в гласа на нашия ангел, живи сме, доколкото принасяме покаяние.
Господ да ни вразуми и настави по пътя на спасението, та да можем един
ден да сме с Неговите ангели в нетварната Божия светлина, която няма заник.
Амин!
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