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Православната Църква е определила този ден в чест на Светите Ангели и най-вече на
Свети Архистратиг Михаил (Архангел Михаил), когото смята за вожд на небесните сили
и борец против духовете не тъмнината. На иконите той е изобразен винаги с копие в
ръка, а с краката си тъпче дявола.

Ангелите са безплътни сили или духове, служители на Бога и пазители на човеците
(Евр. 1:14). Съобразно служението на Бога и отношението им към човеците, ангелите
се явяват в девет чина по три лика или разряда:
Първият, най-горният чин, са серафими, херувими и престоли (Ис. 6:2; Бит. 3:22;
Кол. 1:16)
Вторият чин са господства, сили и власти (Кол. 1:16; 1Петр. 3:22).
Третият чин са начала, архангели и ангели (Кол. 1:16; 1 Сол. 4:16; 1Петр. 3:21)
Пръв из първоангелите е Архангел Михаил (което значи - "Кой е като Бога".) Той е
вожд или архистратиг на безплътните сили.
Архангел Гавриил - ("сила Божия") - е вестител на Божиите спасителни тайни.
Църквата се обръща с молитва към ангелите да ни закрилят и пазят от изкушенията
на злите духове. Всеки човек, член на Църквата, има ангел пазител (Мат. 18:10).

На Църквата са известни имената на седем архангели, които винаги стоят пред
престола на Господа:

Михаил - главен архангел, предводител на небесните сили и борец против силите на
злото
Гавриил - известител на тайните Божии;
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Рафаил - церител на недъзите;
Уриил - просветител на душите;
Салатиил - молител и застъпник за хората пред Бога;
Йехудиил - прославител на Господа;
Варахиил - подател на Божиите благословения.
Всеки човек има своя ангел-пазител, който се моли за него на Бога, предпазва го от
беди, съветва го да върши добри дела, внушава му добри мисли и желания и скърби за
него, когато греши и забравя Божиите заповеди.
Православната църква определя Св. Михаил като един от седемте първенстващи
ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Архангел Михаил е символ на
доброто, на справедливостта и светлината. Носител е на силата, която облагородява,
затова в иконите е изобразен с копие в ръка, а с краката си тъпче дявола.

В молитвата към ангела–хранител ние казваме:
"Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю,
моля ти се, избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби!"
А при всяка служба на просителната ектения ние молим Бога да ни даде "мирен ангел,
верен наставник, пазител на нашите души и тела".

Събор на свети архистратиг Михаил и другите небесни безплътни сили

Благочестиво да празнува събора на светите ангели светата Църква е приела по
преданието на боговдъхновените отци, след като отхвърлила древното нечестиво
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почитане на ангелите, установено от еретиците и идолопоклонниците.

Още в Стария Завет, когато човеците, като отстъпили от Бога - своя Създател,
започнали да се покланят на Божието творение и на делата на своите ръце, като
правели идоли по подобие на видимата твар, "на онова, що е горе на небето, що е долу
на земята"
и принасяли жертви на
слънцето, луната и звездите, които според тях обладавали живи души, в това време
човеците се покланяли и принасяли жертви и на ангелите, за което се говори в
Книга Царства
:
"кадяха на Ваала, на слънцето, на месеца, на съзвездията и на цялото небесно
войнство"
, тоест на ангелите, защото те са небесното войнство според казаното в Евангелието:
"И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно".

Това неправилно почитане на ангелите било силно разпространено и по времето на
светите апостоли. Свети апостол Павел говори така за неправилното почитане на
ангелите:

"Никой преднамерено да ви не прелъстява със смиреномъдрие и служене на Ангелите,
като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум и
не се придържа о Главата - Христа".

Защото по това време имало еретици, които по вид изглеждали смирени, но с гордост
мислели, че със своето въздържание и чист живот подражават на ангелите. Те учели
да се извършва същото такова поклонение на ангелите, каквото се отдава и на Самия
Бог.

След това се появили други еретици, които проповядвали, че ангелите са сътворили
видимата твар и че, като безплътни, стоят по-високо и са по-достойни за почитане от
Христа, Божия Син, а архангел Михаил наричали "бога на евреите".

Накрая други, които се предали на магьосничество и прелъстявали човеците, под
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името на ангелите призовавали бесовете и им служели, като ги наричали "ангели".

Тия ереси се умножили особено в Колоса (принадлежаща към Лаодикийската
митрополия), където от мнозина се извършвало такова нечестиво подобно на
идолопоклонство почитане на ангелите. А след като това неправилно почитане на
ангелите било осъдено и отхвърлено, тогава било установено благочестивото и
правилно тяхно почитане, каквото подобава на Божиите служители и пазители на
човешкия род. И в същата тази Колоска страна, където преди тайно и нечестиво се
извършвало почитанието на ангелите, започнало открито да се извършва
православното празнуване на Събора на ангелите и започнали да се строят
великолепни храмове в чест на светия архистратиг Михаил - началника на ангелите.
Така в Хони, над чудотворния извор, бил построен благолепен и пречуден храм, в който
на свети Архип се явил сам светият архистратиг Михаил.

Молитва към Свети Архангел Михаил

Светий и великий Архангеле Божий, Михаиле, пръв от ангелите предстоятелю
прeд непознаваемата и вечна Троица, защитник и пазител на човешкия род!
Ти, който с твоите войнства строши главата на прегорделивия Денница на небето, и
винаги посрамяваш неговата злоба и лукавство на земята! Към тебе прибягваме с
вяра и на тебе с любов се молим:
Бъди несъкрушима защита и крепък бранител на светата Църква и на
православното ни Отечество, като ги оградиш с твоя мълниеносен меч от всички
видими и невидими врагове.
Бъди Ангел-пазител, премъдър светлодател и помощник на благочестивия и
православен български народ; донасяй му от престола на Царя над царете
просвета и сила, радост, мир и утеха.
Бъди непобедим вожд и пазител на нашето христолюбиво войнство; увенчай го със
слава и победи над враговете, за да познаят всички, които ни се противят, че с нас
е Бог и Неговите свети ангели.
Не оставяй, о Архангеле Божий без твоята помощ и защита и нас, които днес
прославяме твоето име. Защото, ето ние, макар и да сме много грешни, не желаем
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да загинем в нашите беззакония, а да се обърнем към Господа и да бъдем оживени
от Него за добри дела.

По материали от: Православието.ком

Още снимки:
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