
Скъпи братя и сестри, Словото Божие ни казва: 

„Синът човешки ще изпрати своите ангели и...тогава справедливите ще 

заблестят като слънце в царството на Отца им”. 

Това е известие за спасение и радост, прекосява цялото Писание, за да 

достигне устните на Господ Исус: Бог, напълно съзнателно и свободно пожела 

да влезе в общение с нас, избра ни за свои приятели, разкри ни тайната на 

вечния живот, стана ни близък. Небесата се отвориха и Бог ни проговори! 

Небесата се отвориха и Бог ни избра! 

Възпоминанието на светите архангели Михаил, Гавриил и Рафаил ни кара да 

обърнем умовете и сърцата си към Божията воля: да се отворят небесата, за да 

се приобщят към земята. Ангелите са знак, че Бог се опитва да влезе в общение 

с нас, че небето желае да слезе на земята ни, за да я превърне в едно друго 

небе. 

Божиите ангели, казва Евангелието, възлизат и слизат, така разкриват на 

патриарх Яков, който една нощ сънува стълба, тръгваща от земята и стигаща до 

небесата, стълба, по която се качват и слизат Божиите ангели. Дори погледа на 

Израел, разбра напълно Божията воля да свърже небето и земята. Отново и 

отново, Светото Писание ни разкрива колко силно Бог желае да се свърже с 

нас. 

Скъпи мои, съществува специално място, на което ангелите възлизат и слизат, 

избрана личност, преплела в себе си небето и земята: Синът човешки. Значи 

пътя, който свързва завинаги Божия свят и човешкия свят е Исус Христос, 

истински Бог и истински човек. Той е стълбата на Яков, която свърза нашето 

бедно човечество с богатството и красотата на божествения живот. Той е 

нашият път, пътеката, която измина Бог, за да стигне до нас и за да бъде близо 

до нас, а и която можем да използваме ние, за да отидем на свой ред при Бога. 

От онзи момент нататък този път ни позволява да се превърнем в божии чеда, 

но в крайна сметка връхната точка на тази стълба е все още скрита, тайнствена: 

„от този момент сме синове Божии, но в какви ще се превърнем, все още не ни 

е разкрито. Знаем, обаче, че когато Той ни се покаже, ние ще бъдем подобни 

на него, защото ще го видим такъв, какъвто е”. 

 

Мястото, на което честваме този празник ни кара да обърнем по-специално 

внимание на Св. Михаил. Михаил, както добре знаем, на еврейски означава 

„кой е като Бог?” 

Самият Бог казва на пророк Даниил, че Михаил е „великия воин, който бди над 

синовете на твоя народ”. В откъса от Откровение на Св. Иван Апостол, се казва, 

че Михаил е изпратен от Бог да воюва с дракона, символ на злото, което 

съществува на земята. 

Архангел Михаил е ярък пример, че Бог бди над нас, като ни помага в борбата 

със злото.  



Братя и сестри, не можем да забравим, че в действителност християнския 

живот е борба, трудно измерима, неспонтанна, общобриета, защото е истинско 

възраждане, тя е „новия” живот, който изисква от нас да надхвърлим, да 

отидем отвъд човешките си възможности. Кой от нас може да каже, че лесно е 

придобил способността да се моли дълбоко? Кой може, с ръка на сърце, да 

каже, пред самия себе си и пред другите, че е обичал всички, дори и тези, 

които са му причинили зло, неподправено и безусловно, както ни е учил Исус?  

Всичко това може да настъпи в собствения ни живот, но малко по малко, 

болезнено, защото и любовта към другите, и доверието в Бога, и надеждата за 

бъдещето не са лесна и мирна отправна точка, а по-скоро цел, към която се 

стремим и която следваме и то с мъка, и затруднение, която е истинска и 

стопроцентова борба. Борим се с реалността, която е част от самите нас, а още 

повече – с тази, която е около нас. Исус, без страх ни каза ясно, че това, което е 

в самия човек, това, което е вътре в нас е най-опасното нещо: „от вътрешността, 

тоест, от сърцето на хората извира злото: скверността, кражбите, убийствата, 

прелюбодействата, алчността, злобата, заблудата... ” 

Не може да съществува християнски живот без борба с тези „лоши неща”, както 

ги нарича Исус, които „излизат на бял свят от сърцето и правят човека нечист”. 

Сякаш самите ние слагаме бариера пред доброто, доверието, братството, 

честността. Сърцето ни се бори и точно в сърцето ни Бог изпраща своя ангел, за 

да се бори, заедно с нас, за да ни дари конфорт, за да ни направи по-силни и 

свободни, способни да обичаме и да вярваме, и то по начин, който надхвърля 

собствените ни човешки възможности и който преобръща съществуването ни и 

ни прави подобни на Бога. 

Да бъдем тук, днес, да реализираме това поклонение до Църквата, посветена 

на покровителя на нашата Епрахия, покзва желанието и готовността ни да 

водим тази духовна битка, приемайки дара на Бога, който ни подкрепя по пътя, 

който сме поели, с цялата мощ на божествената си сила, която разстила върху 

ни, за да не се отклоняваме от посоката, която ни посочва евангелието. 

Да се помолим всички заедно, за да се подкрепяме и един-друг по този начин, 

а братската връзка, която ни обединява и която сега се изразява в 

евхаристичното отслужване с нашия Епископ, да ни вдъхне кураж, да бъде 

опора в трудния, но чуден път на християнския живот. Да ни поддържа вярата в 

Божията любов, която е по-силна от всяко нещо, така, че всеки един от нас, с 

помощта на Архангел Михаил, да се превръща, ден след ден в ангел за всеки 

брат, който е до него. Амин. 
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