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Текст и снимки: „Роден глас“

На деветия месец от 
сътворението на све-
та, смятано от март, се 
празнува денят на ан-
гела с деветте ангелски 

чина – Архангел Михаил. Този ден е 
посветен на всички ангели и на тех-
ния предводител, защото успял да 
победи отвърналите се от Господа 
ангели и да ги свали от небето, като 
се сражава и пази верността на Божи-
ите невидими вестоносци, облечени в 
бяло (чисто като душите им), с крила 
под мишниците. Архангеловден е из-
вестен и като Събор на Св. Архангел 
Михаил и другите небесни безплът-
ни сили. Думата „ангел“ в превод от 
гръцки означава „вестител“. Те са 
Божии посланици или посредници в 
осъществяването на Божията воля за 
света като цяло и за отделната личност 
в частност. Освен това ангелите са хо-
датаи за хората пред Бога и са воини в 
борбата с неговите врагове. Представ-
ката „арх“ показва по-високата йерар-
хия на някои ангели, спрямо другите. 
Според православната църква Свети 
Архангел Михаил е един от седемте 
първенстващи ангели, стоящи вина-
ги до престола на Господ. Самото име 
Михаил буквално преведено означава 

„Кой е като Господ?“.
Счита се, че може да възприема 

човешки или животински облик и да 
помага на хората. Играе важна роля 
в ежедневната битка на хората с де-
моните на злото и може да съживява. 
Светецът символизира тържеството 
на доброто, светлината и справедли-
востта. В църковната иконография 
е изобразен с копие в ръка, тъпчещ 
с краката си дявола. Към Архангел 
Михаил се обръщаме с молитва за из-
целение, на него също се молим при 
влизане в нов дом и при освещaване 
на дома. С неговото име се свързват 
много легенди за чудеса. Една от тях 
разказва, че през 590 г. в Рим върлу-
вала чума. Папа Григорий Велики, 
който водел молитвеното шествие 
за избавление на града от епидемия, 
видял на покрива на мавзолея на 
Адриан самия Архангел Михаил с 
меч. След това събитие епидемията 
започнала да отшумява. В памет на 
събитието на това място била сложе-
на скулптура на Архангел Михаил, а 
самият мавзолей от 10 век нарекли 
Замъка на Светия Ангел.

Денят на Свети Архангел Миха-
ил – военачалник на цялото небесно 
войнство от ангели и архангели, е 
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Архангеловден

вторият по значимост есенен праз-
ник след Димитровден. В българската 
народна традиция Архангеловден се 
свързва с почитта към мъртвите. Спо-
ред българските вярвания Свети Ран-
гел (Архангел Михаил) олицетворява 
смъртта. На него се е паднало цар-
ството на мъртвите, без него душите 
на смъртните не могат да отпътуват 
към вечността, затова в съботата пре-
ди празника се прави Архангелова 
задушница, една от трите големи За-
душници през годината. Смята се, че 
този светец е най-справедливият, тъй 
като „не пропуска нито богатите, нито 
бедните“, когато им дойде краят. Зато-
ва казват, че Архангел Михаил е „сляп 
и глух за всички хора“.

Нашият фолклор представя Св. 
Рангел като красив, млад момък – 
макар да е натоварен с тежка задача, 
светията е състрадателен и спра-
ведлив. Почитането на светеца-по-
кровител е един вид надхитряване 
на съдбата, защото закрилник на 
празника (живота) става смъртта в 
лицето на Архангел Михаил. Вярва 
се, че почитането на покровителя на 
мъртвите ще осигури здраве и добър 
живот на живите, че ще му е по-леко 
на човек, когато дойде неговия ред да 
го навести.

В много райони на страната на 
този ден се коли курбан в чест на 
светеца. Жертвата е мъжко живот-
но – овен или шиле или застаряла 
овца. Жените раздават пита, „ранге-
лово блюдо“, „боговица“, и вярват, че 
пáрата, която излиза от нея, се вдига 
нагоре и се свързва направо с душите 
и техния господар. Пластичната укра-
са на обредните хлябове напомня на 
тази за погребение или помен. Най-
възрастният в дома чупи обредния 
хляб, полива го с вино и благославя: 
„Свети Архангеле, Свети Никола и 
вси светци, помагайте ни, почитаме 
ви и сечем колач, да се роди ръж до 
тавана!“. Народът ни вярва, че, ако на 
Архангеловден времето е ясно и пад-
не слана, зимата ще е добра и до 1 де-
кември няма да вали сняг. 

Денят на Архангел Михаил е по-
следният от големите есенни праз-
ници и слага началото на периода, 
в който хората в пост се вглеждат в 
себе си, подреждат ценностите си, 
очакват и се подготвят за голямото 
чудо – раждането на Христос. Затова 
трапезата е богата с много ястия. ◆

Икона от църквата „Успение на Пресвета Богорица“, гр. Габрово


