
Беседа владике Максима на празник Сабора светог архангела
Гаврила 2017. године у манастиру Светог архангела Гаврила
на Брезовици

У име Оца и Сина и Светога Духа.
Данас, браћо и сестре, славимо спомен светог и великогархистратига Божијег Гаврила, чудесног слуге Божијег. ГосподБог је анђеле створио као нашу старију браћу, међутим, као штосе међу угодницима Божијим из рода људског свети међусобноразликују по свом усрђу у служењу Богу, по љубави, попожртвованости, коју су имали у угађању Богу, тако се и међунебеским силама поједини међу њима истичу по великом усрђу ивеликој љубави према Богу, а такав је међу њима и светиархангел и архистратиг Гаврил. Он је чудесни слуга Божији,чудесни учесник у спасењу које је Богочовек Христос савршиоовде на земљи, у спасењу рода људског.Небројена су јављања овог архистратига Божијег. Он је великитајник Божији. У својим јављањима он је откривао људима тајнуПревечног Савета Свете Тројице, да ће Богочовек Христос доћи уовај свет, примити људску природу и спасти на тај начин родљудски. Овај свети архангел јавио се пре свега светом и великомпророку Мојсију, јавио му се и открио му сву тајну стварања овогсвета Божијег, и то је свети пророк Мојсије пажљиво записао укњизи Постања. Јавио се свети архистратиг Божији ибогородитељима Јоакиму и Ани да им јави ту радосну вест да ћеродити Пресвету Богородицу. Јавио се овај архистратиг и светомЗахарији, оцу светог пророка Јована, да најави чудесно рођењеовог чудесног пророка. И најзад, јавио се самој ПресветојБогородици, и то не једном, него много пута, пре свега ујерусалимском храму где је Пресвета Богородица узрастала узнастављање, уз поучење и уз помоћ овог великог архистратигаГаврила, а касније на дан Благовести, свети архистратиг је Њој



донео, Њој, а преко Ње целом роду људском најрадоснију вест даће Бог постати човек, да ће Логос Божији, Син Божији примити наСебе људску природу, обожити и тиме спасити род људски. Затосвети и богомудри отац Јустин Ћелијски, у својимбогонадахнутим беседама, светог архистратига Гаврила називанајвећим јеванђелистом и благовесником, јер нам је он првидонео ту највећу вест, највећу благовест да ће Бог постати човек,да ће Богочовек Христос се јавити као један од нас овде на земљи,узети нашу природу, и избавити од греха, смрти и ђавола,обожити и спасити, и тиме свима нама пропутити пут ка вечномживоту, ка Царству небескоме.Овај свети архистратиг Гаврило, и након чудесног оваплоћењаБогочовека Христа, није престајао да показује своју необичнуљубав и старање према нашем роду људском, роду хришћанском.По предању Цркве он је онај анђео који се јавио мироносицама ион им је први донео још једну радосну и сверадосну вест да јеХристос васкрсао. По предању Цркве он се јавио БогочовекуХристу у Гетсиманском врту да га као човека теши пред крснострадање.А јавио се свети арханђел једном приликом, и у 9. веку, у времепатријарха цариградског Николе Хрисоверга у једној убогој,скромној, монашкој, светогорској келији. А зашто се јавио? Дапреко једног смиреног послушника поучи хришћански род какода прослављају Пресвету Богомајку, како да Је опевају. Светиархистратиг је приликом тог јављања пренео ону небеску песму
Достојно јест, којом на небесима анђели и арханђели славе Онукоја је часнија и славнија од свих њих, Пресвету Богородицу.Јавио је Цркви Божијој, роду људском свети архангел Гаврило тупесму, да би том анђелском песмом и ми овде на земљи као и онина небесима славили Богомајку. Тиме нам свети архистратигсведочи своју велику љубав и старање за род људски којим онподражава свог Творца, Бога, али тиме нас свети архистратигГаврило показује колико је битно и важно да са сваком љубављу иусрђем славимо Богомајку, да је опевамо као најдостојнију управоовом песмом. Да је Она достојна да је опевамо, да је називамо



часнијом и славнијом од Серафима и Херувима јер је родила БогаЛогоса.Због свих тих чудесних дела, у којима је један од главнихучесника и делатника нашег спасења био свети архангелГаврило, ми га славимо два пута годишње. Славимо га послеБлаговести, други дан после Благовести славимо Сабор овогархангела, али и на данашњи дан у спомен овог његовог чудесногјављања. То је спомен његове велике љубави према нама. А ми му,ми род хришћански, људски, узвраћамо овим празновањем.Узвраћамо ту његову архангелску љубав према роду људском иузвраћамо му том старању нашем спасењу тиме што са љубављу иусрђем и радошћу славимо овај његов свети спомен. А заиста једивно славити и празновати овде у овој новосаграђеној капели, икатакомби која је њему посвећена. И ова катакомба представљасведочанство љубави Божије према нама, али и старање светогархангела Гаврила, јер је он сам својим светим молитвамаукрепио ову братију нашу која се потуцала од немила до недрага,само са једном мишљу, само са једним циљем, да остану верниБогу, Богу анђела и људи, Богочовеку Христу, и светој Вери којунам је Сам Богочовек Христос предао, Вери Православној. Тоусрђе, тај труд братије наградио је Господ Бог, наградио је светиархангел Гаврило, укрепио их је да у славу Божију, у част светогархистратига подигну ову дивну капелу, овај дивни конак у комесе данас заиста са искреном радошћу и захвалношћу Богу иЊеговом архистратигу молимо, приносимо бескрвну Жртву,пречисто Тело и Крв Богочовека Христа.Нека би Господ Бог молитвама светог архистратига Гаврилаукрепио све нас, да попут овог архистратига и ми Богу са таковеликим усрђем и љубављу служимо у све дане нашег живота,како би се прибројали анђелима на небесима и свима светима,како би и ми ушли из ове војујуће Цркве у ону торжествујућу укојој је Бог сјединио анђеле и људе. Нека би свети архистратигпре свега укрепио братију која овде живи у анђелском чину, даподражавају њему равноангелним служењем и монашкимживљењем, али и све нас који овде долазимо и на другим местима



живимо и служимо Богу, да се заиста молитвама светогархистратига удостојимо Царства Небеског и живота вечног.Амин.Нек је игуману и братији и свима вама срећна данашња слава иданашњи празник.


