
Проповед на Благовещение 

Братя и сестри, 

 

            Днес е начало на нашето спасение. Днес честваме благовестието на 

ангела, дошъл при Светата Дева. Днес се прекланяме пред Тази, заради Чиято 

Чистота можа да се въплъти Неописуемия. Днес тържествуваме смирената 

рожба на богоотците Йоаким и Ана – Мария, избраницата Божия, Която бе 

намерена достойна да стане вместилище на Невместимия. Почитаме Онази, 

Която свободно пожела да бъде Божията воля. 

           Архангел Гавриил идва при девицата: „Радвай се благодатна, Господ е 

с Тебе!“ 

И ние я възхваляваме със същите слова. Облажаваме Пречистата, 

Пресветата Майка Божия – родителка на най-святото Слово – Спасителя 

Христос. 

Възторгваме се заедно с безплътните, докато четем у евангелист Лука за 

нейното смущение от думите на ангела. „Тя се смути и размишляваше какъв 

ли е този поздрав“. 

Но ето Гавриил повтаря: „Не бой се, Мариам, ти намери благодат у 

Бога – ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус. Той ще се нарече 

Син на Всевишния и царството Му не ще има край“. 

Да, иде часа, обещан още след изгонването на прародителите Адам и 

Ева от рая. Иде часа, когато семето на Жената ще смаже главата на древния 

змей. Иде часа, очакван от праведните още от създание мира. 

А Девицата Мария се почудила: „Как ще бъде това, когато аз мъж не 

познавам?“ 

Пред тази Чистота и смирение ние всички коленичим. Защото както чрез 

измамената Ева в света дойде греха, така чрез пресвятата Мария – новата Ева, 

иде изцелението. 

Ангелът казва на Мария: „Дух Светий ще слезе върху ти и силата на 

Всевишния ще те осени, затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще 

се нарече Син Божий“. 

Пред това дивно чудо дори и ангелите немеят. Цялото мироздание, 

цялата небесна Църква очаква отговора на крехката девица. Защото Бог не 

насилва никого. Бог ни е дал свобода. И тази свободна воля проговаря за 

добро чрез устата на избраницата Божия. 

Тя казва: „Ето рабинята Господня. Нека ми бъде по думата ти.“ 

Това е нейното съгласие, нейното „да“, нейното послушание пред волята 

на Отца. Това осъзнато послушание, това смирено очакване на чудото 

разгроми стародавното прародителско падение. Чрез Ева влезе злото, чрез 

пресвятата Мария човешкият род се изцелява. Обещанието е изпълнено. 

Светият Дух зачева в девичата утроба Онзи, Който ще смаже главата на 



змията. Смиреното съгласие на Невестата неневестна да послужи за тази 

велика тайна, положи началото на спасението ни. 

Затова повтаряме - ангелите, Елисавета и с всички поколения: „Радвай 

се благодатна, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и 

благословен е плодът на твоята утроба, защото ти роди Спасителя на 

нашите души“. 

Просим от Небесната Царица – света Богородица молитвено 

застъпничество, та с нейната майчина свобода тя да изпросва полезното за 

душите ни. Да даде Бог винаги да сме закриляни под Нейния всечестен 

покров. И да я имаме за Майка, защото Тя не спира да моли Господ за 

грешния човешки род и по нейните молитви Бог задържа и възспира всяко зло. 

Честит празник! Честито на всички именици! 

Божието благословение, по молитвите на Майката Божия, да е с всички 

вас. Амин! 


