
 

Проповед на Неделя пред Рождество Христово 
 

Братя и сестри, 

 

В Неделята преди Рождество Христово Църквата премъдро възпоменава 

родословието на нашия Господ Иисус Христос по плът – родословие, водещо 

от праведния Авраам до Юдиното коляно и Давидовия дом, чийто пряк 

потомък е Спасителят. Знаем, че пречистата Богоматер е потомка на царския 

род на Давид, знаем, че нейната пречудна и девствена бременност, облажавана 

от ангелите, донесе на света Онзи, Който съкруши главата на змията. 

Наближава Рождество Христово – празникът на Боговъплъщението, 

центърът на свещената история на Домостроителството, Рождение на 

Примирителя, Който едини  духовния и падналия свят, примири Бог и 

помраченото човечество, съедини небесно и земно, прие две природи – 

Божествена и човешка в Едната Своя Съвършена Личност. 

Възпяваме и славим тази велика милост – явяването на Господа в плът и 

очакваме в трепет този възвишен миг, когато можем да се поздравим с 

Рождението на Спасителя. Защото Син ни се даде, Младенец се роди, чуден 

Съветник, Княз на мира, Отец на вечността, всевъзхваляваният Човеколюбец, 

Който не иска да погине нито един грешник, Всемилостивият, Вездесъщият, 

чрез Когото всичко е станало – Господ Иисус Христос. 

В този празник няма болка, няма скръб, няма страдание, раждането на 

Христа е чудно, непонятно, свръхестествено, безболезнено, така както 

зачатието Христово е неописуемо и неизразимо. Всички сме призвани да 

настроим душите си, да превърнем сърцата си в ясла, да посрещнем с радост 

Богомладенеца, избрал от небесната висота да снизходи до пещерата на 

безсловесните. Повикани сме да го славословим ведно с ангелите, пастирите и 

мъдреците. Всички – небожители, обикновени и знатни люде, малки и големи, 

грешни и праведни, всички сме призвани да коленичим край яслата на 

Богомладенеца и Пресвятата Пречиста Богородителка, облажаваната от 

всички родове Дева и Владичица. 

Да поднесем в дар своите съкрушени и очистени в покаяние сърца – ето 

това иска Бог от нас. Да видим немощите си, да се каем и да призоваваме 

Неговото Име, та роденият предвечно Бог, роден в яслите като човек, да 

приеме покаянието ни и да ни помилва. 

Желая светли и благодатни празници на всички. Божието благословение да 

е с всички вас! Амин! 

 

 

                                                                          2019 г. 


