
Проповед на Еньовден 

Братя и сестри, 

Бог с милостива десница ни доведе до преславното честване на последния 

пророк и първия мъченик, най-великия сред родените от жена – Кръстителя 

Христов, Предтечата Йоан. 

На днешния ден празнуваме рождението на Кръстителя, разказано ни от 

евангелист Лука, рождение, съпроводено с чудеса, явили Божията воля над 

избраника, проправящ пътя на Месия. 

Ангел известява на праведния свещеник Захария, че в старините негови и 

на жена му Елисавета, по Божия милост ще се роди син – велик пред Господа, 

съвършен аскет, изпълнен с Дух Светий още от майчина утроба. Младенецът 

ще върви пред Бога в духа и силата на пророк Илия и ще обърне сърцата на 

бащите към чадата. 

И наистина Предтечата Йоан носи в най-голяма степен пламенната 

духовност за правда, напомняща мъжеството на старозаветния Илия. 

Кръстителят ще обърне и сърцата на евреите към чадата - апостолите. 

Ще приготви народ съвършен, това е новият Израил - всички повярвали в 

Христа, без разлика от народност и обществено положение. 

И още младенец в майчина утроба, заченат половин година преди 

безсеменното зачатие Христово, младенецът проиграва радостно, когато чува 

гласа на Майката Божия. Още тогава се изпълва с Дух Светий, с Божествена 

благодат, която го води през всички дни на неговия кратък, труден и отдаден на 

Бога живот. 

Отрасъл в пустинята, укрил се заради убийството на Витлеемските 

младенци от Ирод, Предтечата е изряден постник, чийто ангелоподобен живот 

кара иконографите нерядко да го изобразяват с криле като безплътните сили. 

Непримирим към неправдата, Кръстителят никога не пести изобличенията 

към покварата на властимащите, което му струва и живота. 

Всеотдаен проповедник на покаянието, синът на Елисавета и Захария 

посочва, че вижда Агнеца, дошъл да се жертва за греховете на света. Това е 

Христос, на Когото Предтечата не е достоен да развърже дори ремъка на 

обущата. Нему Бог е дал да кръсти Безгрешния, за да се изпълни всяка правда. 

С цялата сила на своя авторитет пред народа, който го тачи като пророк, свети 

Йоан посочва Христос като дошлия в плът Спасител на света. 

На Кръстителя Бог е отредил пръв да благовести  и след смъртта си в ада 

идването на Избрания съкрушител на смъртта, греха и дявола, а именно 

Христос. 



Молим се за застъпничеството на Предтечата за смекчаване на сърцата ни, 

за да се оросят със живителната роса на покаянието, което да обнови в нас 

Божия образ. Защото изповедта не е просто изброяване на грехове, греховни 

привички, изповедта ни е цялостен стремеж да видим и усетим със сърцето си 

истинната дълбина и мрак на нашата собствена греховност. Затова се молим на 

свети Йоан да се застъпи, та Божията благодат да разтопи нашето вкоравено от 

безчувствие сърце. 

Знаем, че в часа на Съда именно той, заедно с Майката Божия, стои край 

Божия престол и те умоляват Съдията за прошка и избавление. 

По техните молитви Господ да ни прости и помилва. Амин! 

А сега нека всички приготвени с покаяние и изповед да пристъпят към 

Свето Причастие. 

Честит празник! 

                                                                                                             2020 г. 


