
Проповед на Неделя преди Рождество 
 

Братя и сестри, 

 

В Неделя преди Рождество Христово Църквата припомня началото на 

евангелието според Матей. В първата глава на това първо евангелие – първото 

по време на написване - в първата глава евангелист Матей излага подробно 

родословието по плът на Господ Иисус Христос. В днешната неделя 

възпоменаваме всички праведници, всички богоносни отци от създание мира 

досега – от Адам до Йосиф Обручника, както и всички старозаветни пророци, 

на които Господ е открил тайните за съдбините на света.  

Свети евангелист Матей разделил родовете от Авраам до цар Давид, от 

Давид до дните на Вавилонското преселение и сетне – от тези дни до 

Рождество Христово, за да опише по-ясно еврейската история. Независимо кой 

управлявал еврейския народ – съдии до цар Давид или царе от Давидовото 

време до плена, и сетне – първосвещеници до идването на Христа, те не 

станали по-добри, нито получили опрощение за греховете си, докато не дошъл 

съвършеният Съдия, Цар и Първосвещеник – Христос. 

Подробното излагане на родословието по плът  на Спасителя цели да 

покаже на юдеите очаквания Месия – Помазаника Божи, истината да ги убеди, 

че Той вече е дошъл. 

И наистина преди 2020 години в градеца Витлеем, предсказан от 

пророците, се ражда очаквания още от Адамово време Съкрушител на главата 

на змията – Съкрушител на дявола. 

Обещаното се случва. От Ева дойде греха и смъртта, а сега от Новата Ева – 

Пресветата Владичица, Съвършената, Всесвятата Богоматер се роди Онзи, 

Който можа да извърши изкуплението на човешкия род. 

А колко тъжно – богоизбраният народ, юдеите, потомци по кръв на 

Авраам, не само не повярваха и не провидяха в Иисуса Месията, не само Го 

разпънаха на кръст, но и днес продължават да очакват онзи, който ще им 

донесе пълно икономическо и политическо господство. 

А Царят на царете отдавна дойде, прие човешко естество, роди се в беден, 

макар и царски род, в пещера, сред ясли на животни, живя и работи като 

дърводелец, даде пример за съвършеното смирение, изрече слова, дошли от 

небето и стори чудеса, дошли от небето, и прие позорна смърт, за да се спусне 

още по-ниско, да снизходи още по-надолу – в преизподнята – там, където 

съкруши смъртта със всепобеждаващата сила на Своето Възкресение. 

Наближава часът на Рождението на Спасителя, на този дивен празник на 

тиха радост, на ангелско пение и поклон пред Въплътилия се Бог, празник без 



болка, празник на триумфа, на сбъднатото Божествено обещание. Отец изпраща 

Сина в света, за да ни избави от властта на греха, смъртта и дявола. Намери се 

пречист и достоен съсъд за тази велика тайна – чистотата на Девата съкруши 

прародителската обреченост. 

Да се готвим с чисти сърца да възкликнем отвъд страховете и житейските 

грижи, да възкликнем заедно с ангелите: „Слава във висините Богу и на 

земята мир, между човеците благоволение!“ 

И да се възрадваме, че Бог се ражда! 

Честит и благословен неделен ден на всички! 

Божието благословение да ни укрепява за покаяние и милосърдие, по 

молитвите на Пресветата Владичица Богородица, на свети Йоан Кронщадски и 

на всички светии. Амин! 
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