
Проповед на Светли петък 
 

Христос воскресе! 
 

Братя и сестри, 
 

Освен радостта на Светлата седмица, която всъщност е един единствен възкресен 

ден – ден без залез, днес ликуваме и с велик Богородичен празник. Честваме Майката 

Божия, благоволила да даде свой целебен извор край Константинопол, който отваря 

очи на слепи и не спира да извършва множество изцеления и до днес. 

Бъдещият император Лъв е удостоен да чуе Богородичния глас и намери 

чудодеен извор. Това се случва през 5 век. Но и до днес, ако ходим в Истанбул, 

можем да потърсим тази светиня на Божията Майка, да се поклоним и да налеем вода 

от измоления от Владичицата чудодеен извор. 

Неслучайно на иконата на днешния празник Пресветата Дева е изобразена с 

Младенеца и вдигнати молитвено ръце над извора, чийто води са правили и правят 

безброй чудеса. 

Голяма е молитвената сила на Божията Майка. Винаги се молим Тя да се застъпи 

за нас, грешните, да ни покрие със своя покров, да измоли от Своя Син и наш Бог 

покриване на греховете ни. 

Защото дори и след Светото Кръщение правим ужасни и тежки грехове. Днес 

чухте на светата литургия пеем „Елици во Христа крестистеся, во Христа 

облекостеся“, което значи „Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се 

облякохте“. Църквата пее това през цялата Светла седмица, защото в древност 

десетките християни, кръстени в пасхалната нощ, носели още белите кръщелни 

одежди, символ на рождението им в Христа чрез Светото Кръщение. Тези одежди те 

са сваляли на Томина неделя. 

Кръщелната одежда трябва да е чиста, бяла, без петно на грях и порок. 

Ние също сме се кръстили и облекли в Христа, но с много грехове сме окаляли 

кръщелната си одежда. И тя вече не е сватбена премяна, достойна за брачния пир на 

божествената любов. 

Но, слава Богу, дадено ни е покаянието и изповедта, съкрушението на сърцето, 

чрез което Божията благодат да очисти нашата окаляна кръщелна одежда. 

Нека усърдно да се молим на Майката Божия да се застъпва пред Божия престол 

за нашето вразумление, за отрезвяване и насърчаване на духовния ни живот, за 

бодрост и молитва, за ясно съзнание на своите грехове. И по нейното молитвено 

застъпничество, по молитвите на всички ангели и светии, кой знае, Бог да отреди 

смъртният ни час да ни завари в покаяние и съкрушение, угодни Нему. Амин! 

Христос воскресе! 
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