Проповед в навечерието на Рождество Христово
Братя и сестри,
По Божия милост достигнахме до навечерието на великия празник на
Христовото Рождество. Повикани сме в Църквата да преклоним коленете на
сърцата си пред Идещия в име Господне Богочовек. Покланяме се на крехкия
Богомладенец, Сина на Светата Дева, Който стана Човек, за да ни направи
богове по благодат.
Очакваме да зърнем с очите на сърцата си сбъдването на Божието
обещание, дадено още на прародителите след изгонването им от рая –
обещанието, че от Жена ще се роди Съкрушителят на древната змия.
Прекланяме глави ведно с влъхви и пастири пред Стария по дни, Който
днес е Младенец, а утре ще е Победителят на ада и смъртта.
Ликуваме заедно с белите като мляко ангелски хорове, казвайки: „Слава
във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение“.
Не сме сами – с нас е Бог!
Не сме сами – Той дойде в тъмния запад на нашето естество, за да ни
освободи от властта на греха, смъртта и дявола.
Не сме сами – каним Го да се роди в нашите сърца, като ги украсим със
смирение и съкрушение, като осъзнаем, че въпреки тъмната пяна на
човешките ни страсти и злоба, Христос се ражда, а ние сме призвани да го
славим и да Го следваме.
Затова нека загърбим делничната суета и грижите за тоя век, да
прогледнем отвъд болката и страданието, да потъпчем унинието, да се
утешим за починалите в Божията десница, да притихнем в трепетно очакване,
като въззовем към току-що Родилия се Младенец:
„Благодарим Ти, Господи! Благодарим Ти, Сине на Отца, Предвечно
Слово, чрез Което е сътворен света! Благодарим Ти, че не се погнуси да
приемеш немощното човешко естество. Благодарим Ти, Княже на мира, че ни
даде Своя мир! Защото Ти, Господи, даваш не както дава света. Ти, Христе,
даваш спасение!“
И нека тази вечер на празничната трапеза да помислим, да разкажем за
Рождението на Спасителя, Което очакваме. Да благодарим Богу, че ни е
събрал край Своите ясли, събрал ни е за празника на Своето Рождество, та и
в нашите души да възрасте Неговия мир.
Божието благословение да е с всички вас.
Честита и благословена, мирна и спокойна да е Бъдни вечер! Амин!
2021 г.

