
Проповед на Сретение Господне 
 

Възлюбени чеда на Светата ни Църква, 

 

Бог ни събра отново под купола на храма да тържествуваме велик 

Господски празник – Сретение Господне. Сретение значи среща – срещата 

между свети Симеон Богоприимец и Богомладенеца Христос. Свети Симеон 

е този свят старец, комуто Бог е открил, че не ще види смърт, докле не види 

Спасителя, дошъл в плът, а именно невръстния 40-дневен Богомладенец, 

донесен в Йерусалимския храм. Това е среща между Стария Завет, в лицето 

на благоговейния Симеон, и Новия Завет, в лицето на Въплътилия се Бог. 

Мнозина духоносни мъже от старозаветната свещена история 

предузнаха и предсказаха идването в света на обещания Съкрушител на 

главата на змията. Но само свети Симеон, наречен Богоприимец, се удостои 

да вземе на ръце Спасителя. 

Единствен той, ведно с Анна пророчица, доживя този тържествен миг – 

съзирането с телесните си очи на Богомладенеца – бъдещия Победител на ада 

и смъртта. 

Празник Сретение започва да се чества особено тържествено по целия 

християнски свят през 6-ти век, когато в дните на император Юстиниан 

няколкомесечен мор и земетръс е опустошавал Византийската империя. От 

момента на издаването на указа през 542 г. за всеобщо почитане на днешния 

ден, бедствията спират. 

И днес живеем в бедствено време. И днес върлува мор и има войни, и 

известия за гибелни конфликти. И днес повече отвсякъде сме застрашени и 

несигурни за бъдещето на света. Но днес ние страдаме и от още едно 

опустошение, а именно абсолютната безнравственост, пълното отпадане от 

всички ценности, поголовния морален разпад. 

И колкото по-значими думи за единение, мир, добруване и добра 

перспектива чуваме, толкова на дело триумфа на разтлението превзема 

всички сфери на обществения и личния живот. 

Дано да не доживеем времето, когато Църквата може да бъде 

санкционирана, задето проповядва извечните универсални библейски истини. 

Засега Църквата може да проповядва, но нейният глас е все по-самотен, 

все по-нечут, заглушен от хилядите призиви на един все по-отчужден, все по-

оскъден на реалност дигитализиран свят, който е днешното обиталище на 

човека. И за съжаление липсата на ценности, различни от материалните 

стремежи, все повече превзема и възпитава съзнанието на хората. 



Най-яркият „идеал“ е пазаруването, най-важното дело е покупката на 

хубава кола или хубав телефон. Ние живеем тук и сега, без бъдеще, без 

минало, и Божият образ напълно е затъмнен. 

Затова - да не спираме да се молим на Майката Божия, на Честния 

Предтеча и на всички светии за спасение на нашия грехопаднал свят, изтлял в 

прелъстителни похоти и предаден на извратен ум. 

Божието благословение да е с всички нас, по молитвите на Богоматер, 

Царицата Небесна, по-чиста от слънчевия блясък, която не спира да се 

застъпва за света. Амин! 
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