
Проповед в деня на свети Харалампий  
 

Братя и сестри, 

 

На днешния ден с молитва сме събрани в храма, за да почетем велик 

Божи угодник, светител и чудотворец, увенчан с мъченически венец. Целият 

живот на епископа на Магнезия - свети Харалампий е отдаден на служение 

Богу и на човеците. Изряден постник, свети Харалампий неуморно 

проповядва Христовата истина и не спира да увещава словесното си стадо. 

Тогава, в началото на 3-ти век, е период на гонения срещу Църквата 

Христова. 

Езическата власт е принуждавала мнозина да се откажат от 

християнската си вяра. Сред тях има немалко, които са се украсили с твърдо 

устояване на вярата и с мъченически венец. 

Така и благолепният старец - епископ Харалампий е изтезаван публично 

и показва изключителна твърдост. Много от езичниците, като виждат с какви 

чудеса Бог прославя Своите изповедници и мъченици, започват да вярват в 

Христа. 

Така често пъти се случва при публичните изтезания на християните, 

особено на тези, които Църквата нарича великомъченици. Десетки, десетки 

са повярвалите, докоснати от Божията благодат зрители на мъченическата им 

кончина. 

Поведен на лобното си място, боговдъхновеният светител се моли за 

всички люде на тая земя за тяхното спасение и прощение на греховете. 

Почитаме го като лечител, избавител от тежки болести по хора и животни, по 

лозя и ниви. Освещаваме мед в памет на тази постна храна, с която се е 

подкрепял този съвършен постник. Молим се за неговото молитвено 

застъпничество, та тлетворният въздух на нашия остарял в грехове и отрови 

свят да се обърне в блага и лъчиста сила, поддържаща живота. 

Прекланяме се пред Троичната Божия благодат, превърнала Своя 

избраник в истински храм на Светия Дух, като помним думите на свети 

апостол Павел „макар външният ни човек и да тлее, но вътрешният от 

ден на ден се подновява“ (2 Кор.4:16) 

Обновен, преобразен, пречистен в страданията Божи съсъд е 

свещеномъченик Харалампий, предал духа си Богу преди посичането на 

палача. 

По неговите молитви, Бог да ни вразуми, да ни окрили, да изцели 

душевните и телесни болки на нашето тревожно и скръбно време. 

Божието благословение да е с всички вас. Амин!  
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