
Проповед на Благовещение 
 

В името на Отца и Сина и Светия Дух! 

„Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!“ – този поздрав чува Пресветата 

Дева в дома на Обручника Йосиф, в бедното и презряно градче Назарет. 

Спасителят на света се въплъщва не в Йерусалим, където е храмът, нито 

в някой от древните известни градове, а на място презирано от юдеите, 

център на езическа Галилея, пълна с грешници и отстъпници. 

Още тук Богочовекът показва Своето благоволение към грешните, 

Своята мисия да дойде именно при тях, а не при праведниците, нямащи 

нужда от покаяние. 

Пречистата Дева, наследница на царски и архиерейски род, е много 

бедна, беден е и нейният Обручник Йосиф, комуто е отредено да пази 

девството на Богоизбраната. И неслучайно Тя казва „Господ погледна на 

унизеността на рабинята Си“. И добавя: „Ето, отсега ще ме облажават 

всички родове“. 

Смирена и съвършена в добродетелите, целомъдрена и просветена във 

вярата, изучила безпогрешно Закона и пророческите книги, светата Дева е 

ослепителен съсъд, кивот, позлатен от Духа, прекрасен храм на небесната 

слава, славен чертог, в който Христос се съчета с човечеството, великолепен 

златен светилник, украсен със седемте дара на Светия Дух, провидян от 

Захария, всечестно оръжие на мира, чрез което скръбната присъда, осъдила 

света на проклятие, се обърна в радост. Тя чака с трепетно очакване 

предвъзвестеното от ангела, още докато е съвсем невръстна в Йерусалимския 

храм. 

И в деня на благата вест, Архангелът открива, че тя е именно – Девицата, 

предречена от Исаия, която ще роди Емануил. 

С нас е Бог – това значи Неговото име Емануил.  

С нас е Бог – и смъртта ще бъде победена. 

С нас е Бог – и грехът ще бъде отхвърлен. 

С нас е Бог – Победителят на ада. 

С нас е Бог – Съкрушителят на древната змия. 

С нас е Бог – и примирението с Отца е вече с нас. 

С нас е Бог, роден от Новата Ева, Изтребителят на преизподнята. 

С нас е Бог, слязъл по стълбата небесна. 

С нас е Бог, поселил се в девичата утроба. 

С нас е Бог, превърнал Девата във вместилище на Невместимия. 

С нас е Бог, удивил с тази велика тайна и серафимите. 

С нас е Бог – и древният ни враг е победен. 



Порядъкът на естеството е отстъпил, а Свръхнеописуемият се едини със 

света. 

Днес е началото на нашето спасение, началото на нашето изкупление, 

наш най-честит празник. 

Да се молим на Богородителката, на царицата Небесна, на пречистата 

Владичица, послужила в чистота и смирение на тази велика тайна. Да се 

молим за спасението на нашия изстрадал род. Да се молим за мир в света, да 

се молим за осъзнаване на грехопадналото човечество. Да се молим за 

спасение от нечестието и злите навеи на нашето лукаво време. 

Честит и благословен празник! 

Честито на всички именици! 

Божието благословение да е с всички вас, по молитвите на нашата 

Закрилница – света Богородица. Амин! 
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