
Проповед на Тодоровден 
 

Братя и сестри, 

 

На днешния ден почитаме чудото, сторено от свети Теодор Тирон в 

началото на 4-ти век, 50 години след мъченическата му кончина. 

В дните на император Юлиан, наречен Отстъпник, заради отричането си 

от Христа и реставрацията на езичеството – в тези дни, по заповед на 

злочестивия император, в Константинопол всички сергии с храни на пазара 

били напръскани с идоложертвена кръв. Така императорът-богоборец искал 

да се подиграе на християнския пост. Но свети Теодор Тирон се явил във 

видение на тогавашния епископ и казал за това, като поръчал хората да варят 

по къщите пшеница с мед и така да се избавят от осквернената храна. Когато 

епископът попитал кой е светецът-воин, който му помага, свети Теодор 

разкрива името си и добавя, че е пратен в помощ на християните. 

Вижте колко чудна е грижата Господня за всички нас. Светиите – Божи 

служители, угодили Богу чрез праведен живот, а често и с мъченическа 

смърт, са наши най-близки приятели, бдящи над духовния ни живот. Те са 

нашето небесно семейство. Всеки от нас има силна духовна връзка със своя 

ангел-пазител и с именния си светия. По-често да се обръщаме към тях с 

молитви и просби, като не забравяме и Майката Божия, и честния Предтеча, 

които не спират да се молят за грешния свят. 

По традиция мнозина пристъпват днес към Свето Причастие. И така е 

редно, още в първите дни на поста да се единим със Светия Бог в Светата 

Чаша, та да имаме сили, подкрепени свише, да доведем доброделанието и 

труда на поста до Светата Пасха. 

Някои си мислят, че Светото Причастие е награда за строгия пост. Не, не 

е награда – никакви трудове, лишения и пости не ни правят достойни за 

драгоценната Господня Кръв. Всичко това получаваме даром, не поради 

нашите усилия, а поради Божието снизхождение и милост. Защото Христос 

ни обещава: „Аз ще бъда с вас до свършека на света“. Господ е с нас до 

свършека на света не само със Своето Божествено учение, повеляващо най-

съвършен морал, но и със Светите си Тайнства, с които Църквата ни 

обдарява. А сред тях сияе като най-скъпоценен дар Светото Причастие – 

претворените от Дух Светий вино и хляб в Тяло и Кръв Христови. 

Блажени сме, трижди блажени, че можем да се утешим с Неописуемия, 

слязъл на земята.  

Блажени сме, че нашето грехопаднало естество е удостоено да стане 

храм на Живия Бог. 



Да даде Господ, с чистото свидетелство на своята съвест, да се 

причастяваме до свършека на дните си. Защото Бог единствен извършва 

тайнственото преобразяване на нашите сърца. 

И нека по-често, в съгласие с нашия изповедник, да пристъпваме към 

Светата Чаша. Защото това е най-реалната подкрепа, най-силната ни връзка с 

небето, най-благият дар, който изгаря тръните на съгрешенията и пороците 

ни. 

Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа и любовта на Бога и Отца 

и Причастието на Светия Дух да е с всички нас. Амин! 

Честит празник! 

Честито на всички причастници! 
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