Проповед на празника на Свети Дух
В името на Отца и Сина и Светия Дух!
Братя и сестри,
Рожденият ден на светата ни Църква – величавата Петдесетница
продължава и в днешния ден. Прекланяме се пред Третото Лице на
безначалната и свръхнепостижима Троица – пред Светия Дух, Утешителя,
Духа на истината, Който се носеше над водата в часа на сътворяването на
света. Знаем, че без Светия Дух не бихме могли да наречем Спасителя Христос
- Господ. Знаем, че без освещаващата сила на Духа не би могла да съществува
Църквата и Тайнствата църковни. Знаем, че вдъхновени и просветени от
Светия Дух са говорили пророците.
Светият Дух е Този, Който оправдава, умива, освещава, очиства …
Ето как свети Василий Велики пише за Духа в своето съчинение, написано
по повод тогавашната ерес, хулеща Светия Дух:
„Светият Дух е безпределен по мощ, неопределим по величина,
неизмерим с времена, щедър на всички блага … Към него се обръща всичко,
нуждаещо се от освещаване. Той е светлина умопостижима, носеща
просветление на всяка разумна сила.
Недостъпен по природа, достижим поради благостта си, прост по
същност, многолик по сила, разделян, без да бъде накърнен, споделян,
оставайки цялостен, подобно на слънчевия лъч, чиято благодат се сипе като че
ли върху отделния избраник, ала всъщност осветява и земя, и море и сияе,
разтворена във въздуха.
От Него вкусват причастяващите се, според своите възможности да
приемат, а не според Неговата сила и възможност да даде.“
И неслучайно, започваме своите молитви с моление към Светия Дух,
казвайки:
„Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и
всичко изпълваш, съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се
всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, нашите души“.
Чрез Светото Кръщение сме получили годежния пръстен на Духа, чрез
покаяние можем да избелим изцапаната си кръщелна одежда и благодатта на
Светия Дух ще я направи да заблести, според мярата на нашето съкрушение.
И с всяко „Господи, помилуй“, изречено от дълбините на сърцата ни, каним
Светия Дух да слезе в скришната ни стая, да ни озари и очисти. И причастени

със светите Тайни, усещаме частица от животворна радост, която Светият Дух
дава щедро на потърсилите Бога.
Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа и любовта на Бога и Отца,
и причастието на Светия Дух да е с всички, които са дошли да празнуват
празника на Бога – Осветител. И над всички, които скърбят, че не могат да са
тук. И над всички, в чиито сърца Всесветият Дух извършва по неизказан и
незнаен начин делото на нашето спасение. Амин!
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