
 

Проповед на Неделя 11-та след Неделя подир Въздвижение 
 

Братя и сестри, 
 

Свети евангелист Лука разказва Господнята притча за поканените на 

голямата вечеря. Това е днешното литургийно евангелско четиво. 

Човекът, приготвил голяма вечеря и поканил мнозина, е Бог Отец, 

Вседържителят и Творецът на всичко видимо и невидимо. Названието „мнозина“ 

всъщност се отнася към всички. Всички са поканени на божествената вечеря в 

небесния чертог. Това е човеколюбивият и всемилосърден промисъл на нашия 

Отец Небесен. 

В часа на вечерята Отец изпраща Своя слуга, Своя раб – Сина Божий, 

Единородния, Който от любов към нас приема образ на раб и става човек, за да ни 

покани, да ни отвори дверите към Царството Божие. 

Пиршеството там неслучайно е наречено вечеря, защото въплътеният Господ 

се явява в края на времената. Вечерята е голяма, защото величествена е тайната на 

нашето спасение, величествен е разкритият за нас смисъл на божественото 

Домостроителство. 

Но какво се случва? Знаем от новозаветната история, че всички поканени 

започват да се извиняват. Юдейските началници, фарисеи и законоучители 

отхвърлят Спасителя и устройват Неговото Разпятие. Всички, които са заети с 

житейски грижи, ниви, волове, женитби, отказват да идат на вечерята. 

Нечувано е неразумието на поканените. Но има други, които Бог ще призове 

чрез Своя Син. Има бедни, маломощни, хроми и слепи, които ще насядат редом 

до патриарсите и праведниците на пира на божествената любов. Това са 

обикновените юдеи – галилейските рибари, които възжелаха по-добрия дял. А 

доведените от пътища и друмища са езичниците, дошли от беззаконие и 

невежество в Светлина и сила. И дори Господарят казва на Сина: „накарай ги да 

влязат“. А Господ Иисус Христос със Своите чудеса и проповед обръща 

потъналите в тъма и смъртна сянка в светлината на чертога Божий. 

Тази вечеря е приготвена от създание мира. Но не всеки ще се удостои да 

седне на трапезата. И не поради липса на покана, не поради липса на щедрост и 

милост у Господаря на дома. Но заради нашите грижи и пристрастия, нашата 

привързаност към земното, можем да отпаднем. 

Братя и сестри, да не бъде с никого тази страшна участ - земните ни 

пристрастия да ни разделят от Царството Божие. Да не бъде, тръните да заглушат 

доброто семе в душите ни. 

Молете Господа, по Неговата милост и молитвите на Богоматер и светиите, 

да се окажем и ние един ден със светла премяна, избелена от покаяние, в царския 

чертог. Защото това е целта, това е смисълът на човешкия живот. Амин! 

Божието благословение да е с всички вас. 
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