
Проповед на Никулден 
 

Братя  сестри, 

 

Христос невидимо пребъдва сред нас, когато сме събрани в Негово име 

да честваме Негов Божий угодник. А днес поменаваме свети Николай – 

епископ на град Мир в Мала Азия и велик чудотворец. 

Едва ли има християнин, който да не е чувал името на свети Николай. 

Едва ли съществува някой от работещите по море и плаващи с кораби, който 

да не знае за божествената помощ свише, дадена на свети Николай за всички, 

които са свързани с морето. И не само те, но и онези, които несправедливо са 

съдени, и притиснатите от финансови затруднения, и търсещите семеен мир и 

благополучие – всички се обръщат към свети Николай, като знаят, че Бог му 

дава не с мяра Светия Дух, за да чудотвори, както приживе, тъй и след 

смъртта си. 

Днес повече от всякога се нуждаем от молитвеното застъпничество на 

свети Николай. Живеем в страшно и оскъдно на вяра време. Живеем в свят на 

абсолютния срив, не само на християнските, но и на общочовешките 

ценности. Под егидата на добруване, толерантност и благополучие се налагат 

недопустими за всяка християнска съвест изисквания. Свидетели сме и на 

война, в която се избиват взаимно православните ни братя. Икуменическите 

движения и разколите набират все по-голяма сила. 

В тия дни особено усърдно трябва да прибягваме до Тайнствата на 

Църквата, до молитвите на Майката Божия и светиите, сред които сияе като 

слънце силният на слово и пример, благият и всеопрощаващ, подобно на 

Христа, епископ, а именно – свети Николай. 

Да се молим усърдно, братя и сестри, да се молим усърдно, Бог, по 

молитвите на Своя прославен угодник, който проси милост за целия свят, да 

се молим да бъдем укрити в тайното убежище на Христовото спасение. И да 

благодарим за всеки ден, даден ни тук и сега, ден, в който можем да се 

покаем, можем да се причастим.  

Да благодарим Богу, че сме в обятията на Църквата, събрани да почетем 

просиялия в святост светител Николай. 

Това е велика Божия милост, а ако е рекъл Бог – да се сподобим и с 

тържеството на преславното Христово рождение. 

Божието благословение да е с всички вас. Честит празник!  
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