
Проповед на Игнажден 

Братя и сестри, 

           Днес, предвкусвайки Рождественската радост, тържествуваме прославен 

Божи угодник – светител и мъченик от ранното християнско време, наставник в 

Христа, поучавал малоазийските общини – честваме свети Игнатий Богоносец. 

          Свети Игнатий е онова малко дете, което Христос прегръща и вдига пред 

очите на апостолите в отговор на техния спор – кой е най-голям. Тогава 

Богочовекът казва и безсмъртните слова „Който приеме едно такова дете в Мое 

име, Мене приема.“ Защото онзи, който поиска да бъде пръв, нека бъде най-

последен от всички и на всички слуга.  

          Тези Господни слова ни насочват към Христовата истина за спасението на 

нищия и смирения, на онзи който се е уподобил по чистота и невинност на дете. 

          Да даде Господ всекиму да достигне до това благодатно състояние на 

смирение и съзнание за собствената греховност. А също и за пълно доверие Богу, 

за пълно отпускане на крилете на Божията воля-така както детето се чувства 

напълно защитено и щастливо в прегръдката на своя родител. 

          Днес честваният свети Игнатий, прославен с безукорен живот, водач на 

словесното стадо, който в старините си е сподобен с мъченическа кончина за 

Христа. От Мала Азия с кораб светецът е доведен в Рим, за да бъде хвърлен и 

разкъсан от гладните лъвове на Колизеума, където се пролива християнска кръв в 

дните на гоненията. 

          По път за Рим, свети Игантий пише писма до различни малоазийски 

християнски общини, които по Божия милост са достигнали до нас. Там той 

наставлява, увещава, подкрепя и утешава християните, опечалени от загубата на 

своя наставник в Христа. 

          Негови са знаменитите думи “ Следвайте епископа, като Отца, а презвитерите 

– като Христос, … църквата е там където е епископът. Да даде Господ, да се 

принеса в жертва, благоприятна Нему като чист хляб, смелен от зъбите на 

зверовете…“ 

          И наистина, в преклонна възраст, в дните на император Траян, свети Игнатий 

е разкъсан от лъвовете, като посреща с мъжеството на Христов войн смъртта, 

увенчала го с венец.  

          Често на иконите е изобразен сред лъвове, в знак на страшната си 

мъченическа кончина.  

          Бог да се смили над нас по неговите свети молитви. 

          Господ да упокои и всички, които се представиха наскоро, сред които е и 

нашият брат Николай, познат от всички в църквата. Да се молим Всеблагият 

Владика, Подателят на всяка милост, да го всели в място злачно, блажено и 

спокойно, където няма скръб, ни болка, ни въздишка, но живот безкраен. 

          Божието благословение да е с всички вас. 

          Амин!                                                              

                                                                    2022 г. 


