
Проповед на Сретение Господне 
 

Братя и сестри, 

 

Днешният ден Сретение Господне е велик Господски празник. За този ден 

подробно ни осведомява свети евангелист Лука. 

Сретение значи среща. Това е срещата между Стария и Новия Завет, среща 

между свети Симеон Богоприимец, който не ще вкуси смърт, докле не види 

Христа Спасителя – среща между него, зарадвания свише и Великия 

Богомладенец, Изкупителя на света, Княза на мира, изпълнението на 

пророчествата. 

Безброй поколения юдейски мъдреци, пророци, тълкуватели на закона и 

вещи в Свещеното Писание учители знаят и ожидат идещия Месия – 

Помазаника Княз, Който е обещан още след изгонването на праотците от рая. 

Месията е Онзи, Който ще смаже главата на змията, на древния човекоубиец – 

бащата на лъжата. Той ще освободи човешкия род от тиранията на греха и ще 

въведе човеците в Царството на вечната светлина и правда. 

И ето – след столетия очакване, като се изпълнява обещанието към 

древните старозаветни праведници, се ражда Богоотрокът, Давидовият Син, от 

утробата на царствена и бедна Девица, която Го носи в храма да бъде откупен. 

Защото още от дните на изхода на израилтяните от Египет, когато техните 

първородни са избавени от смъртта – още от онези дни всеки първороден е 

посвещаван Господу, ще рече – всяко момче, на 40-тия ден от рождението си, 

се представя в храма и майка му принася в жертва Богу агне. А бедните 

принасят в жертва гургулица или два гълъба. Затова и Майката Божия с 

Богомладенеца в ръце, съпроводена от праведния Йосиф, Обручника, комуто 

е поверена грижата за светото семейство – всички отиват в Йерусалимския 

храм. 

По Божие внушение там е дошъл грохналият от старост праведен Симеон, 

комуто Бог е разкрил, че ще види с очите си Спасителя. Тази велика милост му 

оказва Всевишният, а Симеон, вземайки на ръце малкия Иисус възкликва: 

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, смиром, защото очите ми видяха 

Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи – 

светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. 

Тези думи споменаваме на всяка вечерня, в края на деня. Защото 

благодарим Богу, че ни е дал за спасение още един ден от земния живот. 

Неописуема е радостта на пророчица Анна, Фануилова дъщеря, вдовица, 

пребиваваща в храма в пост и молитва. Тя също разпознава пророчески в 



новородения Давидов потомък обещания Спасител и гръмко възвестява, че 

краят на човешките мъки е дошъл. 

Защо обаче страдаме, ще попита някой, защо продължава злото в света? 

Защото, макар че Спасителят ни е освободил от робството на греха, смъртта и 

дявола, макар че кръщението ни в Троичния Бог умива първородния грях, Бог 

зачита нашата свободна воля. 

И точно по силата на тази наша свобода, ние продължаваме да грешим 

срещу Бога и срещу човеците. Грешим срещу собственото си тяло, което 

трябва да е храм на Светия Дух. Грешим като създаваме войни, конфликти, 

грешим като надзъртаме отвъд позволеното чрез генното инженерство с 

неговите страховити възможности, грешим като унищожаваме създадения за 

нас свят – нашата земя. Грешим като забравяме Бога. Грешим най-вече, когато 

отстъпваме от Бога, когато се борим с Бога, когато богохулстваме и 

целенасочено се борим срещу Божията истина. Грешим, когато възпитаваме  

децата в атеизъм или в кривоверие. Грешим най-вече, когато не се покайваме 

за нищо сторено. 

Грешат цели народи, греши и всеки човек. Дано да даде Господ време, да 

се покаем и освободим от бремето на нашите недъзи. Защото Спасителят е 

дошъл, раят е отворен, Изкуплението е осъществено, адът е съсипан, но Бог 

дълготърпеливо чака нашето обръщане. 

Божието благословение да е с всички, които в душите си копнеят за 

срещата със Светия Дух и Го призовават в молитва и трезвение, с всички, 

които със страх и трепет извършват делото на своето спасение. 

Честит и благословен празник! Амин! 

 

                                           2023 г. 


