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† Неделя пред Въздвижение. Рождество на Пресвета
Богородица
Евангелие Йоан 3:13-17
Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син
Човеческий, Който пребъдва на небето. И както Моисей издигна
змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий,
та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот
вечен. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя
Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а
да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света,
за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.
Из посланието на свети Апостол Павел до Галатяни (6:11-18)

Вижте, колко много ви написах с ръката си. Тия, които искат да
се нравят по плът, те ви принуждават да се обрязвате, само за
да не бъдат гонени за кръста Христов; защото и ония, които се
обрязват, сами не пазят закона, а искат вие да се обрязвате, за
да се похвалят с вашата плът; а мене да ми не дава Господ да
се хваля, освен с кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез
който за мене светът е разпнат, и аз за света. Защото в Христа
Иисуса нито обрязването има някаква сила, нито
необрязването, а новата твар. На ония, които постъпват по това
правило, нека бъде мир и милост - тям и на Израиля Божий.
Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си
раните на Господа Иисуса. Благодатта на Господа нашего
Иисуса Христа да бъде с вашия дух, братя. Амин
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Енорийският лист се изготвя от екипа на сайта „Добротолюбие” и е в
помощ на всички енорийски свещеници и храмове в диоцеза на БПЦ-БП.
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Проповед на Български патриарх Н е о ф и т
"Твоето рождение, Богородице Дево, радост възвести
на цялата вселена, защото от тебе възсия Слънцето на
правдата, Христос, нашият Бог".
Ваши Преосвещенства,
Ваши Високопреподобия,
Досточтими отци, обични в Господа, братя и сестри,
Не е случайно, че първият
голям празник от Новата църковна
година е именно Рождеството на
Пресветата и Пречиста Божия
Майка! На тази, която с появата си
сред нас направи възможно и
Въплъщението на Божия Син,
поставило началото на нашето
спасение.
Боговъплъщението,
настъпилата с него благоприятна
Господня година (Лука. 4:19) и
отворените двери на Божието
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Проповед

царство не биха били възможни, без да я има тази, която
достойно да участва в откриването на „тайната, скривана от
векове в Бога” (Еф. 3:9). „Ето рабинята Господня!” (Лука. 1:38).
Архангелът, благовестил на Дева Мария за Въплъщението на
Господ Иисус Христос, е същият, който някога благовестил и на
нейните родители,
светите Йоаким и Анна, за зачатието на тяхната дългоочаквана
рожба. Такъв бил Божият план за премахване „клетвата на
закона” (Гал. 3:13) и за поставяне началото на нашето спасение.
Защото без този свят и съвършен плод на човешкия род, както
Църквата възпява Божията майка, без нейната лична готовност
и желание да участва в тайната на Божието домостроителство,
нямаше да бъде възможно и Въплъщението на нашия Господ и
Спасител Иисус Христос!
Като почита с особена тържественост рождението на
Божията майка, Църквата в началото на всеки индикт, на всяка
Нова църковна година, подчертава именно факта на човешкото
участие в делото на спасението. В образа на Пресвета
Богородица Църквата вижда не само Божията избраница, но и
онази, която сам човешкият род бе подготвил за срещата ѝ с
Бога – плод от хилядолетните молитви и усилия за
усъвършенстване на падналото в грях човечество. В това е и
дълбокият смисъл на днешния празник и това е, което
празнуваме днес – възможността на човешкия род, на всеки
един от нас, да върви по пътя на богоуподобяването, до
„пълната възраст на Христовото съвършенство” (Еф. 4:13). И си
припомняме, че човекът е призван не само да очаква по
благодат даруваните му Божии блага, но и да изяви своето
Богоподобие в истинско Божие съработничество – като активен
участник в голямото богочовешко дело на обновяването на
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творението, до настъпването на новото небе и новата
земя, до слизането на новия и свят небесен Йерусалим (Откр.
21:1)
В този ден пред нас е образът и примерът на светите
праотци Йоаким и Анна, и на Божията майка - най-свидната
рожба на човешкия род. Ден за радост и преклонение пред
величието на Божия промисъл, но и пред подвига на всички
наши предци, които с праведния си живот са намирали
благодат у Бога (Лука. 1:30). Та не само са достигали до
обожението, но
и са получавали правото и да ходатайстват за всички нас пред
Божия престол. Първа сред всички тях е нашата славна и
всехвална Владичица, Пресвета Богородица, тази, която е „попочитана от херувимите и несравнено по-славна от
серафимите, … същинска Богородица”!
Затова нека и ние днес, заедно с цялата Църква, отново
въздигнем молитвата си към Пресветата Дева:
Непосрамваща застъпнице на християните, неизменна
ходатайко пред Твореца, не пренебрегвай молитвените
гласове на грешните, но като блага, притечи се да помогнеш на
нас, които с вяра ти викаме: Богородице, всегдашна наша
застъпнице, побързай с молитвата си и се отзови на молбите
на ония, които те почитат!
Честит и благословен празник на всички!

