
Благовещение на Пресвета Богородица

Тропар, глас 4:  Днес е начало на нашето спасение и явяване тайната от вечност:  
Синът  Божи,  Син  на  Дева  става,  и  Гавриил  благодатта  благовества,   
затова и ние с него викаме на Богородица: Радвай се благодатна, Господ е с тебе!

Кондак,  глас  8:  На  Тебе,  бранната  воевода,  след  като  се  избавихме  от  злини,  
ние твоите раби, Богородице, записваме победни песни, но и като имаща непобедима
сила,  благодарствени,  от  всякаква  беди  освободи  ни,  за  да  ти  зовем:  радвай  се,
Невесто неневестна. 

Из  Акатист  на  св.  Богородица:  Радвай  се  ти,  която  събра  в  едно
противоположното; радвай се ти, която съчета девството и раждането! Радвай се
ти, чрез която се прости престъплението; радвай се ти, чрез която се отвори раят!
Радвай  се,  ключ,  на  Христовото  царство;  радвай  се  надеждо  на  вечните  блага!
Радвай се, Невесто неневестна! 

Възлюбени в Господа братя и сестри,

мислите ни от няколко седмици са обзети само с една тема, а именно пандемията от
корона вирус. Много често, бързайки да чуем сутришните актуални новини по темата
забравяме да отворим църковния календар и да погледнем, какъв празник е днес.  В
забързаното  ежедневие  и  улисани  от  броя  на  предстоящите  ни  задачи  в  дневния
календар, често пропускаме да отбележим събитията от вечния календар и забравяме,
че те са много по-важни и стойности от другите. 

Би трябвало на днешния ден да се забързаме и чуем ангелския поздрав: „Радвай се,
благодатна…“.  Защото днес имаме най-голяма нужда от този радостен поздрав. Днес
Светата Христова църква празнува благовестието на Архангел Гавриил към Светата
Дева Мария, че тя ще стане Богородителка на обещания и очакван Спасител на цялото
човечество.  В  днешния  ден  християните  възпоменават  и  празнуват  с  радост  това
събитие за което свидетелствува свети евангелист Лука.

"А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име
Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Иосиф, от дома Давидов; а името



на  девицата беше  Мариам.  Ангелът  влезе  при  нея  и  рече:  радвай  се,  благодатна!
Господ е с тебе; благословена си ти между жените." Лука 1:26-28 

Ангелът се явил при пресветата Дева и казал: "Радвай се, благодатна! Благословена си
ти между жените!" Светата  Дева се смутила от тия неочаквани думи. Но ангелът
продължил: "Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще
заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се
нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще
царува над дома Яковов навеки, и царството Му не ще има край." 

"Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?"- попитала светата Дева. Ангелът й
отговорил:  "Дух Светий ще слезе  върху тебе и силата на Всевишния ще те осени.
Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий." 

Нека  и  ние,  братя  и  сестри,  с  благоговение  си  спомним  за  това  чудно  събитие  и
помолим  многомилостивия  Бог  да  ни  даде  и  ние  да  изпитаме  поне  част  от  тази
благодатнa и неописуема радост! Това може да стане само, ако ние имаме упование в
Бога и надежда в неговото справедливо и спасително отсъждане. Нека поне на днешния
ден загърбим останалите събития и се пренесем в скромния, но изпълнен с благодат
дом на светата Дева Мария.

Братя  и  сестри,  поздравявам  Ви  с  днешния  радостен  празник  и  измолвам Божието
благословение и Hеговата милост да бъдат с Вас и Вашите близки. 

Свещеноиконом Недялко Калинов
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