
ПРОПОВЕД НА О.ИВАН НА 07.01.2012г. - ИВАНОВДЕН 

Боголюбиви християни, 
Нека да запазим още малко внимание, за да завършим както подобава на всеки 

празник със слово Господне. 
Днес, празнувайки Ивановден фактически ние продължаваме вчерашният голям 

Господски празник Богоявление. Мнозина говорят за този празник, но като история. 
А ние християните честваме този празник като наш празник, като празник на 
християните, които вярват в Този Бог и в Света Троица. Вчера, както подобава 
според Светите отци, се почете Богоявление, а днес - този, който е кръстил 
Единородния Син Божий- Йоан Кръстител. За това ето вижте нашата Андреевска 
икона, колко точно и ясно, категорично дава познание за празника вчера и днес. 

Йоан Кръстител е отказвал да извърши кръщение над Господа. Но поради това, 
че сам Христос го е приканил с думите „Нека да се изпълни всяка правда" , тогава 
Йоан се е съгласил да Го кръсти. 

Нашият фотос в ляво показва цяла година това славно събитие. И до днес и во 
веки тези Йордански води са осветени (не са чисти, а осветени от Господа). До като 
свят светува от р.Йордан до Мъртво море всички води са чисти, осветени Христови, 
Йордански води. Които всеки един от нас, ако има щастието, блаженството, да се 
потопи в тези води не става чист автоматично, но все пак влиянието на тези 
Йордански осветени води от Господа влияят върху нашата същност. Остава след 
това да водим добродетелен живот. 

Държа тълкуванието на Светото Евангелие от Матея. Ето днес какво трябва да чуем, 

за да се сбъдне реченото от прор.Исаиа, което казва: "земята Завулонова и 

земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Иордан, езическа Галилея, 

народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които 

седяха з страна и сянка смъртна, изгря светлина". 

Нарича евангелистът пътя крайморски защото минава край морето. Голямата 
светлина означава Евангелието. С него ще завърша след малко. Вие малко обръщате 
внимание ка евангелските разкази, като цяло говоря. Вие не се интересувате от това, 
какво Христос е изказал в Своето Евангелие, Благовестия . То е за нас, не е за 
друговерците. За това когато чувате Евангелие това означава благовестие, което 
Христос говори, не друг. И от тогава Иисус започна да проповядва, което сега, ние 
духовниците от Негово име извършваме на всяка служба. 

Ето от утре, неделя след Богоявление, започва нашата подготовка за 
тазгодишните Велики пости, Разпети петък и Възкресение Христово. От утре 
започва! Независимо, че ще ядем блажна храна. От утре нашата подготовка ще е 
насочена към Господа Бога, на Когото предстои да бъде хванат, арестуван, заловен, 
бит, оплюван, поруган, разпънат, погребан и възкръснал. И след това се Възнесъл. 
Ето, започва от утре - Неделята след Богоявление. И за това Господа е изчакал 
Неговият Пророк и предтеча да завърши своя земен живот на тридесет и няколко 
години и тогава Гой излиза като Син Човечески и Син Божий да проповядва Своето 
Си Евангелие. Не само Новият завет за човека, но и Своето Евангелие. И за това 
започва както преди няколко дни слушахме Йоановите думи „Покайте се, защото се 



приближи царството небесно". Ето утре ще го чуете това нещо :"Покайте се"- казва 
Христос, - „защото се приближи царството небесно". Ето, Царството небесно е 
Христос, самата личност. Понеже ние не сме видели небето, нямаме представа какво 
е това царство небесно имаме Иисус Христос със Своите икони. Той е пред нас, Той 
е за нас Царство небесно. Това е смисълът на днешния и утрешния ден. Защото 
когато някой живее на земята като ангел, той може да се нарече небесен жител. За 
това и за св.Йоан Рилски Чудотворец и за много други светии, да не ги споменавам 
сега, се казва и се пее „вие които в плът сте били човеци, но сте живели като ангели 
небесни". 

Накрая завършвам с най-важното за днес - и така царството небесно е във всеки 
един от нас ако живее според Евангелието. 

Опитвайте се, след като се покайвате, след като започвате подготовка за 
Великия пост да слушате или да четете редовно словото Божие - Евангелието. 

От неделя до събота, когато съм дежурен всеки ден аз по някакъв начин, било 
надълго, нашироко, било по-накратко според самия текст, обяснявам това Евангелие, 
с което днес завършвам. 

Слушайте, четете, размишлявайте върху Евангелието Христово. И така ще се 
спасите! Защото Сам Христос ще ни бъде съдия. Той ще ни съди, не някой друг. 
Затова Гой ще пита защо не сте чели и слушали Моето Евангелие. 

Моля ви се, ето днес сме 2012 г. след половин година в Лондон ще има 
олимпийски игри. Огънят ще бъде запален от Гърция, там където е Олимп .Какъв ти 
Олимп - да не е бог Олимп? Олимпийски богове, огънят, за да отиде в Лондон ще 
бъде запален в Гърция при олимпийските богове и тогава ще го принасят до Лондон. 
Представете си ние християните в каква ситуация сме поставени. Едва ли не да 
тачим олимпийските богове. А това предстои, след 4 години това си е процедура. Но 
внимавайте! Не се увличайте в такива човешки измишльотини. Всичко това е далеч 
от Христа, защото Той е Богът за нас. Няма олимпийски богове. Сега половин 
година ще ни набиват в ушите и ще ни показват как запалили огъня. 

Аз се стремя да ви покажа, че няма олимпийски богове, та ако ще да палят 
всякакви огньове. 

Защо не отидат в Йерусалим да запалят великият огън, на Великата събота? 
Защо от него не запалят в тази година, в която има олимпиада? 

Следователно ние хем тачим Великата събота и невеществения огън Христов в 
Йерусалим, хем се опитваме и ние да се правим като граждани - езичници и да 
почитаме олимпийските богове. Защото това е огън. Огън се носи вследствие ( не 
смея да го кажа на какво). Как да го кажа пред Иисус Христос? Не ви ли е малко 
неудобно като почитате някакви си олимпийски богове, а същевременно сте 
християни, започвате да постите и да се причестявате. Не става така! 

Тази седмица най- похулените професионалисти бяха духовниците. Най-много 
хулиха тази седмица духовниците, независимо кой от какъв ранг е. Но Христос е 
казал „Ако мене гониха и вас ще гонят, ако Моето слово спазиха, и вашето ще 
спазят" . Така че ние , независимо кой с какво ни хули и поругава сме си християни. 
И никой не може да ни отлъчи от любовта Божия, Комуто да бъде славата во веки 
веков. Амин. 


