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Матей 19:16-26

И ето, един момък се доближи и Му рече: Учителю благий, какво
добро да сторя, за да имам живот вечен?
А Той му отговори: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен
един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.
Казва Му: Кои? А Иисус рече: Не убивай, не прелюбодействувай,
не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си; обичай
ближния си като себе си.
Момъкът Му казва: Всичко това съм опазил от младини; какво още
ми не достига?
Иисус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота
си, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето; па дойди и
върви след Мене.
Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много
имот.
А Иисус рече на учениците Си: Истина ви казвам, богат мъчно ще
влезе в царството небесно, и още ви казвам: по-лесно е камила да мине
през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.
Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха:
Кой тогава може да се спаси?
А Иисус, като погледна, рече им: За човеците това е невъзможно,
ала за Бога всичко е възможно.

В името на Отца и Сина и Светия Дух!
„Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на
сиромаси, и ще имаш съкровище на небето“
Братя и сестри,
Днешното литургийно евангелие е разказ за пътя към
богоподобието, пътя към съвършенството.
Макар и опазил всички Божии заповеди – не е блудствал, не е убил,
не е крал, почитал е родителите си, богатият младеж осъзнава, че нещо не

му достига. Разбира, че е далеч от бленуваното Божие царство, макар от
младини да е старателен в избягването на смъртни грехове.
Ето – той дори е обичал ближния като себе си.
Изглежда сякаш нищо не го дели от спечелването на безценния
бисер – добро жилище във вечната обител.
Обаче Христос, Всевиждащият Богочовек, знае тайната язва в
сърцето на младежа. А тази тайна язва е сребролюбието.
Богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. Но знаем – митарят
Матей е оставил всичкия си имот и е последвал Христа, повикан от Него.
Какво пречи на богатия момък да постъпи като бившия митар
Матей и както другите апостоли?
Мнозина християни могат да мечтаят да са лично повикани от
Христа.
Но да внимаваме над себе си! Да не се окаже, че от младини сме се
опазили от тежки грехове, а невидимият недъг на сребролюбието или на
някоя друга немощ да разяжда душата ни.
И да си тръгнем нажалени от Христа, защото сме привързани към
имота си или нещо друго земно.
Защото знаем от историята – не са малко тия, които са се отричали
от Христа, за да спестят данъци или да добият добро социално
положение, както във времената на исляма.
Да не предадем Христа, заради някоя наша непреодолима страст –
колко тъжно ще е всичко това за нашия ангел и за Майката Божия и за
целия небесен свят, които се радват и за една спасена душа.
Да внимаваме над себе си – кое е това, което не ни достига и с
молитва и духовен труд, с напътствията на изповедника ни, да се борим с
нашата немощ.
И преди всичко да призоваваме Божията помощ в тази битка,
защото невъзможното за човеците е възможно за Бога.
Божието благословение да е с всички вас, по молитвите на
Богоматер и на днес чествания прославен мъченик Фанурий. Амин!

