Проповед на Неделя на светите Мироносици
В светлите дни след Пасха възпоменаваме чудните събития, случили се след Христовото
Разпятие. Миналата неделя преживяхме заедно с Тома радостното уверение във
Възкресението на Спасителя и за нас, гледащите с очите на вярата и осезаващите със сърце и
дух, Възкръсналият Христос е винаги близо – сега, както и тогава, в телесен вид, от плът и
кръв, в Светата Чаша, в Светото Причастие. Всеки път когато се причастяваме, ние се
докосваме и приемаме Самия Спасител и Божията благодат заживява в нас. Нека да й дадем
възможност да се разгори като истински светилник, сияещ в глинен съд.
Днес, чухте от евангелското четиво, възпоменаваме жените мироносици – Мария
Магдалина, Мария Клеопова, наречена Иосиева, по името на своя син Иосия, Саломия –
майката на Зеведеевите братя, всички тези тъй предани и възлюбили Господа ученички и
следовнички, които още в мрак са потеглили към Гроба Господен, за да помажат увитото в
плащаница, предадено на гробен покой тяло на Спасителя.
Знаем, те няма да зърнат в гроба Вечноживия Син Божий. Но тяхната преданост, тяхната
обич и вярност са пример за всички нас. Те – жените мироносици, заедно с Майката Божия,
бяха и под кръста Христов до сетния миг от земния път на Спасителя.
Ето и сега – те бързат, без страх от юдейската омраза и вероятни последици за тях, като
Христови ученици. Бързат към гроба, който ще заварят празен. Бързат, за да отдадат почит
на Богочовека, на любимия Учител и Наставник. Тяхната любов е съвършена, както казва
свети Йоан Богослов, в тази любов страх няма.
Ето - воден от тази любов е и свети Йоан, любимият ученик, който остана заедно с
жените в предсмъртните мигове на разпятието.
Днешният ден е истински празник на вярващата жена, защото на 8 март е празник на
жените. Майките празнуват на Благовещение, а вярващите жени, чийто идеал са
мироносиците – на днешния ден. Идеалът на християнката е жената мироносица, онази,
която обича и без страх от поругание, омраза, преследване, показва своята обич към Христос.
Да даде Бог да бъде изпълнен този пример на благочестие за всяка вярваща жена - да
възлюби Бог и Църквата, точно в дните на гонения и отстъпления. Жени мироносици са и
всички ония възрастни жени в десетилетията на комунизма, които останаха в църквата сами,
под прицела на обществената присъда. Можем да сме сигурни, че Бог им е въздал за
дръзновението.
Затова да възлюбим Христа, без да се смущаваме как изглеждаме в очите на обществото,
защото нашето общество е християнско само на думи. Нашият народ е вярващ, но не е
църковен, и не познава в дълбина истините на православието.
Видяхме как епископите ни защититиха вярата, като не участваха в обща икуменическа
молитва с папата, мюсюлманите и други вероизповедания. Те бяха твърде хулени за това, че
не угодиха на човеци, а следваха Христовото учение, което ни забранява молитвено общение
с еретици, инославни и отпаднали от вярата. В днешно време под знака на мира,
съглашателството и добрите уж намерения се разпространяват пипалата на тревожна
тенденция – ерестта на икуменизма – учението за единение на всички църкви и религии.
Нека знаем, че това не е редно, не е възможно и е нечестиво. Защото не се търси
просвещение на заблудените и отпадналите, а се търси размиване на Христовата истина,
осквернение на мистическото тяло на Църквата, тоест нейния богослужебен живот, цели се
фронта на лъжата смело да навлезе и помрачи светлината, която древната наша Църква носи
от апостолско време.

Ние видяхме, че въпреки натиска на общественото мнение и институциите, епископите
не допуснаха молитвено общение с главата на отпадналата преди векове западна общност.
Живеем в лукави времена, но да се молим църковните водачи да имат смелостта и
дръзновението да устояват истината, а и самите ние никога да не падаме в отстъпление. А
отстъплението е многолико, ако допускаме за верни идеите за прераждане, ако се занимаваме
с астрология, баене, леене на куршум, езически суеверия от всякакъв вид, източни бойни
изкуства, йога, алтернативна медицина. Ето колко е многолико отстъплението.
Да не бъдем отстъпници на Христа, и да не предаваме Христовата истина, защото който
е познал Истината, а търси нещо друго, очевидно е, че търси лъжата.
Божието благословение да е с всички вас. Амин!
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