Проповед на Неделя пета след Петдесетница
Братя и сестри,
Днешното литургийно евангелско четиво ни разказва за спасението на
двама бесновати, изцелени от нашия Господ Иисус Христос. Ужасени сме
като чуваме как бесовете викат: „Какво имаш Ти с нас Иисусе, Сине
Божий? Дошъл Си да ни мъчиш преди време?“ Защото лукавите духове
знаят, че тяхната отсъда е неизбежна, знаят,че ще свършат в огненото
езеро. Затова са тъй безпощадни към нас, хората, и към цялото творение.
Злите духове не могат да се примирят, че ние - слаби телесни същества,
ние - грехопадналите, измъчени, заблудени, можем да бъдем спасени,
защото Бог ни обича, обича ни като чеда, макар и непослушни, стига само
да призовем Неговото Име.
Ние сме много по-различни от тези бесновати, чиято обсебеност е
видна за всички. Защото ние пък сме обиталище на страсти и душевни
недъзи, от които трябва да молим коленопреклонно да се отървем. Да се
спасим от беса на завистта, беса на осъждането и злобата, нерадението и
духовната леност, омразата и гнева. Ето колко много бесове отхранваме
ние, макар външно да не приличаме на бесноватите от евангелския разказ.
Но носейки всички тези недъзи, не ще влезем в Царството Небесно. Не
ще се сподобим с Небесния чертог. Не ще постигнем смисъла на нашето
истинско предназначение – да придобием подобието Божие.
Затова да молим Господ да ни спаси, съзнавайки греховните си
слабости, да не се считаме за безгрешни и праведни, а да искаме да съзрем
истинските си ужасни недостатъци. Да се покаем за тях и да започнем с
непобедимата сила на Божията благодат битката на нашия живот –
отвоюването на Небесното ни жилище.
Затова и земната Църква е наречена войнстваща Църква, а Небесната –
тържествуваща Църква.
Църквата е една единствена, неин Глава е Христос, но в земната си част
тя е войнстваща, точно защото воюва срещу поднебесните духове на
злобата.
И по-точно Бог воюва срещу тях, трябва само ние да потърсим Божията
помощ и закрила.
Божието благословение да е с всички вас, по молитвите на Майката
Божия – нашата най-силна застъпница пред Божия престол. Амин!
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