Проповед на Неделя 11-та след Петдесетница
Братя и сестри,
Чухме днешното литургийно евангелско четиво според евангелист
Матей. Това е Господнята притча, в която Спасителят описва бъдещия Съд
над човеците, онагледявайки го с отношенията между длъжник и господар.
Царят в притчата е Господ Бог, разчистването на сметки със слугите е
Божият Съд над всички нас. Длъжникът с големия дълг изобразява целия
човешки род от Адам до Христос. Изобразява също и всеки човек, всеки
грешник. Такива длъжници сме и всички ние.
Онзи, който няма с какво да разплати е продаден заедно с жена, деца и
имот, както са правили в древност – ще рече предаден е на вечни мъки.
И човечеството преди Христа не е имало с какво да заплати дълга си, а
това е прародителският грях, който се предава на всички човеци.
Слугата, който пада на колене и се кае, изобразява всички каещи се
грешници, на които Христос прощава греховете.
И както Господ е милостив към нас и ни прощава, така и ние трябва да
сме милостиви към онези, които са съгрешили против нас. Защото, ако не
простим, и Господ не ще ни прости. Да прощаваме докле е време, за да не се
уподобим на немилостивия длъжник от притчата. Защото чухме колко зле
свърши той. Така и всички ние, които не простим искрено на ближния, без да
таим злост, омраза, завист, без да се наскърбим от успехите на враговете си,
без да храним дори и сянка от неприязън към тях, ако не простим тъй, няма
да влезем в Царството Небесно.
Братя и сестри, да не вкоравяваме сърцата си, настоявайки на своето,
Да въстанем срещу себелюбието и гордостта си, които винаги ни изкарват
онеправдани, праведни и почтени. Защото при всички случаи сме оскърбили
със своите грехове Господ много повече, отколкото оскърбленията, които
сме понесли.
Господ да ни вразумява и наставлява, да ни облагодати и умъдри по
молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица, закрилница на
християнския род.
Божието благословение да е с всички вас! Амин!
2020 г.

