Проповед на Неделя след Рождество. Стефановден
Братя и сестри,
В Неделята, следваща Рождението в плът на нашия Спасител и Господ
Иисус Христос, Църквата възпоменава и още значими събития, последвали
чудото на Боговъплъщението. Свети евангелист Матей разказва за бягството на
Светата Дева и Божествения Младенец в Египет – бягство, което е осъществено
по съвет на ангел небесен към правения Йосиф. И чухме, че пак ангел след
смъртта на злия цар се явява отново на Йосиф и го подтиква да вземе
Младенеца и Майка Му и да се върне в Израилевата земя.
Междувременно във Витлеем и околностите му се проливат потоци
невинна кръв. Защото Ирод – цар, известен в историята като убиец на жена си ,
трима от синовете си и на други свои близки, същият Ирод заповядва да убият
всички малки дечица, с надеждата да унищожи Царя на царете, Който уж един
ден ще му отнеме престола. Смята се, че в тази кървава сеч – не война срещу
воини, не сражение срещу неприятели с оръжия, а заколение на бебета и
кърмачета, смята се, че в нея са погинали 14 000 младенци. Църквата почита
паметта на невинните жертви на Иродовия гняв на 29 декември. В онези дни
жените са раждали често, а децата са с малка разлика във възрастта, в онези дни
във Витлеем е имало майки, загубили повече от едно дете.
Витлеемските младенци се нареждат сред първите мъченици на Христовата
Църква. Както знаем, сред раннохристиянските мъченици е Кръстителят
Христов, както и днес честваният архидякон Стефан, наречен първомъченик,
защото пръв сред християнската община след Възнесението на Спасителя е
удостоен с мъченическа смърт.
Блестящ венец е отреден във вечния живот за мъчениците! Защото земните
им мъки тъй или иначе са ограничени във времето, а за тия мъки – за
изповядването на Христовата вяра са удостоени с неизказаното блаженство на
Небесното Царство, което нито ухо е чувало, нито око е виждало.
Колкото и жестоки да са мъките им, нека не забравяме, че те са избрали
добрия дял, който няма да им се отнеме. От книгата „Деяния на светите
апостоли“ в Новия Завет знаем за архидякон Стефан – как служи праведно на
Бога, изпълнен с вяра и Дух Свети, как е избран за дякон – един от седемте
дякони, служещи на християните в общината. Свети Лука, авторът на книга
„Деяния“, съобщава, че Стефан е извършвал големи чудеса сред народа.
Наклеветен, че хули Мойсеевия закон, след убедителна защитна реч, в която
излага изпълнението на пророчествата от Стария Завет- изпълнение,
осъществено в Иисуса Христа, архидякон Стефан е извлечен вън от града и убит

с камъни от озверялото множество юдеи, които преди време избиха пратените
от Бога пророци и не се посвениха да разпънат на кръст и Самия Син Божий.
Но както Христос предсмъртно се моли: „Господи, прости им, те не
знаят какво вършат“, както Христос се моли за убийците си, тъй и Стефан –
добрият дякон, чието лице сияе в божествена светлина, умолява Бога: „Господи,
не им зачитай тоя грях“. Ето това е същината на нашата вяра – опрощението
към всички, прошката, която покрива и най-страшните обиди и прегрешения,
молитвата за врага, за онзи, който иска смъртта ни.
Да даде Господ да се смекчат сърцата ни, та да не изповядваме
християнството само на думи, а действително да се роди прошка в прочистено
от покаяние сърце. Амин!
Честито Рождество Христово!
Божието благословение да е с всички вас. Честито на всички именици,
носещи името на прославения архидякон Стефан, увенчан с божествена слава,
така както гласи името му.
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