Проповед на Неделя преди Богоявление
Братя и сестри,
Чухме началото на евангелието според свети евангелист Марк, близкия
съратник на свети апостол Петър, предал точно неговия разказ за всички
събития, свързани с живота в плът на Богочовека Христос.
Свети Йоан Кръстител – Предтечата, Предвъзвестителят на Месия, на
Избраника Божий, е предсказан от пророците. Неговият глас е глас на викащ
в пустинята, както пише пророк Исая, като под пустиня в мистически смисъл
се подразбира еврейската синагога, опустяла за доброто и нечула и
неразбрала величавото събитие, за което се готви със столетия, а именно идването на Месия.
Както знаем, еврейското название „Месия“ се превежда с „Христос“.
Месията – Христос дойде, ангелът, който приготви Неговия път огласи, че
Идещият е Агнецът Божий, Спасителят на света, Който ще ни кръсти с Дух
Светий.
Ето това Кръщение, не само с вода, не само покайно, както беше
Йоановото, това Кръщение го имаме всички ние. И с Миропомазанието,
получили печата на дара на Светия Дух, с Миропомазанието ние вече
ставаме членове на Христовата Църква, готови да възпламеним пламъка на
благодатта в нашите духовни съсъди.
Велика е силата на Кръщението в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Тази кръщенска благодат покрива от бесовски нападения, покрива и запазва в
деня на Страшния Христов Съд, покълва в нас, за да възрастнем в доброто до
пълната възраст на Христовото съвършенство, тя е нашата брачна одежда,
която за съжаление е опетнена с множество грехове, неочистени в покаяние.
Точно кръщелната благодат е истинският извор на вечната райска радост и
блаженство, както пише свети Серафим Софийски чудотворец.
А колко тъжно, колко жалко, че не разбираме и не оценяваме безценното
съкровище – нашето кръщение, и колко грехове сторваме, макар и по
незнание, след кръщението си. И твърде често опетняваме бялата кръщелна
одежда. Защото в бяло са обличали новопокръстените на Пасха и те са
носили бялата кръщелна одежда цели осем дни.
Братя и сестри, да залягаме повече за разбиране и проумяване на
висините и дълбинните смисли на нашата вяра. Защото тази вяра, разкрита в
Свещеното Писание и Свещеното Предание, не е човешко творение, а е
небесен дар. Тайнствата на Църквата са небесни дарове, спуснати на земята
чрез животрептящата сила на Светия Дух. А първото сред Тайнствата, което

ни отваря дверите на Църквата, е Светото Кръщение. Дали ще пожелаем да
навлезем обаче в същината на своята вяра, зависи най-вече от нас. Защото
навлизането не е само посещение в храма да запалим свещ, боядисване на
яйца и готвене на определен вид ястия за някой празник. Отвъд това, отвъд
обреда има символичен, мистически смисъл, както и във всяка богослужебна
молитва. И ако проявим интерес, ни чака обещания път, изречен с
Господските слова: „Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез
тях да имате живот вечен“. Ние не сме сами, на този път ни водят светите
отци и църковни учители, просияли отдавна в Небесното Царство, нека почесто да четем техните писания.
А Бог ще ни умъдри и вразуми, ще ни облагодати по тесния път на
спасението. Защото Сам Христос каза: „Без Мене не можете да вършите
нищо“.
Божието благословение да е с всички вас. Амин!
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