Проповед в деня на пренасяне мощите на свети Йоан
Рилски Чудотворец от Търново в Рилския манастир
Братя и сестри,
В деня, когато почитаме светите безсребреници и чудотворци Козма и
Дамян от Рим, в същия ден се радваме духовно с още един пресветъл празник, а
именно пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски от Търново в Рилския
манастир.
Още от дните на Второто българско царство, от 1195 година, мощите на
свети Йоан Рилски са били пренесени в столицата Търново, прославила се не
само като престолен град, но и като значим духовен център. Тук са се покоили
мощите на света Петка, света Филотея и свети Йоан Рилски цели столетия.
Свети Патриарх Евтимий написва и великолепни жития за светиите, чиито
мощи са благоукрасявали столицата.
Но в дните на османското нашествие Търново пада, а Рилският манастир е
разрушен. По молба на трима монаси, поискали разрешение от султан Мехмед II,
чрез ходатайството на неговата майка Мария, благочестивата българска
християнка, омъжена в султанския двор, мощите на най-известния сред
българските светии са пренесени през 1469 година от Търново в Рилската обител,
която отново била възстановена. Това е небивало тържество на тази
многострадална земя, опустошена от чумата и османското нашествие.
По Божия воля мощите на свети Йоан Рилски остават в основания от него
манастир и до днес. Да благодарим Богу за тая милост, защото мощите на много
български светии се покоят днес в други страни.
Да благодарим Богу, че великият застъпник на нашия народ, оставил своя
безценен „Завет“, е благоволил да е сред нас чрез своите мощи, които са извор на
чудеса и изцеление и до днес.
И да помним, че свети Йоан Рилски съветва своите духовни чада и нас,
наследниците на православното верую, с думите:
„Пазете свято православната си вяра!“
Дали я пазим обаче? Дали изобщо я познаваме? Смеем ли да се наречем
православни ние, които сме кръстени с апостолската вяра и сме плът и кръв от
рода на угодилия Богу свети Йоан Чудотворец? Можем ли да оправдаем своето
невежество по въпросите на вярата?

Бог да се смили над нас и да ни помилва - да имаме разум Христов, да
отхвърлим всяка заблуда, тъй модерна сега, да отхвърлим лъжеученията, които
ни заливат от екрана и в ежедневието. Да отхвърлим идеите за прераждане, за
йога, за окултна мистика, за алтернативни учения, за вяра в думите на Ванга или
Стойна, или който и да е друг мним авторитет в духовното поле.
Братя и сестри, нека се постараем да следваме думите, които ни завеща
свети Йоан Рилски – да пазим светата православна вяра!
Амин!
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