Проповед на деня на света великомъченица Неделя
Братя и сестри,
Някои християни - хора в плът и кръв, подобни на нас хора в света, със своите
предпочитания, навици, светоглед, са просияли като слънца в невечерния ден на
Божието Царство. Те са потъпкали демонските козни, отрекли са се от всяко земно
благо заради Христа и са проляли кръвта си за Господа. Ето това са мъчениците, които
са толкова високо в небесната йерархия, че дори с очите на душата ни е трудно да се
издигнем в такава шеметна височина. Облечени в белите дрехи на невинността,
оплискани в кръв, те предстоят пред Божия престол - така ги описва свети Йоан
Богослов в книгата "Откровение". Сред тях е днес честваната мъченица Неделя,
сподобила се с мъченически венец в дните на страшното гонение на император
Диоклетиан. Знатният й произход и голямата й красота не я съблазнили за женитба и
светски живот. Тя отказала брака, защото била невеста Христова. Не е криела, че е
християнка.
Един обиден от отказа й младеж веднага докладва на императора, който е
известен с голямата си омраза в преследването на християните. Точно по негово време
Църквата дава стотици мъченици. Изглежда всичко това става в Никомидия, Мала
Азия, където римските императори са имали резиденция.
Родителите на света Неделя веднага са заточени на о. Митилин, където се
сподобяват с мъченическа кончина, а самата девойка претърпява ужасни мъчения за
Христа. Тя е удостоена с божествено видение - Сам Христос й се явява в тъмницата и
изцелява раните й. Минути преди да бъде посечена с меч, тя кротко издъхва с молитва
на уста. Това става през 289 година.
Ние сме дълбоко свързани с почитта към тази дивна Божия угодница. Повече от
век нейните мощи се покоят в столицата на Второто българско царство, където
благочестивите царе от династията на Асеневци боголюбиво събират мощи на светии,
та Търново е станал истински богохраним град. В Търново са били мощите и на свети
Йоан Рилски, света Петка Епиватска, света Филотея Търновска, а също и на света
Неделя. Тези светци са навеки свързани с нашия народ и са сътворили чрез своите
мощи дивни чудеса в нашата земя.
Свети патриарх Евтимий ни е оставил прекрасно житие на великомъченицата.
Поколения наред българи тачат светлата й памет и се молят за нейното
застъпничество. Доказателство за това благоговейно отношение са широко
разпространените имена Недялка, Неделина, Делчо, които говорят колко много
нашият народ е скрепен с духовна връзка с прославената, великата Неделя (или
Кириакия, както е името й на гръцки).
По нейните молитви Бог да ни укрепява, вразумява и съхранява.
Честит празник! Честито на всички именици!
Божието благословение да е с всички вас! Амин!
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