Въведение Богородично – денят на християнското
семейство
Защо Въведение Богородично е ден на християнското семейство? Какво
значи да си християнин във все по-оскъдяващото на благочестие време?
Какво изобщо е да си семеен, без да си венчан, което вече е твърдо правило
на двойките „на семейни начала“? Не е ли християнството средновековна
одежда, която събира прах в килера, наред с кукерските ни костюми и някоя
носия? Животът ни - живот на християни ли е?
Кое е християнското семейство? - Това е семейството, изповядващо
Христа с дух и истина, семейството с обща молитва на трапезата, с икони и
горящо кандило, с възпоменаване на смисъла на празника! Колцина са тези,
които се черкуват и причастяват в този ден заедно с децата си?
Светите богоотци Йоаким и Анна дават невръстната младенка Мария в
храма, а ние трябва да поведем децата към храма, да съпреживеят общата
молитва, да усетят Божието присъствие там. Можем ли да ги изтръгнем от
таблетите и телефоните, за да дойдат на църква?
Къде сме самите ние, обредовите християни, тъй нежелаещи да вникнат
в скритите смисли на църковните символи? Не е ли изтъркано оправданието,
че сме живели в безбожническо време? Никога не е късно да сме с Христа.
Нали Той помилва и дошлите в единадесетия час!
Самите ние дали сме „въведени“ действително в храма на вярата или
просто отиваме да запалим свещ както ни е научила някоя наша набожна
баба, която отдавна вече е покойница?
А смеем ли да идем в храм сега, когато мнозина се отдръпнаха от страх
пред коварната и прилепчива болест? Да не би (о, ужас) да се страхуваме и от
приобщаване със Светите Тайни, което е капан и примка за мнозина?
Къде сме днес, в деня на християнското семейство? Ще ни покрие ли
Майката Божия със Своя омофор, ще се застъпва ли за нас, окаяните, съвсем
объркани и загубили духовни сили днешни християни? Или наистина солта
губи силата си …
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