Проповед на Игнажден
Братя и сестри,
В дните, предшестващи Рождество Христово, Църквата ни услажда с
духовно честване на прославен свещеномъченик. Днес поменаваме свети
Игнатий, епископ Антиохийски, известен като Богоносец. Църквата му
присъжда това име, защото той е онова дете, което Христос е прегърнал и
вдигнал сред апостолите, спорещи кой е по-голям в Царството Небесно. Като
показва на всички детето, Христос казва незабравимите слова „Ако не се
обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно“.
Това дете, прегърнато от Богочовека, е свети Игнатий, станал ученик на
свети Йоан Богослов и епископ на Антиохия, където за първи път наричат
последователите на Спасителя християни.
С апостолска ревност и труд свети Игнатий проповядва Божието слово и
наставлява своето словесно стадо.
А в преклонна възраст, в дните на император Траян, който е убеден
езичник, свети Игнатий е призован към мъченическа смърт.
Изпратен за Рим по море, за да срещне смъртта на Колизеума, свети
Инатий утешава християните в градовете, където спира корабът. Той ги
наставлява и чрез своите послания, от които са запазени седем писма. Те ни
представят живия дух на апостолската църква и пламенната вяра на
богоносния светия, чийто дял е Самият Христос.
Свети Игнатий е разкъсан на арената от гладни лъвове, както често се е
случвало тогава в дни на гонения. Често вярващи, които не предават Христа,
са удостоени точно с такава мъченическа кончина.
Така е било в дните, когато езичеството е нападало Църквата отвън – чрез
насилия и гонения.
Днес няма открито гонение срещу вярващите. Слава Богу, в миналото са
останали времената, когато хората са се боели да отидат на църква, за да не
загубят работата си или да не попаднат под ударите на атеистичната
държавна власт.
Днес враговете на Христа воюват по друг начин. Неистината се опитва да
заеме място на истината, светският дух навлиза в Църквата, а компромисите с
вярата стават все повече.
Сякаш нищо не носим от духа на прославените мъченици, от духа на свети
Игнатий и древните изповедници на вярата.
И не само, че сме слаби – духом и телом, но и сме объркани,
дезориентирани, подлъгани, лишени от яснота какво се случва в нашето
бездуховно време.

Със сърцата си усещаме, че живеем в свят с глобални промени, които се
стоварват върху нас под мотото на абстрактно добро и правда, а всъщност
примката вече се спуска по земното лице.
Единственото, което ни остава е молитвата към Господ, Майката Божия,
ангелите и светиите. А знаем, че сред белия сомн на мъчениците е и свети
Игнатий, с окървавена епископска одежда, принесъл се като пшеничен хляб
пред Божия олтар. Той не спира да се моли за нас – сломените и объркани
Христови чеда от последните времена.
Свети Игнатий не спира да се моли и днес за всички нас. Както приживе
се е молил за паството и християните от общините на ранната църква, така се
моли и за нас – да имаме бистрота на духовния взор и сили, за да не отпаднем
от Христа.
Божието благословение да е с всички вас по молитвите на свети Игнатий
Богоносец. Благословени да са всички с просветна вяра, честващи този ден
без езически суеверия и празни заблуди и гадания.
Амин!
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