Проповед на Въведение Богородично
Братя и сестри,
Днес честваме един от най-великите Богородични празници. Честваме
въвеждането на тригодишната младенка Мария, издънка от царския Давидов и
първосвещеническия Ааронов род, най-святата Девица, избрана от Господа, намерена
за достойна да стане след време Вместилище на Невместимия.
За този празник знаем от Свещеното Предание, което ни разказва как
престарелите Йоаким и Анна завеждат своята благословена дъщеря в Йерусалимския
храм, за да изпълнят обещанието, което бяха дали Богу. Даруваната в старините им
рожба, светите праведни богоотци посвещават Богу.
Тук, в Йерусалимския храм, сред труд и молитва, сред четене на Свещеното
Писание и непрестанно ръкоделие, живее младата Мария чак до дните на своето
пълнолетие.
Днешният празник е особено тържествен, защото е ден на християнското
семейство. И както праведните Йоаким и Анна отрано въвеждат богоизбраното си
чедо в храма, така и всеки християнин е призван да наставлява в Христовите истини,
да поучава и въцърковява своите деца и внуци.
Защото не е достатъчно да подсигурим изискванията на съвременния свят за
детето – да му купим телефон, нови маратонки, различни пособия и модерни дрехи.
Най-важното от нашето родителство е да дадем на своето дете Христос. Да го доведем
до Христос, да го огласим, да му открием истините на вярата, да го научим да се
изповядва и причастява.
Ето на това трябва да научим децата си, за да се озарят от истината, преди да
вкусят от примамливата недостоверност на лъжите, с които неизменно ще се сблъскат.
И преди всичко, да молим Майката Божия да закриля децата, не само нашите –
всички деца, да бъдат опазени от лукавия, антихристов дух, който се прокрадва в
институции, образование и медии. Да бъдат опазени в доброто, да израснат във вярата,
да могат да различават пътя на Спасителя от гибелните пътища на врага, да знаят поне
една молитва и да държат на православното си верую.
Да се молим Майката Божия по чуден начин да ги покрие със своя покров. Да
молим, Тя – Всесвятата Царица Небесна да се застъпи за мир в света, за прекратяване
на ужасната братоубийствена война, където се избиват взаимно православните ни
братя.
Да се молим да доживеем по-спокойни дни.
И да помним – невъзможното за човека е възможно за Бога.
Бог да се смили над всички ни, по молитвите на Своята Пречиста Майка, на
светите праведни богоотци и на всички светии. Амин.
Божието благословение да е с всички вас.
Честит и благословен празник!
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