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В днешното литургийно свето Евангелие чухме за немилостивия богаташ и бедния Лазар.
По думите на отец Емилиян, това евангелско събитие, което ни подготвя за поста, е
показателно за това – какво търсим и какво искаме. Той спря вниманието ни на въпроси, които
често си задаваме: престъпление ли е човек да е богат и праведност ли е човек да е беден?
Припомни ни, че според учението на Църквата и в двата случая има и спасени, и вкарани в
ада, за които има много примери в Евангелието, като Авраам – състоятелен човек и Юда –
беден, апостол, придружител на Христа… В притчата с талантите има друг пример – човекът с
петте таланта се спасява, а другия, с един талант – бива погубен.
Отец Емилиян ни накара да се замислим каква е причината: „Защо смятаме винаги, че
богатите са грешници, а бедните са по-праведни? Дали е така? Защото има хора, които –
да, радват се, веселят се, празнуват и т.н… Ако това е било нещо неугодно на Бога, едва ли
Той е щял да ни дари с песните, псалмите на св. цар Давид…”
Отец Емилиян продължи, като наблегна на основното, което трябва да знаем и което Бог ни
показва: „Това е как се трудим, независимо какви сме. Например, ако богатият човек от
днешната притча се беше погрижил малко за Лазар – беше му дал храна, не да го остави да
яде от останките от трапезата му. Ако беше превързал раните му или го беше изпратил
на лекар, то със сигурност нямаше да се влоши животът му – щял е да направи едно добро.
Но той не искал. Той бил коравосърдечен човек. Именно коравосърдечни и жестоки хора не
могат да попаднат в рая.
От друга страна – бедни хора, които са завладени от злоба в тяхното съзнание и битие, как
да се спасят? Бог не иска да сме дрипави при Него, а иска да работим в посоката, в която
трябва да се развиваме, за да следваме Божиите пътеки.”
Отец Емилиян даде пример от живота на нашия храм с хора, които не познаваме, но които

даряват не малко средства за кухнята за нуждаещи се към храма. Такива са и хората, които са
помагали до сега за изграждането на новостроящия се храм „Св. Благовещение”.
Едно от най-важните неща, които о. Емилиян желае да запишем върху скрижалите на сърцата
си, това е, че: „При Бога не се отива според материалното състояние, а според това, какво
сме направили за Него, какво небесно съкровище ще съберем в душите си.”
С това поучение, с пастирско благословение и споделена радост завършихме днешната света
Литургия.

