ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР
ВЪЗДВИЖЕНИЕ
В името на Отца и Сина и Светаго Духа!
Възлюбени в Господа братя и сестри,
В днешната неделя, Шестата след Въздвижението на Господния Кръст, в Литургийното
Евангелие е дадено едно евангелско събитие, което има много значения. Не случайно е
сложено там, както винаги сме казвали. Тези Евангелия са избирани точно заради това – да ни
бъдат за урок и да ни дават напътствие.
Какво се случило тогава в Гадаринската страна? Когато Господ Иисус Христос отишъл в тази
страна, хората били като навсякъде, но всички тези хора били особено пристрастени към
печалбата – търговци. Хора, за които печеленето на пари било най-важното нещо. Отдавна
били забравили за Бога. Христос отишъл там и още с влизането видял на брега едно много
голямо стадо свини, които пасяли и свинарите ги охранявали. Вървейки нагоре и минавайки
през гробищата, Той среща един човек, който почти нямал дреха върху себе си. Човек, който го
връзвали с окови и той ги късал, който бил обладан от дявола. Когато се срещнали очи в очи,
дяволът Му казал: „какво имаш Ти с мене, Иисусе, Син на Бога Всевишний?” Разговора всички
го знаете. Когато вече Христос заповядал, след като бесовете Го помолили да не ги хвърля в
бездната, а да ги прати в свините – свините се издавили. Това също не било случайно. С това
Христос е искал да стресне хората, да се осъзнаят. А, за да се стреснат, те трябвало да загубят
нещо свое мило, а именно това, от което изкарвали парите си – свините. Какво се случило след
това?
С това евангелско събитие Господ ни показва две чудеса, които извършил за много кратко
време. Едното е изгонването на демоните от човека, който станал после разсъдлив и нормален
и прехвърлянето им в свините, които се издавили в езерото. Тези две чудеса били видени от
гадаринците, било им разказано от свинарите.
Какво станало накрая? Те помолили Иисус да си тръгне от тях. Христос си стръгнал.
Братя и сестри, Той направил тези чудеса за много кратко време. Но не винаги чудото води
към вяра. Това е едното. Другото нещо е: колкото и чудеса да се извършат, не е ли отворено
сърцето, няма как да стане. Защото, ако всеки от нас, за да повярва, Бог трябвало да му
направи чудо, тези чудеса ще се обезмислят, няма да са чудеса. Те ще са някакви случаи…
Христос е правил чудеса точно с определени цели, а именно – хората да се сепнат, да повярват,
да се обърнат към Него. Но пак ви казвам, не винаги чудото води до вярата. Закоравелите
сърца… Много примери има и в Евангелието за тези закоравели сърца. Когато Христос прави
чудесата Си със Своите ученици, след тях вървяли тълпи народ. Фарисеите, коравосърдечни,
книжници и т.н. се чудели как да Го погубят. Краят дошъл, когато Той възкресил
четеридневния Лазар, тогава решили вече окончателно да Го погубят, защото те губели вече
„почва под краката си”.
Друг пример – с Юда. Той присъствал на почти всички чудеса Христови. И неговата
коравосърдечност го докарала до тази гибел, която го е сполетяла накрая – да продаде

Учителя си за тридесет сребърника и всичко, което е трябвало да претърпи заради това.
В този ред на мисли много често и аз съм си задавал въпроса: как може Христос да влезе през
затворените врати при Своите ученици и ред други чудеса да извърши, а защо не може да
отключи нечие сърце?
Не че не може, а не иска. Защото Той всекидневно, всекичасно, ежеминутно е пред нашите
сърца – тропайки, молейки ни да ги отворим. Дали го правим обаче, е друг въпрос. Дали
чуваме гласа на Неговия тропот? Дали чуваме почукването, което е като погалване? Дали него
го усещаме?
Трябва много добре да се замислим за това: какви сигнали ни дава Бог, как иска да влезе в нас,
как иска да ни помогне, как Той иска да ни вразуми, а ние не винаги отваряме сърцата си.
Дори започваме да го правим все по-рядко.
Нека погледнем по-задълбочено на това, което говорихме и нека, нистина, Божията любов да я
допускаме възможно по-често вътре в нас, в сърцата и душите ни.
Благословението на Господа и Неговата милост да са върху всички нас!
Амин.
Протойерей Емилиян Костадинов
Проповедта е произнесена в храм “Св. пророк Илия” на 23.10.2016 г.

