НЕДЕЛЯ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО
В името на Отца и Сина и Светаго Духа!
Възлюбени в Господа братя и сестри,
Намираме се пред светлия и дългоочакван празник на Рождеството на Господа нашего Иисуса
Христа. В светото Литургийно Евангелие, което чухте – първата му част, показва родословното
дърво на Спасителя, за да ни докаже наистина, че Месия идва от рода на Авраама и Давида.
Във втората част на светото Евангелие се разказваше за събитието, когато Йосиф – обручникът
на Пресветата наша Майка Богородица – разбира, че тя е бременна и решава тайно да я
напусне. Тогава му се явява ангел Господен на сън и му казва, че тя е заченала от Дух Светий
и какво да върши от тук натам. И той от този момент нататък изпълнява всички Божии
заповеди, дадени му чрез ангела.
Много знакови събития от онова време има, но на мен ми се иска да се спрем на нещо, на
което не обръщаме достатъчно внимание, а именно – името Иисус. Защо е Иисус? От къде
идва?
Когато Бог сътворява света, още в Битие пише: „И даде човекът имена на всички добитъци…”.
Значи, Бог е оставил всичките животни да бъдат кръстени от нас, човеците. Защото ние, освен
че можем да мислим, можем да се изразяваме словесно, с думи. От тогава всичко, което е по
земята, е кръстено от човека. От Бог няма нищо кръстено. Бог ни дава само две имена, братя и
сестри. Едното, във Ветхия завет, когато Го питат Кой е Той, Той казва: „Аз Съм Сий”, което
означава ”вечно Съществуващият”, „Бог”. И след това, именно тогава, когато на Йосиф му се
явява ангела и му казва: Ще ти се роди Син и ще Му наречеш името Иисус. А „Иисус”, братя
и сестри, означава „Спасител”.
Значи, тези две имена са ни дадени от Бога. Всичко останало – е от нас, човеците. И това
съвсем не е случайно. Защото Господ Иисус Христос през целия Си живот тук на земята върши
дела, за да спасява човешкия род – Той става приятел с митари, с грешници, с блудници и т.н.,
за да ги изправи и да ги въведе в правия път. Много тогава са Му се подигравали: да, Той седна
с грешния човек. Фарисеи и книжници са Го укорявали, а Той им казвал: Аз дойдох да призова
не праведниците, а грешниците към покаяние.
Та, братя и сестри, Неговата мисия на земята от първия му час на земата е била
предопределена, а именно – Той е нашият Спасител, Спасителят на човешкия род. Дори
последното Му дело, последното Му слово, което е било когато е бил прикован към кръста, е
било пак спасително, а именно – към разбойника, когато му казва: днес ще си с Мен в рая.
Спасил е още една душа тогава. Целия си човешки живот Той прекарва именно да спасява нас,
човеците.
Нека тези последни дни на Коледните пости да дадем още малко от себе си именно по
отношение на духовния ни пост. Нека на него обърнем по-голямо внимание. Наистина, да
станем малко по-добри, да станем малко по-състрадателни, да можем да прощаваме на хората,
да не нараняваме, а да се опитваме да живеем така, че нашите души да бъдат все по-близо до
Божията пътека.

Благословението на Господа и Неговата милост да е върху всички нас!

Амин.

Протойерей Емилиян Костадинов
Проповедта е произнесена в храм “Св. пророк Илия” на 18.12.2016 г.

