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Мъдреците и Ирод

Очаквахме, бдяхме, ликувахме, тържествувахме и празнувахме! И продължаваме да се
радваме, че Бог действа, че не ни оставя сами, а изпрати Месия да ни спаси от
разрухата и гибелния край, да отнеме скръбта и болката ни, да ни направи
„проспериращи и силни“ – истински победители в света.

Още със самото Си раждане на земята Исус е едновременно приеман и отхвърлян,
точно както ни разказва днешното Евангелие. Мъдреците – търсещите Бога, тръгват
към Него, за да Му се поклонят, а Ирод, страхувайки се за властта си и в желанието си
да премахне заплахата за трона, има една-единствена цел – да Го унищожи.

Мъдреците и Ирод – това са две различни категории, имащи противоположни нагласи и
светоусещане. Едните са отворени за Бога, а другите са затворени, но точно каквото е
отношението им към Бога, такова е и настроението им в живота.

Мъдреците са великодушни, а Ирод – егоистичен. Едните поднасят на новородения
Христос дарове, а другият употребява сила, за да прикрие слабостите и страха си, и
убива всички момчета на възраст до две години.
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Мъдреците са способни да пожертват, давайки от себе си, а Ирод иска да получи
всичко от този живот. Парадоксално за земната житейска логика, тези, които се
покланят на Бога и даряват от това, което притежават, от богатството и почитта си, си
тръгват щастливи след срещата с младенеца Исус, а Ирод, който запазва властта си и
взима всичко, което иска от живота, в крайна сметка остава нещастен.

Тримата влъхви, знаейки, че отиват при цар, занасят на Исус злато – като символ на
славата и богатството, ливан – като символ на благоуханието на светия живот, и смирна
– предвещаваща горчивата чаша на страданието, която Той ще изпие.

Тези мъдреци са благословени, понеже им е дадено звездно напътствие, но и ние сме
благословени като тях, защото в тъмнината на този свят всички получаваме помощ и
подкрепа от Отца по времето на земното ни пътуване.

Бог ни дава красотата на природата, която да радва и удивлява сетивата ни; Неговото
Слово в Светото писание, което да ни обогатява в пълнотата и присъствието на Светия
Дух; проповедите и наставленията на нашите пастири, които да ни насърчават,
свидетелствата за вярата на другите и нашите собствени, които да разкриват
упованието ни.

За да решим проблемите си, често се оглеждаме във властта и когато тя не отговори
подобаващо с това, което очакваме, не потушава конфликтите и не поддържа нашите
ценности и нормите, които приемаме за нормални, бързо оценяваме авторитета ѝ като
недостоен и ненадежден, но истината е, че ние лесно преживяваме разочарования,
когато не следваме ясна посока и не се чувстваме защитени от опасностите.

Както по времето, в което се ражда Христос, така и сега хората са в постоянно
очакване, но всеки от нас иска нещо по-различно от другия и се надява Месията да бъде
неговата собствена идея за съвършенство и изпълнение на съкровените му мечти и в
този ред на мисли за нас става ясно, че е невъзможно Месията да разочарова.

Затова е толкова важно да разберем кои сме всъщност и защо се раждаме на тази земя.
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За да изпълним мисията си, за да участваме ефективно в служението си към Бога и за
да бъде животът ни пълноценен, първо трябва да познаем себе си и да приемем, че
рано или късно ще се върнем при Отца, „Който толкова обикна света, че изпрати Своя
Единороден Син за наше спасение, та да не погине нито един от нас“.

Днес ние имаме Исус, Който осветява пътя ни със силата, не само на една звезда, а на
цялото небесно съзвездие, превръщайки се в наша пътеводна светлина, а днешното
тържество Богоявление е празник на благословението, изразяващ универсалната
Божия милост.

Днес честват всички съвременни мъдреци, които са познали истината и са последвали
изгряващата светлина на новопоявилата се на хоризонта звезда.

Раждането на Христос във Витлеем е раждане на нов цар на Давидовата вяра, който
идва, за да освободи народа си, не от ръката на завоевателя, а от злото, греха и
смъртта, а има ли по-голяма победа от тази?

В днешното Евангелие си припомняме, че мъдреците, които пристигат във Витлеем,
идват от изток, за да се поклонят на Исус, и затова празникът Богоявление
потвърждава още веднъж мистерията на Рождението на Божия Син, а именно, че това
е дар на благодат и милост от Бога не към един, а към всички народи и причина за
голяма радост и благодарност към Него.

Така от новозаветните свидетелства, които описват раждането на Исус, ние откриваме,
че от първия ден и от появата Си на земята, Божият Син е универсален Спасител,
дошъл да спаси не само израилтяните, но и езичниците. Блясъкът на светлината на
новородения Младенец е толкова силен, че не може да остане скрит или загасен, тъй
като не е възможно да се затвори и ограничи нито във времето, нито в пространството.
Христовото Въплъщение и Рождение донасят на света, който плаче в тъмнина,
светлината, от която се нуждае.

Идвайки в храма днес, ние още веднъж се покланяме пред Младенеца и въпреки че не
носим злато, ливан и смирна, можем да предложим нещо по-ценно от всичко, което
притежаваме – любовта си.
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В този дух слушаме Евангелието на свети Матей за пристигането на мъдреците първо в
Йерусалим, а след това във Витлеем. Те идват отдалече, за да се приближат и намерят
Този, Когото очакват и търсят, докато еврейските управници, главните свещеници и
книжниците на народа остават далеч от Христос, въпреки че бяха толкова близки до
него.

И с нас може да се случи такъв обрат – в църквата да дойде някой отдалече, а тези,
които са близо, да се отдалечат.

Сега ние сме тук, в храма, и идваме съзнателно, познали новината за спасението,
благата вест, но продължаваме да израстваме във вярата си и затова отваряме
сърцата и ума си, за да получим ново вдъхновение от Бога.

И ние, като мъдреците от Изтока, сме готови за пътуване към Бога и имаме желание да
стигнем докрай.

Бог наистина показва милост към всички народи, като открива светлина по пътя им и
смисъла на живота, към който трябва да се стремят и Неговата милост не е ограничена
до нашите човешки стандарти, защото Той е Отец на всички хора, но само тези, които го
търсят в готовност и с простота на обичта в сърцето, ще Го намерят, което е вярно и за
синовете на Авраам и за народа на езичниците.

И днес Бог изпраща своята ясна дума чрез Словото към нас, както и звезда, която да ни
доведе до Неговия Въплътен Възлюбен Син, роден във Витлеем.
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