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Тълкувание на Евангелие от Лука – гл. 9, 46-50
(46-50) И дойде им мисъл: кой от тях ще да е по-голям. А Иисус, като видя мисълта на сърцето им, взе
едно дете и го изправи до Себе Си, и рече им: който приеме това дете Мое име, Мене приема; а който Мене
приеме, приема Тогова, Който Ме е пратил; защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде
голям. А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме,
защото не ходи с нас. Иисус му рече: не забранявайте, защото, който не е против вас, той е за вас.
Апостолите били обзети от страстта на пустославието. Изглежда тази страст се възбудила у тях, защото не
изцелили бесноватия. Вероятно по този повод те започнали да спорят, като всеки твърдял от своя страна, че
момчето не било изцелено не поради моето безсилие, но поради безсилието на някой друг, и оттук се разгорял
спор и за това - кой от тях е по-голям. Но Господ, знаейки сърцето на всеки, го изпреварва и преди тази страст
да се е усилила, се стреми да я пресече в самия й корен. Защото страстите е лесно да бъдат преодолени в
началото, а когато се усилят, тогава вече е много трудно да бъдат изтръгнати. А как Господ пресича злото?
Като взел, както е казано, едно дете, показал го на учениците, и чрез това ги научил, че трябва да приведем
своя ум в такова състояние, в каквото той бива в детска възраст; защото децата са неопитни в злото и твърде
прости, и не се вълнуват нито от помисли на славолюбие, нито от желание за първенство пред другите. Който - казва - приеме това дете в Мое име, Мене приема. Тези думи имат следния смисъл: въпреки че вие
мислите, че ще се харесате на мнозина и ще бъдете приети от тях в случай, че се покажете горди и
славолюбиви, но Аз ви казвам, че за Мене е особено приятна простотата и че тя е отличителен признак на
Моите ученици, така че, който приеме препростия и незлобив мъж като Мой ученик (защото това означава
изразът в Мое име), той Мене приема. Защото, който приема гордия, той не приема нито Моя ученик, нито
Мене. А Йоан, влизайки в разговора, казал: Наставниче! Ние видяхме човек, който с Твоето име изгонваше
бесове, и му забранихме. Каква връзка има между думите на Йоан и думите на Господа? Много голяма. Тъй
като Господ казал, че който от вас е най-малък от всички, той ще бъде голям, но Йоан започнал да се бои, не
са ли постъпили лошо, когато властно и гордо забранили на този човек. Защото забраняването на нещо на
някого разкрива, че забраняващият не е малък, но мисли за себе си много по-голям от този, на когото
забранява. И така, Йоан се побоял от това, дали не е постъпил гордо, забранявайки на този човек. - А защо
учениците му забранили? Не от завист, но защото го смятали за недостоен да върши чудеса, тъй като той не е
получил заедно с тях благодатта на чудотворството, не е бил, както и те, изпратен за това от Господа и изобщо
не вървял след Иисуса. А Господ какво казал? Оставете го, казва, да прави това; защото и той съкрушава
силата на сатаната. Тъй като той не ви пречи в делото на проповедта, не действа заедно с дявола, значи той е
за вас. Защото, който не е против Бога, той е за Бога, както и този, който не събира с Бога, е с дявола. - Удиви
се, моля те, и на силата на Христовото име, как действала благодатта само при произнасянето му, въпреки че
произнасящите го били недостойни и не били Христови ученици. Така и чрез свещениците, макар и те да са
недостойни, действа благодатта, и всички се освещават, макар и свещеникът да не е чист.
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