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Предстои ни, възлюбени, да дадем последно прощално целование на нашата
сестра, монахиня Феврония. Тя живя петдесет и седем години в тази света обител. От
покойната монахиня и благочинна на обителта Серафима Ястребова прилежно усвои
клиросното пеене и богослужебния ред и след кончината на мон. Серафима през 1998 г.
почти до самата си смърт тя бе уставчица на тази света обител. Довчера тя бе сред нас.
И ето, Господ я призова и сега ние сме изправени пред смъртния ù одър. Къде са
дразгите, изкушенията, злободневието? Къде са нашите мисли и преценки? Къде са
нашите мнения и думи? Стоим сепнати и безмълвни. Душата ù вече предстои пред
Господа на славата. А ние сме трепетни и безмълвни... за кратко. Дали ще останат в
сърцата ни, в умовете ни по-надълбоко и по-задълго този трепет и това безмълвие,
които ни обземат сега? Дали ще даде плод у нас този размисъл, който ни спохожда тук,
пред одъра на покойната наша сестра? Замлъква суетата, замлъква многогрижието;
замлъкват, както казах, нашият усет, виждане за вече преставилата се. Може би ние
неловко и покайно си спомняме осъжданията, преценките – всичко това, което сме
мислели или изричали за покойната. А това, което е ценно в душата ù, е разкрито пред
Господа, дали сме го усещали и ние? Но вижте колко немилостиви съдници сме ние с
вас по отношение на всеки един от нашите ближни! И може би само тайнството на
смъртта, фактът на смъртта, на този тайнствен преход от временното към вечното, от
тукашното към отвъдното е в състояние поне за малко да смири греховната буря в
душите ни.
Предстои да дадем последно прощално целование на покойната. В какво може да
се изрази нашата обич към нея? Всички знаем – в искрената молитва за душата ù. И
това ще бъде мерило за обичта ни към нея. Често и ли живо ще се ражда тази
потребност у нас – да се помолим за нея, да се помолим за душата ù? Как бих искал
тези мисли, чувства и разположения, които в този миг ни освестяват, да не изтляват, да
не отлитат от моята душа, от вашите души, а да дадат плод – плод на съживяващо се
християнско съзнание, плод на духовна трезвост, плод на искрено смирение, плод на
жажда за покаяние. Да се помолим нашият Творец и Изкупител Христос Бог по
молитвите на Своята Пречиста Майка, на светите първовърховни апостоли Петър и
Павел, чиято памет празнуваме днес и на всички светци, и заедно с тях света
преподобномъченица Феврония, да прости всички волни и неволни съгрешения на
новопреставилата се наша сестра, а нас да помилва като благ и човеколюбив Бог. Амин.

