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ВЪЗКРесЯВаНеТО дЪЩеРЯТа На ИаИР

Как приличаме на тези хора, които са наобиколили 
умрялата дъщеря на Иаир! Самият Бог е дошъл, Са-
мият Господ, и Сам говори: „Не плачете, тя не е умря-

ла, а само спи“… и с каква увереност хората, както е каза-
но в Евангелието, са „знаели“, че тя е умряла. Въпреки 
че Сам Бог говори, че Самият Господ, 
Когото те са повикали, за да направи 
чудо, казва това, сега те Му се надсми-
ват. Докато е била болна, е било въз-
можно да се надяват на чудо; но сега 
тя е умряла, и е смешно да се говори, 
че има някаква надежда…
Така става и с нас. Господ живял, ум-
рял, възкръснал, и Господ Сам ни каз-
ва, че временната смърт е подобна на 
сън, че отвъд нея е животът, който чо-
вешките души вече живеят, животът, 
който ще обхване също така и телата в 
деня на славното Възкресение. И ние 
всички продължаваме да твърдим: 
„Той умря, тя умря“. А когато чуваме 
думите на Апостола: „Не искам да ня-
мате надежда, като другите, които вяр-
ват в смъртта“… —  ние чуваме тези 
думи, и въпреки това „знаем“, че пред нас лежи човек, 
който е умрял, и искаме да бъдем безутешни. Не вярва-
ме и на думите на възкръсналия Господ, че ще възкръс-
нем, и на думите на Господа, Който е възкресявал през 
земния си живот —  дъщерята на Иаир, Лазар, —  че има 
възкресение. Ние знаем, че има смърт, и не вярваме, че 
има живот. Колко е странно, и колко ужасно, че тази оче-

видност на смъртта закрива за нас реалността на живота! 
Ето, нека всеки от вас си постави въпроса: колко пъти Бог 
ни е говорил за живота, и колко пъти ние сме отвръщали: 
Ама аз знам, че е победила, че побеждава смъртта!
И това се отнася не само до телесната смърт. Ако само 

вярвахме в живота, щяхме да вярваме, 
че когато някой роднина или близък 
умре, това не е кра ят: нашите отно-
шения с него, нашият живот по отно-
шение на него продължава. За да на-
мерим живия човек, ние не трябва да 
казваме „вчера“, „някога“, „в минало-
то“, не трябва да поглеждаме назад, а 
трябва да живеем сега с този жив чо-
век и този жив живот, и да очакваме 
повече, а не по-малко.
Това се отнася и до душевните и ду-
ховните явления. Колко лесно казва-
ме, че човекът е ум рял, че е умряло 
приятелството, умряла е любовта, ум-
ряло е онова, което е било най-драго-
ценно сред хората. И когато Господ 
ни казва, че то само е заспало, само се 

е спотаило, но е живо (защото всичко, което съществува: 
и любовта, и приятелството, и ласката, са живи), ние въ-
преки това пак казваме: „Не, Господи, нали аз знам —  всичко 
е измряло до корен“…
В притчата за сухото дърво, за което три години се гри-
жели, докато не оживяло, Христос ни напомня, че дори 
и до корен да умре, животът е в Него. Че всичко може да 
възкръсне, всичко —  но в нова слава, не в тленното мина-
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И ето, дойде един човек, на име Иаир, който беше 
началник на синагогата, и, като падна пред нозете 
на Иисуса, молеше Го да отиде дома му, защото 

той имаше едничка дъщеря, на около дванайсет години, 
и тя беше на умиране. а когато Иисус отиваше, наро-
дът се притискаше о Него. И една жена, която от два-
найсет години страдаше от кръвотечение и която бе 
разнесла по лекари целия си имот и не могла да бъде 
излекувана ни от едного, приближи се изотзад, допря 
се до края на дрехата му; и веднага кръвотечението 
й престана. 
И рече Иисус: кой се допря до мене? И когато всички 
се отричаха, рече Петър и ония, които бяха с Него: На-
ставниче, народът Те обкръжава и притиска, а питаш: 
кой се допря до мене? Но Иисус рече: допря се някой 
до мене, понеже усетих, че излезе сила от мене.
Жената, като видя, че не можа да се укрие, разтре-
перена се приближи и, като падна пред Него, изяви му 

пред целия народ, защо се бе допряла до Него, и как 
веднага се е излекувала. а Той й рече: дерзай, дъще, 
твоята вяра те спаси; иди си смиром!
докато още говореше, дойде някой от дома на начални-
ка на синагогата, и му рече: дъщеря ти умря; не прави 
труд на Учителя. Но Иисус, като чу това, отговори му и 
рече: не бой се, само вярвай, и спасена ще бъде.
а когато стигна в дома, не позволи никому да влезе, 
освен на Петра, Иоана и Иакова, и на бащата и майката 
на момичето. Всички плачеха и ридаеха за нея. Но Той 
рече: не плачете; тя не е умряла, а спи. И смееха му 
се, защото знаеха, че тя е умряла. а Той, като отпрати 
всички навън и я хвана за ръка, извика: момиче, стани! 
И възвърна се духът й; тя веднага стана; и Той запо-
вяда да й дадат да яде. И се почудиха родителите й. 
а Той им заповяда да не казват никому за станалото. 
(Лк 8:41–56)
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сЪБОР На сВеТИ аРХИсТРаТИГ мИХаИЛ
8 НОЕмВРи

КРаТЪК ЖИТИеПИс На сВ. ПРеПОдОБНИ НИЛ ПОсТНИК
12 НОЕмВРи

Църквата е определила 
този ден в чест на свети-
те ангели и най-вече на 

св. Архистратиг Михаил, ко-
гото счита за вожд на небес-
ните сили.
Един от висшите ангели —  
Денница (ис. 14:12) се въз-
гордял и чрез своето падане 
увлякъл множество други ду-
хове; но всички ангели, под 
началството на св. Архистра-
тиг Михаил, които останали 
верни на Господа, продължа-
вали да Му служат и да въз-
пяват славата Му.

На Църквата Божия са известни имената на Седем пър-
венствуващи ангели, които винаги стоят пред престола 
на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.

Словото Божие представя св. Архистратиг михаил като 
вожд на небесните сили и борец против духовете не тъм-
нината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с 
краката си тъпчещ дявола.
Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на 
тайните Божии;
Рафаил —  церител на недъзите;
Уриил —  просветител на душите;
Салатиил —   почита се като молител и застъпник пред 
Бога;
Йехудиил —  прославител на Господа;
Варахиил —  подател на Божиите благословения.
Всички ангели се считат пазители на човеците и Църк-
вата се обръща към тях с молитва —  „Да ни ограждат с 
покрова на к рилете на невеществената  си слава и ни 
избавят от беди“.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

ло, а в съвършено новото сияние —  не на временния жи-
вот, а на вечния. Всяка година ние чуваме пророчеството 
на Йезекиил за костите: „Кажи, сине човешки, ще оживеят 
ли тия кости?“ —  и отвръщаме: „Не, това е вече владение-
то на смъртта…
Но пророкът е бил по-мъдър, той казал: „Ти знаеш, Госпо-
ди, аз не знам“…
И ето, това се отнася за всичко —  било то за нашите лич-
ни взаимоотношения, или за разсъждението върху съд-
бата на човешката душа, или за нещо друго. Да се поу-
чим от този разказ: това не е притча, а разказ за това, как 
е възкръснала дъщерята на Иаир, когато всички знаели, 
че тя е умряла. И Христос го е знаел, само че за Него няма 
смърт: има живот и има сън. Да се вгледаме в нашия жи-

вот, в нашите отношения с починалите, т. е. тези, които 
сега са заспали и си почиват. Да се замислим за тези хора, 
които са около нас, които сме осъдили и над които сме 
произнесли окончателна присъда: „Този е мъртъв, не пра-
ви труд на Учителя, и Бог няма защо да идва тук —  пак няма 
да стане“. Да си спомним за нашите мъртви приятелства 
и отношения —  дали са умрели, или за известно време са 
погаснали, или почиват? Зачетете се в тази притча: това 
е притча на живота срещу смъртта, притча на надеждата 
срещу очевидността, притча на безусловната вяра срещу 
нашето дълбоко, убиващо неверие… Амин.

Митрополит Антоний Сурожски
Източник: http://mitropolitanthony.blogspot.bg

Св. преподобни Нил Пост-
ник живял в IV век. Бил 
родом от Константино-

пол, ученик на св. Йоан Зла-
тоуст. Получил прекрасно 
образование, още като млад 
Нил бил назначен на важен 
пост —  префект на столицата 
Константинопол. По това вре-
ме Нил бил женен и имал две 
деца. Бл ясъкът на придвор-
ния живот тежал на съпрузи-
те и те решили да се разделят 
и да се посветят на иночески 

живот.
Съпругата и дъщерята на св. Нил постъпили в един от 
женските монастири в Египет, а преподобният Нил със 
сина им Теодул се поселил във пещера на Синайска-
та планина, която сами с ръцете си изкопали. Тя била 
жилище на преп. Нил четиридесет години. С пост, 
молитва и трудове светецът добивал високо духовно 
съвършенство. При него започнали да идват хора със 

всякакво звание и от всякакво съсловие —  от императо-
ра до земеделеца, и всеки намирал съвет и утешение 
от светеца.
В своето уединение преподобният Нил писал много. 
Известни са неговите послания, сред които и гневни 
изобличения на император Аркадий, изпратил св. Йоан 
Златоуст на заточение. Достоен ученик на Златоуста, 
преп. Нил оставил и съвършени по форма, дълбоко пра-
вославни и изпълнение с искрено чувство и ясна мисъл 
аскетически творения.
В пустинята преподобният Нил претърпял много несго-
ди. Сарацините пленили сина му Теодул и намислили да 
го дадат жертва на езическите богове. По молитвите на 
светеца Господ спасил Теодул и преподобният го наме-
рил у Емеския епископ, който изкупил младия човек от 
варварите. Този епископ ръкоположил и двамата пустин-
ници за презвитери. След посвещението те се върнали на 
Синай, където заедно се подвизавали до смъртта на пре-
подобния Нил. Св. Нил починал в мир около 450 година.

Превод от руски Pravoslavieto.com 
по Месяцеслов, изд. Московской Патриархии
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ПЪТЯТ На ПОКаЯНИеТО

6 КаКво е вяра?
Вярата е съюз на творението с неговия Създател Бога 
и средство, което ни свързва със спасителния Му 

Промисъл. Чрез вярата Бог се е открил на Своето създа-
ние и човекът е узнал предназначението си. А не чрез 
вярата ли сме познали и Божественото милосърдие, кое-
то ни е привело към възсъздаване на естеството и спасе-
ние? Човешката природа след падението се е лишила от 
всичките си достойнства и се е подчинила на тлението и 
смъртта. Без вяра изправянето би било невъзможно. Не 
ни е оставало никакво друго средство за утешение и ле-
чение, освен вярата в Твореца. От Него сме се отрекли 
чрез непослушанието и отново към Него зовем с вяра и 
привличаме към себе си всемогъщата Божествена благо-
дат, и с вяра живеем, спазвайки Божиите заповеди. Не-
верието е отрицание на дело, а вярата е изповедание, с 
което е възможно да се възстанови равновесието и поря-
дъкът. Според апостол Павел вярата е жива представа на 
онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що 
се не вижда (Евр. 11:1). Вярата е приемане на това, което 
в действителност не можем да изследваме и съпоставим. 
На вяра ние приемаме всички свръхестествени явления, 
даже Самия Бог, познаваем от нас в Своите енергии. С 
вяра очакваме и се надяваме да наследим Божествените 
обещания, които са наша цел и копнеж. На вярата апос-
тол Павел основава всички подвизи и награди на свети-
ите, и на нас, на тези, които сега се подвизаваме, дава 
надежда и упование. Следователно вярата за всички нас 

е средство и начало, което ни свързва с нашето истин-
ско отечество. Справедливо са получили предците ни 
награда за своята вяра. Повярва Авраам на Бога и това 
му се вмени за оправдание (Рим. 4:3). Следващите мес-
та от Писанието без Мене не можете да вършите нищо 
(иоан. 15:5) и всичко можем чрез Него (Фил. 4:13), указ-
ват на вярата като на средство за връзка с Бога. Вярата е 
два вида. Първо, има вяра в истините, открити от Бога 
на Църквата, тоест в догматите. Нас тя сега не ни зани-
мава. И второ, съгласно отците, има още и „съзерцателна 
вяра“. Тя ни е необходима, за да запазим равновесие, до-
като се намираме в долината на изгнанието. Удържаща-
та Божия сила се проявява във вид на действие на Божия 
промисъл, чрез който Бог съхранява и удържа вселената. 
Тази сила ние призоваваме във всяка нужда и вярваме, 
че Бог ще ни чуе. За да ни ободри, Той казва: И всичко, 
що поискате в молитва с вяра, ще получите. (мат. 21:22); 
ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия 
(марк. 9:23), и твоята вяра те спаси (мат. 9:22). И така, 
тази вяра безусловно е спасителният пояс в нещастията 
и нека никой никога не я пренебрегва. Вярвайки в оте-
ческия Божествен Промисъл, Който казва: Искайте, и ще 
ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се 
отвори (мат. 7:7), ние Го призоваваме усърдно и се спра-
вяме с всички трудности, които ни обкръжават.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски

„Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, 
 защото на такива е царството небесно“ (мат. 19:14)

Православното братство при храм „Св. Пророк Илия“ (гр. София, ж. к. „Дружба“ 2) организи-
ра конкурс за детска Православна картичка, посветена на Рождество Христово. Творбите на 
всички участници в конкурса ще участват в благотворителна разпродажба, като със събраните 

средства от нея ще бъде направен възможен празникът на децата от Неделното училище при храма, 
които са от бедни семейства. Изпратените творби ще бъдат фотографирани. Комисията на журито 
ще избере петима победители, чиито творби ще бъдат представени на Изложба в храма за празника 
Рождество Христово на 25.12.2016 г. 

Победителите ще бъдат наградени от предстоятеля на храма протойерей Емилиян Костадинов след св. Литургия. Имената на победителите ще 
бъдат обявени на 16.12.2016 г. на сайта на храма:

 www.svetiilia.bg 
и на страницата ни във Facebook:

https://www.facebook.com/HramSvProrokIliya/
Конкурсът стартира от тази неделя на 06.11.2016 г., всички желаещи могат да изпращат творбите си на адрес:

гр. София, храм „Св. Пророк Илия“, ж. к. „Дружба 2“, бул. „Цветан Лазаров“

УСЛОВиЯ ЗА УчАСТиЕ В кОНкУРСА:

В конкурса могат да участват деца от всички възрасти: от детски градини, училища, неделни училища или други. Те трябва да съобразят 
своите картички с темата на конкурса —  Рождеството на Божия Син Иисус Христос. Участниците в конкурса могат да изработят картичките 
от различни материали, да съчетават различни комбинативни и художествени техники. Картичките могат да бъдат апликирани или ри-

сувани. трябва да бъдат изпращани в пощенски плик, който да съдържа: трите имена на детето, възраст, клас/група, училище/детска градина, 
телефон за връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени в храм „Св. Пророк Илия“ до 11.12.2016 г. —  важи датата на пощенското клеймо.

НАГРАДиТЕ щЕ СЕ ВРъчВАТ НА 18.12.2016 г.



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

6 НОемВРИ  
†7 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
св. Павел, архиеп. Константинополски. 
св. Клавдия.  
Преп. Лука Тавроменийски. Гл. 3, утр. ев. 9, 
ап. Гал. 1:11–19 (с. 204), лит. ев. Лк 8:41–56

7 НОемВРИ  
св. 33 мчци в мелитин.  
Преп. Лазар Галисийски. св. мчк Таврион

8 НОемВРИ  
† събор на св. архангел михаил. св. мчк ангел 
Лерински (архангеловден) (Тип. с. 112)

9 НОемВРИ  
св. мчци Онисифор и Порфирий.  
Преп. матрона и Теоктиста. 
св. Нектарий, еп. егински

10 НОемВРИ  
св. апли ераст, Олимп и Родион.  
Преп. арсений Кападокийски

11 НОемВРИ  
❈ св. мчци мина, Виктор и Викентий.  
св. мчца стефанида. Преп. Теодор 
студит изповедник (Тип. с. 114)

12 НОемВРИ  
св. Йоан милостиви, патр. александрийски. 
Преп. Нил Постник.  
Преп. Нил мироточиви, атонски. св. пророк ахия

•  д Е т с к и  с в я т  •

ПРОсТО ТаКа
иСТОРиЯ ЗА ОТЗиВчиВОСТТА и БЕЗкОРиСТНОСТТА

Едно момче се разхождало по горска 
пътечка. Настроението му било пре-
красно. Детето събрало красив букет 

от ароматни горски цветя и вървяло, пе-
ейки весела песничка, която се разнасяла 
из цялата гора.
Изведнъж спряло: насреща му бавно се 
мъкнело тъжно магаренце със спуснати 
надолу дълги уши. Доброто сърце на 
момчето се изпълнило с любов и съчувст-
вие и той веднага му протегнал букета с красивите цветя.
— Това за мен ли е? —  учудило се магаренцето.
— За теб, —  отговорило момчето.
— А защо?
— Просто така, —  скромно повдигнало раменете доброто 
момче.
„Просто така“, —  повторило си магаренцето, сякаш оп-
итвайки се да разбере смисъла на тези думи, и тиха ра-
дост съгряла сърцето му. Настроението на магаренцето 
веднага се оправило и то —  щастливо и радостно, с весела 
песен на уста, започнало да подскача по горската пътеч-
ка. Но изведнъж видяло пред себе си печално кученце. 
Магаренцето, без д а се замис ля, му протегнало букета. 
Кученцето помирисало цветята и внимателно попитало 
магаренцето:
— Ехе! Това всичко за мен ли е?
— За теб, —  усмихнало се магаренцето.
— А защо? —  радостно започнало да си върти опашката 
кученцето.
— Ей така, просто така, —  усмихнало се магаренцето за 
довиждане. Радостта от извършеното добро се увеличила 
още повече в сърцето му.
Сега вече кученцето бягало по пътечката с големия букет, 
припявайки весела песен.
Изведнъж то неочаквано се сблъскало с едно мече. Без да 
мисли дълго, щастливото кученце му предложило буке-
та.
— Това за мен ли е? —  попитал мечо, криейки зад гърба си 
кошница с лешници.
— За теб, —  отговорило кученцето.
— Но аз нямам нищо, —  казало мечето и се изчервило. То 
било малко стиснато.
— Подарявам ти ги просто така, —  радостно казало кучен-
цето и избягало.
Мечето замислено вървяло из гората и не разбирало, как 
може да се подари нещо „просто така“. Потънало в ми-
слите си, то изведнъж се спънало и изпуснало кошницата 
с лешниците, която се катурнала към една падина. Като 
се спуснало надолу, мечето видяло катеричка, която раз-
глеждала кошницата, пълна с любимите й лешници.
— Това за мен ли е? —  мило попитала катеричката.
— За-за те-бе, —  заеквайки, неочаквано за самия себе си, 
казал мечо.
— Но защо? —  попитала катеричката и се изчервила от не-
очакваната радост. Мечето вдишало аромата на цветята и 
с радостна усмивка отговорило: „Просто така“.
Благодарната катеричка скочила на елхово клонче и це-
лунала мечето по носа. Зарадвано като катеричката от 

своята неочаквана постъпка и получена-
та благодарност, мечето подарило на ка-
теричката букета.
Още дълго време щастливата катеричка 
гледала с тиха усмивка след мечето: тол-
кова е приятно да се получават подаръ-
ци „просто така“!
Мили деца, когато правим добрини без-
користно, когато сме отзивчиви към дру-
гите и в сърцата ни има любов към тях, 

светът около нас ще стане по-хубав, а срещите ни с хората 
ще са изпълнени с радост.
А знаеш ли, какво значи… безкористно? Това означава 
да направиш нещо добро, без да чакаш в замяна отплата 
или награда.
А знаеш ли, какво значи … отзивчивост? Това означава 
да проявяваш съчувствие към другите и да им помагаш, 
когато имат нужда.

Преведе от руски език: Диана Янчева
Източник: www.kambankabg.com


