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† НЕДЕЛЯ 14 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР 
ВЪЗДВИЖЕНИЕ —  НА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

А когато Той се приближаваше до Иерихон, един 
слепец седеше край пътя и просеше; 
и като чу да минава край него народ, попита: 

какво е това?
Обадиха му, че Иисус Назорей минава.
Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, по-
милуй ме!
Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мъл-
чи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, по-
милуй ме!

Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И ко-
гато оня се приближи до Него, попита го:
какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да про-
гледам.
Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси.
И той веднага прогледа и тръгна след Него, славей-
ки Бога.
И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. 

(Ев. Лук. 18:35–43)
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Много неща, когато се обединят, са полезни. Но разделе-
ни, стават негодни, дори унищожителни. Същото е и 
с вярата и любовта. Обединени, те чудотворят, а раз-

делени —  съблазняват и причиняват зло. Това се вижда и от 
неделното свето литургийно Еван-
гелие (Лука. 18:35–43).
Иисус Христос се приближавал до 
град Йерихон, разказва св. апостол 
и евангелист Лука, и близо до град-
ските порти Той извършил едно 
от последните Си чудеса. Сторил 
още едно добро на страдащото чо-
вечество. Древен обичай било до 
градските порти да стоят бедни-
те и страдащите люде и да просят 
милостиня от жителите и гостите 
на града. Сред тези хора при входа 
на Йерихон стоял и един слепец. И 
той също се надявал на любовта и 
състраданието на минаващите, но 
не предполагал, че ще получи та-
кава голяма милост. Като чул шума 
от приближаващите се хора, попи-
тал какво става. Отговорили му, 
че минава Иисус от Назарет. Сле-
пецът знаел за Иисуса Христа. Той 
бил чувал за дивните чудеса, които 
Христос вършел, за благодеянията, 
с които обдарявал страдащите, за 
славата, която се носела за Него по 
цялата страна. Всичко това събу-
дило у слепеца радостна надежда. 
Забравил за милостинята, която 
очаквал да получи, и с всички сили завикал: „Иисусе, Сине 
Давидов, помилуй ме!“ Но народът, който съпровождал Ии-
суса Христа, както и излезлите да Го посрещнат, негодували 
и смъмрили слепеца да замълчи. Ето как в този момент у тях 

действала само вярата, но любовта отсъствала. Целият народ 
вярвал в Него, защото бил свидетел на чудесата, които Той 
извършил. Радвал се на прекрасните думи, които излизали от 
устата на Спасителя. Народът вярвал, но неговата вяра била 

външна, била повърхностна. Вяра-
та била отделена от любовта.
Докато народът мъмрел слепеца, 
Христос Сърцеведецът —  го изви-
кал при Себе Си. С неописуема 
радост слепецът отишъл при Него 
и очаквал с надежда чудотвор-
ния въпрос: „Какво искаш да ти 
сторя?“ „Да прогледам, Господи!“ 
„Прогледай —  рекъл Иисус Хрис-
тос, —  твоята вяра те спаси.“
Тук светият апостол и евангелист 
Лука свидетелства: „И той ведна-
га прогледна и тръгна след Него“. 
Не само физически прогледал сле-
пецът. Сърцето му се докоснало до 
Светлината, „която в мрака све-
ти и мракът я не обзе“ (Йоан. 
1:5). Ето защо и слепецът започнал 
да слави Бога и тръгнал след Него, 
след истинската Светлина, Свет-
лината на разума и Слънцето на 
правдата. Иисус Христос изисква 
от всички ни вяра, но изисква във 
всичко тя да действа чрез любовта. 
„Да имам… такава силна вяра, 
че да мога и планини да премес-
тям, —  щом любов нямам, нищо 
ме не ползва“ (1 Кор. 13:2). Вяра 

без любов е бесовска вяра. И бесовете вярват и треперят 
(Иак. 2:19), но не обичат. Те мразят всички и всичко.
Колко християни днес декларират своята вяра, но за голямо 
съжаление любов нямат. Колко много хора на думи вярват в 
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МЛАДИЯТ БЛАГОТВОРИТЕЛ
23 ЯНУАРИ

Свети Климент, син на идо-
лопоклонник и християнка, 
от ранно детство се лишил 

от баща и майка и бил осиновен 
от благородната и добродетелна 
гражданка на Анкира и приятелка 
на майка му —  София. 

Ръководен от нейния пример, мла-
дият християнин бил възпитаван 
в страх Господен. Тогава в Галатия 
настанал голям глад, който при-
нудил жителите, по-голямата част 
от които били езичници, като ня-
мали с какво да нахранят децата 
си, да ги изоставят на произвола 

на съдбата. Какво направил светият юноша? Той събирал 
връстниците си, които скитали навсякъде, без надежда 
да утоляват глада си, както и съвсем малки деца, които 
изоставени умирали по кръстопътища и ги учел на гра-
мотност и евангелска вяра, а като ги умивал във водите на 
Кръщението, усъвършенствал своите добри дела, своите 
благодеяния. 

По такъв начин домът на София чрез св. Климент станал 
едновременно приют и училище, а самата тя —  повече от 
майка, защото, като връщала на бедните деца временния 
живот чрез младия благотворител, им подготвяла вечен 
живот.

Автор: протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“

20Защо светиите, Божиите приятели, Биват гоне-
ни и се радват в гоненията?
Те са отражение на Първообраза, техния Владика, Кой-

то им казва: В света скърби ще имате (Иоан. 16:33) и ще бъдете 
мразени от всички заради Моето име (Мат. 10:22), и ако Мене 
гониха, и вас ще гонят (Иоан. 15:20), и отново —  вие сте, които 
устояхте с Мене в Моите напасти (Лук. 22:28). В първосвещени-
ческата Си молитва Господ казва: Отче, Аз им предадох Твоето 
слово и светът ги намрази (Иоан. 17:14). От всичко казано става 
ясно, че пътят, който води в живота, е стеснен, тесни са и вратата 
и малцина ги намират (вж. Мат. 7:14). Боголюбците не само не 
се отклоняват от оскърбленията, но и се радват, тъй като са обла-

жавани за своя подвиг като герои и наследници на Царството на 
своя Отец. Блажени сте вие, кога ви похулят и изгонят, и кажат 
против вас лъжовно каква да е лоша дума заради Мене (Мат. 
5:11). По същество всички търпят гонения и безчестия, но при 
това не се радват, а по-скоро се мъчат, плачат и ридаят. Радостта 
и утешенията в скърбите и при безчестията възникват не от из-
кушенията или от изпитанията като такива, а от действието на 
Божията благодат, която утешава отрудените и обременените, 
задето следват Божията воля. Радвайте се и се веселете, защото 
голяма е наградата ви на небесата (Мат. 5:12).

Автор: Старецът Иосиф Ватопедски
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КАК СА ПОМАГАЛИ АНГЕЛИТЕ НА АСКЕТИТЕ В ПУСТИНЯТА

Какво да кажем за много подвижници, странници и ис-
тински монаси, които превърнаха пустинята в населена 
земя и място за пребиваване на ангелите, които ги посе-

щавали поради техния свят живот?
Като истински приятели, служещи на един Господ, не-
бесните сили се смесвали с пустинниците И тъй като те 
били оставили земята и възлюбили небето, ангелите не 
се скривали от тях. Понякога те ги поучавали за тяхното 
поведение и отговаряли на техни въпроси. Понякога им 
показвали пътя, когато се изгубели в пустинята. Понякога 
ги освобождавали от изкушение. Понякога ги спасявали 
от опасност, която внезапно ги връхлитала —  например от 
змии или падащи скали. Понякога във време, когато са-
таната ги нападал, ангелите се явявали и съобщавали, че 

са пратени да ги подкрепят и ободрят със словото си. По-
някога ги лекували от болести, дошли по една или друга 
причина, като ги докосвали с ръце. Понякога, докосвайки 
изнуреното от пост тяло на подвижника, те му вдъхвали 
свръхестествена сила. Понякога им носели храна, топъл 
хляб и маслини, или плодове. Други пък били уведомява-
ни за деня на своята смърт.
Колко дълго трябва да се изброяват делата на любовта на ан-
гелите към нашия род и грижи, които те проявяват към пра-
ведниците, като по-големи братя към по-малки. Това прави 
ясно за всеки, колко близко до нас е Господ и колко много се 
грижи за Своите приятели, които поверяват своя живот в ръ-
цете Му и с чисто сърце Го следват.

Автор: Св. Исаак Сирин

Христа, а са безразлични към ближните си. Колко днес оти-
ват в храмовете и външно изразяват вярата си, а обещанията, 
които са дали при своето Кръщение, изпълняват формално. 
Колко много християни пренебрегват нуждаещите се и не ги 
подкрепят дори с добра дума. Това разделяне на вярата от лю-
бовта е истинска катастрофа. То убива всеки пост и молитва. 
Умъртвява всичко. Всяка добродетел.
Ако наистина искаме да обновим духовния си живот, трябва 

да се изпълним с истинската Христова любов. Само тогава и 
ние като Йерихонския слепец ще видим истинската Светлина 
и сами ще бъдем светлина на света. Дай, Боже, да бъдем тези 
носители на светлината, та хората, като видят добрите ни 
дела, действащи чрез Христовата любов, да прославят нашия 
Отец, Който е на небесата. Бог да помага на всички ни. Амин.

Автор: Неврокопски митрополит  
Натанаил; „Църковен вестник“, бр. 3/1993 г.
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СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ СЕ ОТКАЗВА ОТ ПАТРИАРШЕСТВО 
В ИМЕТО НА МИРА В ЦЪРКВАТА
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СВЕТЦИ, ОСЪЖДАНИ НА ЗАТВОРНИЧЕСКИ ЖИВОТ

(Св. Григорий Богослов е роден в Кападокия,  
син на св. Григорий Назианзин, живял през царуването 

на Теодосий Велики —  IV век, грижил  
се за Божията Църква 12 години, починал на  

80 години. Паметта му се чества на 25 януари.)

Христовият светител Григорий се занимавал с богомис-
лие и обичал уединения живот, но царят го канел да 
заеме патриаршеския престол в Цариград. Напразно 

Божият угодник се отказвал да приеме върху себе си една 
толкова висока длъжност. Събрали се 150 епископи и под 
председателството на св. Мелетий, патриарх на Антиохия, му 
връчили пастирския жезъл. Но на кое място и в кой ли сан не 
действа честолюбието и завистта?
След няколко дни св. Мелетий се преставил в Господа и епис-
копите от Египет и Македония започнали да негодуват срещу 
Григорий, като твърдели, че тъй като не бил възведен на своя 
престол от Александрийския патриарх като старши, получил 
Първосветителския си сан против правилата. Започнала раз-
пра и междуособици.
Божият угодник, виждайки в своя сан причината за раздори-
те между духовните пастири, веднага взел решение да застане 
пред събора. Той им казал: „Пастири на светото Христово 
стадо, срамно е за вас другите да учите на мир и любов, а 
помежду си да водите война, защото увещанията за съгла-
сие и единодушие не само са недействителни, но стават за 
присмех, когато излизат от сърца, овладени от раздори. 
Заклинам ви в Пресветата Единосъщна Троица да имате 
мир и любов помежду си, да уреждате в съгласие делата на 
Църквата. Ако единствено аз съм причина за вашето раз-
номислие и вражди, аз не съм по-добър от пророк Иоан —  
хвърлете ме в морето и така успокойте бурята на ваши-
те междуособици, така че духовният кораб да влезе в прис-
танището на мира. Макар да съм невинен, аз съм готов да 

СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИЛАРИОН (ТРОИЦКИ)

За съветската власт свещеномъченик Иларион Троицки 
се явявал прекомерно активен и деятелен архиерей. През 
1923 г. владиката бил арестуван и осъден на три години 

заточение в лагер. На другата година през юни го изпратили в 
Соловецкия лагер.
В този лагер на брега на Беломорския залив светецът бил плетач 
на рибарски мрежи, рибар, лесничей, нощен пазач. По време на 
лагерния живот бодростта и чувството за хумор никога не на-
пускали светеца. Той се отнасял към всички с подобаващото на 
епископ достойнство.
За ужасните условия в този концлагер Иларион Троицки е отбе-
лязал веднъж: „Трябва поне за кратко да попаднеш лично в 
подобна обстановка, защото това няма как да се опише с 
думи. Става дума за нагледно присъствие на самия сата-
на.“ В писмо на свещеномъченика до негова родственица личи 
обаче друго настроение: „При моя житейски „стаж“ няма 
как да ме изненадат даже и със затвор, нито пък да ме уплашат. 
Аз вече привикнах не просто да се намирам в този затвор, а да 
живея в него така, както ти живееш в своя апартамент. Естест-
вено, в моя живот е имало нелепости и продължава да ги има, 

претърпя всичко, 
което пожелаете, 
за да се помирите 
и да бъдете едино-
душни“.
Тази твърдост на 
св. Григорий довела 
всички до смуще-
ние и срам. Никой 
не могъл да му от-
говори, мнозина се 
обливали в сълзи. 
Като гледал това, 
Божият угодник 
сам се просълзил 
и развълнувано 
казал: „Просте-
те, служители на 
Православието, 
спомняйте си за 
мене, грешния във 
вашите молитви“. Той излязъл от събранието, помолил царя 
за уволнение и без отлагане заминал на уединен живот в свое-
то отечество.
Ето една забележителна постъпка! Всяко звание изисква 
единодушие за участващите. Ако забележиш, че твоето при-
съствие е неприятно за останалите от съсловието, напусни и 
с това възстанови мира. Остави сана и достойнството си, за-
щото колкото и да е полезен човек за обществото, но ако чрез 
себе си причинява раздор, тогава против волята си причиня-
ва вреда, понякога всенародна.

Автор: протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“

при това не са малко, но аз гледам на нелепото най-вече откъм 
смешната му страна, не мъчителната.“
Светецът често окуражавал своите съкилийници. Към „пропад-
налите“ хора той не чувствал никакво пренебрежение. Тъкмо 
обратното, проявявал внимание и уважение. Подобно отноше-
ние карало углавните престъпници да се чувстват объркани, 
защото не били привикнали на такъв тип учтивост, но от своя 
страна отвръщали по подобаващ начин на отношението му: „В 
разговорите с него, спомня си Борис Ширяев, те никога не 
си позволяваха непристойни шеги, които бяха изключи-
телно широко разпространени в Соловецкия лагер.“
Веднъж свещеномъченикът спасил един от най-суровите, не-
приятен за всички лагерен пазач, или „другаря Сухов“, както го 
наричали —  една буря го помела заедно с лодката му в открито 
море и спасяването му изглеждало невъзможно. Но владиката 
събрал група от най-смелите и силни мъже, след което се впус-
нали да го спасят. Всички, които останали на брега —  каторжни-
ци, монаси, пазачи —  паднали на колене и се молили в очакване. 
Накрая успели да изтласкат на брега смазания от ужас Сухов.
През 1926 г. било отслужено единственото пасхално богослуже-
ние в историята на Соловецкия лагер, оглавено от самия светец. 
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22 ЯНУАРИ  
† Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение 
на Йерихонския слепец.  
Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий Перски. 
Св. свщмчк Петър, еп. Български.  
Св. мчк Сионий Български. Гл. 6, 
утр. ев. 9, ап. 1 Тим. 1:15–17 
(с. 281), лит. ев. Лк 18:35–43

23 ЯНУАРИ  
Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски.  
Св. мчк Агатангел. Св. Павлин, еп. Нолански

24 ЯНУАРИ  
Преп. Ксения Римлянка.  
Блаж. Ксения Петербургска

25 ЯНУАРИ  
❈ Св. Григорий Богослов, архиеп. Кон-
стантинополски (Тип. с. 193)

26 ЯНУАРИ  
Преп. Ксенофонт и дружината му. Св. Амон

27 ЯНУАРИ  
❈ Пренасяне мощите  
на св. Йоан Златоуст (Тип. с. 196)

28 ЯНУАРИ  
Преп. Ефрем Сириец. Св. Исаак Сириец, 
еп. Ниневийски. Преп. Паладий Пустинник

Красиво е през зимата! Чисто! Така му се иска на човек 
да отиде в гората. И ето, че двама приятели решили и 
отишли там. Изведнъж, обаче, ги нападнала мечка. Оби-

чайно през зимата е мечките да спят, но ето, че на тях им се 
паднало да срещнат една объркана и лутаща се из гората не-
заспала мечка. Изплашили се не на шега. Единият от тях се 
качил високо на едно дърво, а другият —  не успял да реаги-
ра така светкавично, затова легнал в снега и се престорил на 
умрял. Мечката започнала да души лицето му, а младежът от 
страх спрял да диша. Съвсем като мъртъв бил. И мечката се 
обърнала и си тръгнала.
Ето колко е важно човек да бъде съобразителен и да запази 
самообладание! Онзи, който бил на дървото, слязъл, когато 
се убедил, че мечката си е заминала. Клекнал до приятеля си 
и попитал: „Какво ти каза мечката на ухото?“ А момчето 
отвърнало: „Мечката ми каза, че онзи, който при опас-
ност бяга от приятеля си, изоставяйки го в беда, е лош 
човек!“ И приятелят се засрамил.

Преведе от руски език: Йоанна Калешева
Източник: www.kambankabg.com

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •    

То било извършено в недостроената пекарня, тайно от начал-
ството. През есента на 1929 г. осъдили светеца на нови три го-
дини изгнание, но този път в Средна Азия. По пътя към новото 
затворническо място Иларион издъхнал от ужасно физическо 
изтощение и усложнение на заболявания, от които страдал.

СВЕТИ ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИ)

През 30-те години на ХХ век голям брой нещастни хора са пре-
минали през тъмните коридори и кабинети в затвора на Лу-
бянка. Сред тях е бил и свети Лука (Войно-Ясенецки). След 

като претърпял две заточения, на 24 юли 1937 г. го арестували за 
трети път по обвинение в създаване на „контрареволюционна 
църковно-монашеска организация“.
Искали да изтръгнат от светеца признание за шпионаж, но вла-
диката останал несломим. В знак на протест започнал гладна 
стачка. Тогава следователите решили да приложат спрямо него 
своя любим метод: разпит, който продължил тринайсет дни без 
прекъсване, и то денонощно. Разпитващите офицери се сме-
нявали един след друг, без да позволяват на светеца да затвори 
очи за сън. Впоследствие епископът си спомня: „Започнах да 
чувствам появата на ярко изразени зрителни и тактилни 
халюцинации, които ме спохождаха една след друга. Ту ми 
се струваше, че из стаята тичат жълти пилета, а аз ги 
ловя. Ту виждах себе си на ръба на огромна пропаст, в която 
е разположен целият град, ярко осветен от електрически 

светлини.“ Доведен до отчаяние, свети Лука решил да изпла-
ши мъчителите. Заявил, че ще подпише каквото е необходимо и 
поискал да му донесат обяд. Грабвайки ножа от масата, светецът 
тръгнал сякаш да пробие гърлата им. Един от офицерите бързо 
успял да избие ножа от ръката на епископа.
Отново върнали в затворническата килия изтощения епископ, а 
след това го преместили в областния затвор. Попадайки в болни-
цата на затвора, хирургът спасил живота на един млад крадец, 
като му поставил вярна диагноза. „След този случай по време на 
разходките в затворническия двор углавните престъпници 
ме приветстваха от третия етаж с шумни аплодисмен-
ти и ми благодаряха за спасяването живота на крадеца.“ 
По два пъти на ден хирургът заставал на колене и четял молитви. 
В подобен момент в килията наставала пълна тишина —  всички 
слушали и наблюдавали епископа. Преди да отиват на разпит, за-
творниците първо се приближавали към Лука, за да получат от 
него благословение. Всички, които станали свидетели на живота 
на светеца в затвора, посочвали неговото абсолютно беззлобие —  
той никога не се оплаквал, запазвал пълно спокойствие. Всичко, 
което му носели неговите близки и роднини, той раздавал на съ-
килийниците си. Краят на неговата изолация настъпил през юни 
1941 г. В държавата възникнала потребност от хирурзи. Св. Лука 
станал консултант на всички болници в Красноярска област и 
главен хирург на евакуационната болница.
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ЗИМНА ИСТОРИЯ  
ЗА ДВАМА ПРИЯТЕЛИ И ЕДНА МЕЧКА


