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Благочестиви християни, за човека няма нищо по-ценно от 
очите и по-тежко от слепотата. Защото слепият живее в голя-
ма мъка, не можейки да вижда красотата на света и всеки час 

за него е смърт. Дори да е богат, известен и от благороднически 
род, не е доволен от нищо и дава всичко, само и само да проглед-
не. Но нека, който е сляп душевно или 
телесно, да не скърби, защото Иисус 
Христос може да ни изцери с една 
дума, стига да Му се молим с вяра, като 
днешния слепец, за когото ще чуете 
сега от Евангелието.
Когато обикалял по еврейските земи и 
градове, за да изцерява всички човеш-
ки рани и болести, да проповядва по-
каяние и да удостоверява учението Си 
с чудеса, Иисус Христос се приближил 
и до известния град Иерихон, който 
бил халдейски главен град, който ня-
кога Иисус Навин превзел с Божията 
помощ (вж. Иис. Нав. 6 гл.). Когато 
Иисус се приближавал до този град, 
с Него имало много хора, които вър-
вели след Него, за да слушат учението 
Му и да гледат чудесата Му. А малко 
преди да се влезе в Иерихон, имало 
един слепец, който просел милостиня. 
Като чул голяма глъчка от хора, той 
попитал един човек: Какво е това? А 
той му рекъл: „Иисус Назорей минава 
по пътя“. Като чул това, слепият се за-
радвал, защото бил чувал от много хора за Христовите чудеса и 
се надявал Господ да го изцери, както бил изцерил и други слепи. 
И започнал да вика: Сине Давидов, помилуй ме. Нарекъл Го Син 
Давидов понеже, като живеел сред евреи, научил, че пророците са 
предсказали, че Христос ще се роди Девица, която ще бъде от Да-
видовото коляно. И понеже вярвал, че Той е Син Божий, не казал: 
„Помоли се на Бога да оздравея“, а рекъл: Сине Давидов, помилуй 

ме. И колкото повече го мъмрели, за да мълчи, той толкова пове-
че викал. За това и получил изцеление. Защото, когато Христос го 
попитал какво иска, той рекъл: Да прогледам. И веднага прогле-
днал. Не че Христос не знаел какво иска слепият, но го попитал, 
за да чуят евреите и да не кажат, че слепият иска едно, а Той му 

дал друго. Попитал го, той сам да каже 
и за да проличи вярата му. Защото, 
щом рекъл: „Господи, „искам“ да про-
гледам“, Христос веднага му отворил 
очите заради горещата му вяра, както 
и му рекъл:
„Твоята вяра те изцери“. А той славел 
Бога и тръгнал след Христа, понеже 
бил разумен и благодарен. Тогава и 
всички хора, които били там, просла-
вили Бога. Ето така и ние трябва да 
бъдем благодарни и търпеливи като 
слепия. И когато не получаваме онова, 
което просим, да не отпадаме духом и 
да не преставаме, а да продължаваме 
да се молим. А когато получим това, 
което просим, да бъдем благодарни на 
Бога. Така трябва да сме усърдни в мо-
литвата и ако някой ни забранява, да 
не го слушаме, а да се молим на Бога, 
докато Го умилостивим да приеме 
молбите ни и да изцери греховете ни. 
Както самовластно изцери очите на 
днешния слепец, защото не ги изцери 
с молитва, както правеха апостолите и 

светиите, а щом каза самовластно: „Прогледай!“, той веднага про-
гледнал. Както каза на морската буря да спре и тя веднага спря 
(вж. Мат. 8:26, Марк. 4:39, Лук. 8:24), и на демона да излезе от чо-
века и той веднага излезе (вж. Мат.17:18, Марк. 9:25,26, Лук. 9:42). 
Така и сега, като каза: „Прогледай!“, той веднага прогледна. За кое-
то много хора повярвали и славели Христа, като видели това чудо. 
Те видели и повярвали, а ние сега, като слушаме за тези чудеса, сме 
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милуй ме!
Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И 
когато оня се приближи до Него, попита го: какво ис-
каш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. 
Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси. И 
той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки 
Бога.
И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. 

(Ев. Лук. 18:35–43)

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, 
помилуй ме!
Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мъл-
чи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, по-
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блажени, ако вярваме в тях, както е казал Христос: Блажени, които 
не са видели, и са повярвали (Иоан. 20:29).
Благочестиви християни, както слепият прослави Христа с очите 
си, така и ние трябва да Го прославим с телата си. За това трябва 
да не оскверняваме тялото си с блудство, а да го пазим чисто. Да 
не мислим мръсотии с ума си, а да слушаме и да мислим за Божи-
ите заповеди, да вярваме право, да спазваме закона и да просла-
вяме Бога, като син баща си, и като слуга господаря си. Винаги да 
изследваме ума и сърцето си, защото от тях идват, и смъртта, и 
животът. За това трябва да се очистим от срамните и неприлични 
неща, да се облечем с добродетели и да ходим чисто и праведно, а 
не като слепи. Защото има много хора с очи, които не виждат къде 
ходят и какво правят. Който не спазва Божиите заповеди и върши 
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ПРОЯВИТЕ НА ТВОРЕЦА В ТВОРЕНИЕТО МУ
4 ДЕКЕМВРИ

Трябва да си със съвсем слаб раз-
ум, невнимателен или суеверен, 
за да не видиш Твореца в Не-

говото творение. Всеки поглед към 
природата е достатъчен да убеди ума 
и сърцето, че създаването на света 
не е плод на слепия случай. Затова: 
Всичко изобщо е създал Оня, Който 
живее вовеки (Сир. 18:1), Небесата 
проповядват славата на Бога, и за де-
лата на ръцете Му възвестява твър-
дта (Пс. 18:2). Поразителен пример за 

това е света великомъченица Варвара.
Тя била дъщеря на богат и властен чиновник от Илиопол, но по 
рождение идолопоклонница. Баща ѝ Диоскор останал вдовец и 
единственото му утешение била малката му дъщеря. Тя била кол-
кото прекрасна, толкова и благоразумна, но от недоверчивост 
към женската природа, както и от обичаите в страната, той я па-
зел много внимателно в отделна част на къщата си, подобна на 
кула, от която се откривали прекрасни околности. Затворена там, 
тя не се занимавала с накити и носии, чиято единствена цел е да 
се направи впечатление на другите. Не си губела времето и в ха-
рактерните за възрастта ѝ игри. Любимото ѝ занимание било да 
се наслаждава на природата. Твърде лесно се оказало за нея да си 
изгради такъв навик, защото незаразената със суетността на све-
та душа по-силно усеща и преживява действието на природата… 
А на разумната Варвара било достатъчно само веднъж да открие 
сърцето си за преживяванията на величието на природата, кои-
то в съчетание с уединения, еднообразен живот се оказали дос-
татъчни да подхранват и усилват преклонението ѝ пред нейния 
Творец.
Може би в началото са я утешавали красотата, благоуханието и 
нежността на цветята. А който познава силата на пристрастията, 
няма да сгреши, ако приеме, че девицата от възхищението си към 
красотите на земята се пренесла към съзерцаване на небесната 
красота и накрая я изпълвали размисли и предположения относ-
но природните стихии. Тя виждала великолепието на слънцето, 
тихия месец, безбройните звезди и не можела да разбере кой ги 
е поставил върху необозримото небесно пространство. Чувала 
гръмотевиците и не знаела от чии уста излиза тази сила, която 
поразява с ужас цялото творение? От детство я учили, че всичко 
това е дело на боговете на нейното отечество. Но Варвара знаела, 
че те са изображения, съчетаващи различни човешки страсти, че 
на тях се приписват чудовищни пороци. Те са разделени на раз-
лични, вечно воюващи помежду си групи, които в по-голямата 

си част покровителстват злодеянията. Затова не ѝ било трудно да 
размисли, че при такова множество и такъв голям безпорядък и 
своеволие от тях може да се очаква по-скоро хаос и нарушение 
на порядъка и мира в природата, а не съхраняване на неговата 
стройност и красота. „Боговете на моя баща, често си казвала 
тя, са изпълнени с беззаконие, как са могли да основат и съхранят 
всеобщия закон на природата?“. Разумът ѝ минавал от мисъл на 
мисъл, от заключение на заключение и в крайна сметка я оставял 
в същото съмнение. Тя си представяла Бога, Творецът на вселе-
ната ту в един, ту в друг вид, но целият ѝ успех стигал до това, че 
от едно заблуждение преминавала към друго. Чувствала се без-
силна, не можела да се оправи и да си помогне. Многократно се 
опитвала да задоволи възвишеното си любопитство с мъдри съ-
беседници, но уединеният ѝ начин на живот бил преграда за това, 
което тя не можела да преодолее.
Но Бог е милосърдие! Дух Свети открива сърцето на човека за 
приемане на небесната истина, ако той с пламенно желание се 
стреми към нея. Светият Дух озарил душата на младата девица 
и тя възкликнала: „Трябва да има Бог, който е създал всичко и се 
грижи за него! Но не мога да приема, че Този Бог е подобен на бо-
говете на моя баща!“. Тези размишления дотолкова занимавали 
мъдрата Варвара, че тя забравила всичко на света освен Твореца 
и творението. Затова се ужасила, когато баща ѝ ѝ предоставил да 
си избере жених. Подбрани кандидати за това вече имало доста 
и те отдавна желаели ръката и сърцето ѝ. Невинната девица се 
разплакала и решително заявила, че за нея е по-добре да умре, 
отколкото да се лиши от щастието на девическия живот.
Бог винаги подпомага нашето спасение и устройва всички 
обстоятелства в наша полза с оглед на тази най-висша цел. Ско-
ро се наложило баща ѝ да отсъства от дома за известно време. 
Поразен от нейната нечувствителност към съпружеския живот, 
Диоскор ѝ разрешил по време на неговото отсъствие пълна сво-
бода да се среща и да прекарва времето си с приятелки. Целта му 
била да види отблизо тихата радост на невестите и щастието на 
съпрузите и да промени начина си на мислене, като се реши да 
отдаде сърцето си на най-достойния юноша. Но как всъщност 
прекарала това време света Варвара?
Сред приятелките ѝ имало няколко девици християнки, които 
криели вярата си поради страшните гонения, които тогава вилне-
ели в Римската империя. От тях чула името на Христа Спасителя 
и оттогава прекарвала с тях дни и нощи, като възприемала всичко, 
на което те могли да я научат… Но за съвършеното удовлетворе-
ние на нейните възвишени разсъждения послужил особен слу-
чай. В Илиопол пристигнал един свещеник от Александрия, който 
се представил за търговец. Каква неизказана радост преживяла 

лоши дела е по-сляп и от слепия, защото който върши блудство, 
убийство, кражба, пиянство е сляп с душевните си очи и с oчитe 
нa разумa си и не вижда нищо. Но ако искаме да се изцерим от ду-
шевната си слепота, трябва да паднем коленопреклонно пред Бога 
с вяра, като днешния слепец и да кажем: „Господи Иисусе Христе, 
Сине Божий, помилвай ни и просвети душевните ни очи, та да не 
погинем с нашите беззакония и греховен мрак. Дай ни покаяние и 
изповед, та да се умием от греховете и да станем наследници на 
Твоето царство, където ще царуваме с Теб безкрайно“. Слава на 
нашия Бог във вечните векове, амин.

Свети Софроний, Епископ Врачански
Източник: www.svnikolai-rasnik.com
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ЖИТИЕ НА СВ. САВА ОСВЕЩЕНИ
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•  О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

ДУШЕПОЛЕЗНИ ПОУЧЕНИЯ
Обидите, които отправяш към другите, които и да са те, въртят 
се, въртят се и пак върху твоята глава падат. Кажи, когато те зася-
гат, но кротко, учтиво и с достойнство, без непристойни обиди и 
крясъци, които само издават слабостта ти. За да имаш нещо общо 
с Родения в яслите, трябва да търпиш спокойно униженията.

Внимавай в отношенията си към кръстените, не лукавствай, за-
щото техният ангел-хранител, когото са получили при кръщение-
то, научава от твоя ангел-хранител за недобрите ти настроения 
към тях и ги предупреждава.

… • …

праведницата още при първата си беседа с него! Оттогава благо-
честивите наставления на стареца станали единствено занимание 
на сърцето ѝ. В тях разбрала за битието на Този, Когото преди гле-
дала отдалеч —  като в някаква мъгла. Разбрала за въплъщението, 
за доброволните страдания и възкресението от гроба на Христа 
Спасителя, Агнеца, Който взема върху Си греховете на христия-
нина. Накрая се родила за нов живот чрез светото Кръщение.

Ужасът на нейните мъчения е известен на всеки християнин. Но 
нито трогателните увещания, нито зверската ярост на баща ѝ, 
нито огънят, нито желязото не поколебали любовта ѝ към небес-
ния Жених, а смъртта ѝ доказала словата на Евангелието —  брат 
брата ще предаде на смърт и баща чедото си.

Протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“

Свети Сава, основателят на много 
манастири в Палестина и на знаме-
нитата лавра, известна под неговото 

име, се родил в областта Кападокия през 
ІV век от богати и знатни родители. Пора-
ди несъгласие между роднините, на които 
било поверено неговото възпитание през 
време на служебното пътуване на баща 
му в Александрия, той още 18-годишен се 
поселил в манастир. Там получил образо-
вание, обикнал монашеския живот и бил 
постриган за монах. Желаейки да служи 
на Бога в по-усамотено място, младият 

монах оставил манастира, в който живял, и се отправил за Йеру-
салим да се поклони на светите места и да посети палестинските 
пустинници.
По онова време на Изток бил прочут със своя строг постнически 
живот преподобни Евтимий Велики. Сава поискал да постъпи в 
числото на неговите ученици, но Евтимий го поверил на блажени 
Теоктист, брат в съседния манастир. Като го благословил, преп. 
Евтимий предсказал, че Сава ще просияе в иноческия живот, ще 
стане основател на обширна лавра и ще бъде славен наставник на 
всички палестниски отшелници.
В Теоктистовия манастир Сава се предал изцяло в служба на Бога 
и минал всички монашески служби с безропотно послушание и 
усърден труд. Всички се чудели на неговия строго добродетелен 
живот. Веднъж, пътувайки за Александрия, той срещнал по пътя 
родителите си, които искали да го отклонят от иноческия живот, 
но накрай отстъпили пред неговата непоколебима воля.
Като прекарал дванадесет години в манастира, Сава пожелал 
по-голямо усамотение. Поселил се в една пещера и там прекарвал 
дни и нощи в молитва и труд. Работата му се състояла в плете-
не на кошници, за които от манастира му давали хляб и плодове. 
Така прекарал пет години, а после отишъл при преп. Евтимий 
Велики. След смъртта на този велик подвижник Сава живял из-
вестно време в Йорданската пустиня, в манастира на преподобни 
Герасим.
Но преподобни Сава желаел пълна самота, за да може всецяло 
да се предаде на молитва и богомислие. Веднъж, като заспал след 
дълга молитва, в съня си видял ангел, който му посочил една пе-
щера на онова място, където се намирал изсъхналият Силоамски 
поток. Като се събудил, Сава се отправил към това място, наме-

рил пещерата и се поселил в нея. Цял ден и през по-голямата част 
от нощта той се молел и пеел псалми, като се хранел само с коре-
ни, които растели покрай пещерата.
Един ден, както събирал корени в пустинята, той видял четири 
разбойници, които били гладни и изнемощели. Пустинножите-
лят изсипал пред тях събраните корени, и от тогава благодарни-
те разбойници започнали понякога да му носят хляб и плодове. 
Сава, облян в сълзи, си говорел: „О, горко на душата ми! Тия люде 
за едно благодеяние тъй щедро плащат. А ние получаваме всеки-
дневно от Бога благодеяния, но не благодарим, а в нехайство пре-
карваме дните си и не изпълняваме Неговите повели.“
Тъй в постоянна молитва и съвършено уединение прекарал Сава 
няколко години. След това при него започнали да идват и други, 
които желаели тих и усамотен живот. Постепенно цялата доли-
на на Силоамският поток се заселила от пустиножители. Оста-
вили всички грижи за тукашния живот, те само на Бога възла-
гали своите надежди. Постоянно се молели, спазвали безмълвие 
и строго въздържание, и Бог чудесно ги охранявал. Преданията 
за пустиножителите са пълни с примери за чудесния Божи про-
мисъл за тях: ту по чудесен начин им се изпращала храна; ту на 
жадуващ сред горещата пустиня се откривал неизвестен извор; 
пустинните зверове послушно оставяли своите леговища в пе-
щерата, избрана от своя пустинник за жилище; чрез силата на 
кръста се прогонвали бесовски видения, смущаващи понякога 
самотния пустинник —  с една дума всемогъщата Божия десница 
не преставала да укрепява и опазва отшелниците сред страдани-
ята, подвизите и трудовете на избрания от тях живот.
След много години, прекарани в палестинската пустиня, Сава 
имал радостта да види майка си, която, след като овдовяла, се по-
селила в един женски манастир близо до Йерусалим. Като полу-
чил след нейната смърт богато наследство, Сава построил някол-
ко манастира и болници, основал две страноприемници —  една 
в Йерихон, а другата при пещерите, из които вече се оформила 
лаврата или големият манастир. В него се събрали много братя и 
йерусалимският патриарх поставил Сава за духовен ръководител 
на отшелническите обители. Той поучавал братята с думи и със 
своя пример, учел ги на кротост, смирение, безмълвие, упование 
на Бога и на пълно отречение от собствената си воля. Починал 
тихо в пещерата си на 94-годишна възраст в 533 година.
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3 ДЕКЕМВРИ  
† 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
Св. прор. Софония. Св. свщмчк Теодор,  
архиеп. Александрийски. Гл. 1, утр. ев. 4, ап. 
Еф. 5:8–19 (с. 245), лит. ев. Лк 18:35–43

4 ДЕКЕМВРИ  
❈ Св. вмчца Варвара.  
Преп. Йоан Дамаскин (Тип. с. 133)

5 ДЕКЕМВРИ  
❈ Преп. Сава Освещени.  
Преп. Нектарий Битолски (Тип. с. 135)

6 ДЕКЕМВРИ  
† Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец 
(Никулден) (Разрешава се риба) (Тип. с. 136)

7 ДЕКЕМВРИ  
Св. Амвросий, еп. Медиолански.  
Св. Филотея Търновска

8 ДЕКЕМВРИ  
Преп. Патапий

9 ДЕКЕМВРИ  
❈ Зачатие на св. Анна (Тип. с. 139)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ИСТИНСКА ПРИКАЗКА ЗА СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
ПРИКАЗКА

Денят зависи от вечерта, т. е. от предварително извършената за 
следващия ден молитва, откъдето следва ранно лягане, спокоен 
сън и навременно ранно ставане на следващия ден.

… • …

Блудният бяс се обуздава, като се избягват поводите за него, т. е. 
като се въздържаш от пресищане, многословие и особено съдене 
(злодумство).

Автор: Св. Серафим (Соболев),  
архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец

Много, много отдавна в град Патара живял 
един боголюбив мъж на име Николай. 
След смъртта на родителите си той употре-

бил всичкото си богато наследство за добри дела, 
стараейки се да не го знаят тия, на които правел 
благодеяния. Той правел всичко за Божия слава 
и винаги скришом. Помогнал на много хора през 
живота си —  на бедни и нуждаещи се, на изпадна-
ли в беда, на болни и немощни, на несправедливо 
обвинени, на вдовици и сирачета. Бог за неговите 
добри дела го удостоил да стане пастир (епископ) 
на Мир-Ликийската църква. Всички хора го оби-
чали и уважавали като роден баща. За всеотдай-
ното си служение Бог още приживе го надарил с 
дара на чудотворство. Славата за неговите дела се 
носела много надалеч. Всички нуждаещи се търсели св. Николай 
за помощ. Когато питали за него винаги го описвали с бяла брада 

и червена одежда, каквато тогава носели обикно-
вено епископите., легенда, която е жива и до днес.
Някои народи го наричат Saint Nikolas, други Santa 
Claus и т. н. Празникът в негова памет предшества 
Рождество Христово и именно на него хората за-
почнали за пръв път да си подаряват подаръци, 
като по този начин се възпоменавала щедростта 
на св. Николай. Той продължава да се застъпва за 
всички нас от Небесните селения. Този светец е 
наш най-бърз ходатай (застъпник) пред Бога. Не 
случайно руснаците го наричат угодник Божий. 
Деца, знайте, че дядо Коледа —  св. Николай съ-
ществува и извършва чудеса, затова е наречен и 
Чудотворец. Винаги отправяйте молбите си към 

него с вяра и той ще ви помогне.
Грета Бабулкова

Източник: www.verouchenie.com

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Храм „Св. прор. Илия“ обявява прием на деца от предучилищна 
и ученическа възраст за Неделно училище. Целта на обучението 
е да даде основни познания на децата за православната вяра.
Занятията ще започнат от 3.12.2017 г.
Ще се провеждат всяка неделя от 12:00 часа в помещението  
на Енорийския дом при храма в рамките на 1 учебен час.
Заниманията са безплатни.
Преподавател ще бъде: г-жа Татяна Колова.
Повече информация за програмата, мястото на провеждане  
и записване в Неделното училище:
•	   на място в храма (от 8:00 до 18:00 ч.) 
•	 или на телефона на г-жа Колова: 088 95 75 942 (след 19:00 ч.)


