
† НЕДЕЛЯ 12 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ — 
  НА 10-ТЕ ПРОКАЖЕНИ

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО  |  ГОД. VII БРОЙ 20 (330) — 14.01.2018 г.

Неблагодарността е голямо зло и душевредно беззаконие. 
Защото, когато човек е неблагодарен за доброто, не само 
хората го намразват и изоставят, но и Сам Бог го оста-

вя лишен от даровете Си, както ще чуете сега от днешното 
Евангелие.
Когато Иисус Христос 
отивал от Галилея в Иеру-
салим, за да се разпне за 
човешкото спасение, на 
влизане в едно село, на-
миращо се между Галилея 
и Самария, Го срещнали 
десет прокажени. И като 
Го познали и разбрали, че 
Той е Спасителят, Който 
ще спаси хората от греха, 
викали отдалеч и казвали: 
„Иисусе Наставниче, по-
милуй ни! Не искаме нито 
злато, нито сребро, иска-
ме само изцеление от тези 
струпеи, та да станем 
чисти и да общуваме с хо-
рата“. И Христос, като ги 
видял, се смилил над тях 
и им рекъл отдалеч: „Идете, покажете се на свещениците и 
ще оздравеете“. Защото евреите имали и следния закон, даден 
чрез Моисей: прокаженият да бъде изгонван извън града като 
нечист и да не общува с другите хора. А когато се очисти, пре-
ди да е влязъл в общение с други хора, първо отивал да се по-
каже на свещениците, а свещениците свидетелствали за него 
пред народа, че е чист, и тогава започвал да общува с хората. И 
понеже законът не позволявал хората да се допират до прока-
жени, затова и Христос не се допрял до тях, за да не кажат ев-
реите, че е законопрестъпник. А отдалеч им казал да отидат да 
се покажат на свещениците и да занесат двете кокошки, пред-
видени в закона. Защото в деня, в който се очиствал, прокаже-
ният отивал при свещеника и щом свещеникът го докоснел, 
ставал чист. Тогава свещеникът му заповядвал да донесе две 
живи кокошки и кедрово дърво, увито с червена нишка (Лев. 
14:4,6,49,51,52 и Втор. 19:6). И като заколвали едната кокошка 

в глинен съд над жива студена вода, свещеникът потопявал се-
дем пъти кедровото дърво, червената нишка и исопа в кокоша-
та кръв и поръсвал седем пъти прокажения. А живата кокошка 
пускал в полето на свобода. Тогава очистеният човек изпирал 
добре дрехите си, остригвал главата, веждите и брадата си и 

седем дни седял извън къ-
щата си. А на седмия ден 
пак се остригвал и изкъп-
вал и вече бил чист. Ето 
такъв обичай имали евре-
ите относно прокажени-
те. А всичко това симво-
лизирало Иисус Христос. 
Защото проказата сим-
волизирала нашия грях, 
живата кокошка символи-
зирала безсмъртното Хри-
стово Божество, закланата 
кокошка показвала Хрис-
товото разпятие. Кръвта в 
глинения съд била предо-
браз на Христовата кръв, 
която изтече от пречисто-
то Му направено от пръст 
ребро. Живата вода била 

предобраз на водата, която изтече от Христовото ребро, или на 
нашето кръщение. Негниещото кедрово дърво символизирало 
Христовия Кръст или Христовото нетленно тяло. Червената 
вълна била предобраз на Христовата червена багреница. А ис-
опът означавал дара на Светия Дух. Тази древна проказа има 
голяма прилика с греха; защото както проказата съсипва и по-
губва тялото, така и грехът смущава разума и погубва душата. 
И както евреите изгонвали прокажените извън града, докато 
не се очистят, така и грешният човек трябва да бъде извън Бо-
жията Църква и светото Причастие, докато не се покае и очис-
ти. Но както евреите се грижели за прокажените и ги хранели, 
така и грешниците трябва да бъдат обгрижвани и поучавани, 
за да не изпаднат в отчаяние, а да имат надежда за спасение. 
Защото грешният човек е по-лош и от неверник. Каквото ти 
предложи неверник, яж го, без да се съмняваш. А когато ви-
диш християнин блудник, сребролюбец или идолопоклонник, 
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ЗА ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ

нозете Му, като Му благодареше: и той беше самаря-
нин. Тогава Иисус продума и рече: нали десетимата 
се очистиха? А де са деветте? Как не се намериха и 
други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен 
тоя другородец? И Му рече: стани, иди си: твоята вяра 
те спаси. 

(Лк 17:12–19) 

В онова време, когато Иисус влизаше в едно село, 
срещнаха Го десет души прокажени, които се спря-
ха отдалеч и с висок глас викаха: Иисусе Настав-

ниче, помилуй ни! Когато ги видя, рече им: идете, пока-
жете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха 
се. А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, 
прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред 
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или пияница, или крадец, пази се от него и не сядай на трапеза 
с него и не яж хляб с него. Защото той е по-мръсен от днеш-
ните прокажени, които Христос изцели, като в изпълнение 
на закона ги изпрати да се покажат на свещениците. Но деве-
тима от тях, които били евреи, се оказали неблагодарни към 
Христа за изцелението си; защото не се върнали да изкажат 
благодарността си. Само един самарянин, който бил езичник, 
се върнал с благодарност и славел Христа с висок глас. Затова 
Христос се разгневил и рекъл: „Нали десетимата се очисти-
ха? А де са деветте? Защо не се върнаха да изкажат своята 
благодарност?“. Не че Христос искал похвала от тях, а казал 
това, за да покаже, че неблагодарността е по-лоша и от дивите 
скотове; защото едно животно, като го нахраниш веднъж, утре 
пак идва на същото място и проявява приятелство, умилква се 
и си спомня доброто, което си му сторил. А когато разумният 
човек забравя доброто, което е получил от някого, и проявява 
неблагодарност, той става най-нищожният на света.
Един постник в гората извадил треска от лапата на лъв, който 
след това в знак на благодарност всеки ден му носел по една 
овча кожа. А онези неблагодарни прокажени не се върнали да 
дадат поне една сладка дума за доброто, което получили. Само 
един самарянин се върнал и благодарял и Христос го похва-
лил, и му рекъл: „Твоята вяра те спаси. Иди си с мир“. И с това 
Христос показал, че самаряните са по-верни от евреите, които 
получили от Христа толкова добрини, но се оказали неблаго-
дарни, затова Христос ги укорил като неверни, защото не се 
върнали да въздадат Богу слава.
Благочестиви християни, помислете, че всички сме ранени с 
различни грехове като днешните прокажени. Защото кой от 
нас може да се похвали, че няма грях? Никой. Ето, завистта 
е силно смърдяща и неизцелима рана, която разяжда и раз-
топява човешкото сърце. Такива са и блудството и всички 
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други грехове, които не могат да бъдат изцерени, докато не 
паднем коленопреклонно пред Бога като днешните прокаже-
ни и не извикаме: „Господи, помилвай ни!“. Защото тези думи 
са кратки, но са от голяма полза, както бяха от полза за про-
кажените, които Христос не изцели, докато не изпрати да се 
покажат първо на свещениците. С това Христос ни показва, 
че е дал власт на свещениците да церят нашите душмани —  
болести (греховете). Затова трябва да коленичим с покаяние 
и да изповядаме греховете си пред духовника и да искаме от 
него изцерение. Защото покаянието, когато е от все сърце, е 
толкова силно, че щом човек реши да отиде да изповяда гре-
ховете си, той невидимо получава прошка от Бога още преди 
да е отишъл при духовника. Както се очистили и прокажените 
преди още да били отишли при свещениците. Но има мнозина 
неразумни хора, които казват: „Защо да казвам греховете си 
на духовника? Нима Бог не ги знае?“. О, човече, Бог ги знае, но 
ако не ги кажеш на духовника, няма да получиш прошка. За-
щото духовникът е Божий свидетел (и когато се изповядваш, 
казваш греховете си не на духовника, а на Самия Бог, Който 
гледа невидимо към твоето покаяние и изповед) и ги казваш 
пред духовника, за да ти посочи лек за греховете ти. Защото 
както ранен човек, ако не покаже раната си на лекар да ѝ сложи 
мехлем, не може да оздравее, така и грешният човек, ако не 
изповяда греховете си пред духовник, не получава опрощение. 
Затова трябва да очистим греховете си с покаяние и изповед 
и щом се очистим, да не се връщаме пак към тези грехове, а 
да благодарим на Бога, да спазваме светите Му заповеди и да 
водим добродетелен живот, та да получим Небесното царство 
с помощта на нашия Господ Иисус Христос. Нему слава във 
вечните векове, амин.

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански
Източник: www.sveta-gora-zograph.com/

Преподобни Гавриил Лесновски е един от тримата велики 
последователи на рилския пустинножител св. Иван Рил-
ски. Той е живял през ХІ —  ХІІ век. Роден е в с. Осиче, Пала-

нешко (Македония). Произлизал от богати родители българи 
и получил добро образование. Когато станал на възраст, роди-
телите му го сгодили за невяста от 
добър род. Скоро обаче годеницата 
му умряла. Тогава той постъпил в 
манастир и приел монашество.
С наследството, което получил от 
родителите си, Гавриил построил 
манастир с църква на името на 
св. Архангел Михаил в Леснов-
ската планина, Северна Македо-
ния, близо до сегашния град Кра-
тово. Преподобният отец събрал 
монаси, поставил им игумен, а 
самия той се уединил в планината 
на пустинножителство и мълча-
ние, като се подвизавал така 30 
години. После той се завърнал в 
своя манастир и починал на 15 
януари.
Тридесет години след смъртта на преподобни Гавриил един 
руски монах на име Йосиф в град Средец (София) —  по вну-

шение на светеца —  се отправил към мястото, където препо-
добният се подвизавал, намерил гроба му, открил нетленните 
му мощи, положил ги в ковчег и ги предоставил за молитвено 
поклонение на вярващите.
Много години светите мощи на преподобния Гавриил почи-

вали в Лесновския манастир и вър-
шили множество чудеса. Навярно в 
ХІІІ век някой от българските царе 
на Асеновата династия ги пренесъл 
в своята столица Търново и ги по-
ложил в църквата „Св. Апостоли“ 
на Трапезица. Според проложното 
житие на преподобния от 1330 г. 
„там те лежали дори досега и да-
ват изцеление“.
След османското нашествие в Бъл-
гария следите на светите мощи на 
преподобния Гавриил Лесновски 
се губят. Основаният от него мана-
стир по-късно бил наречен на него-
во име и станал важно книжовно 

средище.
© Жития на светиите. Синодално издателство,  

София, 1991 година, под редакцията на Партений,  
епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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ДУШЕПОЛЕЗНИ ПОУЧЕНИЯ
Не участвай в никакви клевети, доноси и злословия. При-
кривай врага си —  само тогава и Бог ще те прикрива. Хубаво 
и здраво запомни нещо кардинално, а то е, че докато не запу-
шиш устата си и не престанеш да осъждаш и обиждаш, винаги 
ще бъдеш неблагоуспешен. Със сигурност знай, че при каквато 
и да е обида и закачка или каквото и да е зло, идещо към тебе 
от другите, кроткото и християнско държание е единственият 
отговор, при който ще има най-малко сътресение и вреда за 
тебе и близките ти!!! Запомни, това е нещо основно и живо-
тоспасяващо!

… • …

За да не изпадаш в блуд и гняв, по-ценното и от поста дори 
е мълчанието и то не въобще да не говориш, а да задържиш 
езика си от осъждане и злоречие. Запомни хиляди пъти, че 
нашият най-смъртоносен враг и злокачествен тумор, от който 
трябва да се освободим на всяка цена, е злословието, осъжда-
нето, многото приказки —  това е, което ни разяжда и води към 
сигурна гибел.

… • …

На изповед обещавай, че ще се поправиш и с всички сили се 
стреми да изпълняваш тези свои обещания и тогава Сам Бог 
ще ти помага.

… • …

Не скитосвай и не обикаляй от църква на църква, от мана-

стир на манастир, от град в град и от държава в държава, за-
щото благочестието не е в това. Стой на мястото си и там води 
битката с тъмните сили. Не се разпилявай.

… • …

Колкото и да е тежък животът ти на земята, тук те мъчи 
само един демон, а ако се самоубиеш, на оня свят всичко ще ти 
бъде много по-тежко и там вечно ще те измъчват множество 
и по-жестоки демони от тоя, който те мъчи тук. Нападат ли те 
страсти, моли се срещу тях и ще ги победиш.

… • …

Чуеш ли несъгласие с твоите думи, замълчи! Още Питагор е 
учил така.

… • …

Пази се от подписване на договори, които те задължават, осо-
бено ако на въдицата има някакви облаги и примамки. Това 
може да те въвлече в организация, която ще ограничи и насили 
свободата и свободната ти воля и на дело ще се окажеш богобо-
рец и безбожник, от което вече няма нищо по-опасно и гибелно.  
За важни и отговорни неща искай писмена заповед.

Автор: Св. Серафим (Соболев),
Архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец
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ХОРАТА РАБОТЯТ В НЕДЕЛЯ И НА ПРАЗНИЦИ И ГИ ПОСТИГАТ НЕЩАСТИЯ

По правило преди вечернята на празни-
ка или на неделята всяка работа се пре-
кратява. По-добре е човек да поработи 

повече предишния ден, когато има възмож-
ност, и да не работи след вечернята на праз-
ника. В краен случай при голяма нужда 
човек може да свърши нещо леко следобеда 
на празничния или неделния ден; но и тако-
ва дело трябва да се върши с разсъждение. 
Едно време и селяните, които бяха вън на 
полето, щом чуеха камбаната за вечерня, 
прекръстваха се и спираха работа. Същото 
правеха и жените, които седяха в махалата. 
Ставаха, прекръстваха се и оставяха плет-
ката или каквото друго занимание имаха. 
И Бог ги благославяше. Даваше им здраве 
и радост.
Днес премахнаха празниците, отдалечиха 
се от Бога и Църквата, и в крайна сметка, 
каквото спечелят от работата си, дават го 
по лекари и болници… Веднъж в колибата дойде един баща и ми 
казва:
— Детето ми често се разболява и лекарите не могат да открият 
какво му е.
Казах му:
— Спри да работиш в неделя и всичко ще се промени.
Действително спря да работи в неделя и детето му се оправи.

Винаги казвам на миряните да спрат да ра-
ботят в неделя и на празници, за да не ги по-
стигат нещастия в живота им. Всеки може да 
разпредели по подходящ начин работата си. 
Цялата основа е в духовната чувствителност. 
Ако има чувствителност, за всичко се намира 
решение. Дори от някое решение да бъдат мал-
ко ощетени, ще получат двойна благодат. Мно-
зина обаче не разбират това. Дори не отиват 
на света Литургия в неделя и на празници. А 
светата Литургия освещава. Как ще се освети 
християнинът, ако в неделя не ходи на църква?
За съжаление обаче хората постепенно пре-
махват и празници, и всичко. Дори си изменят 
имената, за да бъдат забравени светиите, кои-
то са ги носели. Превръщат името Василка във 
Вики; Зоя в Зозо и така се получава два пъти 
„животно“…

Измислиха празник на майката, празник за първи май, за пър-
ви април… Скоро ще кажат: „Днес е празникът на магарешките 
тръни, след това —  на кипариса, после рожденият ден на онзи, 
който открил атомната бомба или футбола“. Бог обаче няма да 
остави това…

Написано от св. Паисий Светогорец
Из „С болка и любов за съвременния човек“



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

14 ЯНУАРИ  
† Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение 
на 10-те прокажени. Преп. отци, избити 
 в Синай и Раита. Св. Нина Гл. 7, утр. ев. 10, 
ап. Кол. 3:4–11 (с. 266), лит. ев. Лк 17:12–19 
(Отдание на Богоявление) (Тип. с. 182)

15 ЯНУАРИ  
Преп. Гавриил Лесновски, Прохор Пшински,  
Павел Тивейски и Йоан Колибар

16 ЯНУАРИ  
Честни вериги на св. ап. Петър.  
Преп. Ромил Видински. 
 Св. свщмчк Дамаскин Габровски (Тип. с. 183)

17 ЯНУАРИ  
❈ Преп. Антоний Велики (Антоновден). 
Преп. Ахил Изповедник. (Тип.с.184)

18 ЯНУАРИ  
❈ Св. Атанасий и Кирил Александрийски. 
Св. Йоаким, патр. Търновски (Атанасовден)  
(Тип. с. 187)

19 ЯНУАРИ  
Преп. Макарий Египетски. Св. Марк, еп. Ефески

20 ЯНУАРИ  
❈ Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий,  
патриарх Търновски. Св. мчк Захарий

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 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: г-жа Татяна Колова, магистър по богословие.
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.)

На св. Антоний, живял през ІV в., лъвовете помогнали като 
верни приятели.
Веднъж през нощта Господ му от-

крил, че на другия край на Египетската 
пустиня живее отшелник, с когото трябва 
да се види. И деветдесетгодишният старец 
се отправил на дълъг път. Труден бил пъ-
тят през пустинята: слънцето жари, няма 
вода, само вятърът гони горещия пясък. 
Пред стареца вървяла хиена, която му по-
казвала пътя. Тя го завела до една пещера, 
чийто вход бил закрит от палма. Антоний 
влязъл в пещерата и в полумрака едва ус-
пял да разгледа молещия се човек. Това 
бил преп. Павел Тивейски. Старците се 
прегърнали.
И тогава се случило нещо удивително —  
към тях се спуснала една врана с хляб в човката.
— Господ ни е устроил трапеза, —  казал св. Павел. —  Всеки ден 
аз получавам от Него по половин хляб, а сега, заради твоето 
посещение, Той ни е изпратил цял.

След като се нахранили Павел казал на другаря си, че скоро 
ще умре и че Антоний бил изпратен от Бога да го погребе. 

Заплакал Антоний, излязъл от пещерата, 
започнал да се моли да не прибира Господ 
другаря му. И видял дивно видение: нео-
бичайно ярка светлина, ангели пеят, ли-
ковете на пророците, апостолите и преп. 
Павел сред тях. Св. Антоний се върнал в 
пещерата и видял, че преп. Павел вече е 
починал.
Цяла нощ плакал и се молил св. Антоний 
над тялото на другаря си. Настъпило ут-
рото. Трябвало да се изкопае гроб, а ня-
мало лопата. Земята била камениста, из-
съхнала от голямата горещина. Изведнъж 
пред него се появили два лъва. Те много 

години дружали с преп. Павел. Преклонили глави пред почи-
налия и започнали да ровят земята с лапите си. И св. Антоний 
благодарил на Бога за тези помощници.

Източник: www.verouchenie.com

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

МЪДРАТА ВРАНА И ПРЕДАНИТЕ ЛЪВОВЕ
(РАЗКАЗИ ЗА СВЕТЦИ И ЖИВОТНИ


