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† СЕДМА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

В онова време дойде при Иисус един човек на име 
Иаир, който беше началник на синагогата, и като 
падна пред нозете на Иисуса, молеше Го да оти-

де у дома му, защото той имаше едничка дъщеря, 
на около дванайсет години, и тя беше на умиране. А 
когато Иисус отиваше, народът се притискаше о Него. 
И една жена, която от дванайсет години страдаше от 
кръвотечение и която бе разнесла по лекари целия си 
имот и не могла да бъде излекувана ни от едного, при-
ближи 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: Наставниче, 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, разтреперена се приближи и, като 
падна пред Него, изяви Му пред целия народ, защо се 

Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси… (Лука 8:48)  
Не бой се, само вярвай… (Лука 8:50)

Благочестиви християни,
В днешното Евангелско четиво се разказва за двама герои 
на вярата —  началника Иаир и една жена, която страда-

ла от кръвотечение. Тях ги постигнало 
голямо нещастие, но в скръбта си те не 
изпаднали в униние, а въоръжавайки се 
с благоразумие, вяра, надежда и любов, 
постигнали своята цел: Иаир —  излеку-
ването на дъщеря си, а кръвоточива-
та —  своето собствено изцеление.
Забележете, възлюбени, когато еднич-
ката дъщеря на Иаир се разболяла от 
смъртоносна болест, той не хукнал да 
търси помощ от врачки и магьосници, 
а поканил у дома си Христос. Правим 
ли ние същото? Когато и нас ни споле-
ти някаква скръб, беда или нещастие, 
каним ли у дома Христа, отиваме ли в 
Неговия дом —  храма, за да Го помолим 
за помощ?
И вижте как моли Иаир —  с вяра и сми-
рение, които са духовният ключ за отва-
ряне вратите на Божието милосърдие: 
И ето, дохожда един от началниците на 
синагогата на име Иаир и като Го вижда, 
пада пред нозете Му и Го моли много, 
думайки: щерка ми е на умиране; дойди 
и възложи върху ѝ ръце, и тя ще бъде 
жива (Марк 5:22–23)

И Го моли много! А не както някои, след като се помолят един-
два пъти и не получат просимото, спират и дори възроптават, 
че молитвата им е останала нечута. Свети Василий Велики на-
ставлява: Проси онова, що е достойно за Бога, и не преставай 
да искаш, докато не получиш. Макар и да мине месец, и година, 

и три години, и повече време —  докато 
не получиш, не отстъпвай, но се моли с 
вяра, непрестанно вършейки доброто.
Господ тръгнал за дома на болното мо-
миче, за да го излекува. По пътя Той 
извършил още едно изцеление —  на 
жена, която в продължение на 12 годи-
ни страдала от кръвотечение (вероятно 
онкологично заболяване). Понеже спо-
ред закона тя, бидейки нечиста, нямала 
право да се движи на обществени места, 
решила да си послужи с хитрост: да се 
допре изотзад до дрехата на Спасителя 
и така да се излекува. Каква вяра! Вяра, 
че с едно допиране до Господа чудото 
ще стане. А ние чрез Евхаристията при-
емаме Христа цял и без остатък, и въ-
преки това много пъти не чувстваме и 
най-малката промяна в състоянието си.
Спасителят, Който вижда скришно 
(Мат. 6:4), разкрил тайната на кръвото-
чивата, но не с цел да я разобличи, нито 
да прослави Себе Си, а за наша полза и 
заради Иаир: на нас ни се дава пример 
на дръзновена вяра, а на Иаир —  непо-

клатима надежда, че Тоя, Който излекува болната жена, ще 
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ВЯРА И ПАК ВЯРА

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 
началника на синагогата, и му рече: дъщеря ти умря; 
не прави труд на Учителя. Но Иисус, като чу това, от-
говори 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 ста-
на; и Той заповяда да й дадат да яде. И се почудиха 
родителите й. А Той им заповяда да не казват никому 
за станалото. 

(Лука 8:41–56)
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ЖИТИЕ НА СВЕТИ МЪЧЕНИЦИ ЗИНОВИЙ И ЗИНОВИЯ
30 ОКТОМВРИ

Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия 
живели в третия век. Прекарали живо-
та си в киликийския град Ег или Егей.

Родителите им били благочестиви хора. 
Възпитали ги в християнската вяра. Те 
рано останали сираци. В милостини към 
бедните хора и в свят живот преминала 
младостта им.
Зиновий получил от Бога дар на чудотвор-
ство. Чрез молитва и възлагане на ръце ле-
кувал болни. Скоро образоваността, чуде-
сата и добродетелите му го прославили из 
цялата област Киликия. Егейските христи-
яни го избрали за епископ.
Свети Зиновий ревностно изпълнявал 
своите архиерейски задължения. Успешно 
наставлявал паството си със слово и при-
мер.
През време на Диоклетиановото гонение 
императорският сановник Лисий дошъл в 
град Егей, за да скланя християните да се 
отрекат от вярата си.
Братята Клавдий, Астерий, Неон и сестра им Теонила постра-
дали мъченически за Христа.
Идвал ред на Зиновий и Зиновия.
Лисий повикал епископа.
— Аз няма дълго да беседвам с тебе —  казал му Лисий. —  Изби-
рай едно от двете —  живот или смърт! Живот —  ако се покло-
ниш на нашите богове. Смърт —  ако не се откажеш от твоя Бог!
— Живот без Христа е смърт! —  твърдо отговорил епископ Зи-
новий. —  А телесната смърт за Христа е живот вечен. Искам да 

умра тук и да живея вечно с Христа Бога в 
небесата!
— Да видим дали ще ти помогне твоя Хрис-
тос! —  казал сановникът и заповядал жесто-
ко да бият епископа.
Започнали жестоки мъчения.
Като узнала, че брат ѝ страда за Христа, Зи-
новия се затекла към съдилището. Застана-
ла пред мъчителя и извикала с висок глас:
— Аз съм християнка! Като моя брат изпо-
вядвам Господа Бога! Изповядвам Спасите-
ля на света.
Като погледнала внушително сановника, 
Зиновия продължила:
— Заповядай и мене да мъчат. Искам да 
умра от еднаква смърт с брат си.
Лисий започнал да увещава младата жена. 
Опитал се да я убеди да се отрече от вярата. 
Представил ѝ целия ужас и позор от едно 
смъртно наказание пред целия народ.
Зиновия останала непреклонна.

Тогава разгневения езичник заповядал да сложат нея и брат ѝ 
на железен одър, под който да разпалят огън.
И тая заповед била изпълнена.
— Е, помага ли ви вашия Христос? —  подигравателно запитал 
Лисий мъчениците, осмивайки вярата им.
— Той е невидимо с нас —  отговорил светителят Зиновий.
— Той ни разхлажда с росата на Своята благодат и ние не 
чувстваме мъченията —  допълнила сестра му Зиновия.
По заповед на разярения римски сановник мъчениците били 
снети от одъра и хвърлени в котел с кипящ катран. Те и тук 

вдигне от одъра и дъщеря му. А в това време Иисус, като усети 
в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и 
рече: кой се допря до дрехите Ми?… Жената пък в страх и тре-
пет, като знаеше, какво стана с нея, приближи се, падна пред 
Него и Му каза цялата истина. А Той й рече: дъще, твоята вяра 
те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си (Марк 
5:30,33–34).
Случката с болната жена забавила Христа и това, изглежда, се 
оказало съдбоносно за Иаировата дъщеря, която починала. 
Съдбоносно ли казвам? Но не държи ли всички човешки съд-
би във всемогъщата Си десница Оня, Който сега отивал към 
Иаировия дом? И не е ли за Него възкресението на мъртвите 
толкова лесно дело, както излекуването на болните? Христос 
побързал да успокои потресения от страшната вест баща: Не 
бой се, само вярвай, и спасена ще бъде (Лука 8:50).
И продължил пътя Си, сякаш нищо особено не се е случило. 
Вече в дома на Иаир Христос отстранил навалицата хора от 
стаята, в която лежала покойницата, хванал я за ръка и изви-
кал: Момиче, стани! И възвърна се духът ѝ; тя веднага стана; и 
Той заповяда да ѝ дадат да яде (Лука 8:54–55).
Господ хваща момичето за ръката —  разсъждава блажени Те-
офилакт, —  за да влее в него сила за живот, а заповядва да му 
даде да яде, за да се увери народът, че покойницата наистина е 
възкръснала и случилото се с нея не е призрачно.
Прави впечатление, че Спасителят строго забранил да се раз-
гласява за това чудо. Защо? Отговор ни дава светител Теофан 
Затворник: Възкресявайки дъщерята на Иаир, Господ строго 

заповядал никой да не знае за това. С това ни се казва: не тър-
си слава и не изостряй слуха си за чуване на хорска похвала, 
та дори делата ти да са такива, каквито не можеш да укриеш. 
Прави онова, което ти повелява страхът Божий и съвестта, а 
към онова, което говорят хората, се отнеси така, като че ли не 
съществува. И над душата си бди, и когато забележиш, че тя 
започне да се поддава на тази суета, върни предишния ѝ мир. 
Желанието хората да узнаят за нашите дела се извиква от же-
ланието да получим тяхната похвала. Поблазни ли те нещо по-
добно, и всичко ще развалиш. Тогава душата става дребнава 
и започва да се стреми към единия фалш, тогава не очаквай 
нищо добро от нея.

Братя и сестри,
Няма неизцерими тела, има неизцерими души. Това вие 

видяхте от Евангелието. Господ излекува една тежко болна 
жена, възкреси една покойница, но душите на ония, които Му 
се смееха, че е казал, че момичето не е умряло, а спи, Той не 
можа нито да излекува, нито да възкреси. И това не е по Него-
ва вина, а поради тяхното неверие и зла воля. Тогава Христос 
ги изгони като недостойни.
Христе, не ни изгонвай и нас! Ние няма при кого да отидем. Ти 
имаш думи за вечен живот, и ние повярвахме и познахме, че 
Ти си Христос, Синът на Бога Живий (Йоан 6:68–69). Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива“, изд. „Витезда“
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останали невредими и пеели хвалебна песен на Бога. Осъдени 
били на смърт.
Мъчениците с радост тръгнали към мястото, където щели да 
бъдат умъртвени. По пътя мълвели молитвено:
— Благодарим ти, Господи, загдето ни удостои да се подвиза-
ваме с добър подвиг, пътя да свършим, вярата да запазим. На-
прави ни участници в Твоята слава и ни причисли към ония, 

които са благоприятни на Тебе, понеже Ти си благ вовеки!
Свещеномъченикът Зиновий и блажената му сестра Зиновия 
били убити с меч. Глас от небето ги повикал към вечен живот 
и към нетленни венци. С радост те предали на Бога душите си. 
Това станало в 285 година.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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ЗАДУШНИЦА
3 НОЕМВРИ

МОЛИТВИТЕ И ПОМЕНИТЕ ЗА ПОЧИНАЛИТЕ

— Отче, могат ли подсъдимите мъртви 
да се молят?
— Идват в съзнание и търсят по-

мощ, но не могат сами да си помогнат. Ония, 
които са в ада, едно-единствено нещо биха 
поискали от Христа: да поживеят пет мину-
ти, за да се покаят. Ние, които живеем, имаме 
време за покаяние, докато горките починали 
вече не могат сами да подобрят участта си, но 
очакват помощ от нас. Затова имаме дълг да 
им помагаме с молитвите си.
Мисля си, че само десет на сто от подсъдими-
те умрели се намират в бесовско състояние и 
там, където са в ада, хулят Бога подобно на 
демоните. Не молят за помощ, но и не при-
емат помощ. Защото, какво да направи за тях 
Бог? Като едно дете, което се отдалечава от баща си, разпилява 
всичкото му имущество, а на всичкото отгоре и хули баща си. 
Е, какво да направи баща му с него? Останалите подсъдими 
обаче, които имат малко любочестие, чувстват вината си, каят 
се и страдат за греховете си. Търсят да им се помогне и по-
лучават помощ чрез молитвите на вярващите. Тоест, Бог им 
дава една възможност сега, когато са подсъдими, да получа-
ват помощ докато дойде Второто Пришествие. И както в този 
живот, ако някой е приятел на царя, може да ходатайства и да 
помогне на някой подсъдим, така и ако някой е „приятел“ с 
Бога, може да ходатайства пред Бога с молитвите си и да пре-
мести подсъдимите умрели от един „затвор“ в друг, по-хубав, 
от един арест в друг, по-добър. Или дори може да ги премести 
и в „стая“ или в „апартамент“.
Както утешаваме затворниците, когато им носим безалкохол-
но и т. н., така утешаваме и умрелите с молитвите и милости-
ните, които извършваме за душите им. Молитвите на живите 
за починалите както и панихидите са последната възможност 
за помощ, която Бог дава на починалите, докато бъде извър-
шен последният Съд. След този съд вече няма да има възмож-
ност да им се помогне.
Бог иска да помогне на починалите, защото Го боли за спасе-
нието им, но не го прави, защото е благороден. Не иска да даде 
право на дявола да каже: „Как го спасяваш този, след като не 
се е потрудил?“ Когато обаче ние се молим за починалите, да-
ваме Му право да се намеси. При това Бог се трогва повече от 
молитвите ни за починалите, отколкото за живите.
Затова и в Църквата ни има панихиди и коливо. Църковните 
панихиди са най-добрият адвокат за душите на починалите. 
Имат сила да измъкнат някоя душа дори от ада. И вие, сестри, 
на всяка света Литургия правете коливо за починалите. Жи-
тото има символичен смисъл. „Сее се в тление —  възкръсва в 

нетление“ (1 Кор. 15:42), се казва в Свещено-
то Писание. Някои в света ги мързи да сварят 
малко жито и носят в църквата стафиди, ку-
рабии, разни сладки, за да им чете свещени-
кът. А там, на Света Гора, виждаш как дори и 
старци на всяка света Литургия правят коли-
во и за починалите, и за празнувания светия, 
за да получат благословението му.
— Отче, тия, които са починали по-отскоро, 
по-голяма нужда ли имат от молитви?
— Ами когато някой влиза в затвора, не му ли 
е по-трудно в началото? Да се молим за по-
чиналите, които не са угодили на Бога, за да 
направи Той нещо и за тях. Особено когато 
знаем, че някой е бил коравосърдечен (искам 
да кажа, когато е изглеждал коравосърдечен, 

защото може да си мислим, че е бил такъв, но в действител-
ност да не е бил) и е водел греховен живот, тогава много да се 
молим, да го поменаваме в светите Литургии, да поръчваме да 
служат четиридесет Литургии за душата му и да даваме милос-
тиня на бедните за спасението на душата му, за да се молят бе-
дните: „Бог да го прости“, тъй че да склони Бог и да го помилва. 
Така каквото не е вършил той, да направим ние за него. Докато 
ако някой човек е имал доброта, дори и животът му да не е 
бил праведен, понеже е бил добронамерен, с малко молитви 
получава голяма помощ.
Зная случки, които свидетелстват за това колко биват подпо-
могнати починалите чрез молитвите на духовни хора. Един 
човек дойде в колибата и през плач ми каза: „Отче, не се молех 
за мой починал познат и той ми се яви насън. Каза ми: „Дваде-
сет дни не си ми помагал; забрави ме и се измъчвам“. Действи-
телно от двадесет дни бях зает с разни грижи и толкова се бях 
улисал, че и за себе си не се молех“.
— Отче, когато някой почине и поискат от нас да се помолим 
за него, добре ли е всеки ден да правим по една броеница до 
четиридесетте дни.
— Ако се молиш по броеница за него, включи в молитвата си и 
други починали. Защо един влак да върви към целта си само с 
един пътник в него, докато има място и за други? Колко почи-
нали имат нужда горките и търсят помощ, а нямат никого да се 
помоли за тях! Някои често-често правят панихида само за ня-
кой свой близък. По този начин не получава помощ и близкият 
им, защото молитвата им не е така благоугодна Богу. След като 
са направили толкова панихиди за този, нека същевременно 
правят и за другите.
— Отче, понякога се безпокоя за спасението на баща ми, защо-
то нямаше нищо общо с Църквата.
— Не знаеш как Бог ще съди в последния момент. Кога те без-
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28 ОКТОМВРИ  
† 7 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
 Св. мчци Терентий и Неонила и чедата им.  
Преп. Стефан Саваит.  
Св. мчца Параскева.  
Св. Димитрий, митр. Ростовски

29 ОКТОМВРИ  
Св. прпмчца Анастасия Римлянка

30 ОКТОМВРИ  
❈ Св. свщмчк Зиновий и св. мчца Зиновия.  
Св. крал Стефан Милутин

31 ОКТОМВРИ  
Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др.  
Св. мчк Епимах

1 НОЕМВРИ  
❈ Св. безсребреници и чудотворци Козма и Да-
мян. Св. прпмчци Яков Костурски,  
дякон Яков и монах Дионисий

2 НОЕМВРИ  
Св. мчци Акиндин, Пигасий, Афтоний,  
Елпидифор и Анемподист

3 НОЕМВРИ  
❈ Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал. 
Преп. Пимен Зографски (Задушница)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

УМЕН ЦАР —  СИЛНА ВОЙСКА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА

Някога, било много от-
давна, лъвът събрал 
войска. Извикал всич-

ки животни и ги наредил, 
а най-накрай оставил мага-
рето и заека. После повикал 
мечката да прегледа вой-
ската и да каже дали добре 
е подредил всичко. Баба 
меца дошла, минала покрай 
цялата войска, поогледала 

всяка животинка, усмихвала се радостно на стройните реди-
ци. Когато стигнала до края на редицата, видяла магарето, а до 
него заека и избухнала в силен гръмогласен смях.
— Защо ми се смееш мари, посестримо мечко? —  попитал учу-
ден лъвът. —  Какво не харесваш в наредбата на войската ми? 
Не съм ли добре строил и подредил войниците си? Ако не съм 
ги наредил добре мари, посестримо, давам ти воля сама да ги 
подредиш, както ти искаш.
— О, не, честити царю? —  засмяла се мечката. —  Аз не се смея 
на твойта подредба. Аз не мога и толкова да ги подредя, ами се 
смея на магарето и на заека. Защо и те са дошли и се наредили 
в твоята войска? Какво ще правят те, ако ти започнеш война с 
някои наши врагове? Магарето не може да носи пушка, нито 
пък да върти сабя. А заекът, как може да стои срещу вражески-
те куршуми, как ще изпъчи гърдите си, като ще му изхвръкне 
страхливото сърчице? Затова се смея, царю побратиме.

— Не е така мари, посестримо мецо? —  рекъл строго лъвът. —  И 
магарето, и зайчето ще ми потрябват, когато трябва да се бия с 
врага. Магарето не може да стреля с пушката, не може да върти 
сабята, ама затова пък ще реве като с тръба и ще събира вой-
ниците ми, когато ще се разпръснат по долищата и ридищата. 
А зайчето ще служи за пощальон, той бързо ще разнася моите 
заповеди по всичката войска. Е, мецо, какво ще кажеш за това?
— Няма нищо да кажа, царю честити! —  рекла мечката. —  Добре 
си го измислил и си се сетил за всички животни, като си им 
намерил и работа според силите. Ти и затова си цар, защото 
си по-голям, по-силен и по-умен от всички ни. Наистина и аз 
имам голяма глава, но не съм умна като тебе.

покои това? Всяка събота ли?
— Не съм забелязала, но защо в събота?
— Защото починалите имат право на този ден.
— Отче, умрелите, които нямат никого, който да се моли за тях, 
получават ли помощ от онези, които се молят въобще за всич-
ки починали?
— Разбира се, че получават помощ. Аз, когато се моля за всич-
ки починали, виждам в съня си родителите ми, защото нами-
рат утеха в молитвите ми. Всеки път когато служим в колибата 
ми света Литургия, правя и общ помен за всички починали, 
моля се за царете, за архиереите и т. н., а накрая казвам: „И 
за всички, чиито имена не бяха споменати“. Ако понякога не 

се помоля за починалите, тогава починали познати се явяват 
пред мен. Видях цял пред себе си един мой роднина, който 
беше убит във войната. Това стана след светата Литургия, по 
време на помена с коливо, защото не го бях записал сред име-
ната на починалите, понеже беше поменат на Проскомидията 
с геройски загиналите. И вие на Проскомидията не давайте да 
се поменават само имена на болни, но и имена на починали, 
защото починалите имат по-голяма нужда.

Старецът Паисий Светогорец,  
„За семейния живот: Слова“ Том 4, Света гора, Атон,  
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“


