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

И когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет 
души прокажени, които се спряха отдалеч и с ви-
сок глас викаха: Иисусе Наставниче, помилуй ни! 

Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свеще-
ниците. 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 нозете Му, като 

Му благодареше: и той беше самарянин. 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)

И когато влизаше в едно село, срещнаха 
Го десет души прокажени… (Лука 17:12)

Боголюбиви братя и сестри,
Проказата е тежка заразна болест, при която цялото тяло 
се покрива с гнойни рани, а в по-късен стадий тя започва 

да поразява и вътрешните органи. По онова време проказата 
обикновено завършвала със смърт. И днес проказата е стра-
шен бич за неразвитите 
страни в Африка и Азия.
В България никога досега 
не е имало проказа като 
телесно заболяване, но 
има духовна проказа, от 
която и у нас, и по света 
страдат милиони хора. 
И както телесната, така 
и духовната проказа има 
много видове. Ние, за да 
спазим числото на десетте 
прокажени, които Господ 
изцерил —  за това чудо 
вие чухте от днешното 
неделно Евангелие —  ус-
ловно ще посочим десет 
вида проказа, от които е 
болно нашето общество, с 
молитвена надежда, че Христос ще ни излекува, ще ни очисти 
така, както изцерил и десетте евангелски прокажени.
Тези десет вида проказа, които поразяват света и нашия народ 
в частност, са: безбожието, магьосничеството, сектите, суеве-
рията, развратът, пиянството, наркоманията (а  тук спада и 
тютюнопушенето), телеманията, пристрастеността към ком-
пютрите, зрелищата… Невъзможно е в една кратка проповед 
да се спрем, макар и с малко думи, на всяка една от тези десет 
прокази на душата, но вече има написана и издадена много 
православна литература по този въпрос и който желае, може 
да си я набави и използва.
Безбожието —  първата духовна проказа, както пише един наш 
съвременен автор, е диагноза, безпътие, лъжа, смърт, неспо-
собност да се обича. Безбожието се поражда от лошия живот 

и особено от нежеланието този лош живот да се изправи. Пса-
лмопевецът казва: „В своята гордост нечестивецът прене-
брегва Господа и казва: „не дири сметка“; във всичките си 
помисли дума: „няма Бог“ (Псал. 9:25).
Ако някой християнин има свои близки и роднини, болни от 
безбожие, нека да се моли на Света Богородица. Две Свои чу-
дотворни икони —  „Неочаквана радост“ и „Скоропослушни-

ца“, Тя ни е поверила точ-
но за такива случаи —  за 
да измолваме от Нея пред 
тези свети икони обръща-
нето във вярата на наши 
сродници и близки.
Магьосничеството е съз-
нателно или несъзнателно 
служение на дявола, очак-
ване на помощ от дявола. 
Ето някои видове магьос-
ничество, които се ширят 
сред нашия народ: гле-
дане (на  ръка, на кафе и 
прочие), баене, гасене на 
въглен, врачуване, извик-
ване духове на умрели, 
„лекуване“ при екстра-
сенси, носене на амулети 

и талисмани, хипноза и т. н. Всичко това не само че не помага 
на болните, но им нанася и тежки психически увреждания и 
ги води към духовна смърт. Пострадалите от врачки и магьос-
ници трябва да започнат по-често да се изповядват и причас-
тяват —  това е главното! —  а след това да прибягнат за помощ 
към иконата на Света Богородица „Всецарица“ и към светците 
Киприан и Юстина.
Секти са всички религиозни течения, които не учат така, как-
то учи Православната Църква. Едни от тях твърдят, че папа-
та е втори Христос и е непогрешим; други почитат съботата 
вместо неделята; трети отричат почитането на Богородица и 
светците, на светите Тайнства и иконите… Църквата строго 
забранява молитвеното общение на православни с еретици и 
сектанти. Свети Йоан Богослов заповядва: „Който дохожда 
при вас и не донася това учение (т. е. учението на Църква-
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та —  б. м.), него не приемайте у дома си и не го поздравявайте; 
защото, който го поздравява, участва в неговите лоши 
дела“ (2 Йоан 1:10–11).
Суеверията също са проказа за душата, която може да порази 
както невярващи, така и вярващи, които дори считат себе си 
за православни. Едни от най-разпространените суеверия у нас 
са астрологията и учението за прераждане (карма). Свети про-
рок Йеремия увещава: „Не слушайте… вашите гадатели, 
вашите съновидци, вашите магьосници и вашите звездо-
бройци… Защото те ви пророкуват лъжа.“ (Йер. 27:9–10). 
„В сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само 
определеното от Господа“ (Притч. 10:21), поучава и премъд-
рият Соломон.
Прераждане няма. Човек един път се ражда и един път умира. 
Свети апостол Павел пише: „На човеците е отредено да ум-
рат един път, а след това —  съд“ (Евр. 9:27).
Искам да ви обърна по-сериозно внимание върху проказата 
на телеманията и пристрастеността към компютрите, чиито 
язви засягат особено силно младото поколение, и за което от-
говорността е върху нас —  възрастните. Йеромонах Анатолий 
(Берестов), доктор по медицина, обяснява каква вреда нанася 
телевизорът на детското здраве.
Първо, кинескопът произвежда облъчване, водещо до нерв-
но-соматични нарушения в организма на детето; в резултат на 
това облъчване рязко се изтощава неговата нервна система.

Второ, продължителното заседяване пред телевизора (или 
компютъра) обездвижва организма, при което се разстройва 
чревната система, от организма трудно се отделят продуктите 
на разпад и децата боледуват често.
Трето, появяват се психо-емоционални нарушения като от-
слабване на паметта, несъобразителност, лош сън, възбуди-
мост, лесна раздразнителност…
Четвърто, телевизорът се превръща в нещо като домашен 
идол, пред който иконите, ако изобщо ги има у дома, бледне-
ят и са в дълбока сянка. Значи прав е свети Козма Етолийски 
(+1779), когато в едно свое пророчество за телевизора казва: 
„Дяволът ще влезе в една кутия и ще вика и рогата му ще 
бъдат на керемидите“.

Братя и сестри,
Господ излекувал десетимата прокажени, защото те с висок 

глас викаха: „Иисусе Наставниче, помилуй ни!“ (Лука 17:13). 
А как Той да излекува духовно прокажените, за които говорих-
ме, при положение че те най-често нито викат с висок глас, т. е. 
не Му се молят усърдно, нито пък и искат да бъдат излекувани. 
Те се чувстват някак си добре в своите тежки душевни рани, в 
своята духовна гной и нечистотия.
Господи, вразуми ни! Господи, отрезви ни! Господи, дай ни 
да виждаме греховете си! Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива“, изд. „Витезда“
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СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ПЕТЪР, ЕПИСКОП БЪЛГАРСКИ,  
СВ. МЪЧЕНИК СИОНИЙ БЪЛГАРСКИ И ДРУГИ С ТЯХ

22 ЯНУАРИ

ПОВЕСТВОВАНИЕ ЗА УБИТИТЕ ОТ ЕЗИЧНИЦИТЕ ПЛЕННИЦИ ОТ АДРИАНОПОЛСКАТА 
И ДЕВЕЛСКА ЕПАРХИИ ПРЕЗ СВ. ЧЕТИРИДЕСЕТНИЦА НА 814 ГОДИНА

Братя и отци, в настоящето наставление искам чрез един 
разказ да ви ободря. Разказът е следният:
В България, както разправят добре осведомените, из-

лязло престъпно нареждане от тамошния владетел: залове-
ните в плен наши братя християни да ядат месо през света-
та Четиридесетница. Тези, които склонят, щели да запазят 
живота си, а онези, които не се подчинят, щели да бъдат 
убити. Когато нареждането на безбожника влязло в сила, 
народът се събрал, настанал голям плач и ридание (между 
тях) и жените и децата им. От една страна те отстоявали 
християнския закон, а от друга страна се страхували от те-
лесна смърт.
Накрая, о, печална вест, те били победени, подчинявайки 
се на безбожната заповед. Прочее, четиринадесет от тях се 
откъснали и се противопоставили, казвайки, че не трябва 
нито да се подчиняват, нито да ядат месо против христи-
янския закон. Народът се спускал към тях и ги увещавал 
да отстъпят пред необходимостта, да не отиват напусто 
на смърт, а (после) отново чрез покаяние да се обезвинят. 
Но увещанията и разколебаването нямали никакво въз-
действие над тях, които били насочили поглед към Бога и 
към обещаваното блаженство.
Прочее, езичниците като видели, че упорството на мъже-
те е несломимо, решили чрез едного да надвият останалите 
и, като го умъртвили, веднага направили децата и жената 
му роби, та по този начин останалите да се разколебаят и 
да се подведат. Но те останали по-непреклонни, викайки: 
„Ние сме християни и ще споделим съдбата на нашия убит 
брат.“ Прочее, с тази изповед те претърпели мъченическа 

смърт и се преставили пред Господа.
Гледайте, прочее, братя, че и сега има сила евангелието за 
царството Божие: „Който обича баща или майка повече от 
Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря 
повече от Мене, не е достоен за Мене“ (Мат. 10:37). И пак: 
„не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не 
могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може 
и душата и тялото да погуби в геената“ (Мат. 10:28).
Прочее, те послушали евангелските наставления, подчини-
ли се на Господа и се увенчали с мъченически венец, под-
ражавайки на светите Макавеи, и удвоили броя им —  ония 
били седем, а тия —  четиринадесет; онези —  загдето не вку-
сили свинско месо против закона, а тези —  понеже не яли 
никакво месо против християнския закон. Тази постъпка 
изглежда някак по-съвършена, понеже онези изобщо не 
ядели свинско месо, а тези поради необходимост можели да 
ядат някакво месо, без да бъдат осъдени, както казва св. Ва-
силий. Но понеже нареждането от страна на езичниците це-
ляло да унищожи вярата, те не се съгласили, а от любов към 
Христа сметнали, че всичко друго е второстепенно.
О, блажени мъже! О, блажено дело! В един миг да спечелиш 
вечен покой!
Какво казват за това ония, които твърдят, че общуването 
с еретиците не е нарушение (на вярата)? Ако там яденето 
на месо е престъпване (на християнския закон) от народа, 
колко по-голямо е то тук, поради общуването с нечестивци?
А къде са тези, които казват, че няма мъченичество за об-
раза Христов? Защото, ако в тези случаи мъченици са тези, 
които не яли месо, колко по-славни мъченици са онези, кои-
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МИСЛИ И НАСТАВЛЕНИЯ НА СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
25 ЯНУАРИ

„Една слава бе за мене пленителна: да се изявя с познанията 
които събраха Изтокът и Западът, и красавицата на Елада —  
Атина. Над всичко това се трудих много и дълго време. Всички 
тия познания, обаче, полагам в подножието на Христа, за да 
отстъпят място на Словото на великия Бог, Което чрез Себе 
Си засенчва всяко превратно знание и многообразното слово 
на човешкия ум.“

… • …
„Ако според учението на св. ап. Павел и на Самия Христос, 
първата и най-важна заповед е да се почита любовта като из-
пълнение на закона и пророците (вж. Мат. 22:37–40; 1Кор. 
13:13), то основна нейна част трябва да бъде, както намирам 
аз, любовта към бедните, жалостта и състрадателността към 
тези, които са от един род с нас. Защото нито едно наше служе-
ние не е така угодно на Бога, както милосърдието, защото то 
винаги е близо да Бога, пред Когото винаги вървят милостта 
и истината (вж. Пс. 88:15) и на Когото трябва да принасяме в 
дар милост (вж. Иак. 2: 13) и така Той за нищо не награждава 
така със Своето човеколюбие, както за човеколюбие. И така 
съобразно заповедта, която повелява да се радваме с ония, 
които се радват, и да плачем с ония, които плачат (вж. Рим. 

12:15), ние трябва да отворим утробата на нашето милосърдие 
за всички бедни и страдащи по различни причини.“

… • …„Оскъдният в словото и знанието, опиращият се на прос-
ти изрази и спасяващият се на тях, като на малка ладия стои 
по-горе от глупеца с бърз език, който невежо се доверява на 
доказателствата на разума“.

… • …„Не привързвай сърцето си към това, което преминава като 
сянка, изменчиво е като облак, нетвърдо е като п‘ра, непосто-
янно е като полъх на вятъра.“

… • …„Бог е сътворил човека в малкото велик, надзорник на види-
мото творение и тайна за незримото, земен и небесен, време-
нен и безсмъртен, привързан към Бога… Какво ново тайнство 
за мен… Малък съм и велик, смирен и величествен, тленен и 
безсмъртен, земен и небесен.“

… • …„Това, което се съединява с Бога, то се и спасява.“
Източник: www.pravoslavieto.com
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И В ДОБРОТЕЛТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЯВЯВА РАЗУМ
(Продължение от бр. 382)
Бъди умерен във всички религиозни дела, защото доброде-
телта с мярка, съобразно силите, обстоятелствата, времето, 
мястото, предхождащите трудове, е благоразумие. Добре е на-
пример да се молиш с чисто сърце, но ако няма съответствие 
между молитвата и силите (енергията), различните обстоятел-
ства, мястото и времето, предходния труд, то тя вече няма да 

е добродетел. Затова апостол Петър казва: покажете в добро-
детелта разум (т. е. не се увличайте само със сърцето), в раз-
ума —  въздържание, във въздържанието —  търпение (2 Петр. 
1:5,6 —  слав.).

(Следва)
Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“

то не са се отрекли (от Христа)! Но онези като тъмни хора 
припяват тъмни слова, като се опитват да увлекат и други в 
своите жалки деяния.

Из сборника „Малък катехизис“  
на преподобния наш отец Теодор —   

игумен на Студийския манастир в Константинопол
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СВЕТИ НЕОФИТ, ГЪЛЪБА И ЛЪВА
ПРИКАЗКА

Родителите на свети Неофит били благочестиви християни и 
благоговейно пазели Божиите заповеди. Те кръстили сина 
си още като младенец и го възпитали 

в учение и наставление Господне.
Светият Дух е съкровище на всяко до-
бро и Той излива Своята мъдрост и сила 
над когото иска. Когато Неофит бил де-
вет-десетгодишен, в него се вселила Бо-
жията благодат и той станал чудотворец.
Малкият Неофит имал един обичай, за 
който много родители биха наказали де-
цата си, а майка му дори го поощрявала: 
щом получел някаква храна, той, колкото 
и гладен да бил, не се докосвал до нея, а 
я давал на бедните си другарчета. Докато 
те ядели пък, боголюбивото момче на-
чертавало кръст на градските порти и се 
молело пред изображението му.

Веднъж неговите другарчета ожаднели и малкият Неофит, за да 
утолят жаждата си, ударил с ръка един камък, и от него потекла 

свежа изворна вода. Това чудо този нов 
Мойсей правил много пъти, ала строго 
забранявал на другарите си да разказват 
за него.
Но Бог открил в сън на майка му, че си-
нът ѝ върши чудеса, и благочестивата 
жена започнала да се моли да ѝ бъде от-
крито дали Неофит ще остане така верен 
на Господ докрай. И ето, още същия час 
долетял от небесните висоти бял гълъб, 
който сияел в чудна светлина. Той кацнал 
на леглото на Неофит и започнал да гово-
ри на момчето с човешки глас. Майката 
не издържала това чудо и от ужас —  пад-
нала мъртва на земята. Но Неофит ос-
танал спокоен. Взел ръката на мъртвата 
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20 ЯНУАРИ  
† Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение  
—  на 10-те прокажени.  
Преп. Евтимий Велики.  
Св. Евтимий, патриарх Търновски.  
Мчца Инна. Гл. 1, утр. ев. 1, ап. Евр. 
13:17–21 (с. 463), лит. ев. Лк 17:12–19

21 ЯНУАРИ  
❈  Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Неофит

22 ЯНУАРИ  
Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий Перски.  
Св. свщмчк Петър, еп. Български.  
Св. мчк Сионий Български

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. Константинополски (Тип. с. 193)

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

жена и ѝ казал:
— Стани, майко моя, ти беше заспала много дълбок сън!
И майка му станала, като че ли наистина събудена от сън. Пре-
гърнала сина си и го целунала с любов, но и с благоговейна по-
чит.
И така много пъти същият този чуден гълъб долитал в стаята на 
момчето и му говорел с човешки глас.
Веднъж гълъбът му казал:
— Неофите, излез от дома на баща си и върви след мен!
Светият юноша станал, простил се с родителите си и тръгнал 
след гълъба. Птицата го довела при една пещера, в която обита-
вал огромен и страшен лъв. Неофит се приближил до страхови-
тия звяр, погалил го по гривата и дружески му казал:
— Приятелю, ти трябва да напуснеш тази пещера и да се посе-
лиш в друга, тъй като Господ ми заповяда да живея аз тук.
Лъвът изслушал момчето с разбиране, излизал с език прахта 
от нозете му и покорно напуснал пещерата. Светецът останал 
да живее на това място и Ангели му носели храна. Много пъти 
при него идвал и самият лъв, и двамата —  човек и звяр —  се съе-
динили с връзките на мира и взаимната любов. Когато Неофит 
станал на петнадесет години, чул, че в родния му град Никея 
езичниците повдигнали жестоко гонение срещу християните. 
Безумието на идолопоклонника император Диоклетиан стигна-
ло дотам, че той се обявил за бог и изисквал от подчинените си 
да му принасят жертви. Пламнал от свята ревност по Бога и ис-
тинската вяра, Неофит напуснал пустинята и започнал по гра-
дове и села да изобличава езическото нечестие. Хванали го и го 
подложили на жестоки изтезания, но юношата не трепнал. Не-
говата смелост и мъченическа доблест станали известни дори 
на императора, и той поискал лично да види неустрашимия из-
поведник. Довели Неофит пред императора. Всички очаквали, 
че поне пред владетеля на половината земни царства младият 
жител на Никея ще преклони колене и ще се подчини на цар-
ската му воля. Но Неофит дръзновено изобличил Христовия 
гонител. Тогава императорът заповядал да хвърлят юношата в 
огнена пещ, но светецът останал невредим. Накрая била изда-
дена заповед да заведат мъченика на арената в цирка, там да го 
съблекат и пуснат срещу него диви зверове, за да го разкъсат, 
а многохилядната тълпа зрители да се забавлява на кървавата 
гледка.
Коленичил в средата на арената, свети Неофит започнал да 
се моли, Бог да приеме с мир душата му. Отворили вратата на 
клетката със зверовете и отвътре се чул страховит лъвски рев. 
Палачите нарочно държали лъва няколко дни без храна, за да 

засилят свирепостта му. Излизайки на свобода, царственото 
животно съгледало молещия се Неофит и направило няколко 
бързи крачки към жертвата си. Но в миг свирепостта на звяра 
утихнала и той дружелюбно се затичал към светеца. Стигайки 
до него, животното започнало да ближе нозете му, а от очите му 
потекли големи бисерни сълзи: лъвът плачел от радост, а свети 
Неофит нежно галел главата му… Това бил същият лъв от пеще-
рата, когото тия дни императорски войници хванали в пустиня-
та за нуждите на цирка.
Така Бог посрамил жестокостта на езичниците, които били 
по-свирепи от най-страшните зверове, и прославил дивния 
сред своите светии Неофит.

… • …

Мили деца, всички ние —  и възрастни, и деца —  се опри-
личаваме с нашите дела и постъпки или на Христовите 
мъчители като езичниците, или на Христовите светии и 

мъченици —  като свети Неофит. Ако вярваме в Иисус Христос и 
Го обичаме, ние се уподобяваме на светиите; ако пък Христос е 
само една красива легенда за нас, за Когото правят дори увлека-
телни филми, и ние не Му се молим, нито Го обичаме в сърцето 
си, тогава ставаме Негови гонители. Нека обикнем милия Хрис-
тос като свети Неофит!
Ако желаете да научите нещо повече за този светец и как той е 
завършил живота си на земята, прочетете житието му, дадено 
във всички жития на светиите за 21-ви януари.
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