
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 
мълчи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, 
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помилуй ме!
Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И ко-
гато 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, сла-
вейки 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!” (Лука 18–35–38) 

Братя и сестри!
На света има много, твърде 
много неща, които човек или 

не употребява според предназначе-
нието им или злоупотребява с тях.
Например, храната и  питието са 
дадени от Бога за поддържане на 
тялото, а са употребявани от хората 
и  за погибел и  на тялото, и  на ду-
шата.
Същото можем да кажем за езика, 
даден на хората, за да славят Бога, 
да се учат и  утешават един друг 
и  употребяван от тях за богохул-
ства, самохвалства, клевети, злоре-
чия, осъждания —  за всичко, което 
озлобява и отравя душата.
А какво да кажем за разума, даден 
на хората, за проправят пътя към 
Божествената истина, и  употребя-
ван от тях в качеството на съучаст-
ник и  слуга във всячески грехове 
и пороци?
А какво да кажем за човешкото 
сърце, дадено на хората, за да бъде 
орган на любовта, орган на съзер-
цание на Бога и  духовния свят, 
и  превърнато от тях в  мях за вся-
ка нечистота: похот, сребролюбие, 
гордост и ненавист?
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ПРОПОВЕД ЗА НЕДЕЛЯ 14 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ —   
НА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ
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† НЕДЕЛЯ 14 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ —   
НА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

Съвсем същото можем да кажем и за очите. Бог е дал на хора-
та зрение не за нещо друго, а за това, защото те, гледайки на 
този свят, да виждат приблизителното изображение на другия, 
истинския и безсмъртен свят. Но подобно на това, както ако 
някой, загледал се в  сянката,  е забравил за хвърлящото тази 
сянка дърво, така и мнозина зрящи хора цял живот прикова-

ват своя взор изключително към 
този чувствен свят, а  душите им 
остават напълно слепи, неспособ-
ни да видят Бога и  небесния свят. 
Защо са им тогава очи? Не погубват 
ли тогава техните очи душите им? 
На колко милиони човешки създа-
ния очите им са допринесли за по-
гибелта на душите им? Можем ли да 
изчислим колко царе в  историята 
са загубили царствата си заради по-
хотта на очите? И колко мъдреци —  
ума си? И  колко порядъчни мъже 
и  жени —  честта си? Колко болни-
ци са пълни с тези, които първо са 
сгрешили с очите си, а след това за 
заплатили своя грях с  разложение 
на телата и  душевен мрак! Наис-
тина, ако би било възможно да се 
изчислят всички жертви на алчни-
те и похотливи очи, не може да не 
възкликнем:”Може да се позавиди 
на слепите!”
Затова и  нашият Господ Иисус 
Христос никога не  е нарекъл сляп 
нито един дошъл при Него телесен 
слепец, а  в  същото време наричал 
слепи старейшините на юдейския 
народ, духовните водачи и  кни-
жници, имащи очи, но не виждащи 
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СВ. ПРЕПОДОБНИ ЕФРЕМ СИРИЕЦ (ЕФРЕМ СИРИН) (ок. 306–373 г.)
28 ЯНУАРИ

Веднъж родителите на Св Ефрем 
Сирин го изпратили по рабо-
та извън града. Увлечен в  меч-

ти и  размисли, Ефрем замръкнал на 
полето. Един овчар го поканил да 
пренощува при него на открито при 
стадото му. Ефрем приел. Вечерта 
овчарят се напил и  дълбоко заспал. 
През нощта дошли вълци и отвлекли 
няколко овце. На сутринта пристиг-
нали стопаните на стадото и като уз-
нали за загубата, не повярвали, че  е 
имало вълци, но обвинили Ефрем, че 
той  е скроил открадването на овце-
те. Овчарят, за да не бъде обвинен от 
стопаните в немарливост, поддържал 
това обвинение. Закарали Ефрем при 
съдията. „Точно в това време, разказ-
ва Св Ефрем, докараха някого, хванат 
в прелюбодеяние с една жена, която успяла да избяга. Съ-
дията, като отложи разследването за друг път, нареди да 
откарат двама ни в  затвора. Там сварихме един селянин, 
затворен за убийство. Но нито доведеният с  мене беше 
прелюбодеец, нито селянинът убиец, както и  аз —  крадец 
на овце. Като доказателство по делото на селянина беше 
докарано мъртвото тяло на убития, по моето дело —  овча-
рят, а  по делото на прелюбодееца —  мъжът на виновната 
жена.

нищо (Мат. —13:15). Защото, този, който е сляп с телесните си 
очи,  е сляп временно, само в  този свят; а  този, който  е сляп 
духом, сляп  е за двата свята, и  за този и  за другия, и  в  това 
време и във вечността. Телесната слепота е само бледа карти-
на на духовната слепота и ясно напомняне на духовните слеп-
ци, невиждащи нито Бога, нито Царството Божие, да дойдат 
в себе си и да се лекуват, докато има още време. Чрез телесните 
слепци Бог иска да открие слепотата на духовните слепци. Из-
точникът на слепотата на очите не е Бог, но както и в случая 
с  всички останали дефекти и  болести, грехът човешки. Ако 
нямаше духовна слепота, то и всички слепи с телесните си очи, 
веднага биха прогледнали. Но докато съществуват духовни 
слепци, духом невиждащи Бога, Бог ще изобразява тяхната 
слепота чрез затворените очи на телесно слепите.
И така, слепотата на телесните очи има свой дълбок духовен 
смисъл и намира своето обяснение само и изключително в ду-
ховната наука. Несведущият в  духовната наука не знае и  не 
може никъде вън от областта на тази наука да узнае, защо 
в  света съществува телесна слепота, глухота, немота и  всич-
ки останали болести и  недъзи на човешкото тяло. Такъв чо-
век, срещнал слепец, може само да почувства жалост и да по-
мисли:”Слава Богу, че не съм сляп!” А кой ти е казал, че не си 
сляп? И защо жалиш този, когото тайнственият Промисъл е 
поставил пред тебе от жалост към тебе самия? Ако ти не би 
бил сляп духом, пред тебе не би се появил слепец. Но той се е 
появил –като жива диагноза на твоята болест, на твоята въ-
трешна слепота. Ако слепецът просто е извикал в тебе жалост 
и ти си му дал милостиня, то нито ти, нито той сте изпълнили 

своята главна задача, както трябва. Главната задача на слепеца 
при срещата с тебе —  е чрез своята външна слепота да покаже 
твоята вътрешна слепота; а в твоята главна задача в дадения 
случай е —  да се вразумиш от този нагледен урок, да заплачеш 
над своята собствена слепота и с всички сили да побързаш да 
се лекуваш от слепотата на духа.
За къде да побързаш? Към кого да побързаш? Кой в света е ле-
кар за слепите? Никой от смъртните хора. Само Този, Който е 
създал духовното и  телесното зрение, само Той единствен  е 
в състояние да изцели и от духовната, и от телесната слепота.
Идвайки от Иерихон в  Иерусалим, нашият Господ Иисус 
Христос бил убит от духовни слепци, от Ирод, Пилат, Кайа-
фа и  от сляпата тълпа старейшини и  книжници. Но гробът 
едва Го удържал и на третия ден бил принуден да Го пусне. Той 
заповядал на земята да Го пусне от гроба, като заповядал на 
слепотата да напусне очите на Иерихонския слепец. И Него-
вият гроб станал светло око за целия свят. Господ възкръсна, 
и Жив, ходи и днес —  невидим за телесните, но видим за духов-
ните човешки очи —  по прашния път на този свят, очаквайки 
някой слепец да въззове към Него за помощ: Господи Иисусе, 
помилуй ме! Той е готов да помилва всекиго —  трябва само да 
извикаш към Него —  както помилвал и Иерихонския слепец. 
И всеки получил от Него духовно зрение, да тръгне след Него 
и да прослави Бога. Чест и слава на нашия Господ и Спасител 
Иисус Христос, с Отца и Светия Дух —  Единосъщна и Нераз-
делна Троица, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Автор: Св. Николай Велимирович
Източник: www.pravmladeji.org

Изминали седем дни в мъчителна не-
известност. Това подействало твърде 
отрезвяващо върху впечатлителната 
душа на Ефрем. Сполетян от такова 
неочаквано нещастие, той неволно се 
самовглъбил и замислил над себе си. 
Мисълта за Божия Промисъл, коя-
то преди това тревожила душата му 
с  известно съмнение, отново налег-
нала съзнанието му. Дали станалото 
с  него  е дело на сляп случай, или то 
има някакъв смисъл, някаква връз-
ка с неговото минало, с неговите по-
стъпки и  мисли, или пък с  неговото 
бъдеще?
Заспивайки с  тези размисли през 
осмата нощ, Ефрем вижда на сън 
един непознат човек, който му казал: 
„Бъди благочестив и  ще разбереш 

промисъла; припомни си всичко за каквото си мислил 
и каквото си правил, и ще разбереш, че както ти, така 
и тия люде не страдате несправедливо. Но няма да избе-
гнат наказанието и виновните.“
Като се събудил, Ефрем започнал напрегнато да си при-
помня всичко, каквото бил извършил преди това, и извед-
нъж се сетил, че не преди много време, минавайки една ве-
чер наблизо край същото онова място, дето нощувал при 
овчаря, той видял кошара с  крави; пазачът на кравите ги 
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ТРОПАР, ГЛАС 1: 

Предсмъртна молитва  
на свети Трифон: 

„Господи Боже на боговете и Царю на 
царете, Най-Свят от всички светии, 
благодаря ти, задето си ме удосто-
ил да завърша подвига без колебание. 
И сега Ти се моля да ме не докосне ръ-
ката на невидимия демон, за да не 
ме свлече в  бездната на погибелта. 
Но нека светите твои ангели да ме 
въведат в  Твоите прекрасни селения 
и  ме направят наследник на желано-
то Твое Царство. Приеми душата 
ми и  чуй молитвата на всички оне-
зи, които ще Ти принесат жертва 
за мой спомен; от Твоя свят чертог 

Трите най-велики светила  
на трислънчевото Божество, 
които просветиха вселената 
с лъчите на божествените 
догмати, реките  
на Премъдростта, източващи 
духовен мед, които напоиха 
цялото творение с водите  
на богопознанието —   

нямало там, и  поради младежко лекомислие, търсещо да 
направи някоя пакостна шега, Ефрем изгонил от кошарата 
една от кравите; това била кравата на един бедняк: през 
нощта зверовете я изяли.
След като хубаво си припомнил тоя случай и  му станало 
ясно за какво го наказва Бог, Ефрем разказал това на ос-
таналите. Подбудени от неговия пример, и  те започнали 
да ровят своите постъпки, и да откриват греховете си. Се-
лянинът разказал, че някога видял да се дави един човек 
в  реката, и  не му помогнал, въпреки че можел; а  другият 
казал, че се присъединил към обвинителите на една жена, 
оклеветена в прелюбодеяние; това била една вдовица; ней-
ните братя нарочно я  обвинили в  това, за да я  лишат от 
бащиното ѝ наследство, част от което дали на този човек, 
за да свидетелствува против нея, по предварително спора-
зумение.
Като изслушал тия признания, Ефрем започнал силно да се 
съкрушава и разкайва, защото видял безспорно доказател-

ство за Божия справедлив Промисъл…
В голямо съкрушение Ефрем се молел на Бога да бъде ос-
вободен, като дал обет целия си останал живот да посвети 
на покаяние. След известно врем, насън, непознатият му 
казал: „Утре ще бъдеш освободен.“ След разпита на след-
ващия ден, овчарят неочаквано направил признание за ис-
тинността на случката и така Ефрем бил освободен от за-
твора, както и останалите които били задържани неспра-
ведливо, чиито лъжесвидетели също признали вината си.
Същата нощ Ефрем видял насън Непознатия, който го пре-
дупредил занапред строго да внимава и да не забравя, за-
щото има едно Око, което всичко вижда и за всичко държи 
сметка.
Верен на дадения в  затвора обет, Ефрем станал монах, 
който денем и нощем оплаквал греховете си и се поучавал 
в Словото Божие.

Източник: www.pravoslavenhram.com

погледни на тях —  дарувай им обил-
ни и  нетленни дарове. Защото ти 
Единствен Си благ и  милостив Да-
родавец вовеки. Амин“. 
След като св. Трифон пострадал 
в Никея и над мъртвото му тяло ста-
нали много чудеса на изцеление, ни-
кейските граждани искали да го по-
гребат в своите гробища. Но светецът 
се явил във видение някому и изказал 
своето желание да го пренесат в  не-
говото село Кампсада, където някога 
пасял гъски, и там да го погребат.

Автор: Св. Николай,  
еп. Жички и Охридски,  
Из „Охридски пролог”

Василий Велики и Богослова 
Григорий заедно  
със славния Йоан  
със златословесния език, 
елате да почетем с песни, 
всички любители на 
техните слова, защото те 
винаги се молят  
на Троичния Бог за нас.
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26 ЯНУАРИ  
† Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение —   
на Йерихонския слепец.  
Преп. Ксенофонт и семейството му. 
Св. Амон. Гл. 7, утр. ев. 10, ап. 1 Тим. 
1:15–17 (с. 281), лит. ев. Лк 18:35–43

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

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

29 ЯНУАРИ  
❈ Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец.  
Св. мчк Димитрий Сливенски

30 ЯНУАРИ  
❈ Св. Три светители велики архиереи:  
Василий Велики, Григорий Богослов  
и Йоан Златоуст.  
Св. свщмчк Иполит, папа Римски.  
Св. благоверен цар Петър Български. 
Преп. Сергий Къпински (Тип. с. 200) 

31 ЯНУАРИ  
Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан.  
Св. мчци Серапион и Папий

1 ФЕВРУАРИ  
❈ Св. мчк Трифон (Предпразненство  
на Сретение Господне) (Трифоновден)  
(Тип. с. 205)

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

Жителите на една страна винаги били недоволни от 
времето. Когато било горещо, карали се със слънцето, 
а когото им било студено, обвинявали вятъра. Кога-

то валял дъжд, се сърдели на небето, а през нощта им било 
твърде светло заради луната.
Тогава Ангелът, управляващ вятъра, решил да го спре. Без 
вятъра реките започнали да текат бавно като разтопено 
масло. От това водата станала непригодна за пиене, а риба-
та измряла.
Вторият Ангел, в чиято власт бил дъждът, заключил обла-
ците в скривалищата си. И дъждът престанал да напоява зе-
мята. Напразно се трудели хората, защото всички растения 
изсъхнали и земята не дала плодове. Тъй като нямало трева, 
животните избягали да търсят храна на други пасища.
След това излязъл третият Ангел, който палел слънцето. 
Той изгасил една трета от слънцето и денят намалял с една 
трета. Така нощта станала по-дълга от деня. Хората се прид-
вижвали пипнешком, спъвали се и падали. С мъка намира-
ли домовете си.
Опърничавите жители започнали да изпитват глад и жажда.
Тогава един бедняк спасил цялата страна. Той ги посъвет-

вал да поискат прошка от Този, който управлява слънцето, 
небето и дъжда и да им върне предишното време. След това 
слънцето отново се запалило, както преди. Небето дало на 
земята дъжд, а тя дала плодове на хората. Животните започ-
нали да се връщат. Задухал вятърът, реките потекли бързо 
и в тях заиграли риби.
Затова всеки път, когато вали дъжд, трябва да му се радва-
ме, защото пои земята. Когато свети слънцето, да му благо-
дарим, че  е топло и  светло. Когато  е ветровито, можем да 
мислим за ползата му за реките и рибите. А освен това ви-
наги трябва да помним, че за всичките си лоши дела, трябва 
да искаме прошка.

Превод: Храм „Св. прор. Илия”
Илюстрация: Ради Неделчев, „Такъв е животът”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ТРИТЕ АНГЕЛА
ПРИКАЗКА


