
Рече Господ тази притча: двама човека влязоха 
в храма да се помолят: единият фарисеин, а дру-
гият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се 

в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като дру-
гите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, 
или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам 
десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като 
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стоеше надалеч, не смееше дори да повдигне очи към 
небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди 
милостив към мене грешника! Казвам ви, че тоя отиде 
у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже все-
ки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който 
се смирява, ще бъде въздигнат.

(Лук. 18:10–14)

А митарят, като стоеше надалеч, не смееше 
дори да подигне очи към небето… (Лука 18:13) 

Братя и сестри,
Свети апостол Павел предупреждава, че нашата борба 
като православни християни не  е против кръв и  плът, 

а против началствата, против властите, против свето-
управниците на тъм-
нината от тоя век, 
против поднебесните 
духове на злобата (Еф. 
6:12), с  две думи —  про-
тив дявола. Тази борба 
продължава цял живот 
и няма паузи, примирие-
то тук би означавало по-
ражение за християнина. 
Но дерзайте! Особени 
благодатни сили за побе-
да над дявола Бог ни дава 
през Великия пост. Тога-
ва ни предстои генерално 
сражение срещу врага на 
нашето спасение, а  знае 
се, че преди всяко голямо 
сражение воините усърд-
но се подготвят, дават им 
се необходимите оръжия, 
военачалникът им вдъхва 
кураж и смелост…
Точно така постъпва све-
тата Православна Църк-
ва с  нас —  нейните чеда, 
които сме призвани от 
нея да бъдем Христови войници срещу силите на злото и дя-
вола. Четири недели преди встъпването ни в светата Четири-
десетница тя започва нашето обучение и днес ни връчва пър-
вото си великолепно оръжие за борба срещу Велиара —  това е 
СМИРЕНИЕТО. Чрез притчата за митаря и фарисея Църквата 
ни внушава да бъдем смирени и да побеждаваме гибелния по-
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рок на гордостта. Вие чухте тази притча и видяхте как фари-
сеинът, макар и праведен, но понеже бил горделив, Господ го 
осъдил; и как митарят, макар и грешен, бил оправдан, защото 
бил смирен.
Каква  е тази толкова важна добродетел —  смирението, която 
дори и грешниците спасява, и какво е това велико зло —  гор-

достта, та и праведници-
те събаря на дъното на 
ада?
Авва Исайя така се из-
казва за смирението: 
„Смирението е това, да 
се осъзнаваш по-грешен 
от всички хора и  да се 
унижаваш като такъв, 
който не прави нищо 
добро пред Бога. А  де-
лата на смирението са 
следните: да мълчиш… 
да не спориш, като се 
подчиняваш на всички, 
пред очите ти винаги 
да  е смъртта, да не лъ-
жеш, да не празносло-
виш, да не противоре-
чиш на по-висшестоящ-
ия, да не се изтъкваш, 
да понасяш обидите, да 
намразиш безделието, 
да живееш трезво, да 
отсичаш своята воля, 
да не дразниш никого, да 
не завиждаш на никого.” 

Подир смирението иде страх Господен, богатство, слава и жи-
вот (Притчи 22:4).
Ето това смирение е имал митарят: „А митарят, като сто-
еше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но 
удряше се в  гърди и  казваше: „Боже, бъди милостив към 
мене, грешника.“(Лука 18:13).
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СВ. МЕЛЕТИЙ, АРХИЕП. АНТИОХИЙСКИ
12 ФЕВРУАРИ
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УСПЕНИЕ НА СВ. КИРИЛ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ
14 ФЕВРУАРИ

Св. Иоан Златоуст посочва следния пример 
от живота на св. Мелетий, който показ-
ва голямото благородство на този велик 

йерарх. „Ще е несправедливо да не се спомене 
за онова, което се случило при изгонването 
(Мелетиевото от Антиохия). Когато гра-
доначалникът седнал в  колата, поставил 
светителя до себе си и  започнал да кара 
през пазара, от всички страни към главата 
му се посипал град от камъни, хвърляни от 
гражданите, защото те не могли с  лекота 
да се разделят със своя архиерей и били го-
тови по-скоро да се разделят с живота си, 
отколкото с този светител. Но какво сто-
рил този блажен мъж? Виждайки летящите 
камъни, той покрил главата на началника 

Като обглеждаме грандиозното дело на св. Кирила, невол-
но се питаме: Какъв титан на духа е бил той, за да може 
при крехкото си здраве и при късия си сравнително земен 

живот от 42 години да извърши толкова многобройни и въз-

Напълно противоположна на смирението е гордостта. Пре-
подобни Йоан Лествичник пише: „Гордостта е отхвърляне 
на Бога, бесовско изобретение, презрение към човеците, 
майка на осъждането, изчадие на похвалите, знак за без-
плодие на душата, прогонване на Божията помощ, пред-
теча на обезумяването, виновница за паденията, причи-
на за беснуването, извор на гнева, врата на лицемерието, 
крепост на бесовете, пазителка на греховете, причина за 
немилосърдието, непознаване на състраданието, жес-
тока изтезателка, безчовечна съдийка, противница на 
Бога, корен на хулата.”
Свети пророк Авакум се изказва така за горделивите: „Ето, 
горделивата душа не ще се успокои… Горделив човек, като 
непрекипяло вино, не се успокоява; той разширява душата 
си като ад и  като смърт  е ненаситен; събира при себе си 
всички народи и си заграбя всички племена” (Авак. 2:4–5).
Фарисеинът бил горделив човек. Той, започвайки да се моли 
в храма, застанал в средата, за да го видят всички; осъдил 
всички, че са грешни, а  похвалил единствено себе си, че  е 
праведен; презрял митаря като негоден за спасение. Ала 
Христос бил на противоположно мнение. Той казал за ми-
таря: „Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, 
отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, 
ще бъде унизен; а  който се смирява, ще бъде въздигнат” 
(Лука 18:14).
Тази притча се отнася и  за нас: във всеки човек живее по 
един фарисеин и по един митар. Фарисеинът —  това е зли-
ят човек у  нас, когото трябва да оковем във вериги и  без-
милостно да убием. Митарят —  това  е вътрешният човек, 
с  когото намираме услада в  закона Божий (Римл. 7:22). 
Тези двама човеци воюват един срещу друг, но от нас са-

мите зависи кой ще победи. Ако считаме себе си за грешни 
и се каем, ако не влизаме в празни спорове, в които искаме 
да доказваме мнимата си или действителна правота, ако се 
покоряваме на драго сърце на по-висшестоящите от нас (ос-
вен в  случаите, когато това нарушава Божия закон!), ние 
ще дадем едно силно рамо на митаря у нас. А ако помним 
смъртта и  се готвим всеки ден за нея, ако не лъжем и  не 
празнословим, ако се трудим честно и  умеем да отсичаме 
своята воля, никого не дразним и не завиждаме на ближния 
си, тогава митарят (смирението) напълно ще победи фари-
сеина (гордостта) у нас.
Ако пък отхвърляме Бога, презираме човеците, осъждаме, 
обичаме хорските похвали, гневим се и лицемерим и сме не-
милосърдни —  у нас ще победи фарисеинът.

Братя и сестри,
Нека с радост и благодарност приемем първото оръжие, 

което ни предлага днес Църквата за борба срещу дявола —  
оръжието на смирението. Започнем ли да се смиряваме, ще 
станем подражатели на Христа, Който понизи Себе Си, като 
прие образ на раб… смири Себе Си, бидейки послушен дори 
до смърт, и то смърт кръстна (Филип. 2:7–8). Най-голе-
мият горделивец пък е дяволът, следователно, който се сми-
рява, подражава на Господа и се богоуподобява, а който се 
гордее, заприличва на дявола и се бесоуподобява. Изберете 
Христа, прогонете Велиара! Ходете по-често на църква, мо-
лете се с митарската молитва, никого не съдете освен себе 
си и тогава Бог няма да ви осъди на Страшния съд!
А на Тогова, Който има сила да ви укрепи… на Тогова еди-
наго премъдраго Бога, чрез Иисуса Христа, слава вовеки, 
амин! (Римл. 14:24, 26).

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, Изд. „Витезда“

със своята дреха. Така, със своята прего-
ляма кротост засрамил неприятелите си, 
а  на своите последователи дал поука как-
во незлобие трябва да показват към онези, 
които ни вредят; как не само не трябва да 
им причиняваме никакво зло, ами с все сила 
да отклоняваме от тях опасността, която 
ги грози.“ За самия външен вид на Мелетий 
Златоуст говори по-нататък: „Наистина, 
най-голяма наслада  е да се види неговото 
свето лице. Не само когато поучавал или го-
ворел, но и когато само хората гледали към 
него, той бил в  състояние да въдвори в  ду-
шите на гледащите го всяка добродетел“.

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

хитителни дела! Неговият духовен образ ни дава отговор на 
поставения въпрос. Св. Кирил е бил по природа богато нада-
рена и  цялостна личност. Някои изследвачи го считат за ге-
ниален. Имал  е трезв и  пъргав ум, силно въображение, чис-
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ДА СЕ НАУЧИМ НА СМИРЕНИЕ
ДОКАТО НЕ ПРЕТЪРПИМ МНОГО СЪРДЕЧНА 
БОЛКА, НЯМА ДА СЕ НАУЧИМ НА СМИРЕНИЕ

Докато не се научим да бъдем смирени, има да изтърпим още 
много сърдечна болка. Господ стои до нас, допускайки да 

приемем болка под лявото ребро, за да се види каква смрад 
има там. А ние казваме: „Ох, как ме уязви в сърцето, не мога 
да му простя!” Как да не можеш да му простиш, като и ти си 
същият, мнозина си прогневил? Е, научи се да бъдеш мирен. 
Докато не претърпим много сърдечна болка, няма да се нау-
чим на смирение. Някой ще ни дразни, ще ни доведе до със-
тояние на гняв, докато не се научим да оставаме спокойни, 

докато не усвоим този урок. Ето, врагът ни напада от всички 
страни, а ние го гледаме кротко, пазим своя вътрешен мир и не 
сме готови да го продадем толкова евтино. Тогава душата става 
кротка и смирена и с дълбоко разбиране на живота премина-
ва през този свят. А хората ни гледат и казват: „Знам, човече, 
какъв беше пъргав, а сега си такава флегма, всичко ти е безраз-
лично.” Не, това не е равнодушие, а е победа над злото.

КАКВОТО Е НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ СПРЯМО 
БЛИЖНИТЕ, ТАКОВА Е И СПРЯМО БОГА

Нашите планове и  интереси много объркват живота ни. Те 
биват едни, после стават други, трети, четвърти… И си ми-

ти, пламенни чувства, твърдост на 
характера и несломима енергия. Със 
забележителната му филологическа 
дарба и с високите му интелектуални 
качества била съчетана крепка вяра 
в  Бога, дълбоко и  искрено благоче-
стие, чистотата на сърцето и жертве-
на любов към непросветените люде. 
Той е бил по призвание роден за ми-
сионер. Всичките си богати дарова-
ния, както и придобитите си огромни 
познания той поставил в  услуга на 
ближните, които се стремял да извле-
че из мрачния ров на невежеството. 
У  него нямало никакво раздвоение, 
никакви съмнения и колебания. Той 
бил монолитен, вътрешно единен чо-
век. Затуй и делото му се оказало тъй 
грандиозно, тъй монолитно и  трай-
но.
Огромно  е значението на църков-
но-мисионерските му трудове за 
Църквата. Велики са заслугите му за 
славянството и по-частно за българ-
ския народ. Величавите му по обхват и  съдържание прояви 
заслужават още по-задълбочени проучвания. Мисионерските 
му пътешествия възкресили забравената във Византия през 
средновековието древна апостолска традиция за пътуване до 
близки и  далечни страни с  цел да се просвещават неповяр-
валите и некръстени още народи с истините на Евангелието. 
Неговите прения със сарацини, юдеи и  езичници обогатили 
църквата със свежи и силни доводи в защита на Христовото 
учение. Методите му за доказване правотата на православната 
вероизповед чрез притчи и примери, чрез обилни цитати от 
Стария и Новия Завет и чрез доводи на здравия разум оста-
ват класически в богословието. Неговата твърда борба срещу 
триезичното заблуждение и днес буди възхита. Като си пред-
ставим, че триезичието по времето на св. Кирила се проповяд-
вало от най-високи и отговорни църковни катедри и владеело 
умовете на всички почти люде, ще се почудим на мъжеството 
на славянския апостол да излезе един срещу всички. Със своя 
смел и вдъхновен замах —  да въведе славянския език като бо-
гослужебен —  той отворил нова страница в историята на кул-
турна Европа, дал могъщ тласък за развитието на славянските 
племена и  оставил пример за подражание на неславянските 
народи.
Неговото пророческо прозрение в  бъдещето най-силно про-

личава в грандиозното му дело —  из-
намирането на славянската азбука, 
с  което той запалил неугасващи ог-
ньове на просветата по целия сла-
вянски свят. На създадената от него 
славянска писменост се дължи изди-
гането на хиляди храмове, изгражда-
нето на безбройни монастири и  ос-
новаването на множество училища 
из славянските земи. Той е виновни-
кът за опазването на славянството 
от културно претопяване и народно-
стно обезличаване. Негово косвено 
дело  е образуването на национал-
ните славянски църкви. Защото на-
ционалната писменост неминуемо  е 
водела чрез самобитната народно-
стна култура към национално обо-
собяване в  политическо отношение. 
А политическото национално обосо-
бяване довело до създаването на на-
ционални славянски църкви. В  епо-
халното дело на св. Кирила е блесна-

ла най-ярката утринна звезда на славянското пробуждане, за 
да могат след тая звезда да изгряват в културната история на 
славянството дивни и многобройни съзвездия от плеяда други 
народни будители и труженици на всеславянското небе.
Житиеписецът свидетелствува, че и след смъртта си св. Кирил, 
този човек на делото, вършел чудеса. Но най-великото чудо, 
което той извършил и за което с хиляди уста свидетелствува 
културната история на славянските народи, е това, —  че той е 
отворил чрез изнамерената от него азбука очите на милиони 
и милиони слепци, давайки им зрението на грамотността. Ми-
сионерите се появяват, работят и слизат от сцената на живота, 
за да изчезнат зад завесата на отвъдното. А св. Кирил и след 
като слезе от сцената на земния живот и се прибра при Бога, 
продължава да мисионерствува сред славяните чрез създаде-
ната от него писменост от поколение на поколение и ще миси-
онерствува довека.
Затова и  неувяхващите венци на благодарността всякога ще 
красят неговия сияен лик наред с  лика на благословения му 
брат св. Методий.

Автор: Архим. Серафим Алексиев, 
Из: „Църковно-мисионерското дело  

на Константин Философ —  св. Кирил”
Източник: www.petkohinov.com



Енорийският лист се издава с благословията на 
предстоятеля на храма—иконом Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

9 ФЕВРУАРИ  
† Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение —   
на Митаря и Фарисея.  
Св. мчк Никифор Антиохийски  
(Отдание на Сретение Господне) Гл. 1, 
утр. ев. 1, ап. 2 Тим. 3:10–15 (с. 299), 
лит. ев. Лк 18:10–14 (Тип. с. 217, т. 3) 

10 ФЕВРУАРИ  
❈ Св. свщмчк Харалампий Чудотворец. 
Св. мчца Валентина (Тип. с. 219, т. 1) 

11 ФЕВРУАРИ  
❈ Св. свщмчк Власий, еп. Севастийски.  
Св. мчк Георги Софийски, Нови. (Тип. с. 224) 

12 ФЕВРУАРИ  
Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски.  
Св. Антоний, патр. Константинополски  
(Блажи се)

13 ФЕВРУАРИ  
Преп. Мартиниан.  
Св. Евлогий, архиеп. Александрийски.  
Преп. Зоя (Живка) и Фотина (Светла)

14 ФЕВРУАРИ  
❈ Успение на св. Кирил Славянобългарски. 
Преп. Авксентий (Тип. с. 225) (Блажи се)

15 ФЕВРУАРИ  
Св. ап. Онисим.  
Преп. Евсевий, пустинник Сирийски.  
Преп. Пафнутий
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IBAN: BG50UBBS80021090315830
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Обединена българска банка

Узряла ябълка —  
голяма, чер-
вена, погледа 

си не можеш да от-
къснеш от нея! Пог-
леднала към съсед-
ките: една —  червива, 
друга —  неузряла, 

трета —  презряла, всеки момент ще падне на земята. „Аз съм 
най-красива! —  радостно си помислила ябълката. Само тряб-
ва да се държа здраво за клона и да пия още сок, за да стана 
още по-красива!“ Но изведнъж задухал силен вятър и се изси-
пал проливен дъжд. Красивата ябълка не могла да се задържи 
на клона и пльоснала в калта. И ето дошла една свиня, изгру-
хтяла и изяла красивата ябълка.
За всички греховни падения е виновна гордостта.

Автор: монах Симеон Атонски
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

ВЕЧНИЯТ СПОР
ХРИСТИЯНСКА ПРИТЧА

Започнал Синигерът 
да спори със Славея 
кой пее по-добре. 

Всички птици и животни 
се опитвали да го разубе-
дят:
Първо се чуй и  после 
сравнявай!

Но за Синигера най-важното бил самият спор, а не истината.
С една дума поспорили, Синигерът загубил, но не се разстроил 
особено. Той вече се готвел за следващия си спор… с Жирафа: 
чия шия е по-дълга.

Превод: Храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

НАЙ-КРАСИВАТА ЯБЪЛКА

слим, че нищо няма да постигнем, ако не планираме, ако пред-
варително не обмисляме. Разбира се, трябва да работим и се 
трудим съвестно, но не и прибързано, защото тогава ни хваща 
неприятелят. В бързината не обръщаме внимание дали обиж-
даме някого или засягаме нечии интереси, или пречим с нещо, 
нямаме време за това, защото сме погълнати от своите плано-
ве… И така цял живот съгрешаваме пред ближните. А кога-
то грешим пред тях, грешим и пред Бога, защото Той почива 
тайнствено във всяка човешка душа. Каквото е отношението 

ни спрямо ближните, такова е и спрямо Бога.
Не разбираме, че сме се отклонили от добрия път, ако отвръ-
щаме с любов само на тези, които ни обичат; а към онези, кои-
то ни мразят се отнасяме със същата мяра. Тогава не сме на 
истинския път, защото трябва да сме синове на светлината, на 
любовта, синове Божии и  деца Господни, с  Неговия нрав на 
мир, любов и доброта.

Автор: Старецът Тадей Витовнишки
Източник: www.pravoslaven-sviat.org


