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ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ 12 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

“Тогава Иисус продума и рече: нали десетимата 
се очистиха? а де са деветте? Как не се намери-
ха и други да се върнат, за да въздадат Богу 
слава, освен тоя другородец?” (Лука 17:17-18)

Боголюбиви братя и сестри,
Човеците сме несъвършени и поради грехопадналата 
си природа живеем в тленна плът, но Създателят, пора-

ди безкайната Си любов към творението, е заложил у нас 
възможността да постигнем съвършенство като се съеди-
ним с Него - Съвършения, сиреч, 
като се богоуподобим. Нашият 
разум постоянно се отклонява от 
тази основна цел в земния живот 
и нерядко всичко това, което ни 
отвлича от постигането на живот 
вечен в Христа, ние наричаме 
“широта на възгледите”, “широ-
ки интереси” или “всестранно 
развитие”. Има един единствен 
път, по който можем да постиг-
нем тази велика цел на нашето 
сътворяване и този път е живот в 
Църквата Христова. Чрез живот 
в Църквата, на която Първосве-
щеникът е сам Бог Син - Спаси-
теля на човешкия род, можем 
да постигнем животът в Христа. 
Животът в Църквата ще рече да 
участвуваме в тайнствата учреде-
ни от Първосвещеника - светото 
Кръщение, светата Евхаристия 
- сърцевината на светата Литургия, Покаянието, при кое-
то принасяме чрез изповед греховете си, Венчанието, чрез 
което се увенчаваме с единството човешко, такова, каквото 
беше то при сътворението - “И сътвори Бог човека по Свой 
образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.” 
(Битие 1:27) - и другите тайнства, така както са разпореде-
ни за миряните и духовенството. Участието в тайнствата 
ни обединява с невидимия свят на Божията слава и ни по-

мага да издигнем сърцата си към Него, Който се принизи 
да слезе на земята в образа на човек, но не какъв да е, а раб, 
показвайки ни примера за съвършения земен живот. Жи-
вот, какъвто е по силите на всякого от нас: послушание и 
кротост, безстрастие и непорочност. За да съумяваме да се 
завръщаме към целта на нашето спасение, Първосвещени-
кът създаде Църквата и ѝ предаде Своята богомъдрост. Така 
след всяко наше молитвено събрание, след всеки прочит на 
Евангелския откъс в чина на светата Литургия, ние откри-

ваме отново и отново животвор-
ния и непресъхващ източник на 
благовестието. Доброто разбира-
не на евангелското литургийно 
четиво ни дава мерило, с което 
да преценим греховността на 
природата си, греховността или 
праведността на ежедневните си 
по-стъпки, и така стъпка по стъп-
ка спечелваме обратно погубено-
то от сатанинското изкушение. 
Ето защо е необходимо да след-
ваме реда, който е установила 
светата ни Църква и година след 
година да се връщаме към еван-
гелските разкази, определени да 
се четат в евангелския чин на Ли-
тургията. Православният хрис-
тиянин, който живее вярата си, 
с всяка следваща изповед и всяко 
следващо свето Причастие, все 
повече се доближава до Бога и 

Божията светлина осветява все повече от смисъла и истина-
та записани от светите апостоли и евангелисти. Така хрис-
тиянинът добива възможността да осмисли собствения си 
духовен опит и да изправи онова, което светът е изкривил 
в неговото разбиране за истините на православната вяра.
Днешното свето литургийно Евангелие ни разказва за сре-
щата на Христа Иисуса с десетте прокажени. Проказата, 
братя и сестри, и днес е страшна болест, която разяжда 

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)
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Боже, очисти мен, грешния, 
понеже никога не извърших 
нищо добро пред Тебе...

Всичко е възможно за Бога, 
както е явено с разбойника; 
в един миг той бил проме-

нен от вярата и въведен в рая. 
Господ е дошъл, за да промени 
и възсъздаде душите ни, да ги 

направи както е писано, „участници в божественото 
естество“ (2 Петр.1:4) и в нашата душа да вложи небес-
ната душа, тоест божествения Дух, Който ни води към 
всяка добродетел, за да живеем живот вечен. Затова с 
цялото си сърце трябва да вярваме на Неговите неизпо-
ведими обещания, защото истинен е Обещалият. Ние 
трябва да възлюбим Господа, с всички сили да се стараем 
да преуспяваме в добродетелите, неуморно и непрестан-
но да молим всецяло и пълно да приемем обещанието 
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плътта и е заразна за всеки, който е в близост с болните. 
Мойсеевият закон признавал прокажените като нечисти, 
тъй като тяхното страдание се счита за особено унизително 
и понеже всяко страдание е заслужено наказание за грехо-
вете ни, то проказата, до идването на Спасителя, се считала 
за свидетелство за особено грехопадение. Пришествието на 
Христа в плът дава ново естество на повярвалите в Него, 
които след свето Кръщение събличат ветхия човек и об-
личат новия. Тогава страданието може да е наказание, но 
може да е и награда за мъченика и аскета, който го приема 
в името Христово и така заслужава по-голяма награда в не-
бесното Царство. На болните от проказа по времето на зем-
ната проповед на Иисуса Христа, в земите населени с иудеи 
се гледало според ветхозаветния закон, те не били допуска-
ни в градовете и не им се позволявало да се приближават до 
здравите (Левит 13:45-46). Тъй като законът повелявал про-
кажените отдалеч да предупреждават здравите за болестта 
си без да се приближават, десетимата прокажени, за които 
повествува Евангелието, се спрели отдалеч и с висок глас 
просили милостта на Иисуса. Как и къде са чули болните 
за чудесата Иисусови, след като не общуват със здравите, 
светото Евангелие не ни разказва, но е ясно, че вярата им в 
силата на Иисусовото благословение е, която ги накарала 
да Го пресрещнат и познаят. Господ Иисус Христос повелѝ 
на прокажените да отидат при свещениците и им се пока-
жат. В книга Левит на Ветхия завет подробно са описани 
задълженията на свещениците в случай на поява на зараза-
та. Те трябвало да огледат внимателно заразения човек или 
вещите, върху които се е появила зараза. Те трябвало и да 
освидетелствуват изцерения и да го обявят за чист. Хрис-
тос пожела да се изпълни предписанието на закона Мой-
сеев, за да е видно, че изцелението се извършва от Божията 
слава. Но този пример имаше и още едно предназначение: 
свещениците трябваше да познаят, че Бог се е явил меж-
ду човеците, според както им откриха пророците. По пътя 
към свещениците, на които трябваше да се покажат, про-
кажените разбраха, че са изцелени, но само един от тях, 
като видя това, се върна прославяйки Бога с висок глас 
(17:15). Този човек проумя със сърцето си, че преди да оти-
де при свещениците, трябва да благодари на Този, Който 
им бе дал властта да свещенослужат. Той падна в краката 
на Иисуса, да Му благодари! Този човек не беше иудеин, 
а самарянин. Родът от който произлизаше беше остатък от 
избитите в древност жители на северното царство Израел 
със столица Самария. Неговите предци не бяха отведени в 
плен и се смесиха с езичниците по тези места, а във вярата 
си не признаваха други книги за свещени освен Петокни-

жието на Мойсея. За тях пророческите книги не бяха бо-
говдъхновени и когато иудеите се върнаха окончателно от 
плена в 444 година преди Раждането на Христа, те влязоха 
в спор с тях за пророчествата, не взеха участие във възста-
новяването на храма и така станаха разколници и друго-
родци за иудеите. Техните потомци съществуват и днес и 
изповядват ереста си в град Хеврон.
Но защо тогава деветте изцерени иудеи не дойдоха да бла-
годарят Богу за своето излекуване? Защо дойде само сама-
рянинът? И с какво иска да ни поучи Господ давайки ни 
този пример?
Деветте иудеи побързаха да изпълнят буквата на закона, за 
да добият свидетелството на свещениците, че могат да жи-
веят в обществото на людете и да се ползват от привилеги-
ите на този живот. За тях вярата в Единаго Бога се мереше 
с привилегиите, с които бързаха отново да се сдобият. Са-
марянинът със сигурност също е отишъл да потърси сви-
детелството на свещениците, иначе не би могъл да заживее 
отново сред близките си. Макар и да изповядваше ереста 
на предците си и не признаваше пророчествата за Прише-
ствието на Христа в плът, по които и иудеите би трябвало 
да Го познаят, самарянинът Го позна със сърцето си! Това 
е съвършен пример за познание на Бога чрез вяра, братя и 
сестри. Вярата може да се изповядва сред човеците, за да 
се укрепява и тяхната вяра, та да се спасят. Но вярата не 
е преимущество на едного пред другиго, защото само Бог 
знае кой колко вярва.
Изцериха се и десетте, но само един от тях се спаси. Деве-
тимата получиха телесно изцерение и продължиха да жи-
веят живота си, както те го разбират за правилен. Десетият 
благодари Богу и Бог му рече: “стани, иди си: твоята вяра 
те спаси.” (ст. 19) В обръщението Си към следващите Го 
ученици Господ Иисус Христос набляга на това, че благо-
дарящият е другородец. След разпятието и Възкресението 
Господне учениците ще спорят дали неевреите имат право 
на благовестието и могат да се нарекат членове на Църква-
та Христова. Тези, които не разбраха примера от днешния 
литургиен евангелски откъс, отпаднаха от тялото на Църк-
вата. Тези, които го разбраха, благовестиха и на другите 
народи и така светлината на спасителната вяра стигна до 
нас - българите, братя и сестри!
Нека се помолим тъй: Господи Иисусе Христе Сине Бо-
жий, дарувай ни силна вяра и очисти ни от всяка страст 
и мечтание, та да Те прославим, кога дойдеш да съдиш 
живи и мъртви! Амин!

Източник: www.sveta-nedelia.org
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Наистина е достоен за всякак-
ви похвали свети Евтимий, 
Патриарх Търновски, посве-

теният в тайнствата, до които чо-
вешкият ум не стига, участникът в 
апостолската слава, свещеннкът на 
великата жертва и учителят на ис-
тината, в която желаят да проник-
нат ангелите (1 Петр. 1:12) и която 
той чисто запази и непорочно пре-
подаде, а накрая принесе самия 

себе си свещена и угодна жертва на Господа чрез много 
страдания. И не че ще стане по-добър от нашите похва-
ли този, който сега се въдворява с апостолите и увеличава 
тяхното число, а да настроим слушателите към ревност и 
с малките наши спомени да им дадем да го познаят, както 
се познава орелът от перото и лъвът от ноктите.
Свети Евтимий се роди в столицата Търново от благо-
честиви и благородни родители, които бяха почитани 
боляри на българския цар. Обаче остави и пренебрегна 
всичко красиво в този свят в ранната си младост, последва 
Господа, като възлюби бедността, и стана монах заради 
обещаните небесни блага. Духовен отец и наставник му 
стана чудният Теодосий, който устрои манастир в Кефа-
ларската горска пустиня близо до град Търново и събра 
братство. Към своя духовен отец той съблюдаваше несму-
тимо послушание, а коварствата и козните на лукавия из-
пита на своето тяло, както някой ковач калява желязото с 
огън и вода. Цяла нощ стоеше на молитва като каменен 
стълб и не седем пъти на ден хвалеше Господа, както казва 
псаломът (Пс. 118:12), а самото му дишане беше пение на 
Господа, отпращано из глъбината на душата му. Никога 
не легна на ребрата си даже на гола земя, а само със седе-
не на стол даваше малка почивка на тялото си. Корема, 
който много иска, той укроти философски както никой 
друг. А кой от светолюбивите така е обикнал градските 
тържища и крясъци, както той спокойната пустиня?

Затова неговият разсъдителен отец, преподобният Тео-
досий, като виждаше неговото преуспяване в подвига и 
философията, го постави за свой помощник, като му пре-
даде всичките материални и духовни грижи за братята 
като на изкусен водач, а самият той се отлъчи на неголямо 
разстояние в дълбоката горска пустиня за пълно безмъл-
вие. Както свети Теодосий наследи правилния начин на 
духовен живот от своя учител, Григорий Синаит, който 
се подвизаваше в планината Парория (Преведено на бъл-
гарско „пригранична“ - на границата между България 
и Византия, бел.прев.), така пък преподобният Евтимий 
стана приемник на Теодосий в живота и съзерцанието. 
Веднъж той отиде при своя отец в уговорената вечер и от-
далеч даде знак за своето пристигане, но не чу да го пови-
ка. И много пъти удари клепалото, но не получи отговор. 
Тогава бързо дойде при килията на стареца, надникна 
през прозорчето и видя Теодосий целия от главата до но-
зете като огнен да стои прав с вдигнати нагоре преподоб-
ни ръце и без никакво движение в стоенето. Обхванат от 
страх и ужас, веднага се върна и с клепало събра братята 
на утринно правило. Като дойде следващата нощ, намери 
великия си отец да седи пред вратата на килията и да ри-
дае. Той падна при нозете му и също с ридание го питаше 
за причината на сълзитему. Преподобният Теодосий от-
говори, че агаряните ще превземат в робство нашата стра-
на и тази превъжделена горска пустиня ще изпадне в пъл-
но запустение. И рече му: „А ти, чедо, бъди мъжествен и 
да крепне сърцето ти, защото ще се сподобиш с вериги и 
апостолско гонение!“ И всичко това устрои Бог по Своята 
мъдрост, та блаженият да прояви своята святост не само с 
добродетелите си, но и с пророческия си дар; а свещеният 
Евтимий предузна волята Господня да не бяга от призва-
нието си, което отпосле щеше го изпрати като втори Мои-
сей за предстоятел на неговия народ. (...)

Писано от Киевския митрополит Григорий Цамблак, 
родом от Търново и роднина на Св. Евтимий

Източник: www.pravoslavieto.com  
Икона: GitsyArt
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Милосърдието винаги е било харак-
терно за истинските пастири на 
Христовото стадо. Св. Иоан Зла-

тоуст в своите славни беседи нищо не е 
изтъквал и хвалил толкова много, както 
милосърдието. Св. Иоан Милостиви, па-

триарх Александрийски, плакал всеки ден, когато не е 
имал повод да окаже някому милост. Св. Павлин заслу-
жено е наречен Милостиви, защото наистина бил милос-
тив в пълния християнски смисъл на тази дума. Веднъж, 
когато вандалите ограбили Нола, същевременно взели в 
робство много хора. Една вдовица, чийто единствен син 

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ
† ОК. 1402/1405 ГОДИНА; ПРАЗНУВА СЕ НА 20 ЯНУАРИ

ИЗ „ЖИТИЕ НА СВ. ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ”

на Неговия Дух, за да се оживотворят душите ни, дока-
то още сме в плът. Защото, ако душата още в този свят 
не приеме в себе си светините на Духа заради голямата 
си вяра и многото молитви, и ако тя не стане причастна 
на Божественото естество, съразтваряйки се с благода-
тта, със съдействието на която може непорочно и чисто 

да изпълни всяка заповед, тя е непригодна за небесно-
то царство. И доброто, което някой е придобил тук, в 
онзи ден за него ще бъде живот, по благодатта на Отца 
и Сина и Светия Дух во веки. Амин.

Автор: Св. Макарий Египетски
Източник: www.pravoslavieto.com 



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

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

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

17 ЯНУАРИ  
† Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение 
- на 10-те прокажени.  
Преп. Антоний Велики. Преп. Ахил Изповедник.  
Гл. 7, утр. ев. 10, ап. Евр. 13:17-
21 (с. 461), лит. ев. Лк 17:12-19 
(Антоновден) (Тип. с. 185)

18 ЯНУАРИ  
❈ Свв. Атанасий  
и Кирил Александрийски.  
Св. Йоаким, патриарх 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

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

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

БЕЗГРИЖНИТЕ ЗАЙЧЕТА И СЪСТРАДАТЕЛНИТЕ ЛОСОВЕ

Цяло лято безгрижните 
Зайчета са забавлявали 
на Заешката полянка. 

Но дошла есента, а след 
нея и мразовитата зимата. 
Дълбокият сняг затрупал 
всичко, с което се хранели 
дългоушковците. Между-
временно сивите Зайчета 
сменили сивите си кожух-
чета със снежнобели и ста-
нали невидими за хищни-
ците, но умирали от глад. 
Отишли при Лосовете:
– Помогнете ни, добри Ло-

сове да не загинем! Ще дойде лятото, ще съберем рекол-
тата от гората и полето и ще ви се отплатим за добрина-
та.
Съжалили ги състрадателните Лосове и им дали от ос-
къдната си храна.
Дошло лятото. Безгрижните Зайци сменили белоснеж-
ните си кожухчета със сиви и отново се развихрили на 
поляната. Дошли при тях трудолюбивите Лосове и си 
поискали дълга.
– Ама какъв дълг? – учудили се Зайците. – Ние сме сиви! 
А длъжници са ви белите Зайци.
Обърнали се Лосовете за помощ към стопанката на го-
рата – Мечката. Тя да прецени кой е прав и кой – крив.
– Кой ви е длъжник? – изръмжала Мецана.
– Белите Зайци! – честно си признали Лосовете.
– А вие сте сиви... - почесала се Меца по тила и нищо не 
казала.
Зайците ехидно се засмели и се втурнали към полянката, 
за да се забавляват.

бил взет в робство от вандалския княз Рига, отишла при 
своя епископ и плачейки, поискала от него пари, за да 
плати откуп за своя син. Нямайки никъде нищо, епископ 
Павлин се облякъл в дрехи на обикновен човек и казал 
на вдовицата да го заведе при княза и да го замени с ней-

ния син. Князът освободил вдовишкия син, взел Павлин 
и го завел в Африка, където Павлин служил като княже-
ски градинар, докато Божият Промисъл не го освободил 
и върнал с останалите роби в Нола.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски

Събрали се Лосовете на своята полянка да обсъдят как да 
накажат лъжците – веселяци.
Но лятото бързо отминало, дошла есента, а после и зима-
та. Пак отишли Зайците да се молят на Лосовете.
– Какво пък, ще ви дадем, но при едно условие. Трябва 
да ни надерете голяма купчина кора от трепетликите и 
брезите.
Наложило се безделниците да се хванат на работа. Цяла 
седмица от сутрин до вечер съдирали кората от дървета-
та. Накрая на поляната на Лосовете се събрала огромна 
купчина от лековита и витаминозна трепетликова и бре-
зова кора.

Притча от Николай Бутенко
Превод: Храм „Св. прор. Илия”


