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ВЯРАТА НА ХАНАНЕЙКАТА
„О, жено, голяма е твоята вяра; Нека ти 
бъде по желанието ти!“ (Мат. 15:28)

Неизмеримото величие на християнската вяра се със-
тои не само в нейното божествено съдържание, но и 
в нейната необикновена сила. За тая чудна сила на 

вярата и на молитвата, произлизаща от нея, Господ Ии-
сус Христос потвърдил пред учениците Си: „Казвам ви: 
всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, 
че ще получите; и 
ще ви бъде даде-
но“ (Марк 11:24).
Характерен при-
мер за силна вяра 
ни дава евангел-
ският разказ за 
жената хананейка 
и изцеряването на 
болната ѝ дъщеря.
Веднъж Спаси-
телят пътувал с 
учениците Си из 
Ф и н и к и й с к а т а 
земя. Някога Тир 
и Сидон били 
главни градове 
на Финикия, раз-
положени близо 
един до друг на 
брега на Среди-
земно море, северозападно от Иудея. И двата града били 
стари, богати и се славели предимно с оживената си тър-
говия по море.
Вестта за идването на Небесния Пратеник се разнесла 
бързо из тези земи. Тя стигнала и до една жена, наречена 
в светото евангелие хананейка, защото произхождала из 
средата на хананеите - народ, владял земята на Палести-
на, който след завладяването ѝ от евреите се пръснал из 
Сирия и Финикия и се смесил с местното население. Св. 

евангелист Марк казва за нея, че била „езичница, родом 
сирофиникианка“ (Марк 7:26).
Тази жена била нещастна по две причини: първо, не по-
знавала истинския Бог; и второ, дъщеря ѝ била болна - 
зле се мъчела от бяс. Познато и на нас страдание, когато 
наблюдаваме хора „не на себе си“, без ум да вършат без-
срамни неща. Зли сили и духове действат в иначе здра-
вите им тела. Такива прояви виждаме и днес в най-раз-

лични форми и 
образи: пиянство 
или наркомания, 
разврат и безде-
лие, отричане на 
всичко духовно, 
непризнаване на 
никакви норми и 
неподчинение на 
никаква власт.
Жителите на пре-
делите Тирски и 
Сидонски знаели 
много за чудеса-
та на Спасителя: 
пред очите им 
хроми прохож-
дали, слепи про-
глеждали, неми 
проговаряли, бес-
новати се укротя-

вали. Зрителка на тия чудеса може би била и тая хана-
нейка (Лука 6:17). Затова, когато чула, че Иисус Христос 
дошъл в страната ѝ, тя тръгнала бързо към Него. Вярвала, 
че единствен Той може да изгони злия бяс от дъщеря ѝ.
Като настигнала Спасителя и Неговите ученици, тя 
почнала да вика след Него: „Помилвай ме, Господи, Сине 
Давидов! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс!“ (Мат. 15:22). 
Господ продължавал да върви, без да обръща внима-
ние на думите ѝ. Смутени и силно развълнувани от тази 

И като излезе оттам, Иисус замина за страните Тир-
ска и Сидонска. 
И ето, една жена хананейка, като излезе от ония 

предели, викаше към Него и казваше: помилуй ме, Гос-
поди, Сине Давидов! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс. 
Но Той не й отвърна ни дума. И учениците Му се при-
ближиха до Него, молеха Го и казваха: отпрати я, за-
щото вика подире ни. 
А Той отговори и рече: Аз съм пратен само при загубе-
ните овци от дома Израилев. 

Но тя, като се приближи, кланяше Му се и думаше: Гос-
поди, помогни ми! 
А Той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът 
от чедата и да се хвърли на псетата. 
Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, 
що падат от трапезата на господарите им. 
Тогава Иисус й отговори и рече: о, жено, голяма е тво-
ята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час 
дъщеря й оздравя.

(Мт 15:21-28)
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гледка, учениците се приближили до Господ и Му каза-
ли: „Отпрати я, защото вика подире ни.“ Той ги погле-
днал, спрял се и им отговорил: „Аз съм пратен само при 
загубените овци от дома Израилев“ (Мат. 15:23-24), то-
ест: Моята дейност се отнася преди всичко за еврейския 
народ. Едва след евреите и езичниците ще вземат учас-
тие в изкупителното дело.
Хананейката чула тия думи на Спасителя, но не се раз-
колебала във вярата си. Не прекъснала молитвата си, а Го 
настигнала отново, паднала на колене и казала: „Госпо-
ди, помогни ми“ (Мат. 15:25). Обърнете внимание, тя не 
казва: „Господи, помогни на дъщеря ми!“, а се моли: „Госпо-
ди, помогни ми!“ - „На мене помогни! Дъщеря ми зле се мъчи 
от бяс!“ - Майката не знаела защо страда детето ѝ, но се 
измъчвала от мисълта: „Дали момичето ми не боледува 
заради мои прегрешения?!“ Нека и днешните майки се 
замислят, как отглеждат и възпитават своите деца, защо-
то „каквото посее човек, това и ще пожъне; който сее в 
плътта си, от плътта ще пожъне тление, а който сее в 
духа, от духа ще пожъне вечен живот“ (Гал. 6:7-8).
Велико е дръзновението на ония, в които неугасимо гори 
божествен пламък. Колкото по-дълго Бог мълчи, толкова 
по-силна и по-дръзновена става молитвата. При евангел-
ския случай с хананейката Спасителят не само мълчал и 
продължавал да върви по Своя път, но и открито заявил: 
„Не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвър-
ли на псетата. Нека първом да се наситят чедата!“ 
(Мат. 15:26; Марк 7:17). Страшни думи! Но Господ Ии-
сус Христос не говорел със Свои слова, а използвал езика 
на съвременните иудеи. Това изречение било пословица 
със свое тълкувание. Чедата на Царството - това били иу-
деите, принадлежащи към избрания народ. Кучетата са 
езичниците. Те били наричани така поради тяхното идо-
лослужение. Отговорът на Спасителя звучал отблъсква-
що. Това било ново изпитание за хананейката, ала тя 
го издържала. Смирена, но убедена във вярата си, тя се 
опитала да накара Иисус Христос да обърне внимание 
на молитвата ѝ. - „Да, Господи, ала и псетата ядат от 
трохите, що падат от трапезата на господарите им“ 

От пелен прилежно Премудрость сестру себе 
сотворив, Богогласе,/ пресветлую видев, 
яко девицу чисту,/ юже приемь, приведе,/ 

яко монисты златыми, сею украсив свою 
душу и ум,/ и обретеся яко другий Кирилл, 
блаженне,/ разумом и именем мудре.

ТРОПАР ГЛАС 4

КОНДАК ГЛАС 2

ИЗ „ЖИТИЕ НА РАВНОАПОСТОЛНИЯ НАШ ОТЕЦ КИРИЛ ФИЛОСОФ”

Имаше в град Солун един благороден и богат човек 
на име Лъв, който заемаше службата „друнгарий“ 
при Солунския стратег. Той беше благоверен и пазе-

ше всички Божии заповеди напълно, както някога Иов. 
Живеейки със съпругата си Мария, той доби седем деца, 
най-малък от които беше Константин философ, настав-

никът и учителят на славяните. След като го роди майка 
му, дадоха го на дойка, за да го откърми, обаче детето ни-
как не искаше да се хване за чужда гръд. Това ставаше по 
Божие допущение, за да бъде добрият филиз на добрия 
корен откърмен с чистото мляко на собствената майка. 
Подир неговото раждане добрите родители дадоха обет 

Твердым и Богодохновенным учением/  
просвещая мир пресветлыми зарями,/  
обтече, яко молния вселенную, Кирилле блажен-

не,/ разсевая пресветлое Божие слово,/  
на западе, и севере, и юзе, 
мир просвещая чудесы.

(Мат. 15:27). Господи, Ти си така богат с милости, че няма 
да ощетиш чедата Израилеви, ако ми подхвърлиш някоя 
„троха“ от Твоята трапеза и изпълниш молбата ми!
Този разумен отговор, вярата и смирението, които по-
казала жената хананейка, трогнали Иисус Христос и тя 
получила не само изцерение на дъщеря си, но и похвала. 
Св. евангелист Матей съобщава, че Спасителят казал на 
хананейката: „О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти 
бъде по желанието ти!“ И в оня час дъщеря ѝ оздравяла 
(Мат. 15:28).
Неизказани са милостта и добротата на Бога, затова 
трябва с благодарност да се предадем на Неговата света 
воля и с вяра да приемем Неговата мъдрост и сила. Кой-
то не се доверява на Господа, не може да се моли. Който 
не се моли, не може нищо да изживее чрез Него. Който 
не очаква нищо от Него, не може да получи желаното.
Примерът на жената хананейка е поучителен за нас. За-
щото и ние често изпадаме в нейното окаяно положение. 
Колко беди ни сполетяват в живота! Болести, лишения, 
смърт, несполуки, душевни тревоги. В такива случаи и 
ние, подобно на нея, имаме нужда от Божията помощ. 
Нека като нея с твърда вяра в Божието милосърдие и все-
могъщество да прибягваме до помощта на Спасителя. И 
ако Той понякога забавя да ни чуе, нека не се отчайваме. 
С още по-голяма настойчивост и смирение да подновим 
молитвата си с твърда надежда, че Бог не ще забрави из-
браниците Си, които викат към Него денем и нощем. И 
Той, макар понякога да забавя, непременно ще ги чуе и 
защити (Лука 18:7).
Жената хананейка ни учи как да се молим на Бога, как 
настойчиво, изпълнени с дълбока и твърда вяра, да тър-
сим Неговата помощ. Тя постъпила по съвета на Спаси-
теля: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; 
хлопайте и ще ви се отвори“ (Лука 11:9). Затова при вся-
ка нужда и неволя, когато сме безпомощни да се справим 
с трудностите, нека се молим и ще чуем гласа Божи: „Ва-
шата вяра ви спаси!“ Амин!

Свещ. Иван Ил. Найденов
Източник: www.bg-patriarshia.bg
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•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

БЕЕДА ЗА ПРОТИВОПОЛОЖНИТЕ ЦЕННОСТИ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ [И В СВЕТА]

ИЗ „ЖИТИЕ НА СВЕТИЯ НАШ ОТЕЦ ЛЪВ, ЕПИСКОП КАТАНСКИ”

(...)Този велик Божий угод-
ник извършил и много 
други чудеса: чрез него 

слепи проглеждали, болни се изцелява-
ли, бесове били пропъждани. С молит-
ва разорил идолско капище и съборил 
идолите му. Преставил се на Господа в 
почтена старост.
По това време една кръвоточива жена 
от сенаторски род дошла от околно-
стите на Сиракуза в Катания при све-
теца. Тя страдала отдавна от болестта 
и лекарите вече се били отказали да я 
лекуват. Като чула, че с молитвата си 
епископ Лъв лекува болни, се запъти-
ла при светителя, за да се помоли за 
нея. На влизане през градската врата 
чула погребален звън. Попитала кой 

А мнозина първи ще бъдат последни и послед-
ните – първи (Мaт. 19: 30; Лк. 13: 30).

Колко премъдър е Онзи, Който е изрекъл тези слова! 
Той не е казал, че всички първи ще са последни, и че 
всички последни – първи, а мнозина. В Евангелието 

няма нито една грешка и нищо преувеличено. Защо Гос-
под поставил ограничение и не казал „всички“, а мнози-
на? Опитът ни учи, че някои от онези, които били първи 
по чест на земята, са останали първи по чест и при Бога. 
Имало е царе, които от своя престол са угодили на Бога, 

е починал и ѝ отговорили, че се прес-
тавил свети епископ Лъв. Изпълнена с 
дълбока скръб, жената отишла при по-
койния и щом се докоснала до одъра 
му, кръвотечението веднага спряло и 
тя оздравяла напълно.
Святото тяло на епископа било поло-
жено в църквата на света мъченица 
Лукия, построена от блажения Лъв. От 
мощите на Христовия светител изтича-
ло благовонно миро, което изцелявало 
всякакви недъзи за слава на Христа, 
Нашия Бог.

© Жития на светиите, преведени на 
български език от църковно-славянския 

текст на Чети-минеите („Четьи-
Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.

а имало е и хора, без каквато и да е власт, които до смър-
тта си са прогневявали Бога. Имало е богаташи, които 
с добротворство и вяра се спасили, а имало е и сирома-
си, които заради злобата си и безверието си са осъдени. 
Имало е и прочути хора, които отхвърляли и вярата, и 
добротворството. И тъй, има някои, които са били първи 
тук, останали първи и там, а някои, които са били по-
следни тук, останали последни и там.
Ала уви, мнозина първи тук са станали последни там. 
И о, радост! О, правда Божия – мнозина последни тук 

да не се събират повече и не престъпиха този си обет, 
а живяха в Господа 14 години като брат и сестра, дока-
то ги раздели смъртта. 
Когато бащата щеше да 
отиде на Божия съд чрез 
телесната смърт, майка-
та оплакваше това дете и 
казваше: „За нищо друго 
нямам грижа освен само 
за това дете, как ще се на-
реди!“ А бащата, умирай-
ки, рече: „Надявам се на 
Бога, че Той ще му даде 
такъв баща и защитник, 
който се грижи за всички 
християни!“ Което се и 
сбъдна.
Още като беше на седем 
години, момчето видя сън и го разказа на баща си и на 
майка си: „Стратегът събра всички девици на нашия 
град и ми рече: „Избери си от тях другарка и връстни-
ца-помощница, която си искаш.“ Аз огледах всички и си 
избрах една, от всички най-красивата по лице, сияйна 

и украсена с много златни огърлици и бисери. Името ѝ 
беше София, сиреч мъдрост!“

Като изслушаха това, 
родителите му рекоха: 
„Синко, пази заповедта 
на баща си и не отхвър-
ляй поуката на майка си“, 
„защото заповедта е све-
тило, и поуката - светли-
на“! Кажи на мъдростта: 
„ти ми си сестра!“, и наре-
чи разума твой сродник! 
Премъдростта е по-благо-
лепна от слънцето и ако 
си я доведеш за невяста, 
тя ще те избави от много 
злини“. (...)

Житието на св. Кирил било написано от св. Климент 
Охридски при непосредствено сътрудничество на св. 
Методий, Моравски архиепископ, брат на св. Кирил.

Източник: www.pravoslavieto.com
Икона: от храм „Св. Стефан”, Конче, дн. РС Макдония
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17 ФЕВРУАРИ  
Св. вмчк Теодор Тирон. 
 Преп. Роман Търновски

18 ФЕВРУАРИ  
Св. Лъв, папа Римски. Св. Агапит 
Изповедник, еп. Синадски

19 ФЕВРУАРИ  
Св. апли. Архип, Филимон 
 и мчца и равноап. Апфия. Преп. Доситей.  
Препп. Евгений и Макарий Изповедници

20 ФЕВРУАРИ  
Св. Лъв, еп. Катански. Св. Агатон, папа 
Римски. Св. свщмчк Садок, еп. Персийски 
и 128 мъченици с него. Преп. Плотин. 
Прпмчк Силвестър, Йона, Давид и др.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •
ДОБРАТА МАЙКА

„Добрата майка – ще 
каже кенгуруто – е 
тази, която винаги 

носи детето си в джоба“.
„Добрата майка – ще от-
бележи мечката – е тази, 
чиито деца имат здрав 
сън“.

„Добрата майка – ще отговори хамстера – е тази чиито 
деца имат най-кръглите бузки“.
„Добрата майка – ще изсъска змията – е тази, чиито деца 
пълзят най-добре“.
„Добрата майка – промърмори бобърката - е тази, чиито 
деца имат най-белите зъбки“.
„Добрата майка – сподели слоницата – е тази, чието дете 
я държи за опашката“.
„Добрата майка – ще възкликне чайката – е тази, която 
учи децата си да летят“.
„Добрата майка – ще изкудкудяка кокошката – е тази, 
която държи децата си под крилото си“.
„Добрата майка – ще каже детето – е моята майка!“

Автор: Ина Сапега
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

ЗА БЛАГОДАТТА

Веднъж в храма след литургия Божо 
неочаквано попита татко си: „Тате, 
какво е благодат?” Бащата му се 

усмихна и каза: „Хайде да отидем в 
двора на училището!”. Божо зарадван 
хукна натам, а татко му го последва. 
В двора двамата се спряха пред лосто-
вете. „Можеш ли да ги стигнеш?”- по-

пита таткото. Детето застана под най-ниския лост, пов-
дигна се на пръсти, после подскочи и успя да се хване. 
„Браво!” – извика баща му усмихнат. „Хайде сега опитай 
да стигнеш по-високия лост!”.
Момчето застана под него и пак започна да подскача. 
Успя да го докосне. „Браво!” – отново го насърчи татко 
му. „А сега застани под най-високия лост и опитай да 
го стигнеш!”. Но колкото и да подскачаше, колкото и да 
се стараеше детето не успяваше да достигне лоста. „Оп-
итай още веднъж, Божо! Не се отказвай, а аз ще ти дам 
благодат!”. Момчето послушно подскочи още веднъж, а 
татко му го подхвана и повдигна нагоре. Само след миг 
щастливият Божо седеше на най-високия лост и гледаше 
отгоре татко си. 

Автор: Йоанна Калешева
Източник: Детско списание „Камбанка”, бр. 2, 2020 г.

са станали първи там! Господ не предпочел, нито пох-
валил, което и да е съсловие, и който и да е занаят пред 
всички останали, а е събирал (и до ден днешен събира) 
войска на светлината от всички съсловия, от всички за-
наяти и занимания. За Него мерило за човека не е нито 

короната, нито просешката торба, а вярата – вярата и до-
бродетелта.
Господи помени ни в Твоето Царство. На тебе слава и 
хвала вовеки. Амин.

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


