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† ДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

В онова време Иисус поучаваше в една от синаго-
гите в събота; и ето една жена с немощен дух от 
осемнайсет години; тя беше прегърбена и не мо-

жеше никак да се изправи. Като я видя Иисус, повика 
я и рече й: жено, освобождаваш се от недъга си! И 
сложи ръцете Си върху нея; и тя веднага се изправи 
и славеше Бога. При това началникът на синагогата, 
негодувайки, задето Иисус в събота изцери, заговори 
и рече на народа: шест дена има, през които трябва 
да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не 

в съботен ден. Господ му отговори и рече: лицеме-
рецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела 
си от яслите в събота, и не води ли да го пои? А тая 
дъщеря Авраамова, която сатаната е свързал, ето 
вече осемнайсет години, не биваше ли да се освободи 
от тия връзки в съботен ден? И когато Той говореше 
това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам; 
а целият народ се радваше за всички славни дела, 
вършени от Него. 

(Лук. 13:10-17)

“А тая дъщеря Авраамова, която сатаната е 
свързал, ето вече осемнайсет години, не биваше 
ли да се освободи в съботния ден.“(Лк.13:16)

Евангелското четиво от предната Неделя ни настав-
лява да се пазим от сребролюбието. Днешното ни 
дава пример как завистта и лицемерието изопача-

ват Закона и стават причина да бъде отхвърлен Христос. 
Милосърдието на Спасителя се сблъсква с жестокосър-
дечието на книжниците и фарисеите. Иисус, въплъте-
ната любов и милост, през дните на Своя земен живот в 
потвърждение на Божествената Си мисия и достойнство 
извършил много и различни чудеса: болни изцелявал, 
прокажени очиствал, мъртви възкресявал, бесове изгон-
вал. В един съботен 
ден, определен от Бог 
за почивка, който иу-
деите ревниво пазели, 
Спасителят влязъл в 
синагогата и поуча-
вал народа. Там видял 
“една жена с немощен 
дух от 18 години; тя 
беше прегърбена и не 
можеше никак да се 
изправи”. Била в тако-
ва окаяно положение, 
което не могло да не 
събуди състрадание и 
жалост. Само вярата я 
крепяла в страданието 
и я свързвала с живота. Тази вяра я довежда в синагога-
та и я изправя пред Лекаря на душите и телата. “Като 
я видя, Иисус ѝ рече: жено, освобождаваш се от недъга 
си! И сложи ръцете Си върху нея; и тя веднага се изпра-
ви и славеше Бога”. Великият Целител, Който дойде “да 
вземе върху Си нашите немощи и да понесе нашите бо-
лести”, със силата на Своето Божествено повеление я 
освобождава от страшния недъг и страдание – изцелява 
душата и тялото ѝ.

Освобождаването от страданието разкрива друго болест-
но състояние и скрит недъг – скованата от формализъм 
и злоба човешка душа. Една от главните заповеди на За-
кона става причина да бъде отхвърлен Иисус Христос. 
Тази заповед е особено важна, тъй като ако не съблюдава 
светостта на празника, човек остава без Бога, без надежда 
да се противопостави на разложението. 
Законоучителите, книжниците, фарисеите и първосве-
щениците на Израил се препъват в това, на което самите 
учат, защото са безразлични към страданието на ближ-
ния. Началникът на синагогата е недоволен от станалото 
чудо. В него той вижда само потъпкан Закона, нарушена 
съботата. Той затваря очите си за радостта на изцерена-

та, за очевидното про-
явление на Божията 
сила. Изразява злоб-
но негодуванието си 
против Христа: “Шест 
дена има, през които 
трябва да се работи. В 
тях дохождайте и се ле-
кувайте, а не в съботен 
ден”.
Не за пръв път иу-
дейските законници, 
книжници и фарисеи 
отправят упреци към 
Христа, че нарушава 
съботата, светостта на 
Божия ден. Христос 

дойде не да наруши, а да изпълни Закона, да разкрие в 
пълнота пътя на истинското служение на Бога с дух и ис-
тина. Затова Неговият отговор ни разкрива истинският 
смисъл на Божията воля за спазване на 7 ден: “Лицемере-
цо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от 
яслите в събота и не води ли да го пои? А тая дъщеря 
Авраамова, която сатаната е свързал, ето вече 18 годи-
ни, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен 
ден?” “Кой от вас, ако има една овца и тя падне в събо-
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тен ден в яма, не ще я улови и извлече?”. Началникът на 
синагогата говори не от ревност към закона, а от завист 
към Христа. Той кори силата, действието на чудото, тъй 
като завижда на славата на Чудотвореца. Сатаната пре-
минал от жената в душата на началника на синагогата. 
Блажени Теофилакт казва: “Сатаната, който отначало 
бил свързал жената, после свързва началника на синагогата 
чрез завистта и с неговите уста кори Божието чудо”. В тези 
благодатни дни на поста евангелският текст ни дава по-
вод за размисъл относно нашето поведение и вътрешния 
живот. Външното, без което не може да има вътрешно, 
както без листа не може да има плодове, по думите на 
светите отци, трябва да бъде задължително за нас.
Но дървото може да бъде безплодно. Външното може да 
стане препятствие за онова, към което трябва да се при-
общим в Църквата. Тази особена болест е характерна не 
само за Израил. Както казва св. Игнатий Брянчанинов, 
постът, който е безусловно свят и необходим, понякога 
се превръща в суеверие, защото външното съблюдаване 
за някои се оказва по-важно, отколкото плода, който той 
трябва да принесе. Понякога човек може да вкуси олио 
в сряда и петък и да се кае за това, но живота му да не 
принася плодове на покаяние. Често се случва да обръ-
щаме внимание на поведението на другите в Църквата 
и да се държим така, сякаш всичко е продиктувано от 
грижа за благочестието. Да не изпаднем в състояние на 
неразбиране същността на това, което ни учи Църквата. 
Необходимо е да знаем, казва св. Игнатий Брянчанинов, 
че външното трябва да е на второ място и ние да сме 
решително свободни по отношение на външното там, 
където постигаме вътрешното. Лицемерието е размина-

ване между външния вид и вътрешното ни състояние. 
Външното благочестие е маска. Лицемерието е знамение 
на неверието, защото лицемерният човек само външно 
показва своето благочестие. Да не се уподобяваме на 
християните, които благочинно постъпват пред хората, 
а на тайно вършат беззакония. Те се страхуват от хората, 
не от Бога.
Да се въздържаме от завистта, защото тя изяжда душата 
по думите на св. Йоан Златоуст. ”Както ръждата из-
пояжда желязото, така завистта – душата в която 
живее. Завистта е скръб за благополучието на ближния. 
Затова онзи, който е завистлив, той не страда нико-
га от недостиг на скърби и печали... Когато му сторят 
добро, завистливият още повече се ядосва. Той се нас-
кърбява повече от силата на благодетеля, отколкото 
усеща благодарност за направената му добрина. Пре-
мъдър е бил оня, който е забранил даже „да се яде хляб 
у завистлив човек” (Прит. 23:6). Тук под хляб се разбира 
всяко общуване в живота. Както се грижим да поставяме 
лесно възпламенимо вещество далеч от огъня, така, по 
възможност, не трябва да влизаме в дружески разговор 
със завистливите, а да отстраняваме себе си от стрелите 
на завистта.”
И така да не ставаме като фарисеите и книжниците, 
които формално спазват Закона, а да помним и се ръ-
ководим от думите на св. Антоний: „Чистотата, не-
престанният и неизменен мир, пълното милосърдие и 
другите прекрасни добродетели, които се увенчават с 
благоволение - това са Божиите заповеди.”

Източник: www.pravoslavenhram.com
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СВ. НИКОЛАЙ, АРХИЕП. МИРЛИКИЙСКИ, ЧУДОТВОРЕЦ 
6 ДЕКЕМВРИ

ТРОПАР НА СВ. НИКОЛАЙ, ГЛ. 4

В една молитва Св. Николай е наречен защитник на 
вярата и верните, хранител на гладните, веселие на 
плачещите, одеяние на голите, покровител на плава-

щите по море, умиротворител на враждуващите, освобо-
дител на пленниците и невинно осъдените, ръководител 
на постниците и монасите, пазител на целомъдрието.
Св. Николай се родил в гр. Патра, който се намира в Ана-
дол - Мала Азия, в областта Ликия (сега от този град има 
само развалини). Родителите му - Теофан и Нона, били 

благочестиви, богати и знатни хора. Преданието разказ-
ва, че те дълго нямали рожба, но с молитва, сълзи и ми-
лостини, изпросили от Бога свидно чедо - момче, което 
кръстили Николай (от гръцки „победител на народи“).
Още от майчина утроба Николай бил белязан и избран 
от Бога и още от раждането му потекли големи чудеса. 
Така майка му веднага, след като го родила, се почув-
ствала напълно здрава (от тук Св. Николай се слави като 
покровител на родилки); като го кръщавали, той като 

Правило вери и образ кротости, 
воздержания учителя яви 

тя стаду твоему, 
Яже вещей Истина: сего 

ради стяжал еси смирением 
высокая, нищетою богатая, 

отче священноначальниче 
Николае, моли Христа Бога, 

спастися душам нашым.

Правило на вярата и образец на 
кротост, учител на въздържанието 
те показа на твоето стадо  Този, 
Който е истината на нещата, 
поради това със смирението 
придоби величие, а с нищетата 
богатство, отче свещеноначалниче 
Николае, моли Христа Бога 
да се спасят нашите души.

ИЗ „ДРУГО ЖИТИЕ НА СВ. НИКОЛАЙ”
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(Продължава от бр. 532)
Четвъртата песен се позовава на пророчеството на 
Авакум, който вижда образно св. Богородица като Бо-
жия Планина, осенена с благодат свише – Авак.3:2-19. 

Това се случило през тежките години на гражданска-
та война. Е.П. стояла в градината на своя дом, а към 
нея бил насочил пушката си един селянин. Девойката 

с трепет притискала ръце към гърдите си и с гореща вяра и 
надежда повтаряла: „Батюшка, светителю Христов, помог-
ни, защити ме!“ Неочаквано селянинът хвърлил настрани 
пушката и казал: „Веднага се махай оттук! Върви където 
искаш, очите ми да не те виждат!“ Момичето бързо влязло 
вкъщи, събрало набързо багажа си и се затичало към гара-
та, а оттам заминало за Москва. 
Изминали няколко години. Един ден на вратата на Е.П. 
някой позвънил. Отворили. Навън стоял селянин, слаб и 
окъсан, и целият се тресял. Попитал тук ли живее Е.П. От-
говорили му, че е тук, поканили го да влезе и отишли да я 
повикат. Когато излязла нещастният човек паднал в крака-
та ѝ и със сълзи започнал да моли за прошка. Развълнувана 
и трогната, тя не знаела какво да прави. Помогнала му да 
стане, като казала, че не го познава.

В тази песен поетично се възпява Христос като произ-
лязъл от корена Иесеев. Тук се споменава родослови-
ето на Христос по плът, като се назовава прародителя 
на св. Богородица - Иесей.

„Матушка Е.П., ти не можеш да ме познаеш, а аз съм същи-
ят, който тогава искаше да те застреля. Вдигнах пушката, 
прицелих се и точно се канех да стрелям... изведнъж виж-
дам, че вместо теб стои св. Николай. А него не можех да го 
застрелям.“ 
И пак се хвърлил в нозете ѝ. 
„Колко време мина оттогава и все боледувам. Реших да те 
намеря. Дойдох от село пеша.“ 
Е.П. го въвела в своята стая, успокоила го, дала му да се пре-
облече в чисти дрехи. Той казал, че сега спокойно ще умре. 
И наистина, веднага загубил сили и го сложили на леглото. 
Тя повикала свещеник. Селянинът се изповядал и причас-
тил. След няколко дни отишъл при Господа. Как плакала 
за него Е.П! 
Аз я познавах добре. Беше порядъчен и честен човек и не се 
съмнявам, че разказаното от нея е истина.

Източник: Чудеса на Православната вяра 
(сборник), Православна беседа, Православно 

издателство „Св. апостол и евангелист Лука“
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СВ. НИКОЛАЙ СПАСЯВА ОТ РАЗСТРЕЛ

възрастен човек дълго стоял в светия купел прав, без да 
бъде поддържан от никого; сряда и петък сукал само 
веднъж, и то вечерта, след като родителите му са се вече 
помолили...
Юношата прекарвал почти цялото си време в храма, къ-
дето служел чичо му, епископ на Патра, на име също Ни-
колай. Скоро чичо му го въвел в чин презвитер.

***
Св. Николай е също хранител на гладните. Когато в 

Ликия настъпил страшен глад, добрият пастир, за да 
спаси гладуващите, направил чудо. Един търговец нато-

варил голям кораб с храни и в навечерието на отплува-
нето, нейде на Запад, видял в сън Св. Николай, който му 
наредил да остави целия корабен товар на Ликия, защо-
то купува всичките му храни и като предплата му дава 
три големи златни монети. Търговецът разбрал, че е по-
лучил заповед свише и изпълнен с послушание отплувал 
за Ликия.
На 6 декември 342 година великият светител се предста-
вил Господу на преклонна възраст. Бил погребан в храма 
на гр. Мир. Тялото му останало нетленно, и до днес то 
източва целебно миро.

Източник: www.pravoslavieto.com

Жезъл из корене Иесеова, и цвет от него, Христе, 
от Деви прозябл еси,

из гори хвальний приосененния чащи,
пришел еси воплощся от неискусомужния,

невещественний Боже,  
слава силе Твоей, Господи.

Христе, Който си израстък от Иесеевия корен
и цвят от него, произлязъл си от Дева,
сенчеста и прохладна планина.
Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас,
въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария),
слава на Твоята сила, Господи!

Бог. Според учението на Църквата, спасението на чове-
чеството и примирението му с Бога чрез Христос, е пре-
допределено предвечно, още преди сътворението от съ-
вета на Света Троица. Затова и в прочеството на Исаия 
Христос е наречен „Съветник... Княз на мира”(Ис.9:6).

Петата песен съответства на библейската песен от Ис. 
26:9-20, където пророкът приветства от нощната тъмни-
на - символ на греховния свят, идващата зора като образ 
на Христовото пришествие, даващо мир на човеците с 
техния Създател и светлина за познание на истинския 

Бог сий мира, Отец щедрот,
великаго совета Твоего Ангела,

мир подавающа послал еси нам.
Тем богоразумия к свету  

наставльшеся,от нощи утренююще,  
славословим Тя, Человеколюбче.

Като Бог на мир и Отец на щедрости,
Ти си ни изпратил Ангела (Вестител)
на Твоя велик съвет, Който ни носи мир.
И наставени със светлината на богопознанието,
бодърстващи от дълбината на нощта,
Те славословим, Човеколюбче.
Иона (Ион. 2:3-10). Както пророкът по чуден начин 
избегнал смъртта, оказвайки се три дни в утробата на 

Шеста песен от катавасиите е поетична интерпрета-
ция на шестата библейска песен - молитвата на прор. 



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
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5 ДЕКЕМВРИ  
†  10 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
Преп. Сава Освещени.  
Преп. Нектарий Битолски. Гл. 7, утр. 
ев. 2, ап. Гал. 5:22-6:2 (с. 423), лит. 
ев. Лк 13:10-17 (Тип. с. 135)

6 ДЕКЕМВРИ  
†  Св. Николай, архиеп. Мирликийски, 
Чудотворец (Никулден)  
(Разрешава се риба) (Тип. с. 136)

7 ДЕКЕМВРИ  
Св. Амвросий, еп. Медиолански. 
Св. Филотея Търновска

8 ДЕКЕМВРИ  
Преп. Патапий.  
Св. апли от 70-те: Состен, Аполос, Кифа и др.

9 ДЕКЕМВРИ  
* Зачатие на св. Анна  
(Службата е според Минея)

10 ДЕКЕМВРИ  
Св. мчци Мина, Ермоген и Евграф

11 ДЕКЕМВРИ  
Преп. Даниил Стълпник.  
Преп. Лука Стълпник

ДАРЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ПО СМЕТКА:
IBAN: BG50UBBS80021090315830 |  BIC: UBBSBGSF

Обединена българска банка
За :Църковното настоятелство при храм „Св. прор. Илия“
(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Веднъж отишъл един човек при един мъдрец и му ка-
зал: 
- Ще ти разкажа нещо, което току-що научих за един 

твой приятел. 
- Почакай! - спрял го той. - Преди да чуя каквото и да 
било, искам да направим една проверка. Нека най-на-
пред претеглим това, което имаш да ми кажеш, на три 
везни. 
- Какви са тези везни? – учудил се човекът. 
- Тъй като този, за когото ще говорим, не присъства тук, 
трябва добре да претеглиш това, което възнамеряваш да 
кажеш. Първата е везната на Истината. Сега помисли и 
ми кажи, сигурен ли си дали това, което ще кажеш за моя 
приятел е вярно? 
- Ами, всъщност, не съвсем... чух хората да говорят. 
- Така. Значи не знаеш дали е истина. Нека сега го сло-
жим на втората везна – хубаво ли е това, което си чул за 
моя приятел? 
- Не, не е. Даже е лошо. 
- Добре, разбрах. Досега стана ясно, че се каниш да ми 
кажеш нещо за мой приятел, което не е хубаво и не е си-

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ТРИТЕ ВЕЗНИ

кита, така и Син Божий – Иисус, роден от Дева Мария, 
непостижимо е съхранил Нейното девство. Пребивава-
нето на прор. Иона в утробата на кита преди всичко е 

предобраз на приетата от Христос смърт, победата над 
нея и Неговото възкресение.
(Следва)

гурно дали е така. Остава още една везна. Аз ще имам ли 
някаква полза от това, което ще науча? 
- Ами... не знам... май не. – измънкал човекът. 
- Е, значи след като предварително претеглихме твоя 
разказ, везните показаха, че ти възнамеряваш да ми раз-
кажеш нещо за мой приятел, което не е добро, не е исти-
на и не полезно за мен. В такива случаи, по-добре недей 
да говориш. 
И винаги помни трите везни – добре е да претегляш вся-
ка своя дума, преди да си отвориш устата по адрес на 
друг човек.

Източник: Сп. „Камбанка”, бр. 1, 2021 г.

Из утроби Иону младенца
изблева морский зверь, якова прият:

в Деву же всельшееся Слово, и плот приемшее,
пройде сохраншее нетленну.

Егоже бо не пострада истления, 
рождшую сохрани неврежденну.

Морското чудовище освободи Иона
като младенец от утробата си, невредим,
какъвто го бе погълнал.
Така и Бог Слово, вселил се  
в Дева и приел плът,
излезе от нея, запазвайки девството й неповредено.

Източник: www.sveta-troica-plovdiv.com


