
Проповед на Неделя на Слепия 

Братя и сестри, 

         Онова, което е невъзможно за човеците, е възможно за Бога. Днешното 

литургийно евангелие ни разказва за изцеляването на слепородения, комуто Господ 

Иисус Христос, смесвайки плюнка и пръст, намазва очите и го праща в къпалнята 

Силоам. 

          Господ може само с едно Свое слово да го изцели, но така ни показва, че 

дори мъртвата и нищожна остатъчна материя е подчинена на Божествената воля. 

Христос провижда, че у този нещастен човек има и вяра, и послушание, и 

търпение. Затова виждаме как храбро и достойно изцеленият слепец отговаря на 

фарисейските нападки и злобния натиск на синедриона - "Ние знаем, че тоя човек е 

грешник." 

             Без да се страхува, въпреки че е изложен на опасност от отлъчване от 

синедриона, а това е било страшно за юдеите, изцеленият слепец влиза в спор с 

властимащите, не се бои да нарече своя спасител "пророк" и дори не се страхува да 

се подиграе с фарисеите с думите: "да не би и вие да искате да му станете 

ученици?" 

          Този слепец е онази благодатна почва, която ще принесе плод стократен. 

          Но ето - не само от физическия мрак е спасен страдалецът. В мига, когато 

Христос му се открива като Син Божи и изцеленият казва:"Вярвам, Господи!" и Му 

се покланя - от тоя миг той е прогледнал духовно. 

         Затова Господ казва: "За съд дойдох аз на тоя свят, за да виждат 

невиждащите, а виждащите да станат слепи." 

          Да, тези които мислят, че виждат ясно, са фарисеите, законоучителите, 

тесногръдите и фанатични следовници на равинските предания, а също и всички 

добре обучени, високоумни и многознайни изследователи на Писанието, които 

обаче не водят духовен живот, думите им са почерпани единствено от книгите, а в 

църква не отиват. 

          Не можем да казваме, че сме християни, а да не се причастяваме, да не се 

изповядваме, да не си искаме прошка и да не даваме прошка. И същевременно да 

познаваме християнството само на теория. Така ще бъдем като слепите фарисейски 

водачи. 

          А онези, които проглеждат, са всички, които макар и били в лоното на 

заблудите, в мрака на атеизма, в различните псевдодуховни общности, са 

напуснали, по воля Божия, този живот и се радват в Христа, избелили дрехите си в 

белилото на покаянието. 

          Дано и ние да сме сред тях! 

          По молитвите на Майката Божия и на всички светии, Бог да ни прости и 

помилва! 

         Амин!                                                                                                   2018 г. 


