
Проповед на 15 юли – деня, когато почитаме светите 

мъченици Кирик и Юлита 
 

Братя и сестри, 

 

Много прославени мъченици, дали живота си за Христа, са споили с кръвта 

си Светата Църква. Мъчениците в Христа са най-благолепно украшение на 

Невестата Христова – Църквата. 

Днес честваме светите Кирик и Юлита, майка и син, принесли себе си в 

жертва свята пред Божия престол в дните на най-свирепото гонение от 

раннохристиянско време. Техният мъченически подвиг се отнася към 305 г. в 

град Тарс, където е роден свети апостол Павел и където благовестието иде 

твърде рано. 

Когато започват ужасните мъчения над майка му, малкият тригодишен 

Кирик започва да плаче и да вика: „Аз съм християнин! Пусни ме при майка!“ 

А езичникът Александър, изпълняващ специална длъжност като разследващ 

християните по малоазийските градове, блъсва детето по високите стъпала на 

съдилището. Така свети Кирик пръв е призован при Господа, а след ужасни 

мъчения и богомъдрата Юлита е посечена с меч. 

И макар това мъченичество да се случва преди 17 века, макар и да се 

удивляваме на мъжеството на Христовите угодници от ония времена, нека 

помним, ние не сме просто познавачи на историята на християнството, ние 

носим и изповядваме същата вяра, както са я изповядвали майката и 

богоносният й син. Ние сме наследници, съпричастни на техния мъченически 

подвиг. И ако нямаме сили да понесем каквото и да е неудобство заради Христа, 

то нека поне да изповядваме вярата така, както са я изповядвали светите 

мъченици. 

Защото и сега има твърде много идоли и макар никой да не ни насилва, то 

ние сами скланяме към тях, скланяме към неверни и нечестиви учения, скланяме 

към фикции, без които не можем дори един ден, пилеем безценното си време – 

време за покаяние и придобиване на вечния живот, пилеем го в сериали, 

чревоугодие или престой в социалните мрежи. 

Лениви за духовен живот, ние не виждаме собственото си бедствено 

положение, а се занимаваме с клюки и осъждане. 

Дано Господ да ни прости и вразуми, да усили вярата ни по молитвите на 

Пресвета Богородица и по застъпничеството на днес честваните майка и син – 

светите мъченици Кирик и Юлита! 

Честит празник! 

Божието благословение да е с всички вас! Амин! 

 

    

                                                                            2021 г. 


