
Проповед на Неделя на Хананейката 
 

Братя и сестри, 

 

Днешното литургийно свето евангелие предава разговора между Господ 

Иисус Христос и една жена хананейка – езичница, която измолва от Спасителя 

изцеление за болната си бесновата дъщеря. 

Христос изпитва вярата на тази жена. Дори изглежда, сякаш иска да я 

отпрати с думите: „Аз съм пратен само при изгубените овци от дома Израилев“. 

Всъщност Спасителят, познавайки нейното сърце, иска да покаже на учениците 

си дълбоката вяра и смирение на жената хананейка. 

Въпреки че е езичница, тя разпознава Христос и Го нарича Син Давидов. 

Единственото й упование е в Чудотвореца, в Божия Син, Който е всемилостив. 

Господ казва, че трябва първо да благовести на сънародниците си, защото 

тям е отредено да чуят първи евангелието и те да го проповядват на езичниците. 

Но твърде често точно другородците имат сърца, прилични на онази 

благодатна почва, която ще даде плод стократен. 

С непоколебима вяра майката хананейка пристъпва към Спасителя. Тя знае, 

че Богочовекът няма да отхвърли майчината й молба. И след изпитване на 

нейното смирение, Господ възкликва пред всички: „Жено, голяма е твоята вяра, 

нека бъде по желанието ти“. 

И в същия час бесноватата дъщеря на хананейката оздравява. 

Да се поучим от вярата и смирението на хананейката, която въпреки 

привидния отказ, не спира да моли, да проси, да се приближава с молитва към 

Спасителя. Тя продължава да настоява за чудото. 

Ние може би нямаме бесновати дъщери, но имаме плът, беснееща от 

страсти. Поразени сме от духа на тщеславието, духа на завистта, духа на 

чревоугодието и самолюбието. Нападнати сме от беса на самочинието и от 

столикия бяс на гордостта. Всеки от нас е с явни или скрити недъзи. Затова с 

право трябва да викаме към Съвършения Лечител: „Господи помилуй!“ А ако не 

виждаме собствените си страсти, подклаждани от бесовете, значи сме обсебени и 

от беса на заблудата и нерадението. 

Да се молим, братя и сестри, горещо да се молим Господ да повдигне 

покривалото, скрило болезнените ни душевни язви. И Светлината на Светия Дух 

да прокуди, да изцели и оздрави тайните ни немощи, за да можем да принесем 

покаяние и отново да засияе очистената ни от греховете и страстите кръщелна 

одежда. Амин! 

Божието благословение да е с всички вас, по молитвите на Владичицата 

Богоматер и на днес честваните светии. 
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