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•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† ОСМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА —  НА ПЕТДЕСЕТНИЦА

Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на света; който Ме 
последва, той не ще ходи в мра- ка, а ще има светлината на живота. 
В последния велик ден на праз- ника застана Иисус, издигна глас и 

рече: който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, 
из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива 
вода. Това каза за Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него; 
защото Дух Светий още не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен. 
Тогава мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха: Този е наистина 
Пророкът. Други казваха: Този е Христос. А други казваха: нима от 
Галилея ще дойде Христос? Не е ли казано в Писанието, че Христос ще 
дойде от Давидовото семе и от гра- деца Витлеем, отдето беше Давид? 
И тъй, у народа произлезе разпра за Него. А някои от тях искаха да 
Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка. Тогава слугите се върнаха 
при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: защо Го не доведохте? 
Слугите отговориха: никога човек не е говорил тъй, както Тоя Човек. 
Фарисеите им отговориха: да не сте се и вие прелъстили? Повярвал ли е в 
Него някой от началниците или от фа- рисеите? Но тоя народ, който не знае 
Закона, е проклет. Никодим, който бе ходил нощя при Него и беше един от 
тях, казва им: осъжда ли нашият За- кон човека, ако първом го не чуят и 
узнаят, какво върши? Те му отговори- ха и рекоха: да не си и ти от Галилея? 
Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил. (Иоан 7:37–52,8:12) 

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

† ОСМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА, ДЕН НА СВЕТАТА ТРОИЦА, ПЕТДЕСЕТНИЦА
В името на Отца и Сина и Светия Дух

Ние сега ще се молим за пълнотата на Светия Дух, 
Който е изпълнил Църквата, Който живее в Църк-
вата, Който сме получили в деня, когато сме били 

кръстени и миропомазани, но Който губим —  чрез греха, 
разсеяността, и живот не по Христа.
Ще се молим затова, че на нас да дойде Вседържителят 
Дух Светий, и ще полагаме усилия да принасяме тези 
плодове на Духа, които са описани от свети апостол 
Павел от недрата на неговия опит: мир, радост, любов, 

дълготърпение и други плодове, които той упоменава, 
и венец на които, връх на които е —  самозабравената, 
жертвена, радостна, всичко свое отдаваща любов.
Ще се молим, Господ да ни даде Духа, а самите ние се 
ангажираме сега да се трудим над това, снизхождането 
на Светия Дух над нас да не е било напразно.
Амин.

Автор: митрополит Антоний Сурожски – 17 юни 1973 г.
Превод: Димитър Петров

•  Б Ъ Л ГА Р С К И  С В Е Т И И  •

ЖИТИЕ НА СВЕТИ ПРЕПОДОБНИ НАУМ ОХРИДСКИ
20 ЮНИ

Успение на св. Наум Охридски. Св. преподобни Наум 
Охридски бил българин от благороден произход. 
Като оставил всичко, последвал славянските равно-

апостоли св. Кирил и Методий в Моравия и Рим, където 
папа Адриан ІІ го ръкоположил за свещеник.
Подир смъртта на св. Методий той заедно със св. Климент 
се отправил за България, където българският цар Бо-
рис-Михаил го приел с радост. Св. Климент като учител 
на славянска писменост изпратил в югозападната част 
на държавата, а св. Наум останал в тогавашната столица 
Плиска.

В 893 г. на историческия църковнонароден събор било 
решено българската столица да бъде пренесена в Пре-
слав. На същия събор Симеон Велики бил провъзгласен 
за цар вместо приелия монашество св. Борис–Михаил, а 
св. Климент бил ръкоположен за епископ. Тогава на не-
гово място за учител бил назначен св. Наум, който рабо-
тил там седем години. После той построил манастир на 
брега на Охридското езеро на името на св. Архангели и 
живял в него десет години.
Преставил се в Господа в 910 г., след като приел монаше-
ско пострижение непосредствено преди смъртта си. По-
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гребали го на северната стена на храма, където мощите 
му и досега почиват неоткрити, защото, колкото пъти се 
опитвали да отворят гроба му, преподобният не позво-
лявал това. От външната страна на храма е пристроена 

стаичка, в която нощуват болни и получават изцерение.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

•  Н А Р ЪЧ Н И К  П О  П РА В О С Л А В И Е  •

БОГОСЛУЖЕНИЕТО НА ПЕТДЕСЕТНИЦА

Особеността на Църковното богослужение в деня на 
Света Троица се състои в това, че литургията на този 
ден завършва с вечерня и по време на последование-

то ѝ Църквата коленопреклонно чете три специални мо-
литви, съставени за този ден от свети Василий Велики.
Първата молитва е отправена към Бог Отец: да прости 
всички грехове на младостта в нашето незнание; да не 
ни изостави в старостта ни и да посети сърцата ни с бла-
годат и ги утвърди в светите Свои закони; да ни събере в 

небесната Църква.
Втората молитва е към Бог Син: да ни подаде дух на 
премъдрост, разум и страх Божий за достойни молитви 
към Него и за полезно за нас наставление в живота.
И третата молитва отново моли Сина Божий да упокои 
всички починали с надежда за тяхното възкресение и да 
отслаби мярката на тяхното осъждане, а нас живите да 
благослови.

Из: бележки към „Жития на светиите“  
от св. Дмитрий Ростовски

•  П РА В О С Л А В Н А  М И С Ъ Л  •

ЗА ПОСЛУШАНИЕТО

Пресвета Мария и Иосиф, които произхождали от Да-
видовото коляно, дошли от Назарет във Витлеем, за 
да се запишат в числото на поданиците, покорявай-

ки се на заповедта на кесаря Август, който, като желаел 
да знае числеността на населението на държавата си, за-
повядал да се направи всеобщо преброяване на неговите 
поданици.
Дали заради ползата, или поради тщеславие издал кеса-
рят такава заповед, те не изследвали, а се подчинили.
Пресвета Мария вижда в заповедта на кесаря Божия воля. 
Тази заповед в очите Й е действие на Провидението, на 
което Тя се подчинява безпрекословно.
Послушанието не мъдрува —  простотата е неговото при-
тежание.
Последвайте учението на светиите, което гласи: много 

по-полезно е да извършваш макар и малки дела на по-
слушание, отколкото да вършиш велики (дела) по своя 
воля.
Мъдруването на света оскърбява простото смирение на 
покорните сърца. Тя, по думите на апостола: за него това 
е безумство; и не може да го разбере, защото то се изслед-
ва духовно.
Човекът, който е истински послушен, не си позволява 
нито забавяне при изпълнението на работата, нито ро-
пот против онзи, който му нарежда.
Собствената воля е извор на заблуди. А послушание-
то, като освещава в нас волята, може да ни предпази от 
грешки и е благоугодно пред Господа.

Автор: Филарет, митрополит Московски

•  Н А Р Ъ Ч Н И К  П О  П Р А В О С Л А В И Е  •

СТРАСТИТЕ —  БОЛЕСТИ НА ДУШАТА
АТОНСКИ БЕСЕДИ

1КаКво са страстите?
В началото, когато човекът бил току-що сътворен, 
той, бидейки образ Божий, не допускал нищо нера-

зумно нито в мислите, нито в живота си. Мислите и дви-
женията му били правилни, понеже той бил просветен 
от Божествената благодат.
Обаче, след като човекът бил прелъстен и скъсал връз-
ката си с Първопричината на всесъвършенството, по 
личността му веднага бил нанесен съкрушителен удар, 
и началната простота била наследена от сложността. 
Именно по такъв начин неразумното начало заело мяс-
тото на разумното.
От този момент насилието на неразумното начало раз-
вратило всички сили на човешката личност и произве-
ло страстите в света. И сега помислите и действията на 
човека се раждат не на основата на действителната не-
обходимост, но от лошите привички и от навика в тази 
страст, която господства в човека.
Всяка неразумна мисъл или енергия се явява страст, за-

щото се привежда в действие не от разумни закони или 
по необходимост, но се ражда от скотска и бесовска по-
хот.
Началото на страстите следва да се търси в неправил-
ното използване на разсъдъка, което на практика влече 
след себе си злоупотреба с всичко останало. Такава пок-
вареност е неразумно по действие начало и подлежи на 
обвинение не само от страна на Божията Правда, но се 
осъжда и от човешкото правосъдие. Затова и съществу-
ват съдилища и затвори.
Трите страсти исполини, както ги наричат светите отци, 
са сластолюбието, сребролюбието и тщеславието.
Ако те надделеят в човека, раждат три достойни за себе 
си тирани: безгрижието, забравата и нехайството, които 
на свой ред поразяват силите на душата и ума.
Този, който желае да узнае с всички подробности как 
действа законът на покварата, нека се обърне към кни-
гата „Аскезата —  майка на освещението“ и „Ватопедски ка-
техизис“.
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2 КаКво са удоволствията или наслажденията и Кои от 
тях са позволени и Кои —  не?
Удоволствие наричат всичко, което ни радва и пра-

ви живота ни приятен. Подобно на нашата двусъставна 
природа, удоволствията са два вида.
Понеже се състоим от тяло и душа, имаме чувства, а тела-
та ни имат членове —  и удоволствията принадлежат на 
двете сфери. Тези удоволствия, които се усещат с члено-
вете на тялото, са телесни, а тези, които се отнасят към 
психичния и духовния н и св ят —  духовни удоволствия 
или наслаждения.
В голямата си част удоволствията възникват в резултат 
от нашата дейност, и в зависимост от това, какво е било 
действието ни —  правилно или грешно, ни носят утеше-
ние или разочарование.
Ако принципите и целите на живота ни по Бога са в съ-
ответствие с Неговата воля, тогава възникват приятни и 
радостни усещания  и удоволствия. Ако, напротив, на-
шият избор и действия са неразумни и страстни, тогава 
ние усещаме отвращение и ненавист.
Необходим жизнен елемент е нашата биологическа 
същност, голяма част от която принадлежи на сферата 
на трите сетива; именно чрез тях действат удовлетворе-
нието и удоволствието. Удоволствията, които ни увли-
чат повече от другите и ни съблазняват, имат отношение 
към биологическата ни същност и се намират в членове-
те на тялото и в органите на сетивата. Първо място сред 
тях заемат вкусът , осезанието и обонянието. Когато се 
съприкосновяваме с различни вещества и предмети, се 
предизвиква усеща не за сладост, което наричаме удо-
волствие. За да и збегнем злоупотреба в този случай, е 
необходимо разсъждение в подобаваща мяра. Ако човек 
помни своето предназначение и яде, за да живее, тогава 
той държи възникващото по закона на необходимостта 
удоволствие под к онтрол. Ако обаче той, уви, живее, 
за да яде и води невъздържан живот, което именно се 
случва в наше време, тогава неразумното начало, което 
ме е срам и да описвам, взима връх. Съществуват етиче-
ски и чувствени наслаждения, главни сред които са по-
ловото влечение и (половата) връзка. Тук възниква цял 
лабиринт от извращения —  ето къде са многочислените 
трофеи на адския змей. Зак онът за възпроизводството 

на човешкия род като основна необходимост в нашето 
сегашно изгнание,  става на й-силният стимул за при-
вличането между двата пола. Именно това експлоатира 
дяволът, насилств ено предл агайки незаконно наслаж-
дение, което буквално поразява днешната младеж. Ние 
накратко описахме причините за наслаждението и за да 
не оплакваме неизчислимите бедствия, които ще ни по-
стигат, ако ги приемаме, сме длъжни да ги отхвърляме. 
Това се отнася за  чувствените наслаждения. Съществу-
ват обаче и духовни наслаждения, които ни въодушевя-
ват и ни връщат силите. Духовните наслаждения са тези 
действия и плодове на Божията благодат, които донасят 
отрада и покой на душата, просвещават ума, умиротво-
ряват сърцето, утешават чувството и ни дават мъжество 
и надежда в трудните моменти в живота. Какво друго, 
ако не духовни наслаждения, са радостта, мирът, търпе-
нието, снизходителността и всичко, което се явява рожба 
на любовта и състраданието? Всички плодове на само-
жертвеността, които произтичат от любов, са най-сладко 
духовно наслаждение и доставят велико щастие в живота 
ни. Има още свръх естествен и наслаждения, които, ма-
кар и да принадлежат към явленията от другия свят, ни 
се дават по Божието милосърдие като предвкусване на 
блаженството, кое то ни оча ква. В този свят ние не мо-
жем нито да контролираме, нито да предизвикваме тези 
свръхестествени наслаждения; тях Божията любов ги дава 
на тези, които се подвизават правилно —  за утешение и 
ободрение. Ето някои от тези наслаждения: мир на по-
мислите, свобода от страстите, съвършено равнодушие 
към предметите и идеите в този свят и почиване на бла-
годатта в тези, които са придобили чистота на сърцето. 
Такива (хора) пре живяват Б ожественото и п ребивават 
извън този свят, с неговите образи и чувства. Това са тези, 
за които нашият Господ е казал, че ще им Се яви заедно 
с Отца и жилище в  тях ще направят. Който иска да се 
наслади на свръхестествените дарове и милости, нека да 
се потруди да изпълни заповедите и ще види, че Господ 
е верен във всичките Си слова.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски

•  О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

ДО ЕДИН ЖИТЕЛ НА ЗЕМУН: ЗА ЦЕЛТА НА ЖИВОТА

Питате ме още: каква е целта на този живот? Това ни 
е открито от Евангелието и само от Евангелието. За-
това единствено християните могат да знаят истин-

ската цел на живота. Мюсюлманите знаят за нея само до-
толкова, доколкото Коранът заема нещо от евангелско-
то откровение. Нехристиянските народи, непознаващи 
евангелското откровение, не знаят и целта на човешкия 
живот на земята. Тази цел е Небесното Царство. Още с 
първите си думи Христос открива тази цел: „Покайте 
се, защото се приближи Царството Небесно“. А последни-
те Му думи са: „Идете по цял свят и проповядвайте Еван-
гелието на всички твари“ (Марк. 16:15). Не говорят ли и 
всички Негови притчи за Небесното Царство? Неговото 
възнесение и явяването Му от онзи свят не свидетелстват 
ли отново за същото? Спокойно може да се каже, че ця-
лото Христово Евангелие, от началото до края, говори и 

свидетелства за Небесното Царство като цел на човеш-
кия живот. Евангелието е книга за целта на този живот 
и за пътя, който води до нея. Но преди всичко за целта, 
защото първо трябва да се знае къде отиваме, а едва след 
това —  как.

ДО СЪЩИЯ: ЗА СЪЩОТО

Христос не е само Учител, Който учи каква е целта на 
земния живот, но и Водач на човечеството към тази 
цел. Той затова и се е възнесъл на небесата, за да ни 

покаже къде е целта ни. Христос е нарекъл Себе Си Пас-
тир. Знаят ли овцете своя път и своята цел без пастира? 
Не знаят, нали? И щом пастирът се отдалечи от тях, те 
изпадат в смут, разпръсват се и стават съвсем безсловес-
ни. А докато пастирът е с тях и докато вървят след него, 
изглеждат словесни, т. е. разумни, но не заради своята 
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19 юНИ † 8 Неделя след Пасха Петдесетница 
(Всичко на празника) (Тип. с. 475)

20 юНИ † Свети Дух. Преп. Наум Охридски.  
Св. свщмчк Методий, еп. Патарски.  
Св. Калист, патр. Константинополски  
(Тип. с. 335, т. 1 вж Тип. с. 331, т. 5) 🌕

21 юНИ Св. мчк юлиан Тарсийски.  
Св. свщмчк Терентий, епископ Иконийски

22 юНИ Св. свщмчк Евсевий, еп. Самосатски. 
Св. мчци Зинон и Зина (Блажи се)

23 юНИ Св. мчца Агрипина.  
Св. преп. Антоний и Йоаникий

24 юНИ ❈ Рождение на св. Йоан Кръстител.  
Св. Никита, еп. Ремесиански (Еньовден) 
(Тип. с. 339, т. 4) (Блажи се)

25 юНИ Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий 
Атонски. Св. прпмчк Прокопий Варненски 
(Отдание на Петдесетница) (Тип. с. 478)

собствена словесност, а заради словесността на пастира.
В наше време мнозина са станали като безсловесно стадо, 
объркано и пръснато, и се лутат насам-натам, без да зна-
ят накъде и как да вървят. Лутат се, защото са изгубили 
от очи своя Водач и Пастир. Така са се лутали и всички 
езичници преди Христос. И блеейки, са се прилепвали 
към земята и към земната паша.
В древни времена в Южна Италия имало град Сибарис. 
Неговите жители били прочути със своя безцелен, раз-
кошен и порочен живот. За тях не важал философският 
девиз „Улови деня!“, а един друг —  „Улови нощта!“ Защото 
те будували и се отдавали на удоволс твия повече през 
нощта, отколкото през деня. Сибаритите се хвалели, че 
никога не са виждали нито изгрева, нито залеза на слън-

цето. Били изгонили от града всички петли, за да не раз-
валят нощните им веселби, и всички з анаятчии, които 
чукат, хлопат и стържат, за да не смущават дневния им 
сън. Освен това определяли големи на гради за онези, 
които измислят някакво ново ястие.
Погинали са. Погинали са и за земния, и за небесния жи-
вот като всички, за които земното царство е единствено 
съществуващото. Погинали са като Содом и Гомор, като 
Капернаум, Тир и Сидон. Погинали са като безсловесно 
стадо без пастир.
Мир Вам и радост от Господа!

Автор: Св. Николай Велимирович 
„До изгонените от рая. Мисионерски писма“

Изд.: „Покров Богородичен“, София 2012 г.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СЪТВОРЕНИЕТО

Умно и вярващо 
дете беше Пе-
тър. Той раз-

казваше за спора, 
който водел с един 
лекомислен младеж, 
който като не можел 
да разбере как е сът-
ворен светът избрал 
най-лесното — да от-
ре че неговия Тво-
рец.
— Светът е станал 
сам —  казал с важен 
тон младежът.
— Нищо не може 
самò да  стане —  въз-
разило детето.
— Светъ т може да е 
станал по физиче-
ските закони в при-
родата —  променил 

мнението си младежът и за да не се изложи съвсем, доба-
вил, че има средно образование и е учил за физическите 
закони в природата.
— А кой създаде законите, трябва да има Законодател! —  
последвал пак труден въпрос.
— Къде е този Законодател, Когото ти наричаш Бог? Кос-
монавтите, които покориха небесното пространство, ни-
къде не срещнали Бога.
— Я си дай часовника. Ще го разглобя целия, а ти гледай 
дали ще видиш между частите му часовникаря —  започ-
нало с примери накрая детето.
Младежът първо се засмял, после се замислил и накрая 
разбрал, че е глупаво да се твърди, че светът, почиващ 
на строги закони, е станал сам. След дългия задълбочен 
разговор той се убедил, че Бог е Дух, Който не се вижда 
с очи.
Детето се въодушевило от успеха си и решило да му де-
монстрира силата на закона за земното притегляне, кой-
то младежът назовал научно закон за гравитацията, но 
вече смирено, без да се превъзнася със знанията си.
Детето взело една малка кофичка, напълнило я с вода и 
започнало да я върти с голяма скорост във вертикален 

кръг. Кофичката оставала с отвора надолу, но водата не 
се изливала.
По-нататък вече без думи се разбрали. Станало ясно, че 
и закона за земното притегляне, и водата, и кофичката, 
и ръката на детето, и ума на двамата спорещи, всичко, 
всичко е сътворил Премъдрият Бог и го е поставил на 
здрави закони, за да се удивлява от него разумния човек 
и да слави Твореца Бог.

Автор: Монахиня Валентина Друмева
Из: „Православно вероучение за деца“, 

Издадено с благословението на славянобългарския ма-
настир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон.


