
В името на Отца и Сина и Светия Дух

Днес празнуваме паметта на всички светии, всички 
онези, които са чули словото Христово, чиито сърце 
и ум са пламнали, и те излезли в света да донесат на 

целия свят благовестието. Да пренесат словото за това, 
че Бог така възлюби света, че влезе в този свят, та нико-
га повече да не го напусне, и че в Своето възкресение 
Той е включил всичко, което е нашия свят: в Неговата 
плът —  целия видим свят, в Неговата душа —  целият чо-
вешки свят, и ги утвърдил одесную, откъм дясната ръка 
на Отца.
Това не е само слава църковна, това е зов, обърнат към 
всекиго от нас. Днес ни призовава Евангелското чтение, 
вдъхновя ва ни Апостолското послание така да любим 
Бога, че да станем Негови истински ученици. И това зна-
чи, че нашата вяра в Него трябва да бъде и от ден на ден 
да става все по-реално вярност, така, че като виждат нас, 
виждайки как ние живеем, кои сме ние, другите хора да 
могат да повярват, че Христос е дошъл да спаси света, и 
че си струва да Го следваме като Учител и приятел.
Апостол Яков, обръщайки се към хората от своето време, 
казва: покажи ми своята вяра без твоите дела, а аз ще ти 
покажа моята вяра от моите дела! Затова нека да отидем 
в света, та на този свят, който сега бедства и се мъчи, кой-
то е загубил своя път, да донесем благата вест: не само 
вестта за това, че Бог е дошъл и се намира сред нас, но че 
Той ни е показал пътя, че Той е пътят, и е дал пример на 
всекиго, как да Го следваме: не робски, не като наемни-
ци, но с радост. Това следване означава, че ни е дарувана 
пълнотата и че животът е дълбок в нас, и може да се из-

лее върху другите.
В това е днешното благовестие. В следващите две седми-
ци ще празнуваме по по-различен начин светиите на Зе-
мята Руска и православните светии на тази Земя —  хора 
от нашата кръв, от нашата плът, наши ближни. Нека да 
мислим за тях, и да се стремим да преживеем живота си 
така, че да могат те да се радват, че имат последователи 
достойни за Христа и достойни за това, как те самите са 
преживяли своя живот. 
Амин.
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•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •  

† 1 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА, НА ВСИЧКИ СВЕТИИ

И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще 
призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а който 
се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се от-

река от него пред Моя Отец Небесен. (Мт 10:32–33) 

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

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯТА 
НА ВСИ СВЕТИИ

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И Т Е  •

СВ. СЛАВНИ И ПРЕХВАЛНИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ
29 ЮНИ



www.svetiilia.bg

•  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

3 КаКво са добро и зло и Кога действат?
Добро —  това е Сам Бог и всичко, което произхожда 
от Него и Го обкръжава. Доброто присъства в човека 

както до падението, така и след него, спомагайки да се 

усъвършенстваме в светостта. Това също така е понятие 
за правилното, за разумното начало и тяхна взаимовръз-
ка, тоест е пълно отсъствие на неразумно и лошо начало 
и тление.
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•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

МАЛКИТЕ ДЕЦА

—Отче, забелязала съм, че по време 
на светата Литургия младен-
ците се усмихват.

— Това не го правят само по време на све-
тата Литургия. Младенците са в постоян-
но общение с Бога, понеже нямат грижи. 
Какво е казал Христос за малките деца? 
„Техните Ангели на небесата винаги гле-
дат лицето на Моя Отец Небесен“ (Мат. 
18:10). Имат общение и с Бога и със своя 
ангел пазител, който е постоянно до тях. 
В съня си понякога се смеят, понякога 
плачат, защото виждат различни неща. 
Понякога виждат своя ангел пазител и си 
играят с него —  милва ги, закача ги, клати 
ръчичките им и те се смеят; друг път виж-
дат някоя сцена на изкусителя и плачат.
— Защо изкусителя т има достъп до не-
връстните младенци?
— Това също им помага да почувстват нуждата от майка 
си и да я потърсят. Ако го нямаше този страх, нямаше да 
се принуждават да потърсят прегръдката на майка си. Бог 
допуска всичко за доброто на човека.
— Това, което виждат като малки, помнят ли го, когато по-
раснат?
— Не, забравят го. Ако детенцето помнеше колко пъти е 
виждало своя ангел пазител, би изпаднало в гордост. Зато-
ва когато порасне, забравя. Бог действа мъдро.
— След кръщението ли виждат тези неща?
— Естествено че след кръщението.
— Отче, подобава ли едно некръстено дете да се поклони 
на свети мощи?
— Защо да не подобава? Може човек и да го прекръсти 

със светите мощи. Днес видях едно дете, 
беше като ангелче. Попитах го: „Къде са 
ти крилата?“ Не знаеше да ми отгово-
ри!… Когато дойде пролетта и дърветата 
разцъфнат, слагам бонбони върху храс-
тите, които са около оградата на колиба-
та ми и казвам на малките деца, които ид-
ват: „Деца, идете да си наберете бонбони 
от храстите, защото ако завали дъжд, ще 
се разтопят и ще идат на вятъра!“ Някои 
умни деца разбират, че аз съм ги сложил, 
и се смеят, други вярват, че са израснали 
там, други се замислят. Малките искат и 
малко ведрост.
— Много бонбони ли слагате, отче?
— Ами как! Какво да правя? На възраст-
ните не давам хубави сладки, черпя ги с 

локум. Когато ми донасят хубави сладки, ги пазя за деца-
та от Антониадата. Ето и тук снощи засадих бонбони и 
шоколадчета и днес… цъфнаха! Видяхте ли ги? Времето 
беше хубаво, пръста беше рохкава, защото я бяхте преко-
пали добре, и веднага цъфнаха! Да видите каква цветна 
градина ще ви направя! Няма да има нужда да купуваме 
бонбони и шоколадчета за децата. Какво? Защо да няма-
ме собствено производство?
— Отче, някои поклонници видяха шоколадчетата, които 
сте насадили в градината, понеже хартийката им се показ-
ваше от пръстта и се учудиха. Казаха си: „Сигурно някое 
дете ще ги е сложило“.
— Не им ли каза, че ги е сложило едно голямо дете?

Автор: Св. Паисий Светогорец
Източник: За семейния живот —  Слова, том 4

Напротив —  извращението и липс ата на всичко, което 
описахме за доброто, е зло. Всичко, което произтича от 
злото, е тялото на смъртта —  части и членове на смър-
тта, бащата на които е дяволът  изкусител и неговите 
многочислени оръдия. Ако доброто е битие и същност 
и личностно произхожда от Самия Бог, то злото, обра-
тно, няма същност и не е начало, но е възникнало като 
паразит там, където е отсъствало доброто —  точно така, 
както възник ва тъмнината в отс ъ ствие на свет лина. 
Злото само по себе си е небитие, тоест не съществува и 
поради това не бива да ни плаши и застрашава. Само 
чрез своето нерадение и предателство ние го извикваме 
към живот. То е подобно на това, когато угасим светли-
ната, да ни обгърне тъмнина. Словото Божие, бидейки 
Сам Истината, свидетелства: Който не е с Мене, е про-
тив Мене; и който не събира с Мене, разпилява. (Мат. 
12:30) Той има предвид същото, когато ни призовава да 
пребиваваме с Него, Абсолютното Добро: Пребъдете в 
Мене и Аз във вас… който пребъдва в Мене, и Аз в него, 
той дава много плод; защото без Мене не можете да вър-
шите нищо. (Иоан. 15:4,5)

4 КаК става таКа, че на едно място господ Казва не съ-
дете, а на друго —  с праведен съд съдете?
Някой може да помисли, че тук възниква разногла-

сие. Наистина „не съ дете“ особено задължава човека, 
защото той няма способността на види нещата такива, 

каквито са в действителност. Бидейки несъвършен, чо-
век винаги носи сам отговорност за своите грешки и за-
блуждения, за погрешните си и едностранчиви изводи. 
Само на всесъвършения Бог подобава да съди по право. 
Той, виждащият не само външната страна, но и целта, за-
ради която се извършва нещо, безгрешният и съвършен 
Бог, Който знае всичко, преди то да се извърши, знаещ и 
помислите на човека, може да проведе безпогрешен съд. 
Когато човек осъжда ближния си, той е виновен още и 
защото нарушава заповедта на любовта. В същото време, 
когато ние сме длъжни да полагаме душите си за братя-
та (1 Иоан. 3:16), ние, виновните за по-тежки грехове, ги 
осъждаме. Господ ни повелява: който от вас е без грях, 
нека пръв хвърли камък (Иоан. 8:7). Кой обаче сред тези, 
които осъждат, е без грях? Другото изречение на Господа 
с праведен съд съдете в действителност има отношение 
към осъзнаване на на шето състояние от нас самите, за 
да избегнем безразсъдството и високомерието. Сам Бог 
казва: отмъщението е  Мое. Аз ще отплатя (Рим. 12:19). 
Наистина, праведният съд е признание на нашата лична 
вина. Как може да ос ъжда другите този, който е вино-
вен много повече от тях? В този случай подхожда изре-
чението: извади първом гредата от окото си, и тогава ще 
видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си. 
(Мат. 7:5)
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски
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26 юНИ † 1 Неделя след Петдесетница  
на Всички светии. Преп. Давид Солунски. 
Преп. Давид Български. Гл. 8, утр. ев. 1, ап. 
Евр. 11:33–12:2 (с. 70), лит. ев. Мт 10:32–
33 (Петрови заговезни) (Тип. с. 479)

27 юНИ Преп. Сампсон Странноприимец 
(Начало на Петровия пост)

28 юНИ Пренасяне мощите на св. безсре-
бреници и чудотворци Кир и Йоан

29 юНИ † Св. първовърховни апли Петър 
и Павел (Петровден) (Тип. с. 349, 
т. 5) (Разрешава се риба)

30 юНИ ❈ Събор на св. славни и всехвал-
ни 12 апостоли (Тип. с. 354, т. 4)

1 юЛИ ❈ Св. безсребреници Козма  
и Дамян. Възвръщане честните мощи 
на преп. Йоан Рилски чудотворец 
(Тип. с. 360, т. 5 или с. 361, т. 7)

2 юЛИ Полагане честната дреха на Пресвета Бо-
городица във Влахерна (Тип. с. 363, т. 1)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ВЕЛИКА ТАЙНА

За приятна отмора сред природата мла-
до семейство си построи вила. Но има-
ше още много довършителна работа, 

докато се уреди за живеене. Бащата рабо-
теше усилно. Малкият Георги беше добро 
дете и помагаше според силите си.
Един ден майка му го помоли да занесе 
храна на баща си. Но той си беше наумил 
други приятни занимания и отказа. Като 
видя, че майка му се натъжи и е много за-
ета с домакинството, Георги се разкая и 
тръгна. Взе със себе си малкото бяло кучен-
це, към което беше много привързан.
Като излязоха от селището, кученцето тичаше напред, 
връщаше се при него и пак го изпреварваше. Георги има-
ше чувствителна душа. Денят беше ведър и слънчев и той 
се радваше на красивата природа. Искаше да сподели 
възторга си с някого, но беше сам. Погледна любимото си 
кученце, но то нищо не разбираше.
Като стигна стръмнината, закачи чантата с храната на 
един храст и навлезе в гората да си издяла тояга. Ще сло-
жи чантата на нея, ще я метне на рамо и така ще му олек-
не. Кученцето тръгна след него, после се изгуби от погле-
да му.
Като се върна, разбра, че то се е опитало да свали чантата. 
От нея паднало само вързопчето със сладкишите, които 
майка му старателно беше приготвила. Добре, че хлябът 
и яденето не бяха докоснати. Ядоса се, но стореното не 
можеше да се поправи.
Като пристигна баща му, се зарадва. Беше време за обед 
и седнаха.
— Татко, майка ти изпрати от любимите сладкиши, но ку-
ченцето ги изяде —  каза Георги.
— Не ти ли се извини за това? —  засмя се бащата.
— Кученцето няма разсъдък, татко, нито чувство за вина. 
По пътя размислих за  животните и за човека. Исках да 
споделя с него възторга си от красотата на планинската 
природа, а то ме гледа безучастно.
Това даде повод да беседват за човека, който има красива 
и разумна душа, способна да мисли, да се радва, да си за-
дава въпроси.
Изведнъж възникна сложен въпрос.
— Татко, някои казват, че човек произлязъл от маймуна-
та —  запита Георги, а баща му побърза да отговори сери-
озно:
— Това не е възможно. Маймуната си е маймуна. Колкото 
и да се променя, тя остава по своята природа без богопо-
добна душа. Не може да се променя в нея нещо, което го 
няма. Смешно е да приемем, че човекът е произлязъл от 
маймуната, защото според тази логика би следвало всич-
ки маймуни да са се превърнали в човеци и днес да няма 
маймуни.
— А как се е появила душата на човека?
— Това е велика тайна! Единствено Светата Библия дава 
отговор на този труден въпрос. В нея пише, че Бог сътво-
рил човека от пръст и след това му вдъхнал жива душа.
— Татко —  досети се за нещо друго Георги, —  когато споде-
лям с тебе,  с мама, ми е радостно, но не всичко мога да 
кажа. Например не намирам думи да изразя възторга си 
дори от едно нежно планинско цветче. Защо е така?
— Защото човек е образ и подобие на Бога, но все пак той 
е творение. Единствено Творецът Бог може да го разбере.
— Как? —  побърза да попита Георги.

— Чрез молитвата. Георги беше умен и раз-
бра това. Но възникна друг въпрос.
— Има хора, които приемат кучетата си в 
стаята, където живеят. Аз обичам моето ку-
ченце, но мисля, че не е редно толкова да 
го приближавам до себе си.
— Правилно  разсъди. Ще го храниш, мо-
жеш и колибка да му направиш да не умре 
в големия з имен студ, но да го приемеш 
като равен  на себе си съжител не е ред-
но. С това оскърбяваш Бога, Който в тебе 
е вдъхнал от Своето дихание. А то е свято 
и ти, който го носиш, не бива да се израв-

няваш с неразумното животно. Дори не е редно да се да-
ват имена на животни, каквито носят хората, защото те са 
имена на светии…
Приятен беше обедът, приятна беше и беседата. Като си 
тръгна по о братния път, Георги изведнъж се досети за 
нещо. Промени посоката, и се отби в едно планинско ма-
настирче. Върза кученцето вън от портата, влезе в църква-
та и се помоли. Олекна му. Почувства се напълно разбран 
и утешен.
Като се прибра, извини се на майка си, че не е приел да 
отиде с готовност на вилата, и разказа за хубавата беседа с 
баща си. Георги продължи да се интересува от духовните 
въпроси и израсна добър и просветен християнин.

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

благословението на славянобългарския манастир 
„Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон.


