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† ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Рече Господ: светило за тялото е окото. Затова, 
ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло 
ще бъде светло; ако пък твоето око бъде лу-

каво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако 
светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли го-
ляма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на 
двама господари: защото или единия ще намрази, а 
другия ще обикне; или към единия ще се привърже, 
а другия ще презре. Не можете да служите на Бога 
и на мамона. Затова казвам ви: не се грижете за 
душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото 
си, какво да облечете. Душата не струва ли повече 
от храната, и тялото от облеклото? Погледнете пти-
ците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници 
събират; и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли 
вие много по-ценни от тях? Па и кой от вас със своя-
та грижа може да придаде на ръста си един лакът? 
Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските 
кринове, как растат: не се трудят, нито предат; а 
казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава 
не се е облякъл тъй, както всеки един от тях; и ако 
полската трева, която днес я има, а утре се хвърля 
в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци! 
И тъй, не се грижете и не думайте: какво да ядем, 
или какво да пием, или какво да облечем? Защото 
всичко това търсят езичниците, и защото вашият Не-
бесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но 
първом търсете царството на Бога и Неговата пра-
вда, и всичко това ще ви се придаде. (Мт 6:22–33) 
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СВЕТИЛНИК ЗА ТЯЛОТО Е ОКОТО

Окото —  това е орган, посредством който ние възпри-
емаме заобикалящия ни свят. Твърде много неща в 
нашия живот зависят не от ставащите събития, а от 

това, как ние ги възприемаме. Ако стъклото на прозоре-
ца е чисто и прозрачно, слънчевата светлина прониква 
вътре в зданието безпрепятствено; колкото по-мръсно е 
стъклото, толкова по-тъмно е в стаята, и даже в слънчев 
ден в дома е сумрачно. Същото става и с нас: ако нашето 
духовно око е затъмнено, ние не сме способни да възпри-
емем божествената светлина, не можем да видим Бога в 
тъмнината на собствената си душа.
Освен това, при затъмнено око ние не сме способни адек-
ватно да възприемаме видимия свят. Господ насочва на-
шето внимание към, както ни се  струва, незначителни 
неща, които ние обикновено не забелязваме. „Погледнете 
птиците небесни, —  казва Той, —  те не сеят, нито жънат, 
нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги хра-
ни…Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, 
нито предат“(Мат.6:26,28). Полските лилии цъфтят едва 

няколко дни, а  след това  загиват и  изсъхват, но когато 
разцъфват, красотата им превъзхожда тази на царските 
одежди.
Господ се грижи не само за птиците и цветята, но и за все-
ки от нас. А ние понякога не сме способни с радост и бла-
гоговение да възприемаме окръжаващия ни свят, струва 
ни се, че сякаш Бог лошо се грижи за нас, и ние трябва 
сами да мислим за утрешния си ден. Но от това, че сме 
погълнати от грижа за утрешния ден, ние забравяме за 
днешния ден. От това, че душите ни са изпълнени със 
страх и безпокойство  за бъдещето, ние пропускаме на-
стоящето. Единственият ценен миг е днешният, защото, 
това, което е станало с нас в миналото, вече си е отишло, 
а това, което ни очаква в бъдещето, още не е настъпило. 
Често ние се казваме пленници на миналото или на бъ-
дещето,  забравяйки  за  това  колко много  добро ни  зао-
бикаля в настоящето. Ние живеем някак-си на чернова, 
очаквайки, че утре или в други ден ще настъпи най-на-
края времето, когато ще заживеем истински. Така може 
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да преминем целия си живот в очакване и нищо да не 
дочакаме, защото ако не умеем да забележим тези благо-
деяния, които Господ ни праща в окръжаващия ни свят, 
ако се концентрираме само върху негативните страни на 
живота, то днешният ден не ще ни донесе радост.
Мнозина  хора  приличат  на  богаташа  от  евангелската 
притча, който казвал: „Ще съборя житниците си и ще съг-
радя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата 
си, и ще кажа на душата си: душо, имаш много блага, пригот-
вени за много години: почивай, яж, пий, весели се.“ Но Господ 
му казал: „Безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, 
що се приготвил, кому ще остане?“ (Лука 12:18–20). Господ 
ни казва: стремете се не към земно богатство, но към бо-
гатството на Царството Божие: „Първом търсете царство-
то на Бога и Неговата правда, и всичко това ще си придаде“ 
(Мат.6:33). Господ не ни оставя без насъщния хляб, даже 
ако ни се налага от време на време да живеем в трудни, 
а  понякога и  отчайващи обстоятелства. Ако Бог  храни 
птиците небесни, то ще нахрани и нас; ако Той облича 
полските лилии, то ще облече и нас. Трябва да се научим 
да се задоволяваме с малко и да се радваме на това, което 
имаме, вместо да очакваме, това, което не ни е дадено и, 
може би, никога няма да бъде дадено.
Такава  перспектива  открива  пред  нас  Господ,  когато 
казва: „Ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще 
бъде светло“. На славянски и на гръцки това звучи така: 
„Ако твоето око бъде просто, то и твоето тяло ще бъде 
светло“. Трябва да се научим да се отнасяме към живота 
по-просто, с доверие към Бога, без да подминаваме даже 
най-незначителните неща,  удивлявайки  се  на  Божията 

премъдрост, която се разкрива и в цветята, и в дърветата, 
и в природата като цяло. За всеки от нас тази книга на 
природата е разтворена.
Веднъж  при  преподобни  Антоний  Велики  дошли фи-
лософи и го попитали, как може да живее в пустинята, 
нямайки  книги? И  отшелникът  отговорил:  „Книгата, в 
която аз непрестанно чета чудесата Божии, е природата. На-
блюдавайки природата, аз се докосвам до живия Бог“. Много 
от нас сега, през лятото, имат възможност да бъдат сред 
природата, някой заминава в отпуск, някой, макар и за 
няколко дни се откъсва от задушаващия градски живот. 
Да се радваме на тези моменти. Когато Господ живял тук 
на тази земя, от Неговия поглед не убягвали даже неща, 
които  изглеждат  незначителни:  птиците  небесни,  пол-
ските лилии и много други неща, които ние отминава-
ме. Ако ние очистим нашето духовно око и се научим да 
възприемаме с благодарност и радост всичко, което Бог 
ни дава, и с благодарно сърце превръщаме всичко това в 
хвала на Бога, в прослава на Бога, то ние ще узнаем, как-
во е това Царство Божие и Неговата правда, ще разберем 
какво значи чисто око, ще разберем, кои са „чистите сър-
ца“, които „ще видят Бога“. Защото можем да видим Бога 
само,  когато  нашето  око  е  чисто,  когато  сме  способни 
видим Божието присъствие даже в най-незначителните 
неща. Нека  живеем  така,  че  да  срещаме  Бога  на  всяка 
крачка, във всяка минута, не само утре, но и днес, не само 
в миналото или бъдещето, но и в настоящето. 
Амин.
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ЖИТИЕ НА СВ. МЪЧЕНИК ЙОАН ТЪРНОВСКИ
16 ЮЛИ

Мъченик Йоан  Търновски  е  българин  от  гр.  Осман 
пазар  (сега Омуртаг). Майка му  се  казвала Мария, 
а баща му —  Димо и въртял голяма търговия с Гер-

мания  и  Итали я.  Поради  обезценяване  на  тогавашната 
монета —  флорина през 1812 г. той фалирал. Наскоро Димо 
починал. Починала след него и жена му. Тогава Йоан се 
преселил в Търново и станал съдружник на някакъв тухлар 
и керемидар. Обаче като млад се увлякъл в някакъв заго-
вор.  Турци те  го  арестували.  Те  обесили  сподвижниците 
му, а когато дошъл неговия ред, той от страх припаднал. 
Турците го свестили, но и го измамили да приеме моха-
меданство, ако иска да остане жив. В онова състояние на 
уплаха той обещал и изпълнил обещанието си. Но 8 ме-
сеца по-късно в него заговорила съвестта. Той не намирал 
покой ни денем, ни нощем. Пък и никой от християните 
не смеел да му помогне със съвета си —  нито миряни, нито 
духовни, защото голяма била отговорността пред корана 
и турските закони, ако християнин посъветва вече потур-
чения да се върне в християнската вяра. Само единствен 
йеромонах Йеротей от Светогорския манастир Каракал си 
позволил да го посъветва да се пресели някъде, гдето не го 
познават, и там с пост и молитва да се приготви за мъче-
ничество. Дал му и една сребърна кутия с изображение на 
кръст върху нея, за да я продаде, защото му трябвали пари, 
а се срамувал сам да я продава. Като видели в ръцете му тая 
християнска кутия, турците започнали да издирват откъде 
може един мохамеданин да има такова нещо. Издирване-

то стигнало дотам, че Йоан публично изповядал от набо-
лялата си душа Христа и прокълнал Мохамеда. Това било 
съобщено на градоначалника. Йоан бил отново разпитван, 
но останал непоколебим в своята християнска вяра. Подло-
жен бил на продължителен жесток бой по краката. Той не 
издал нито един стон —  само тихо говорел: „Помени ме, Гос-
поди, в царството Си!“ А след като мъчението свършило, за 
почуда на всички Йоан скочил на крака, като че ли нищо 
не е било. Окован в тежки железни вериги, той бил хвърлен 
в тъмница, гдето имало множество затворени за неплатени 
данъци. Те свидетелствували, че през време на всенощна-
та му молитва виждали над главата му голяма светлина. 
В продължение на 7-дневния си затвор Йоан не вкусил от 
турците ни хляб, ни вода. Хранела го Божията благодат.
Подир седем дни управителят отново изправил мъчени-
ка на съд. Сега той се помъчил с ласки и обещания да го 
върне в мохамеданството. Показал дори куп злато, което 
обещавал да му подари, както и най-хубавия дом в Търно-
во. Всичко било напразно. Мъченикът отново изповядал 
Христа и похулил Мохамеда. Последвал пак жесток побой 
и поругание, които св. Йоан като истински християнски 
мъченик приемал с радост. Особено нощно време мъките 
в тъмницата били тежки, жестоки. Но мъченик Йоан не-
поклатимо пребъдвал в християнската си вяра. Тогава го 
извели в градското съдилище и три пъти го питали: „Мо-
хамеданин ли си или християнин?“ Той и трите пъти отго-
варял: „Християнин съм и желая да умра за Христа!“ Тогава 
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(продължение от бр. 250)

7Доколко е вреДен гневът и кои са причините, които го 
преДизвикват?
Човешкият гняв не върши Божия правда (Иак. 1:20) —  

така апостол Иаков характеризира пагубността на гнева. 
За това свидетелстват и пророците: Видът на гневливия 
е неприятен (Притч. 11:25 —  слав.). Помрачи се от скръб 
(от гняв —  по превода на 70-те) окото ми (Пс. 6:8). И све-
тите отци особено подчертават: „гневливият човек, даже и 
мъртвец да възкреси, е неприятен“. Ако Самият Създател, 
Вседържител и Господ на всички твари е кротък и сми-
рен, представете си какъв предел на развращение и тле-
ние е достигнал човекът, частта от творението, ставайки 
съсъд на гнева! Какво друго е гневът, ако не състояние 
на безумие, прибежище на пагубата, част и естество на 
дявола, самата погибел —  в сравнение с Бога, Който е Все-
любов? Причините, извикващи гневната страст, са много-
числени, но сходни помежду си, и зависят една от друга, 
тъй като ги свързва користолюбието и себелюбието. Къде-
то тържествува гибелният егоизъм, там задължително при-
съства и неговата сянка —  гневът. Себелюбието се състои от 
две части —  материална (телесна) и духовна (психическа). 
От тук се раждат и двата вида страсти —  телесните, и ду-
шевните. Защо обаче възниква гневът? Защото на пътя на 
себелюбието възникват препятствия. Тези, които са упра-
влявани от безсмислени влечения и наслаждения —  в злоб-
ните и заробени от плътски страсти —  страхът да се лишат 
от възможност за тяхното удовлетворяване извиква гняв. 
Същото се случва и с пленниците на душевните страсти —  
тщеславието, егоизма, гордостта, честолюбието и др. Всич-
ки те са движещи сили и оръдия на гнева, които ни отде-
лят от съвършените Любов и Живот —  Бога, и ни подготвят 
смърт и място в ада със сатаната. Господ, нашето Възкресе-
ние и живот, ни предлага изкупление и свобода, като ни 
учи на подобаващо поведение: като се търпите един дру-
ги с любов (Еф. 4:2), всекиму, който ти проси, давай, и от 
оногова, който взима нещо твое, не изисквай назад (Лук. 
6:30), обичайте враговете си… и молете се за ония, които ви 

обиждат и гонят (Мат. 5:44), всичко, което искате да правят 
вам човеците, същото правете и вие тям (Мат. 7:12) и благо-
славяйте, а не кълнете (Рим. 12:14).

8 какво е клевета и защо трябва Да я понасяме?
Клеветата  е  най-отвратителното проявление на не-
навистта  и  злобата,  много  болезнена  рана  за  този, 

който е подложен на нея. Клеветата е защитното оръдие 
на низката душа. Тъй като не може да прикрие  своята 
голота и низост,  тя  се  опитва да  очерни  тези,  които  са 
по-добри от нея, за да си намери оправдание, както ѝ се 
струва. Клеветата,  както и лъжливото и несправедливо 
обвинение са най-тежка травма за страдащия от тези гре-
хове. Справедливо е казал пророк Давид, обръщайки се 
към Бога: Избави ме от човешка клевета и ще пазя Твои-
те заповеди (Пс. 118:134 —  слав.). Врагът дявол знае колко 
жестока е и каква душевна болка причинява клеветата, и 
поради това я използва срещу силните си противници, 
за да сломи търпението им. И нашият Господ е станал 
нейна жертва посредством фарисеите. По своята злоба 
и коварство клеветата заема първо място сред пороците. 
Но наградата на този, който я понесе, превъзхожда всич-
ки награди, които получава добродетелният подвижник 
за своите трудове. Само с помощта на благодатта и под 
покрова  на  Божествената  любов може  да  се  понесе  те-
жестта на неоснователната клевета. Нека вярващият да 
вземе пример от нашия Бог, Който простил на уподоби-
лите се на дявола клеветници: Отче! прости им, понеже 
не знаят, що правят (Лук. 23:34). Тези, които са понесли 
този най-тежък кръст, са се удостоили и със съответства-
ща награда —  Блажени сте вие, когато ви похулят и изго-
нят, и кажат против вас лъжовно каква да е лоша дума 
заради Мене (Мат. 5:11). Ние, носещите любов в себе си, 
нека я последваме, нека да претърпим и да понесем тази 
дяволска язва, по примера на Господа, знаейки, че голя-
ма е наградата ни на небесата (Мат. 5:12).
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски

съдията произнесъл смъртна присъда —  мъченикът да бъде 
обесен на определено място вън от града. Когато войници-
те водели осъдения, той надясно и наляво се кланял на сре-
щаните християни, като просел прошка и се молел: „Пре-
света Богородице, спаси ме! Обхванат от множество напасти, 
към тебе прибягвам да търся спасение, о майко на Бог —  Слово 
и Дево, спаси ме от моите тежки и горчиви обстоятелства!“ 
Пред бесилото помолил да му се разреши да си направи 

последна молитва. После казал на войниците: „Сега изпъл-
нете заповедта!“ И го обесили. Мъченик Йоан Търновски 
предал духа си в Божиите ръце. Било е събота, 12 часа през 
деня, 16 юли  1822 г. Втората нощ след обесването снели 
тялото на мъченика от бесилката. Не е известно где са го 
положили.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Веднъж в Шанхай владика Йоан беше повикан да при-
части един човек на смъртно легло в руската болни-
ца. Владиката взел със себе си един свещеник. Като 

пристигнал в болницата, видял един млад и жизнерадос-
тен мъж, на около 20 години, който свирел на хармоника. 

Този млад човек трябвало да бъде изписан от болницата 
на  следващия ден. Владика Йоан го повикал с думите: 
„Искам сега тебе да причастя“. Младежът веднага се из-
повядал и причастил.
Учуденият  свещеник попитал  владиката,  защо не  оти-
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10 юЛИ † 3 Неделя след Петдесетница.  
Св. 45 мчци в Никопол ❇Армен-
ски. Гл. 2, утр. ев. 3, ап. Рим. 5:1–10 
(с. 85), лит. ев. Мт 6:22–33

11 юЛИ  ❇ Св. вмчца Евфимия Всехвал-
на. Св. равноап. княгиня Олга. 
Преп. Никодим Албански

12 юЛИ Св. мчци Прокъл и Иларий. Правед. 
Вероника. Преп. Паисий Светогорец

13 юЛИ Събор на св. архангел Га-
вриил. Преп. Стефан Саваит

14 юЛИ Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец
15 юЛИ  ❇ Св. мчци Кирик и юлита.  

Св. равноап. княз Владимир  
(Тип. с. 373, т. 3 или с. 372, т. 1)

16 юЛИ Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски  
и 10-те му ученици. Св. мчца 
 юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ПЛОДОВЕТЕ НА НЕВЕРИЕТО

Васил  беше  израснал 
в бедност и лишения 
и получи само сред-

но образование, но беше 
мъдър  и  дълбоко  вяр-
ващ  християнин.  Полз-
ваше  се  с  добро  име  и 
голямо  уважение.  Като 
ценеше  знанието,  той 
изпрати сина си Сава да 

учи в чужбина. Когато се върна високообразован, бащата 
не можа да го познае.
Сава беше повлиян от модернизма на неверието, което го 
направи горд, надменен и самомнителен. На забележките 
на баща си той отговори смело:
— Татко, вие тука сте много изостанали. Светът се развива. 
Науката е напреднала. С нея човек е силен да побеждава 
природата.
— Внимавай,  синко!  Не  хвърчи  високо,  да  не  паднеш 
ниско —  каза  баща му и добави: —  Я начертай на  земята 
един кръг.
— Колко голям? —  запита Сава с малко ироничен тон, за-
щото той беше слушал лекции на световноизвестни про-
фесори, а баща му искаше да му дава някакъв урок.
— Колкото искаш.
Сава начерта един кръг и зачака, а баща му обясни:
— Колкото е пространството вътре в кръга, това са човеш-
ките знания. А пространството извън кръга, което е без-
крайно, е незнанието.
Сава не обърна внимание на този прост пример и про-
дължи да му обяснява, че учените са победили природа-
та. Научен от дете на труд, той се зае да го докаже на дело. 
Спорът с баща му продължи:
— Татко,  пред нас  природните  стихии  са  нищо. Ние не 
треперим  пред  тях,  както  правят  набожните  бабички. 
Сушата е вече победена. Ние строим язовири и поливаме 
при суша.
— Трудете се. Използвайте сътвореното от Бога за полза на 
човека, но не се превъзнасяйте високомерно пред природ-
ните стихии —  мъдро го посъветва пак Васил.
Обработваха голяма зеленчукова градина. Поливаха я и 
въпреки  сушата,   тя  натежа  от  плодове.  Но  неочаквано 
падна градушка и унищожи всичко. На това Сава пак гор-
до отговори, че без загуби не може.
Но той  стигна до богоборство. На  сина  си не даде име 
Васил, както е прието, а Вихър. Като разбра, че баща му 
не одобрява това, без уважение отговори, че на стария му 
стигало само първата буква.
Сава не харесваше и своето име. Когато баща му обясни, 
че един от учениците на светите братя Кирил и Методий 
се  казва  Сава,  а  имало  и  велик  подвижник  преподобни 
Сава Освещени, той махна с ръка и каза, че това са остаре-
ли работи, и добави:
— Няма да допусна моят син да влезе в църква.

Не позволи да го кръстят, защото религията правела хо-
рата ограничени и страхливи. Той искал неговият син да 
стане свободна личност. И Вихър наистина стана такъв, 
какъвто баща му искаше.
Всичко му беше позволено и той предпочете развлечени-
ята. Нямаше спирачка в нищо. С всяка изминала година 
намаляваш е  успе ха  си,  докато  тръгна  по  заведенията. 
Скоро стана жертва на алкохола. В пияно състояние на-
прави престъпление и стигна до съд. Сава трябваше да за-
плати голяма сума за обезщетение и го осъдиха условно.
Тогава гордият неверник изпадна в тревога. Започна да 
отрезвява. Синът му летеше вихрено към пороците. Един 
ден смирено попита баща си:
— Татко, може ли да кръстим Вихър? Той е вече голям!
— Винаги може, но ти позакъсня, синко. Трудно ще изле-
куваш душата му.
Сава видя горчивите плодове на неверието, което преда-
де и на своя син. Дотолкова осъзна заблудата си, че над-
мина баща си в упование на Божията милост. Молеше се 
ден и нощ за спасението на любимия си син.

Автор: Монахиня Валентина Друмева
Из: „Православно вероучение за деца“, Издадено 
с благословението на славянобългарския мана-

стир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон.

шъл при човека,  който умира,  а  се  задържал при този 
очевидно здрав и млад човек. Владиката му отговорил: 
„Той ще умре довечера, а онзи, който е тежко болен, ще 
живее още много години.“
Така се и случило. Не е възхитително, че владиката беше 

прозорлив. Трогваше неговата необикновена готовност 
за  извърш ване  н а  Божието  дело.  Той  приличаше  на 
добре настроена арфа, на чиито струни свиреше ръка от 
Небето.
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