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† ОСМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА
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ЗА НАСИЩАНЕТО С ХЛЯБОВЕТЕ И БЛАГОДАРНОСТТА
Во имя Отца и Сина и Святаго Духа.

Как благодарни и как изумени, навярно, са били хо-
рата, за които Христос преломил петте хляба и двете 
риби, и които Той наситил. Той ги наситил не просто 

със земна храна; Той ги наситил с благодарност, радост и 
изумление. И колко ясно 
става при вида на такова 
чудо, онова, което спра-
ведливо е казал един от 
нашите съвременни бо-
гослови, че всичко, което 
сме, и всичко, което има-
ме, е любов Господня, и 
че самите ястия, която 
вкусваме, е Божестве-
на любов, превърната 
в храна. Би могло да се 
прибави, че и възду-
хът, който дишаме, и 
здравето, което имаме, 
и самият наш живот —  е 
Божествената любов въ-
плътена, веществено из-
разена, веществено преподавана ни. А ние толкова малко 
чувстваме в себе си благодарност… Нужно ни е ужасно 
много, та сърцето ни да трепне, да се просълзят очите ни, 
трепет да обхване душата ни, и ние да кажем: Господи! 
Благодарим!… А заедно с това бихме могли да бъдем бла-
годарни и изумени всеки час и всеки миг от нашия живот.
Когато Господ с властно, творческо слово извикал от неби-
тието в битие цели светове и, накрая, човека, всяка твар, 
която възниквала от небитието и изведнъж познавала себе 
си, всичко сътворено от Бога и своя Творец, в миг, —  колко 
ли тя, сигурно, е била изумена, трепетна, как е ликувала 
от това чувство на битие, което Господ й е дал, от това при-
общаване към чудото на Божественото битие, което й да-
рил Господ. А ние —  живеем, сме, движим се, живи сме —  и 
всичко това възприемаме като дължимо, като естествено, 
и не се изумяваме на това, че Живият Бог ни е призовал да 
бъдем, да стоим пред Неговото лице, да живеем живота, 

който Той ни дава, да ставаме Негови деца, да израстваме 
от мяра в мяра, от слава към слава, докато, накрая, не се 
извърши над нас последното чудо, докато не станем при-
частници на Божествен ата природа, деца Божии, живи 
членове на Христовото тяло, докато Светия Дух не ни из-

пълни, като ни пронизва 
целите и бъдем божест-
вени по приобщение. 
Колко малко се изумява-
ме на това, което имаме, 
и на това, към което сме 
призвани; как всичко 
ние възприемаме като 
дължимо и естествено…
Така светиите не са въз-
приемали живота; те 
са разбрали, че никой 
с нищо не им е задъл-
жен, —  нито Бог, нито чо-
век, че никакви права не 
притежав а никой нито 
на любов  или грижи, 
нито даж е на справед-

ливост, защото справедливостта произтича от любовта, 
а не се строи от земята. Ако само разбирахме като тях, че 
всичко, което ни е дадено —  е милост и чудо: ние дишаме, 
ние ходим, ние виждаме, ние чуваме, ние сме заобиколено 
от свят, пълен с красота, заобиколени сме от хора, имаме 
съдба, нашите близки имат отношение към нас. И всичко 
това —  е подарък за нас; никакво право нямаме на това, това 
е чудо на братството и любовта. Ако можехме само да бъ-
дем благодарни за това, то ние бихме се научили да бъдем 
благодарни за безкрайно много неща на земята: за усмив-
ката, за добрата дума, за това, че някой си е спомнил за нас. 
И биха изчезнали от душата ни горчивината, обидата, ос-
кърбеността, които всички се раждат от това, че си въоб-
разяваме, че имаме право на човешката любов, право на 
човешките грижи, право на това, че Христос се разпъва за 
нас всеки ден… Колко светът би бил богат на благодарни 
сълзи, на трепетна ответна любов, колко щастие би имало в 
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И като излезе Иисус, видя много свят; и смили се над 
тях и изцели болните им. А на мръкване приближи-
ха се до Него учениците Му и рекоха: тук мястото 

е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за 
да идат по селата и си купят храна. Но Иисус им рече: 
няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат. А те 
му казват: ние имаме тук само пет хляба и две риби. 
Той рече: донесете Ми ги тука. И, след като заповяда 
народу да насяда на тревата, взе петте хляба и двете 

риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, 
даде хлябовете на учениците, а учениците —  на народа. 
И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къ-
шеи дванайсет пълни коша; а ония, които ядоха, бяха 
около пет хиляди души, освен жени и деца. И веднага 
Иисус накара учениците Си да влязат в кораба и да 
минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.  

(Мт 14:14–22)
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човешките души, ако само бихме разбрали това!
А хората, които преломявали хляба и рибата, в тази чудес-
на вечер, когато Христос им показал, че и самата твар може 
да се множи и богатее за насищане на човека по Божията 
любов: как са били изумени и благодарни, колко щастли-
ви —  и подобно на нас: разотишли се и забравили… Колко 
страшно е това!
А храната, която получаваме, освен всички чудеса, за които 
току-що споменах, —  това е Хлябът, това е Чашата с Кръв-
та Христова: нима това не е пределно чудо? Когато Господ 
взима тварта, хлябът, роден от земята и направен от човека, 
виното, родено то гроздовата лоза и превърнато в питие за 
човека, —  когато Той ги взима, и вече сега, защото Църква-
та вече сега —  е начатък на Царството Божие, ги превръща 
в онова, което някога ще бъдат, когато цялата твар стане 
Тяло на живия Бог, когато Бог ще бъде всичко във всички; 

нима сме благодарни? Получили веднъж такъв дар —  нима 
не бихме могли, не бихме ли били ДЛЪЖНИ цял живот да 
живеем в изумление и в ликуване, всичко отдавайки Богу с 
нашата благодарност, всичко правейки за човека от изумле-
ние, че така много ни обича Господ?!… Ето къде е коренът 
на радостта, благодарността, молитвата и истинския хрис-
тиянски живот…
Нека помислим за това, защото то ни е дадено от час в час. 
Ние сме живи, имаме още време да ликуваме, да благода-
рим и от благодарност към Бога —  да се променяме; така да 
се променяме, че някога Господ да може от всеки от нас да 
направи храм на Триединото Божество. 
Амин.

Автор: Митрополит Антоний Сурожски
Превод: Теменужка Витанова

Източник: www.mitropolitanthony.blogspot.bg
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УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ

ТРОПАР, глас 1

В рождеството си съхранила девството 
и в успението не си оставила света, Богородице, 
представила си се пред Живота,  
    Майка станала на Живота 
и с твоите молитви избавяш от смърт нашите души.

Счита се, че празникът „Успе-
ние на Пресветата Богороди-
ца“ е установен от Апосто-

лите. Разказите за чудесното въз-
насяне в плът на Божията Майка 
на небето се отнасят към IV век; за 
него споменават блаж. Августин 
и Йероним, а Иерусалимският 
патриарх Ювеналий (420–458) ут-
върждава пред император Марки-
ан достоверността на тези разкази. 
Денят на празнуване на успение е 
установен от император Маври-
кий (592–602). Блажената кончина 
на Света Богородица е прославена 
в каноните на св. Козма Маюмски 
и св. Йоан Дамаскин.

От далечни времена празникът се предшества от пост, 
който съединява в себе си два древни поста: някога едни 
християни са постили преди празника Преображение 
Господне, а други —  преди Успение на Пресветата Бо-
городица. Константино полският събор, свикан през 
XII век, по времето на патриарх Лука, определя, всички 

християни да спазват Успенски 
пост —  от първи до п етнадесети 
август. Празникът про дължава 
девет дн и; неговото о тдаяние се 
извършва на 23 август.
Най-стар ото място, св ързано с 
култа към Св. Богородица, е хра-
мът „Усп ение Богороди чно“ в 
Йерусали м. Той е изди гнат през 
IV век върху мястото, където спо-
ред преданието е било положено 
тялото н а Божията май ка в Гет-
симанска та градина. З апазеният 
и до наш и дни каменен  градеж 
обаче е от ХI век —  тогава кръсто-
носците обновяват стария храм.

Източник: www.pravoslavieto.com
•  Б Ъ Л ГА Р С К И  С В Е Т И И  •

УСПЕНИЕ НА ПРЕПОДОБНИ ИВАН РИЛСКИ
18 АВГУСТ

Най-великият светец на българска земя, преподобни 
Иван Рилски се родил около 876 г. в Скрино, разположе-
но в гънките на Осоговската планина край река Струма. 

Бил съвременник на княз Борис, на неговия син Владимир, 
на цар Симеон Велики и на Симеоновия син цар Петър. От 
крехка детска възраст в душата на Иван започнала да се раз-
вива и крепне религиозната вяра. Благодатната светлина 
на християнството се разливала навред по родната земя. За-
почнали да строят църкви и манастири из цяла България. 
След въвеждането на славянската писменост в български-
те земи новооснованите обители станали не само огнища 
на религиозен живот, но книжовни и просветни средища. 
Чистият юноша Иван закопнял да се посвети напълно в 

служение на Бога и да изпълни съкровеното си желание —  в 
някоя светла обител да се отдаде на монашески живот —  
на молитва и труд. След като напуснал своето родно село, 
Иван постъпил вероятно в близкия манастир „Св. Дими-
трий“ под самия връх Руен. Тук той не само засилил своите 
заложби към духовно съзерцателен живот, но имал възмож-
ност да получи образование —  да научи четмо и писмо и да 
придобие знания от свещените, богослужебните и другите 
религиозни книги. Св. Иван приел монашество, но не оста-
нал за дълго в манастира. Той имал влечение към уединен 
живот.
Рилският манастир — Преподобни Иван Рилски се подви-
завал на много места, докато най-после се установил в пре-
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МОНАШЕСКИЯТ ЖИВОТ
АТОНСКИ БЕСЕДИ

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

ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С БЛИЖНИТЕ

(продължение от  бр.255)

9 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЗКУШЕНИЯТА И КАК-
ВА Е ТЯХНАТА ЦЕЛ?
Изкушенията са резултат от нашето предателство, тъй 

като сме се отказали да бъдем там, където ни е поставил Бог. 
Те се наричат изкушения, тъй като изкушават, но заедно с 
това ни учат на опит. Всички неблагоприятни обстоятел-
ства, трудности, препятствия и съблазни, които се случват 
в живота ни, се наричат изкушения, защото ни безпокоят, 
стесняват свободата ни и нарушават душевния ни мир. 
Ако бъдем бдителни, можем да получим полза от тях. Из-
кушенията са два вида: естествени и неестествени. Естест-
вени са тези, които произтичат от естественото изменение 
на обстановката, в която живеем, и се случват или по воля-
та на Пресвета Троица, промислително, или по волята на 
имащите власт. Неестествени са тези, които възникват, ко-
гато неразумното начало прониква в нашите мисли и по-
стъпки. Причината за всичко това е нашето собствено бо-
гоотстъпничество, веднага повлякло след себе си преврат в 
три сфери: бунт против Бога, против нас самите и против 
природата. С тези преврати, имащи многобройни послед-
ствия, е била разрушена заложената от Твореца хармония 
в природата, появили се тлението, страданието и накрая 

смъртта. По Своето човеколюбиво домостроителство Бла-
годетелят Бог отново не ни е оставил, но ни е дал в замяна 
покаяние, като възможност за изцеление. Ако признаем ви-
ната си и търпеливо претърпим ставащото с нас като спра-
ведливо наказание от страна на Промислителя Бог, ние го 
обръщаме в полза за себе си. Твърдо се уповавах на Господа, 
и Той се наклони към мене и чу моите вопли (Пс. 39:1) и 
който претърпи докрай, ще бъде спасен (Мат. 10:22). Ако 
осъзнаем тайнството на тази „обмяна“, ще подражаваме на 
нашия Господ, Който със Своя пример е доказал, че можем 
да обърнем търпението към случващите се с нас в живота 
ни многочислени скърби в полезно средство за спасение. 
През много скърби трябва да влезем в Царството Божие 
(Деян. 14:22), много са скърбите на праведника (Пс. 33:20), 
стеснен е пътят, който води в живота (Мат. 7:14). И вече съв-
сем ясно —  който не взима кръста си, а следва подире Ми, не 
е достоен за Мене (Мат. 10:38).
От приведените дотук места от Свещеното Писание узнава-
ме, че изкушенията са необходима част от живота, средство 
за обновяването и за спасението на човека.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски

Вашето спасение и вашата погибел са във вашите ближ-
ни. Вашето спасение зависи от това как се отнасяте към 
ближните си. Не забравяйте в своя ближен да виждате 

Божия образ. Въздаянието за прощаване на обидите е по-го-
лямо от въздаянието за всяка добродетел. Без търпение и 
снизхождение към ближните е невъзможно да се живее. 
Никога никого не осъждайте. Всеки човек, какъвто и да е 
той, посрещайте с добро чувство, с надежда да намерите 
в него само доброто, виждайки пред себе си Божия образ. 
Пази се от осъждането като от огън, който може да подпали 

красната рилска планинска пустиня, 
гдето завършил земния си живот и 
основал манастир, който съществу-
ва вече над 1000 години. Извършил 
много чудеса през живота си и по-
дир смъртта си: чудесно нахранил 
овчари, излекувал с молитвата си 
един побъркан, изцерил и изцерява 
от разни болести благочестиви люде, 
опазва манастира си чрез своята бла-
годатна сила. Посетил го благослове-
ният цар Петър Български, макар и да не могъл да стигне 
до неговото местожителство поради планинските стръм-
нини и урви. Преди смъртта си преподобни Иван отишъл 
на пълно уединение в „горната постница“, гдето съставил 
своето „завещание“. Там и починал самичък на 18 август 946 
година и бил погребан в притвора на църквицата в каменна 
гробница, която се е запазила до нас.
Около 980 г. нетленните му мощи по негово откровение 
били открити и пренесени в гр. Средец (София). Това съ-
битие изглежда съвпада с неговата канонизация. В 1183 г. 

храма на твоята душа. Не обръщай внимание на човешки-
те немощи, не очаквай от хората, внимавай върху себе си. 
Пазете се от шеги и невнимателни думи в отношението си 
един към друг. Такива обсъждания и празнословие могат 
да се превърнат в навик. Внимавай върху себе си и всички 
смятай за по-добри от теб, и Господ ще ти помогне. Трябва 
не само да действаме, но и да говорим със страх Божий, об-
мисляйки всяка дума, преди да сме я произнесли.

Автор: Преп. Никон Оптински

унгарският крал Бела III завоювал от 
византийците Средец и отнесъл мо-
щите на свети Иван в своята столица 
Гран (Остергом), отдето бил при-
нуден да ги върне обратно подир 
четири години. От София —  подир 
повече от 200-годишно преби вава-
не тук —  българският цар Асен, след 
като освоб одил България от визан-
тийско роб ство, пренесъл мо щите 
на св. Иван Рилски в своята столица 

Търново в 1195 г. А след като България била завоювана от 
турците, п одир други 274 го дини пребиваване в Търно-
во, монасите от обновения Рилски манастир пренесли св. 
мощи в своята обител в 1469 г., гдето те почиват и досега.
Преподобният Иван Рилски е обявен за изключителен 
небесен покровител на българския народ и се ползва с 
народната благовейна почит в България.
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14 АВГУСТ  † 8 Неделя след Петдесетница. Св. 
прор. Михей (Предпразненство на Ус-
пение Богородично). Гл. 7, утр. ев. 
8, ап. 1 Кор. 1:10–18 (с. 121), лит. 
ев. Мт 14:14–22 (Тип. с. 396)

15 АВГУСТ  † Успение  
на Пресвета Богородица (Тип. 397)

16 АВГУСТ ❇ Пренасяне на светия Убрус. Св. мчк 
Диомид. Преп. Йоаким Осоговски. 
Преп. Херимон Египетски.  
Прпмчк Никодим Метеорски

17 АВГУСТ  Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец
18 АВГУСТ ❇ Св. мчци Флор и Лавър.  

Успение на преп.  
Йоан Рилски Чудотворец (Тип. с. 402)

19 АВГУСТ  Св. мчк Андрей Стратилат и с него 2593 
мъченици.  
Преп. Теофан Нови Атонски

20 АВГУСТ Св. прор. Самуил.  
Св. 37 мчци Пловдивски

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ГРАДИНАРЯТ И КРАДЕЦЪТ
РУСКА ПРИТЧА

Мили деца, това тук е истин-
ска история, а не —  приказ-
ка.

В далечни времена, приблизител-
но в края на шести век, в Източна-
та Римска империя, в местността 
Фунт имало манастир. Там живее-
ли монаси, сред които имало мно-
го подвижници.
Във Фунтийската обител имало 
един градинар. Той искрено, от 
цялото си сърце обичал Бога. Су-
трин излизал от килията си при 
изгрев слънце и пеел псалми, които възхваляват Господа. 
През деня, изпълнен с труд и грижи, беседвал чрез мо-
литва със своя Създател. А вечер, лягайки да спи, благо-
дарял от сърце на Господа за поредния мирно изживян 
ден.
И Бог обичал този скромен човек, благославял живота 
му и му помагал във всичко. Градината давала изобилен 
плод и в лехите растели всякакви зеленчуци. Урожаят 
стигал и за братята, и за поклонниците, и за всички хора, 
които молели за милостиня.
А недалеч от манастира, в едно малко градче живеел 
крадец. Често ходел насинен след бой, но не възнамеря-
вал да промени живота си. Той не обичал Бога.
— Каква работа има Той да се занимава с хората, с техни-
те беди и грехове —  лекомислено разсъждавал крадеца. —  
Бог от висотата Си нито ни вижда, нито ни чува. Живей 
си душо живота, никой не го е грижа за теб.
Веднъж вървял той кра й манастирската градина и съ-
зрял градинаря. Монахът плевял лехите и с песен славел 
Господа. „Какво ли свястно нещо може да съчини този 
невежа? —  помислил си крадецът —  но зеленчуците му са 
добри. Трябва довечера да дойда да си понабера от тях.“
Късно вечерта, когато  добрите хора вече спели и само 
приятелката на разбойниците —  луната осветявала земя-
та, той се промъкнал в градината и си набрал зеленчуци. 
Научил се редовно да ходи там и да краде нощем.
Градинарят забелязал,  че зеленчуците намаляват. Връ-
щайки се в килията си, той срещнал една змия и й заръ-
чал: „Пълзи след мен“. И довеждайки я до оградата ка-
зал: „В името на Иисуса Христа ти заповядвам да пазиш 
градината и да не пускаш крадеца да влезе“.
Змията вним ателно пог леднала гр адин аря, кимнала в 
знак на съгласие и се изтегнала покрай оградата. А мо-
нахът се прибрал в килията си.
В този ден крадецът дошъл в обедната почивка на бра-
тята. И замръзнал от ужас. На пътеката лежала огромна 
змия и го гледала втренчено. Крадецът не можел да по-
мръдне от мястото си и гледал змията право в мъдрите 
й очи. Изведнъж разбрал, че Сам Господ защитава гра-
дината си от крадливи ръце и се ужасил: „Боже, но Ти 
всичко виждаш!“ Така останал той до залез слънце.
Вечерта дошъл градинарят и забелязал крадеца. На зми-
ята казал: „Благодаря на Бога! Ти изпълни заръката ми. 
Иди си!“
Змията изсъскала по посока на крадеца и си отишла. 

А той стоял засрамен и унил и 
размишлявал: „Ама кой е този, 
на който и пълзящите твари се 
подчиняват? Светец ли е? Кой е? 
Дали ще ме бият сега монасите?“
Градинарят-монах попитал неча-
кания гост:
— Какво има, братко? Ти дръзна 
да крадеш труда на монашеските 
ръце. Сега Бог те предаде на мен. 
Следвай ме! —  казал монахът и с 

голяма радост откъснал на крадеца най-хубавите зелен-
чуци от градината, а после го изпратил до вратата на ма-
настирската градина.
— Тръгвай и повече не кради. Когато имаш нужда, идвай 
при мен. Ще ти давам онова, което ти досега получава-
ше, извършвайки грях…
Крадецът взел чувала със зеленчуци и за първи път си 
помислил, че повече не иска да краде. Той благодарно 
погледнал към вечерното небе и закрачил по пътя си.
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