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УКРОТЯВАНЕ НА БУРЯТА. ЗА ДУМИТЕ ХРИСТОВИ
В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Иска ми се да насоча вашето внимание към две неща: 
всеки път, когато ние четем Евангелието, или за себе 
си, или в църква, даваме ли си сметка за това, че 

ние понякога повтаря-
ме тези същите думи, 
които Христос е про-
изнесъл на земята?… 
Не на този език, на 
който Той е говорил, 
не с този глас, с който 
Той е говорил; но това 
са думите, които е про-
изнесъл Сам Бог на зе-
мята с човешки глас, на 
човешки език. И тези 
думи правят самата чо-
вешка реч свята; тези 
думи ги е произнасял 
Христос, и те са звуча-
ли с човешки глас —  а 
са били думи на Самия 
Жив Бог, станал човек; 
и тези думи слушала Вселената: негръмки, тихи, дълбо-
ки тези думи звучали в целия свят…
И когато ние четем Евангелието на глас, така страшно е 
да се мисли, че цялата Вселена внимава в него с благого-
вение, в свещен ужас се изумява от това, че невидимият, 
непостижим Бог, Самият наш Бог говори на нашия тва-
рен език; и колко тъжно е да се мисли, че единствените, 
до които тези слова често не достигат са хората; хората, 
за които са били казани, на чийто език са били произне-
сени, хората, заради които Христос Бог е станал човек…
Колко благоговейно би трябвало да слушаме, просто да 
слушаме! Ако даже не сме в състояние да разберем дъл-
бочината, ако даже не е по силите ни да понесем тежест-

та и да отговорим на понякога страшния за нас призив 
на тези думи —  колко  благоговейно би трябвало да ги 
слушаме, знаейки, че това са собствените думи на Бога 
на човешки език,  дост игащи до нас, звучащи в целия 

свят!
Свети Йоан Златоуст 
казва, че когато ние 
искаме да прочетем 
страница от Еванге-
лието, би трябвало да 
се помолим Господ да 
очисти нашия ум, на-
шето сърце, да изпра-
ви нашата воля —  би 
трябвало да измием 
ръцете си, с които  до-
косваме тази свеще на 
книга! —  и да слу шаме 
с цялото си естество… 
Преподобни  Серафим 
(Саровски)  казвал,  че 
Евангелиет о трябва  да 
го четем на колене, за-

щото Бог говори. Ако Живият Бог осезаемо би ни гово-
рил —  ние даже не бихме стояли, бихме се отпуснали на 
колене,  бихме затворили очи и бихме отворили ума и 
сърцето си… А нима така слушаме Евангелието?
И ето днес четохме за бурята в морето. Това не е само 
разказ за това, че някога, по време на земния живот на 
Христос, се случила буря; това говори за всяка буря: за 
бурите на историята, за семейните, разрушаващи, пла-
шещи ни бури, и за тази буря, която често е в нашето 
сърце, в нашия ум, която се изразява с резки думи, която 
понякога ни завихря във водовъртеж…
И ето, когато се случи такава буря, не трябва да се пла-
шим от нея, а да знаем, че в самото й сърце, най-страшно-
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В онова време Иисус накара учениците Си да влязат 
в кораба и да минат преди Него насреща, докле 
Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той 

се качи на планината, за да се помоли насаме; и ве-
черта остана там самичък. А корабът беше вече сред 
морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше 
противен. И на четвърта стража през нощта отиде Ии-
сус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като 
Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: 
това е привидение; и от страх извикаха. Но Иисус вед-
нага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз съм, не бойте 

се! Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позво-
ли ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: дойди. 
И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за 
да иде при Иисуса; но, като видя силния вятър, уплаши 
се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме! 
Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: мало-
верецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вя-
търът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха 
се, поклониха Му се и казаха: наистина си Божий Син! И 
като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска. 

(Мт 14:22–34)
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МОНАШЕСКИЯТ ЖИВОТ
АТОНСКИ БЕСЕДИ

то ѝ място, там, където всички сили на злото се срещат, за 
да разрушат всичко, стои Христос, и че всички тези сили 
се разбиват о Христа, като о скала, на дребни парчета…
Ние не виждаме Христос в бурята, защото не гледаме, не 
слушаме гласа Му във ветровете и в шума на бурята, за-
щото не слушаме… И когато усещаме, че някъде в тази 
буря е Той, ние не казваме като Петър: „Господи, дай ми 
да изоставя поне малка част от увереността, защитеност-
та, спокойствието, която ми е дадена, дай ми да влеза в тази 
буря, дай ми да премина от край до край —  да се окажа редом 
с Тебе!…“
Ние бихме могли тогава да вървим по разярените вълни, 
ние бихме могли да устояваме против биещите ни вет-
рове. А ако на половината път се изплашим, изгубили 

Христа от поглед, загубили надежда в себе си, ние вина-
ги можем, като Петър, за когото днес се говори, да закре-
щим с целия страх на душата си, с цялата си изгубеност: 
„Господи, помогни!…“ И Христос в тази буря ще ни хване 
за ръка и ще ни приведе отначало в ладията, която ни е 
служила като слаба защита, а после и на твърдия бряг.
Христос и по-рано, и сега, во веки веков е Същият, и кое-
то се говори за това как Той е живял на земята, се отнася 
и към това, как ние живеем с Христа, защото Той е с нас 
до свършека на века. Амин.

Автор: Митрополит Антоний Сурожски
Превод: Теменужка Витанова
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(продължение от  бр.256)

10 КаКво представлява духовното ръКоводство?
Духовният отец е образ на вечния, на великия 
Бог и Спасител на всички нас Иисус Христос, 

отражение на Неговото бащинство.
Духовният отец е готов, жертвайки себе си, да се занима-
ва, да спасява, да изцелява и да връща в стадото заблуди-
лата се овца.
Духовният отец е постоянното присъствие на нашия 
Господ на земята, той заедно с Иисус ни уверява, че няма 
да допусне смъртта на грешника.
Храната и питието на духовника, дългът, смисълът и 
целта на служението е обръщането и спасението на все-
ки паднал човек. Без да търси своето, духовникът посто-
янно принася себе си в жертва, като се грижи и старае да 
не загине ни един от тия малките (Мат. 18:14). Поради 
това той става за всички всичко, щото по какъвто и да е 
начин да спаси някои (1 Кор. 9:22).
За да се постигне тази велика цел, духовният отец трябва 

да се отличава с безкористна любов, с кротост, снизходи-
телност, да бъде свободен от привързаност към каквото и 
да е в този свят, и по-скоро с примери, отколкото с думи 
да призовава духовните си чеда към самоотречение.
Нека той да се украси с подобаваща разсъдителност, 
за да не чуе никога от мислещите противоположното: 
Лекарю, изцери се сам (Лук. 4:23). Във всеки случай ду-
ховният отец трябва да бъде свободен от различни при-
вързаности, което е необходимо за постигане целите на 
неговото служение. Той е този, който ще върже силния 
и ще ограби къщата му вж. (Мат. 12:29), той дръзновено 
казва заедно с Павел: защото не са ни неизвестни зами-
слите на сатаната вж. (2 Кор. 2:11). И накрая, той изцеля-
ва всяка рана, лекува заблуждение, разрешава недоуме-
ние или може да се ориентира в конкретна ситуация.
Всемогъщата благодат на Пресветия Дух, която съпътства 
истинния духовник, му казва, че всичко е възможно с ней-
на помощ. Истинският пастир неуморно води борба за 
това, никой от Христовото паство да не погине. Той осъз-
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ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ ПИМЕН ВЕЛИКИ
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Преподобни Пимен се родил в Египет около 340 г. Бил 
съвременник на Паисий Велики, Йоан Колов и Пам-
во. Още от младини той отишъл да се подвизава в 

пустинята с двамата си братя.
Искреността на Пименовото отричане от света била така 
безгранична, че той се отказал дори от свиждане с майка 
си, когато тя дошла да навести децата си в малкия ма-
настир. Само по силното настояване на братята Пимен 
дошъл до вратата, зад която стояла майка му, и й казал: 
„Мамо, какво повече предпочиташ: да ни видиш тук на земя-
та или там —  във вечността? Ако великодушно понесеш вре-
менната раздяла с нас, то в бъдещия живот непременно ще ни 
видиш. Тъй много ние се надяваме на Божието човеколюбие!“ 
„Щом непременно ще ви видя там —  отговорил добрата и бла-
гочестива майка, —  то не желая да ви видя тук.“ И утешена 
с тая надежда, тя си заминала от пустинята, без да прави 
вече опити да види децата си и да ги отвлича от подвига 
на избрания от тях живот.
По-късно преподобни Пимен също така отказал да при-
еме и управителя на египетската област, който бил чул 

много за подвижничеството му и пожелал да го посети. 
Преподобният отказал да го приеме, понеже смятал, че 
ако висши свет ски ли ца, започнат да го посещават, то 
мнозина и от простия народ ще нарушават неговото уса-
мотение и тогава той ще се подложи на опасност да изгу-
би смирението и да падне в гордост.
Преподобни Пим ен се славел със строгия си живот и 
имал много ученици, които наставлявал с голяма мъд-
рост. „Един брат, който живее заедно с други братя —  казвал 
той, —  трябва да бъде като каменен истукан: оскърбяван —  да 
не се сърди, прославян —  да не се превъзнася.“ „Злобата никога 
не изгонва злоба, но ако някой ти стори зло, ти му направи 
добро, и твоето добро ще победи неговата злоба!“

Преподобни Пимен починал около 450 година.
© Жития на светиите. Синодално издателство,  

София, 1991 година, под редакцията на Партений,  
епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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ЧОВЕК МОЖЕ ДА СТАНЕ СВЯТ НАВСЯКЪДЕ

Голямо изкуство е да успеете вашата 
душа да се освети. Човек навсякъде 
може да стане свят. И на Омония 

(централен площад в Атина —  бел. прев.) 
човек може да се освети, ако поиска 
това. Във вашата работа, каквато и да 
е, вие можете да станете свят и чрез 
кротост, търпение и любов. Всеки ден 
слагайте ново начало и ред в своя жи-
вот, с нов устрем, с въодушевление и с 
любов, с молитва и безмълвие. А не да 
ви разяжда притеснение и от т ова да 
чувствате болки в гърдите.
Например се случва да ви възложат ра-
бота, която превишава границите на вашите задължения. 
Не е редно да реагирате, да се нервирате и да протести-
рате. Тези смущения донасят зло на човека. Гледайте на 
всичко като удобен случай за освещаване. И още нещо. 
Има още една духовна придобивка —  когато ви възла-
гат много задължения, научавате нач ина, по който се 
извършва цялата работа, участвате в  повече дейности и 
ставате по-отговорни. Получавате знания, които по-късно 
може да ви потрябват. Ако ви възлагат задачи, които пре-
вишават вашите сили, в крайна сметка можете да кажете, 
разбира се, учтиво: „Простете ми, но няма да мога свърша 
тази работа“. Но може и да не кажете нищо, а този труд 
да бъде за добро.

Така бях и аз, както съм ви казвал. Ко-
гато бях малък, баща ми отиде в Аме-
рика да работи по изграждането на 
Панамския канал. Аз бях малък, а ро-
дители ми бяха бедни. Майка ме пра-
ти в един магазин в Халкида. Там има-
ше две други деца. Всички ми нареж-
даха и аз търчах навсякъде. Всичко, 
което ми кажеха, го извършвах без да 
негодувам. Това беше за добро. Един 
ден, както метях магазина, видях че се 
бяха разсипали зърна от кафе. Наве-
дох се и ги сложих в ръка, за да ги вър-

на в чувала. Собственикът, който беше в канцеларията, 
ме видя и разбра какво исках да направя. Извика ме. Той 
извика и другите деца и започна да ги поучава, тъй като 
стана голямо разхищение, а аз му бях направил добро 
впечатление с моята постъпка. От този ден собственикът 
нареди и ние си разпределихме работата, като сложихме 
ред в магазина. Всичко извършвах с усърдие и без възра-
жения. Нима това ми навреди?
Гледайте да работите с трезвение, просто, спокойно, без 
тревога, с радост и веселие, с добро разположение. Тогава 
ще дойде Божията благодат. Св. Порфирий

Из „Старецът Порфирий Кавсокаливит —  Живот и слова“
Превод: Константин Константинов

нава изречението от Свещеното Писание, което казва: ако 
извлечеш скъпоценно от нищожно, ще бъдеш като Моите 
уста (Иер. 15:19) и който е обърнал грешник от лъжливия 
му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много 
грехове (Иак. 5:20).
Най-драгоценният дар, който дава на духовника съвър-
шената Христова любов чрез благодатта, е умението не 
само да различава духовете, но и да се ориентира и в дру-
ги въпроси. Духовникът ясно изследва (и разсъждава за) 
всичко, а него никой не изследва (1 Кор. 2:15). Чрез раз-
съждението духовникът измъква човека от заплетения 
кръг, в който той се е оказал и който така безжалостно 
е разрушавал неговата личност, помага му да дойде на 
себе си и да започне нов живот.
Както вече казахме, двете богосветли „очи“ на духовника, 
без които пътят му е тъмен и опасен, са състраданието и 
разсъждението. Колко пъти ние имаме възможност да се 
възхищаваме на истински герои на духа, или по-точно —  
на спасители, чието поведение, и изобщо чийто живот 
са били в най-голяма степен украсени от светото разсъж-
дение! Ако например няколко човека извършват един и 
същи грях, то в светлината на разсъждението разликата 
между тях ще бъде очевидна. Разсъждението е солта, с 
която подправят храната и я предпазват от тление.
Много пъти се случва на духовниците да се задават едни 

и същи въпроси на духовни теми или да предоставят на 
тяхната преценка едни и същи проблеми, но те на все-
киго отговарят различно. Всичко зависи от това, с кого 
имат работа, какъв е проблемът, имат значение обстоя-
телствата и времето, а също и мястото, където всичко се 
е случило. Отговорът, даден или като съвет, или като за-
повед на един човек, не подхожда на друг, поради раз-
личията в характера, случая и обстоятелствата. По такъв 
начин, преди да изследва прецизно как стоят нещата, 
духовникът няма да даде отговор или някакво решение.
Да вземем конкретен пример. Четирима души вкусили 
храна преди установеното време или повече от допус-
тимата мяра. Първият ял, защото бил гладен, вторият 
изпълнявал лекарско предписание, третият защото му 
харесвала храната и бил победен от желанието, на чет-
въртия просто му харесвало да води своеволен и невъз-
държан живот. Как може в този случай да се проведе ед-
накъв съд над всички?
И така, да съединим молитвите си към нашия Пасти-
роначалник и Спасител —  да дарува на Църквата истин-
ски духовници, за да донесат те равновесие в обществото 
ни, вдъхвайки му нов живот.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЗЛИЯТ КНЯЗ

Имало едно време зъл и високомерен княз. Той мислел 
само за това как да подчини на своята власт целия свят, 
та всички да се боят дори при споменаването на името 

му. И ето нахлувал той в чуждите земи с огън и меч; войни-

те му тъпчели нивите и палели селските къщи; червените 
езици на пламъците обхващали листата на дърветата, а 
плодовете се изпичали по овъглените клони. Злите духо-
ве не можели да постъпват по друг начин. Но князът си 
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21 АВГУСТ † 9 Неделя след Петдесетница  
след Успение Богородично.  
Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа Хелеспонт-
ска и Васа Солунска.  
Св. свщмчк Симеон Самоковски. Гл. 8, 
утр. ев. 9, ап. 1 Кор. 3:9–17 (с. 129), 
лит. ев. Мт 14:22–34 (Тип. с. 401–402)

22 АВГУСТ  Св. мчк Агатоник и дружината му.  
Св. мчца Евлалия девица. Преп. Антуса

23 АВГУСТ  Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Ли-
онски (Отдание на Успение Бо-
городично) (Тип. с. 404)

24 АВГУСТ Св. свщмчк Евтих.  
Св. мчк Татион. Св. Козма Етолийски

25 АВГУСТ  Възвръщане честните мощи на  
св. ап. Вартоломей. Св. ап. Тит

26 АВГУСТ  Св. мчци Адриан и Наталия
27 АВГУСТ  Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий

мислел, че нещата се нареждат както трябва. Ден след ден 
растяло неговото могъщество, името му всявало ужас сред 
хората, а късметът го следвал във всичките му деяния. От 
покорените градове той изнасял злато и богати съкровища 
и в столицата се натрупали несмет-
ни богатства —  никъде по света не 
можело да се вид и подобно нещо. 
Той заповядал да  се строят вели-
колепни дворци, църкви и арки, и 
всички, които виждали тези чудни 
постройки, казва ли: „Какъв велик 
княз!“ Те не мислели за бедствията, 
които князът дов еждал в чуждите 
земи, не чували стенанията и жал-
бите, носещи се из ограбените и 
опожарени градове.
Самият владетел се любувал на зла-
тото си, на великолепните сгради и си мислел: „Какъв ве-
лик княз съм аз! Но това не ми е достатъчно! Искам още! 
Ничия власт на с вета не трябва да се равнява на моята, 
камо ли да я превъзхожда!“
И започнал той войни с всичките си съседи и ги покорил.
По негова заповед пленените крале били приковавани със 
златни вериги към колесницата му всеки път, когато той 
се готвел да обиколи улиците на столицата. Когато пък се 
хранел, те трябвало да лежат в краката му и в краката на 
неговите придворни и да събират къшеите хляб, които им 
били хвърляни.
Най-накрая князът заповядал да бъдат издигнати негови 
статуи по площадите и в дворците; той искал да ги постави 
и в храмовете, пред олтара на Господа, но свещениците ка-
зали: „Княже, ти си велик, но Бог е по-велик от теб, ние не 
смеем да сторим това.“
— Добре тогава! —  казал злият княз. —  Ще покоря и Бога то-
гава!
И, заслепен от безумна гордост, заповядал да бъде постро-
ен чуден кораб, с който да полети във въздуха. Корабът бил 
изрисуван с различни бои и приличал на паунова опашка, 
обсипана с хиляди очички, но всяко око било оръжейно 
дуло. Князът се качил на кораба и с натискането само на 
една пружина, от оръжията се изстрелвали хиляди кур-
шуми, а след това отново се зареждали сами. Сто могъщи 
орли били впрегнати в кораба и ето —  той полетял във въз-
духа към слънцето. Земята едва се виждала долу, плани-
ните и горите изглеждали в началото като разорано поле, 
после като нарисувани върху плоска географска карта, а 
накрая съвсем изчезнали в облачната мъгла. Все по-високо 
и по-високо се вдигали орлите; тогава Бог изпратил един 
от безчислените си Ангели, но злият княз го посрещнал с 
оръжеен залп. Куршумите отскочили от блестящите криле 
на Ангела като градушка; само една-единствена капчица 
кръв протекла от белоснежното крило и паднала на кора-
ба. Дълбоко се врязала в дървото и притиснала дъното на 
кораба със страшна сила, сякаш била огромен къс олово. 
Корабът полетял надолу с неимоверна бързина; могъщи-
те криле на орлите се пречупили; вятърът силно свирел в 
ушите на княза; облаците дим, издигащ се от опожарените 
градове, го обграждали отвсякъде и приемали чудовищни 
форми —  на огромни раци, протягащи къ м него здрави-
те си щипки; търкалящи се скални късове и огнедишащи 
дракони. Князът лежал на дъното на кораба полумъртъв 
от страх. Най-накрая корабът заседнал в гъстите клони на 
горските дървета.

— Аз ще победя Бога! —  казал владетелят. —  Дадох си клетва 
да Го победя, и това трябва да стане! —  Заповядал да бъдат 
построени нови въздушни кораби —  строили ги седем го-
дини. Заповядал също да коват мълнии от най-твърда сто-

мана, за да превземат твърдината на 
небето с пристъп, и събрал воини от 
всички краища на своето владение; 
войските покрили земите надлъж и 
нашир. Воините били готови да се 
качат на корабите, князът дошъл до 
своя кораб, но Бог изпратил срещу 
него рой комари —  само един малък 
рой комари. Насекомите бръмчали 
наоколо и жилели ръцете и лицето 
му. Той злобно извадил меча си, но 
разсичал само въздуха с него, неус-
пявайки да улучи комарите. Тогава 

заповядал да му донесат от най-скъпите килими и да го об-
вият целия от глава до пети, за да не може нито един комар 
да го достигне с жилото си. Заповедта му била изпълнена, 
но един комар се изхитрил да се вмъкне под най-долния 
килим, влязъл в ухото му и го ужилил. Сякаш огън плам-
нал в кръвта на княза, отрова проникнала в мозъка му, и 
той смъкнал всички килими от тялото си, разкъсал дрехите 
си и започнал гол да се мята и да скача пред тълпите от сви-
репи войници, а онези само се подигравали на безумния 
княз, който искал и Бога да победи, а сам бил победен от 
един комар!
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