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ПРИТЧаТа За мИЛосЪРДНИЯ самаРЯНИН

И ето, един законник стана и, изкушавайки Го, 
рече: Учителю, какво да направя, за да насле-
дя живот вечен? 

а Той му каза: в Закона що е писано? как четеш?
Той отговори и рече: „Възлюби Господа, Бога твоего, 
от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с 
всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния 
си като себе си“.
Иисус му каза: право отговори; тъй постъпвай, и ще 
бъдеш жив.
Но той, като искаше да се оправдае, рече на Иису-
са: а кой е моят ближен?
отговори Иисус и каза: един човек слизаше от Иеру-
салим в Иерихон, и налетя на разбойници, които го 
съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го 
оставиха полумъртъв.

случайно един свещеник слизаше по тоя път, и, като 
го видя, отмина. също и един левит, като стигна 
до същото място, приближи се, погледна и отмина. 
Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, 
видя го и се смили, и, като се приближи, превърза 
му раните, изливайки елей и вино; след това го качи 
на добичето си, откара го в странноприемницата и 
се погрижи за него. а на другия ден, като си зами-
наваше, извади два динария, даде на съдържателя 
и му рече: погрижи се за него; и, ако потрошиш нещо 
повече, на връщане аз ще ти заплатя.
И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил бли-
жен на изпадналия в ръцете на разбойниците?
Той отговори: оня, който му стори милост. То-
гава Иисус му каза: иди и ти прави също така.  

(Лк 10:25–37)
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ПЪТЯТ На ПоКаЯНИЕТо
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сВ. аПосТоЛ И ЕВаНГЕЛИсТ маТЕЙ
16 НОЕмВРи

За ПосТЪПКаТа На сВЕТИ ИоаН ЗЛаТоУсТ с ЕВТРоПИЙ
13 НОЕмВРи

Св. апостол и евангелист 
Матей бил родом от Ка-
пернаум, наричали го 

още Левий. Той бил митар —  
събирач на данъци. На бре-
га на Тивериадското езеро 
край Капернаум, дето се съ-
бирали данъците, Христос се 
спрял, призовал го да върви 
след Него и той Го последвал 
(мат. 9:9).
След Възкресението осем-де-
вет години той написал пръв 
Евангелие. Проповядвал в 

Мизия, Малта и Етиопия, дето за вярата в огън бил из-
горен. Станали чудеса: пламъкът не го докоснал. Като 
издъхвал, мъчителите изповядвали силата Божия и 
станали християни.
Църквата знае ап. Матей като брат на св. апостол 
Яков —  един от Дванадесетте апостоли, защото и два-
мата са назовани с фамилното име Алфеев: ап.ев. 
Матей като Левий Алфеев в Ев. марк 2:14, а ап. Яков 
Младши като Левий Алфеев в Ев. марк 2:14. Оттук до-
пущениет о, че двамата апостоли са братя, но според 
съвременната библеистика то не е основателно.

Автор: † Траянополский епископ Иларион,  
Пространен православен  

месецослов, изд. Тавор.

Във Византия съществувал закон, много необходим за 
първите времена на християнството, съгласно който 
всеки престъпник, който успее да се скрие в храма, 

става неприкосновен за правосъдието. Смисълът на този 
закон бил във възвеличаване на проповедта и прослава 
на благодатта на Бога Изкупител. Престъпникът, след 
като намери защита в смъртния си час не къде да е, а 
в подножието на престола на Господа, да усети и пре-
живее истинското назначение на земния си живот —  да 
го премине в страх Божий, имайки пред очи винаги ис-
тинския върховен Съдия. Това действително ставало с 
повечето от престъпниците. Те изоставяли престъпното 
си минало. Толкова дълбоко се отпечатвали в душите 
им всемогъществото и милосърдието Божии!… въпреки 
това някои от силните на деня решили да отменят този 
закон. Такъв бил Евтропий.
Този горд човек като велможа на император Аркадий 
успял да го убеди да издаде указ, който отменя непри-
косновеността на убежище в църква, когато се води пре-
следване от правосъдието. Ако все пак някой успее да се 
скрие, следвало да бъде изведен от там и като престъпник 
по отношение на царската воля да получи най-строго 
наказание. Много усилия положил свети Иоан Златоуст 
като Цариградски патриарх да отмени това оскърбление 
за храма Господен, но с това само предизвикал гнева и 
ненавистта на Евтропий, като често търпял от него раз-
лични обиди.
„Но с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери“, 
казва Спасителят Христос. Народът, като не можел по-

вече да понася престъпленията и жестокостите на Евтро-
пий, започнал да роптае гласно и настоятелно молел да 
бъде наказан за назидание и пример като несправедлив 
съдия. Аркадий често възлагал високи служби на недо-
стойни хора и никога не успявал да защити своите лю-
бимци. Така станало и в случая с Евтропий, когото той 
осъдил на смърт.
Нещастникът побягнал в храма Господен и се скрил в 
олтара. Това станало в момент, когато св. Иоан Златоуст 
проповядвал Словото Господне.
Как мислите постъпил в този случай Божият угодник? 
Изгонил ли нещастника от църквата като унищожител 
на нейните правила? Не, той само посочил на народа, 
настроен срещу Евтропий, колко непостоянно е човеш-
кото щастие. Като описал нещастната съдба на бившия 
царски любимец, сега вече осъден на смърт, той се поста-
рал да предизвика състраданието на народа към него.
Ето един поучителен пример! Друг на мястото на 
св. Иоан би се зарадвал да види такова дълбоко падение 
на горделивеца и би присъединил своя глас към този на 
народа… Но праведникът пръв дал убежище и защита 
на най-ожесточения си гонител. Той разбрал, че Евтро-
пий е достатъчно справедливо наказан дори само с това, 
че потърсил единственото спасение за живота си там, 
където забранявал да прибягват другите, сполетени от 
същото нещастие, но може би по-малко виновни.

Автор: Протойерей Григорий И. Мансетов
Източник: „Училище за благочестие“

7 КаКва е връзКата между мъжеството и вярата?
Господ, както вече споменахме по-горе, казва, че за 
вярващия всичко е възможно. Тези от нас, на кои-

то е нужно мъжество за предстоящата борба, трябва 
по-дълбоко да се утвърждават във вярата. Тя е източ-
ник на мъжество, което я укрепява на свой ред. Има 

смисъл подробно да разгледаме какво е мъжество, тъй 
като то е нашата сила за действие. Вярвайки в бъде-
щото си възстановяване и безсмъртие, ние освен това 
трябва със самия си подвиг да изповядаме тази своя 
вяра. В трудните житейски моменти, когато страдаме 
от собственото си безсилие или изпитваме смущения, 



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2

•  о т Е ч Е с к о  н а с л Е д с т в о  •

КаКВо Да ПРаВИм, аКо НЯмамЕ ДУХоВНИК?

или сме подложени на нападките на сатаната, който 
воюва с нас непрестанно, единственото оръжие и по-
мощ, което ни остава, е мъжеството. Като резултат от 
нашите лични усилия, то ни подтиква към битка и бо-
дърстване. Ние вярваме, че не сме сами, а с Бога, Кой-
то ни е призвал във войнството Си. По собствена воля 
ние сме взели решение да Му се подчиняваме, считайки 
подчинението за свое задължение и осъществявайки го 
на практика. Оръжие на волята и нейна движеща сила 
са ревността по Бога и мъжеството. Знаейки това, дяво-
лът се опитва да ги парализира, изваждайки на преден 
план нашите простъпки и прегрешения. Той изобли-
чава престъпленията на човека и го плаши, като „съ-
дия“: „Ето! Ти си престъпник! Отново стана предател! 
Ти за нищо не си способен! За какво ти е да предприемаш 
всички тези усилия, щом нищо не можеш да постигнеш?“. 
С целия този омагьосан кръг дяволското коварство 
предизвиква, особено у неопитните, упадък на сили-
те и води до бездействие. Поради това подвижникът 
трябва да бъде много внимателен, за да не попадне 
в мрежата на сатаната —  „обвинител“ и да не погуби 
целия си труд, съгласявай ки се с вероломните пред-
ложения на дявола. По силата на това, че подвигът на 
покаянието е разнообразен и препятствията са много-
бройни, е напълно естеств ено подвижникът да пада, 
тъй като и страстите, и привичките все още живеят в 
него и напомнят за себе с и. В тази ситуация дяволът 
представя Бога като страшен Съдия, призоваващ прес-
тъпилия заповедта към отг овор. И в последния, като 
на отстъпник, в когото вече няма предишното дръзно-
вение, ръцете се отпускат и той губи своето мъжество и 
ревност по Бога. Нашите богоносни отци, които добре 
са се подвизавали и са се увенчали, ни учат на опита, 
с който са съкрушавали коварството на сатаната и са 
отбивали неговите нападения. Ние вече не мислим за 
Бога като за страшен Съди я, какъвто навярно се оп-

итва да ни Го представи в рагът, но виждаме в Него 
своя Отец и отговаряме на лъжеца така: „Махни се от 
мен, сатана! Аз нямам нужда от съдия! Пред Бога съм съ-
грешил, и на Бога, Който заради мене стана човек и мен 
осинови, а теб отхвърли, ще дам отговор. Никога няма да 
се побоя от моя Отец, няма да се отрека от Него и да Го 
предам. Моята неопитност и твоето коварство ми сла-
гат препятствия. Но твоето коварство Бог е обезсилил с 
благодатта Си, а мен ще награди, тъй като за това ме е и 
предназначил“. 
С тези думи ние показваме как трябва подвижникът 
да воюва и да не се предава, дори и да му се случи да 
падне или да се отклони от пътя. Краят на покаянието 
е —  по благодат, а не по нашите заслуги —  единение с 
Бог-Отец и обожение, както го описва нашият Господ: 
както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъ-
дат в Нас едно (иоан. 17:21) желая и те да бъдат с Мене 
там, дето съм Аз (иоан. 17:24). Първата (най-ниска) сте-
пен на покаянието е, когато каещият се, колкото и да 
се е предавал на нерадение, пази правата вяра в Бога 
и не се отрича от християнското изповедание.  Това, 
че той пази и не се отрича от изповядването на Хрис-
та, означава, че пребивава в състояние на покаяние и 
е сред каещите се. Бог, по Своята благодат пребивава 
с него, очаквайки неговото пробуждане от тъмата на 
отчаянието. Това състояние се счита от Божието мило-
сърдие за изповедание на вярата и по такъв начин Бог, 
Който изисква обръщането на болните и немощните, 
ще го издигне, тъй като той до края не е предал пока-
янието. Нашето спасение не е сделка, а въпрос на вяра 
и на изповядване на Този, Който даром спасява ония, 
които  вярват в Него и очакват Неговото неизр ечено 
състрадание и човеколюбие.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски

Прекрасно е желанието Ви да бъдете в пълно послу-
шание на опитен ръководител. Но този подвиг не е 
даден в нашето време. Няма го не само в християн-

ския свят, но дори и в манастирите. На нашето време е 
даден друг подвиг, свързан с много трудности и спънки. 
Трябва да извършим пътуването —  не денем, при ясна 
светлина, но нощем —  при бледата светлина на месечи-
ната и звездите. На нас са ни дадени като ръководство 
Свещеното Предание и Свещеното Писание: точно това 
казват Св. Отци от по-късно време. При ръководство спо-
ред Писанието е полезен съветът на ближните, и то точно 
на онези, които се ръководят според делата на Отците. 
Не си мислете, че нашият век е лишен от мъки и венци 
на победата: Не! Той е  свързан с мъченичеството. Това 
мъченичество прилича н а мъчението  на Лот в Содом: 
душата на праведника с е измъчвала  при гледането на 
непрекъснатото и разюздано блудство. И ние се измъч-
ваме, от всички страни сме заобиколени от умове, които 
са нарушили верността към истината, които са стъпили 
в блудна връзка с лъжата, които са се заразили с омраза 
към Писанията, вдъхновени от Бога, които са се въоръ-
жили с хули против тях, с клевети и пъклен присмех. На-

шият подвиг има цена пред Бога: на Неговата теглилка 
са поставени и нашата немощ, и нашите средства, и на-
шите обстоятелства, а и самото време.
Един велик старец имал следното видение:
Пред него земният живот на хората се представил като 
море. Той видял, че на  подвижниците от първите вре-
мена на монашеството са им дадени огнени крила и те 
като мълнии се носели над морето на страстите. На под-
вижниците от последните времена не им били дадени 
такива крила: те започнали да плачат на морския бряг. 
Тогава им били дадени някакви крила, но не огнени, а 
някакви слаби крила: и те полетели над морето. По пътя 
си, заради слабостта на крилете, те често се потапяли в 
морето; с голям труд се издигали над него, отново пое-
мали по пътя си и накрая, след много усилия и неволи, 
те прелетели над морето.
Да не се отчайваме! Да  не се стремим безразсъдъчно 
към бляскави подвизи, които надминават нашите сили, 
да приемаме с благочестие смирения си подвиг, който 
в голяма степен съотве тства на нашата немощ и явно 
ни е даден от Божията ръка. Да завършим този подвиг с 
вярност към светата Истина —  и сред света на безброй-
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13 НоЕмВРИ  
† 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
св. Йоан Златоуст,  
архиеп. Константинополски.  
Гл. 4, утр. ев. 10, ап. Евр. 7:26–8:2 (с. 411), 
лит. ев. Лк 10:25–37 (Тип. с. 117)

14 НоЕмВРИ  
❈ св. ап. Филип. св. благоверни 
цар Управда-Юстиниан (Тип. с. 118) 
(Рождественски заговезни)

15 НоЕмВРИ  
св. мчци Гурий, самон и авив  
(Начало на Рождественския пост)

16 НоЕмВРИ  
 свети апостол и евангелист матей  
(Тип. с. 120)

17 НоЕмВРИ  
св. Григорий Неокесарийски, чудотворец

18 НоЕмВРИ  
св. мчци Платон и Роман

19 НоЕмВРИ  
св. прор. авдий. св. мчк Варлаам
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ВЪЛШЕБНИТЕ оЧИЛа
ПРикАЗкА

—Колко жалко, че сега няма въл-
шебници! Те щяха да изпълня-
ват всичките ни желания!, —  

каза малката Ани, разглеждай ки 
джобната лупа на майка си, която 
тя беше получила като подарък за 
рождения си ден.
— Аз знам какво да си пожелая.
— Такава лупичка ли, като моята? —по-
пита, усмихвайки се, майката.
— Ами, не съвсем такава… Бих искала да виждам през 
стъклата не само лица и предмети. Аз и така ги виждам 
добре. А всичко, което се крие под тях, например, сърца-
та на хората, да разбера мислите и желанията им, а също 
и кой от тях е добър, и кой лош.
— Радвам се, че нямаш такива стъкла —  иначе щеше да 
имаш много врагове- каза майката.
— Защо, мамо? —  попита учудено момиченцето.
— Нима мислиш, че на хората би им харесало да знаят, 
че не могат да скрият нищо от теб, че сърцата им са от-
крити пред теб, а освен това, виждайки повече лошо, от-
колкото добро, ти самата ще се чувстваш зле. А, спомних 
си една приказка. Слушай!
Много, много отдавна живееше един човек. Той искаше 
да има очила с такива вълшебни стъкла, каквито сега ти 
желаеш да имаш, и ги получи. Но, слагайки ги, вече не 
можеше да ги свали от очите си. Какво стана? Пред него 
се откриха сърцат а на хората, с всичките им помисли 
и той видя много повече лоши неща, отколкото добри. 
Поглеждаше в сърцата на най-близките, най-верните и 
любимите си приятели и навсякъде откриваше недоста-
тъци. Това много го натъжи и той започна да се държи 
студено, недоверчиво с тях; те се чудеха и огорчаваха на 
тази промяна у него, не знаеха на какво се дължи тя и 
постепенно се отдръпнаха от него. Самотата мъчеше не-
щастния човек; той не искаше да гледа с други очи на 
хората, които му се струваха толкова по-лоши от него 
самия, и в тъгата  си, започна да се моли на Бог. И Бог 
му изпрати ангел с кротко приветливо лице и сини очи: 
„Аз съм любовта- каза вестителят- дойдох да ти помогна и 
да разсея заблуждението ти. Разгледай първо своето собстве-
но сърце и после осъждай ближните, ако посмееш?“ При тези 
думи, ангелът докосна чудните очила, и пред този човек 
се откри собственото му сърце, което беше много по-ло-
шо от сърцата на другите. „Боже Господи, прости ми!“- 
възкликна той и очилата паднаха в краката му.
„Обичай ближния си като себе си, —  каза ангелът, —  такава 
е Божията заповед. Старай се да прощаваш на другите тех-
ните недостатъци, и ще си щастлив на този свят и простен 
на онзи.“ Човекът изпълни повелята на ангела и целият 
свят, всички хора, му се сториха по-добри, защото той 

видя онова, което се криеше в неговото 
собствено сърце, и сега наблюдавайки 
другите, се стараеше да вижда в тях само 
хубавите им черти и по този начин са-
мият той стана по-добър и по-щастлив.
— Разбра ли приказката, Ани? —  попи-
та майката —  нека и ние с теб да гледа-
ме себе си с вълшебни очила, а други-
те —  с обикновени. Заповядано ни е да 

обичаме ближните си, а не да търсим техните недостатъ-
ци. Ще е много хубаво, ако успеем да видим и поправим 
нашите, нали!
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ната тълпа, която се стреми към широкия и просторен 
път, следвайки своеволния си рационализъм, да тръгнем 
към Бога по тясната пътека на послушанието към Църк-
вата и към Светите Отци. Не ходят мнозина по тази пъ-
тека? —  Защо? Спасителят казва: „Не бой се, малко стадо. 
Защото волята на вашия Отец е да даде на вас царството“ 

(Лук. 12: 32). „Влезте през тясната врата; защото широ-
ки са вратите и широк е пътят, който води към пропаст, 
и мнозина минават през тях; а тесни са вратите и тесен 
е пътят, който води към живот, и малцина го намират“ 
(мат. 7:13–14).
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