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ПРИТЧАТА ЗА БЕЗУМНИЯ БОГАТАШ
Во имя Отца и Сина и Светаго Духа.

Краят на днешното Евангелие е предупреждение за 
това, за което всички ние би трябвало да се досещаме 
през цялото време: че зад нас стои смъртта, и че мно-

го, много от това, което правим, ще загине след нас като 
ненужно, като тленно.
Но означава ли това, че пре-
дупреждението на Христос за 
смъртта, стояща зад раменете 
ни, трябва да ни плаши и да ни 
лиши от творческите сили? Не, 
напротив! Отците са казвали: 
Имай постоянна памет за смър-
тта —  не в смисъл, че трябва да 
се страхуваме от смъртта и да 
живеем като под надвисналата 
и над нас сянка, а в този смисъл, 
че само съзнанието, че животът 
е кратък, че той може да свър-
ши във всеки момент, е в състояние да даде на всеки миг 
окончателен (завършен) смисъл, а на целия живот —  съз-
нанието, че трябва да бързаме да правим добро, да бър-
заме да живеем така, че когато ни застигне смъртта, да 
ни застигне в момента на тържеството на живота.
Как бихме живели, с каква дълбочина, с каква интензив-
ност, ако това съзнание е в нас постоянно, ако знаехме, 
че думите, които сега ви казвам, биха могли да бъдат 
последни: как ли бих ги изрекъл, как ли бихте ги слу-
шали! Ако някой от нас би имал съзнанието, че човекът, 
с когото ние сега общуваме, след няколко минути може 
да умре —  как ли бихме се загрижили за нашите думи, 
нашите действия по отношение на него да биха били 
изпълнение на цялата ни любов, на цялата ни загриже-
ност и съпричастност, на които сме способни, така че те 
да биха били тържество на всичко най-велико, което е 

помежду ни…
Затова живеем лошо, затова толкова много говорим праз-
ни думи, думи развалени, думи мъртви, затова толкова 
много д ейст вия извършваме, които по-късно в душата 
ни горят като рана, живеем така, сякаш пишем само чер-

нова на живота, който ще живе-
ем евентуално „някога“, по-къс-
но, когато ще можем да превър-
нем тази чернова в окончателна 
повест.  Но не става така, смър-
тта идва, черновата остава само 
груб проект , животът не е жи-
вян, а само е помрачен, и остава 
жалост за човека, който можеше 
да бъде  велик, а се оказа такъв 
един малък и незначителен …
Ето за какво говори днешно-
то Евангелие: не затова, че ние 

трябва да се страхуваме от смъртта, а за това да помним, 
че тя може да дойде във всеки един момент, всеки миг 
трябва да бъде съвършен, всяка дума трябва да бъде сло-
во на живота, от нея да диша Духа, така че тя да може 
да влезе във вечността, и всяко наше действие трябва да 
бъде, по отношение на всеки един от нас, такова, че да 
дава живот и да изразява цялата пълнота, цялата дъл-
бочина, цялата сила на любовта, благоговението, което 
трябва да бъде във всеки от нас по отношение на всеки 
и на всички.
Да вникнем в това, и ако така живеем, тогава всяко 
действие, всяка дума ще придобие мащаба на вечността 
и ще засияе с вечност. Амин.

Митрополит Антоний Сурожски
Източник: http://mitropolitanthony.blogspot.bg

И каза им притча, като рече: на един богат човек 
нивата се бе много обродила; и той размишляваше 
в себе си и казваше: какво да направя? няма де 

да събера плодовете си. И рече: това ще сторя: ще 
съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще съ-
бера там всичките си храни и благата си, и ще кажа 

на душата си: душо, имаш много блага, приготвени за 
много години: почивай, яж, пий, весели се. Но Бог му 
рече: безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, 
що си приготвил, кому ще остане? Тъй бива с тогова, 
който събира имане за себе си, а не богатее в Бога. 

(Лк 12:16–21)
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ХРАМА
21 НОЕмВРи

Когато пречистата Дева навършила три години, пра-
ведните й родители изпълнили обещанието, което 
дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тър-

жествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм и 
я посветили на Бога.
Древните отци на Църквата, като възпяват Въведение Бо-
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ЗА ПОСТЪПКАТА НА СВЕТИ АМФИЛОХИЙ, ЕПИСКОП ИКОНИЙСКИ, 
КЪМ ВИЗАНТИЙСКИЯ ИМПЕРАТОР ТЕОДОСИЙ

23 НОЕмВРи

С мъжество и неот-
стъпност се борил 
свети Амфилохий 

срещу богохулника 
Евномий и духобо-
реца Македоний, но 
с нищо не могъл да 
удържи разпростра-
нението на Ариевата 
ерес, която като бурна 

река се разливала из цялата Византия… Прославеният с 
победите си воин Христов прибягнал към помощта на им-
ператора, като го помолил да използва царската си власт и 
да разпръсне от всички гръцки градове арианските общ-
ности. Но, като виждал около себе си толкова много ере-
тици и вероятно, като се опасявал от бунт от тяхна страна, 
императорът пренебрегнал молбата на праведника.
След известно време Амфилохий имал повод да посети 
царя. Той се поклонил на седналия на престола си Тео-
досий, както се полагало на всеки верен поданик, привет-
ствал го с дълбока почит и се направил, че не забелязва за-
станалия до трона на баща си негов син Аркадий, когото 
наскоро преди това императорът провъзгласил за авгус-
тейша персона. Като забелязвал такова невнимание към 

вече царуващия заедно с него син, Теодосий се разгневил 
и като не могъл да претърпи нанесеното му безчестие, на-
редил да отведат свети Амфилохий далеч от погледа му. 
„Велики господарю, обърнал се след това към него праведникът, 
сега от опит разбра колко трудно се понася безчестието на 
собствения син. Ти се ядосваш на мен, а колко по-разгневен след-
ва да бъде Бог Отец за нанасяното безчестие на Сина Божий! 
Той се отвращава и ненавижда Неговите хулители и приготвя 
жестоко наказание за тези, които се присъединяват към Ари-
евата ерес“. Тогава императорът разбрал, че неуважението 
към сина от страна на светеца е с добри намерения и е 
ясна притча, че на Бог Син трябва да се въздава еднаква 
чест, каквато и на Бог Отец. Той се изненадал от толко-
ва мъдра постъпка, от такъв благочестив урок, станал от 
престола си, поклонил се на архиерея и го помолил за 
прошка за нанесеното му оскърбление.
Веднага изпратили навсякъде императорски нареждания 
до гражданските власти винаги да съдействат за унищо-
жаването на Ариевата ерес… По този начин чрез хода-
тайството на свети Амфилохий Христовата Църква полу-
чила покой и благоденствие.

Протоиерей Григорий И. Мансетов
Източник: „Училище за благочестие“

городично със свещени песни, раз-
казват как Йоаким и Ана събрали 
своите роднини и приятели; млади 
девойки със свещи в ръце вървели 
пред светата Отроковица, а след 
тях родителите водели пречистата 
Дева и я довели до Йерусалимския 
храм. Първосвещениците и служи-
телите в храма ги посрещнали с 
пеене на свещени химни. Св. Гер-
ман, патриарх Цариградски, в една 
свещена песен влага такива думи в 
устата на св. Ана:
„Принасям на Господа моя обет, произнесен в скръб чрез моите 
уста. Затова събрах свещеници и сродници и им казвам: „Рад-
вайте се с мене! Сега аз се явявам пред вас майка, довеждам дъ-
щеря си и я предавам не на земен цар, а на Бога, Небесния Цар“.
Св. Дева била поставена на първото стъпало пред храмо-
вия вход и, за почуда на всички присъстващи, неподдър-
жана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала 
и се спряла на най-горното.
Първосвещеник Захария въвел пречистата Отроковица 
в Светая Святих, където влизал веднаж в годината само 
първосвещеникът.
Праведните родители принесли дарове и жертви на Бога 
и след това, като получили благословение от свещеници-
те, се върнали с роднините си в Назарет.
Св. Дева Мария живеела при храма. Там в отделни по-
мещения живеели млади девойки, посветени Богу, също 
така и вдовици, които служели в храма, подобно на про-
рочица Ана (Лука 2:36–38). Тук живеели също странници 
и пришълци. Към тях се присъединила и св. Ана, майка 
на св. Богородица, която овдовяла скоро след въвеждане 
на пречистата Дева в храма. Но тя живяла кратко време 

със своята пресвета Дъщеря. Ско-
ро след мъжа си и тя починала.
Св. Дева се възпитавала под над-
зора на по-възрастните благочес-
тиви девойки, опитни в Св. Писа-
ние и в ръкоделията. Тя усърдно 
се трудела, непрестанно се моле-
ла, обичала да чете Св. Писание. 
По такъв начин тя се готвела за 
своето високо назначение. Църк-
вата я нарича прекрасна зора, 
от която изгряло Слънцето на 
правдата. „Дух Светий“ —  говори 

свещената песен —  осветил тази, която пребъдвала вътре в 
храма и била хранена с небесна храна“.
Когато пречистата Дева стигнала до възраст, на която де-
виците, които се възпитавали при храма, обикновено се 
връщали в света и се омъжвали, свещениците поискали тя 
да постъпи по същия начин. Но пресв. Дева им открила 
своето желание —  да посвети себе си Богу и да не встъпва 
в брак. Тогава те,  по внушение от Св. Дух, я сгодили за 
престарелия Йосиф, роднина на нейните родители. Той 
станал покровител на пречистата Дева и уважавал обета, 
който тя дала пред Бога.
Иконата „Въведение  на Божията майка“ представя триго-
дишната св. О троко в ица, възкачваща се по стъпалата 
и влизаща в храма.  Изобразеното на тая икона събитие 
трябва да ни внушава желанието да водим децата си в 
храма Божи, от млади години да ги учим на молитва и 
слушане Св. Писание, за да могат и те да растат в благоче-
стие и все по-високо да се издигат по стъпалата на добри-
те дела и благочестивите помисли.

Жития на светиите, 
 Синодално издателство, София 1991 година.
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ПЪТЯТ НА ПОКАЯНИЕТО

В Египет, където в дълбока християнска древност е 
имало много велики манастири, един монах дружал 
с прост и безкнижен селянин фелах. Веднъж селяни-

нът казал на монаха:
— Аз също почитам Бога, Който е създал този свят! Всяка 
вечер сипвам козе мляко в чинийката и я оставям под 
палмата. Нощем Бог идва и изпива моето млечице. То 
му харесва много! Нито веднъж не съм виждал нещо да е 
останало в чинийката.
Чувайки тези думи, монахът не могъл да не се разсмее. 
Той обяснил добродушно и достъпно на своя приятел, 
че Бог не се нуждае от козе мляко. Селянинът обаче упо-
рито държал на това. И тогава монахът предложил да 
проследят тайно следващата нощ какво става с чинийка-
та с мляко под палмата.
Речено —  сторено: през нощта монахът и селянинът се 
скрили недалеч оттам и на лунна светлина скоро виде-
ли, че към чинийката пристъпва лисиче и изпива цялото 
мляко.

Селянинът бил като поразен от гръм от това откритие.
— Да —  съкрушено си признал той, —  сега виждам, че това 
не е бил Бог!
Монахът се опитал да утеши селянина и започнал да 
обяснява, че Бог е Дух, че Той е съвсем различен от на-
шия свят, че хората Го познават по особен начин… Но 
селянинът само стоял пред него с наведена глава, после 
заплакал и тръгнал към колибата си.
Монахът също се отправил към килията си. Но когато 
стигнал до нея, той с изумление видял Ангел, който му 
преграждал пътя. Монахът паднал на колене, а Ангелът 
казал:
— Този прост човек няма нито възпитание, нито мъдрост, 
нито образованост, за да почита Бога по друг начин. А ти 
с твоята мъдрост и образованост му отне тази възмож-
ност. Ще кажеш, че си разсъждавал правилно? Ала едно 
нещо не знаеш ти, мъдрецо: Бог, виждайки искреното 
сърце на този селянин, изпращаше всяка нощ при пал-
мата лисиче, за да го утеши и да приеме неговата жертва.

Източник: „Не светите светии“, архим Тихон Шевкунов

8 КаКво представлява молитвата, КаКва трябва да бъде 
тя и КаКви са плодовете ѝ?
Молитвата е основното средство, което съединява раз-

умните същества с техния Създател Бога. И в новия живот 
тя ще бъде тяхно основно занимание и задължение. Мо-
литвата е непосредствена връзка и постоянно средство за 
общуване на ангелите и хората с Бога. Молитвата е изход 
от нашите тленни окови в безкрайното, тя ни извежда из-
вън жалките предели, в които сме ограничени, и ни дава 
усещане за безграничното и свръхестественото. Изчезват 
пространството, мястото, образът и ние усещаме действи-
ето на Божествените свойства. Ако пожелаем и да опишем 
природата и същността на този свръхестествен дар, разби-
раме, че този труд превъзхожда силите ни. Ще се ограни-
чим само с описание на това, как действат в нас нейните 
резултати и плодове. Този Божествен дар за тварните съ-
щества е толкова величествен, че и Самият Дародател е 
прибягвал към молитвата, докато е пребивавал в нашия 
тленен свят. Апостол Лука съобщава, че Господ прекара 
цяла нощ в молитва към Бога (Лук. 6:12). Понякога молит-
вата Му е била под формата на изповед, понякога —  като 
особено пламенно моление или благодарение и прошение 
към Началника на Световете, Отца. С това Господ е искал 
да покаже необходимостта и значението на този най-в е-
лик дар. Отче, благодаря Ти, че Ме послуша (иоан 11:41), 
Отче Светий! опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал… 
опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син… 
И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното 

слово повярват в Мене (иоан. 17:11,12,20). Най-добрият и 
потресаващ пример е гетсиманската молитва, в която Той 
на три пъти умолява Отца, след като действително е приел 
на Себе Си изцелението на целия свят. Накъдето и да обър-
нем вниманието си —  от момента на създаването на тварите 
и след това —  молитвата присъства навсякъде. По този на-
чин молитвата е връзка и единство на всички твари с Бога 
и Твореца, и тяхна проекция във вечността. Молитвата е 
толкова сродна на разумните същества, че в случаи на не-
обходимост, и особено в моменти на опасност, тя започва 
от само себе си да привежда в движение членовете им. Тя 
е най-съвършеният инструмент, който дава на тварта, и на 
човека особено, възможност за действително общение с не-
говия Създател. С нейна помощ човекът може да моли и да 
получи необходимото, да повлияе за изменение на наказа-
нията, които Божието Правосъдие му налага, да получава 
преизобилно благословение, да узнава това, което не знае, 
да указва подкрепа на ближните, като умолява Бога за това, 
и въобще, чрез молитвата човек може да стане причастник 
на много свойства на нашия Бог и Отец. Впрочем да се оп-
ише резултатът и превъзходството на добродетелта, наре-
чена молитва, над останалите, е невъзможно. Елате тогава 
всички вие, отрудени и обременени, обитаващи това място 
на общо изгнание, в лоното на майката на добродетелта —  
молитвата, и тя ще ви даде повече покой, отколкото сте оч-
аквали или молили.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски
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АВВА ИОАН ОТ КИЛИИТЕ НА ОТШЕЛНИЦИТЕ

Авва Иоан от Килиите на отшелниците разказа:
„В Египет имаше една блудница с необикновена красота, 
много богата. Посещаваха я все знатни люде. Веднъж тя 

отишла в църквата и искала да влезе вътре, но иподяконът, 

който стоял при дверите, не я пуснал, казвайки: „Ти си не-
достойна да влезеш в Божия дом, защото тънеш в нечисто-
та“.
Блудницата настоявала да я пуснат да влезе, но иподя-
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20 НОЕМВРИ   
† 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
Преп. Григорий Декаполит.  
Св. Прокъл, архиеп. Константинополски.  
Св. мчк Дасий Доростолски  
(Предпразненство на Въведение Богоро-
дично). Гл. 5, утр. ев. 11, ап. Гал. 6:11–18 
(с. 218), лит. ев. Лк 12:16–21 (Тип. с. 122)

21 НОЕМВРИ  
† Въведение Богородично (Ден на право-
славната християнска младеж и семей-
ство) (Разрешава се риба) (Тип. с. 123)

22 НОЕМВРИ  
Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин

23 НОЕМВРИ  
❈ Св. Амфилохий, еп. Иконийски. 
Св. Григорий, еп. Акрагантийски.  
Св. благоверен княз Александър Невски

24 НОЕМВРИ  
❈ Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий

25 НОЕМВРИ  
❈ Св. Климент, архиеп. Охридски. 
Св. Климент, папа Римски. Св. Петър,  
еп. Александрийски (Отдание на Въведение  
Богородично) (Тип. с. 127)

26 НОЕМВРИ  
Преп. Алипий Стълпник.  
Преп. Яков Отшелник.  
Св. Стилиан Пафлагонийски
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ЖЕЛЯЗНОТО САНДЪЧЕ
ГАТАНкА

Eдин много богат човек имаше трима сина. Кога-
то стигна до дълбока старост, той подели богат-
ството си по равно на тримата. Не остави нищо 

за себе си.
Живееше по ред при синовете си. Заради него на трапе-
зата слагаха богати ястия и редки вина. Но скоро това 
гостуване дотегна на децата му. Те престанаха да се 
грижат за него.
Старият баща вече ядеше при слугите, дрехите му се 
скъсаха и той заприлича на просяк. Мъчно бе на ста-
реца от такова отношение. Той намери желязно сандъ-
че, затвори го с три ключа, окачи един от ключовете на 
врата си и отиде при най-големия си син.
— Какъв е този ключ? —  попита той.
Баща му прошепна тихичко:
— Един стар приятел, комуто бях заел пари, сега ми ги 
връща. Те са в едно желязно сандъче. В него има доста 
злато и скъпоценни камъни.
Синът, като чу това, съвсем се промени. Поръча да на-
правят на баща му нови дрехи, тури го на почетно мяс-
то и сложи на трапезата пред него най-хубави ястия 
и вина. Другите синове с коро узнаха за сандъчето на 
баща си и те станаха също тъй добри и внимателни към 
него.
След няколко години бащата почувства, че скоро ще 
умре и повика тримата си сина. На всеки един от тях 
той даде по един ключ и им поръча да не се карат при 
делбата на богатството.
Едва бащата затвори очи и тримата се затекоха да отво-
рят желязното сандъче. Жадно светеха очите им, когато 
повдигнаха капака му.
Но какво беше разочарованието им, когато вместо очак-
ваното богатство, съзряха само три големи бели камъка, 
върху които бе написано:
Проследете последователно буквите в плетеницата, за 
да разберете какво е написано на камъните:

Източник: http://www.kambankabg.com

конът не отстъпвал. Двамата започнали да се препират. 
Епископът, като чул шума, излязъл вън. Блудницата му 
казала: „Иподяконът не ме пуска в храма“.
Епископът й отговорил: „За тебе е невъзможно да влезеш, 
защото тънеш в нечистота“.
Поразена, блудницата възкликнала: „Отсега нататък 
повече няма да блудствам“. На това епископът отвърнал: 
„Ако донесеш тук всичко, което имаш, ще повярвам, че ще 

спреш да грешиш“.
Блудницата занесла на епископа цялото си богатство и 
той го хвърлил в огъня. Обливайки се в сълзи, блудница-
та след това влязла в църквата и казала: „Ако тук постъп-
ват така с мен, то какво ли ще бъде там?“
Тя принесла покаяние и станала избран съсъд.

Автор: Св. Игнатий Брянчанинов  
Из „Отечник“


