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СЛОВО В ДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ
Во имя Отца и Сина и Светаго Духа.

Изцеляването от Спасителя Христа в съботния ден на же-
ната, която 18 години била сгъната от болестта е един 
от многото примери за подобно изцеление именно в съ-

ботния ден, т. е. в деня, когато по израилския закон на човека 
не се полагало да върши никаква работа: полагало се да по-
чива. Тази почивка била 
установена като символ 
на това, че в седмия ден 
Господ починал от Своите 
трудове, когато сътворил 
света. Този съботен ден, 
този седми ден бил денят, 
когато човекът трябвало 
да отпочине: т. е. не само 
да се отвърне от онези 
трудове, които му носели 
приходи или били всецяло 
обърнати към земята, но 
и да събере в себе си нови 
жизнени сили. Също тако-
ва установление имало и 
за земята: седмата година 
била година за почивка на 
земята; поле, което било 
орано шест години, на седмата година не го орали, давали му 
да отпочине, и едва на осмата година —  т. е. в първата година на 
новата седмица —  отново го изоравали. И отново: центърът на 
тежестта на този закон е в това, да бъдат събрани нови жизне-
ни сили в тази година и да могат да разцъфнат.
И онези изключения, отнасящи се към почивката в седмия ден, 
които намираме в Стария Завет, именно онези, които упомена-
ва Спасителят, са насочени към същото: в съботен ден се раз-
решавало да отвържеш осела си, вола си, да водиш добитъка 
на водопой, защото това е бил ден, когато животът трябвало 
да възтържествува над труда; не празен отдих, а събиране на 
жизнени сили. И Христос толкова често извършва чудо в този 
седми ден, като че подчертавайки, че в седмия ден трябва да се 
върне животът, трябва да се върне целостта, трябва да се вър-

не силата на всички, които са я загубили, на всички, у които тя 
започва да гасне.
Но има още и друго значение, както ми се струва, на това чудо-
творение Христово в седмия ден. Когато Бог починал от Свои-
те трудове, Той не оставил сътворената от Него земя, сътворе-
ния от Него космос на произвола на съдбата; Той продължа-

вал да ги обгражда с грижи 
и любов. Но конкретната 
грижа за земята Той пове-
рил на човека, който при-
надлежи като че на два 
свята. От една страна, той е 
от земята, той принадлежи 
към целия ред живи съще-
ства, които Бог сътворил. 
А от друга страна, той при-
надлежи на духовния свят; 
той не само е създаден по 
образ и подобие Божие, но 
в него живее дух, който го 
прави свой и роден на Са-
мия Бог. И призванието на 
човека било в това, както 
казва св. Максим Изповед-
ник, бидейки едновремен-

но гражданин на Царството на Духа и гражданин на земята, 
да съедини земята и небето така, че земята да бъде пронизана 
от Божието присъствие, да бъде пронизана от духа на живота. 
Седмият ден —  е цялата история, на чело на която трябвало да 
стои човекът, като че пътеводейки целия свят към Царството 
Божие.
Но човекът не изпълнил това свое призвание; той изменил и 
на Бога, и на земята, и на себе си, и на своя ближен; и той пре-
дал земята под властта на тъмните сили; той извършил преда-
телство. И земята, и историческите ѝ съдби, и личната съдба 
на човека вече са под властта на силите на злото. И когато се 
родил Христос, единственият безгрешен, единственият ис-
тински, истинен човек, той станал средоточие на историята, 
Той станал глава на сътворения свят, Той станал негов пътево-

В една от синагогите Той поучаваше в събота; и ето 
една жена с немощен дух от осемнайсет години; 
тя беше прегърбена и не можеше никак да се из-

прави. Като я видя Иисус, повика я и рече й: жено, ос-
вобождаваш се от недъга си! И сложи ръцете Си върху 
нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога. При това 
началникът на синагогата, негодувайки, задето Иисус 
в събота изцери, заговори и рече на народа: шест дена 
има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте 

и се лекувайте, а не в съботен ден. Господ му отго-
вори и рече: лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас 
вола си или осела си от яслите в събота, и не води ли 
да го пои? А тая дъщеря Авраамова, която сатаната 
е свързал, ето вече осемнайсет години, не биваше ли 
да се освободи от тия връзки в съботен ден? И кога-
то Той говореше това, всички, които бяха против Него, 
изпитваха срам; а целият народ се радваше за всички 
славни дела, вършени от Него. (Лк 13:10–17) ▲▲▲
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СВ. АМВРОСИЙ, ЕП. МЕДИОЛАНСКИ —  АРХИПАСТИРЯТ, КОЙТО 
ВЪЗДАВА БОЖИЕТО БОГУ И КЕСАРЕВОТО КЕСАРЮ

7 ДЕКЕМВРИ

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ПРЕПОДОБНИ ИОАН ДАМАСКИН
4 ДЕКЕМВРИ

За непоколебимата си твърдост към Светото Православие 
свети Амвросий не само понасял непрестанни гонения, 
но често бил подхвърлян на различни опасности, някои 

от които с риск за живота му. Особена роля за това изиграла 
дълбоко заразената с арианската ерес императрица Иустина. 
Независимо от обстоятелствата свети Амвросий се превър-
нал в образец на изпълнение на евангелския дълг да въздава-
ме преди всичко Божието Богу и тогава кесаревото на кесаря.
Предводителят на римските войски в Англия, Максим, след 
смъртта на император Галий и възгордян от злодейските си 
успехи се готвел да нападне Италия. Там царувал по-малки-
ят брат на Грациан —  Валентиниан. Съцарстващата му майка 
Иустина не можела да се съпротивлява на тиранина, тъй като 
нямала войска и не се надявала на помощ от съюзниците. За-
това решила да изпрати при победителя пратеници, които да 
засвидетелстват покорство и да го убедят да остане зад Ал-
пите. Но никой от царедворците не можел или не искал да 
се заеме с такава важн а мисия. Арианката прибягнала към 
преследвания от нея светител и като си давала вид, че няма 
лоши чувства към него, молела го от името на своя син, импе-
ратора, да отиде при Максим и да се опита да го склони към 
снизхождение.
Божият угодник с удоволствие приел предложението и тръг-
нал на път с намерение, ако трябва, да пожертва дори и живо-
та си за императора и отечеството. Той заварил Максим готов 
за поход, който вещаел смъртта на Италия…
Но силата на благочестивата мъдрост и свещеното красно-
речие е непостижима! Свети Амвросий довел тиранина до 
положение да снеме ръце от оръжието си или по-скоро по-
читта и благоговението към великия мъж посяли в сърцето 
му някаква кротост. Още по-вярно е, че Сам Бог, Царят на 

царете, успокоява яростта на мъчителите и когато Му е угод-
но, както станало в този случай, поставя предели на техния 
гняв. Оттогава тиранинът винаги съжалявал, че изпуснал 
такъв благоприятен случай да задоволи властолюбието и аг-
ресивността си. Често се оплаквал, че не можел да устои пред 
мъдрия Първосвещеник, а най-вече се сърдел на себе си, че 
го послушал.
Било в реда на нещата да се очаква, че такъв велик пастир ще 
бъде почитан като баща на малкия цар и спасител на импери-
ята. Но Иустина мислела само за възстановяване на стеснено-
то арианство и решила да погуби свети Амвросий. Тя издала 
от името на своя син указ, с който обявявала за метежници, 
нарушители на църковния мир, оскърбители на император-
ското величие и престъпници, заслужаващи смъртно наказа-
ние, всички, които дръзват да се противопоставят на всена-
родното извършване на арианското лъжесвещенослужение. 
Избрала за епископ някой си Авксентий, родом от Скития, 
изгонен от своите родни земи заради порочен живот. Накрая 
толкова се озлобила, че заповядала тайно да заловят Божия 
човек и да го отведат на заточение. За нейно съжаление този 
замисъл бил разкрит.
Ядосана от неуспеха, Иустина заповядала на светия епископ 
и цялото православно духовенство да предаде своите църкви 
на арианите. Тъй като те не се съгласили да предадат своите 
храмове, тя заповядала на войската да обкръжи храмовете… 
Но на Бога било угодно тези войски да преминат на страната 
на Божия архиерей. В същото време под предлог за защита 
на вярата Максим отново се насочил към Италия. Жестоката 
гонителка на свети Амвросий отново прибягнала към него с 
молба да забрави миналото. Архипастирят предпочел общата 
полза и дълга към императора пред своя покой и незабавно 

дител. И затова толкова чудеса са извършени от Него именно 
в съботния ден, този ден, който е символ на цялата човешка 
история. С тези чудеса Той говори за това, че редът на истин-
ската история в Него е възстановен, и се възстановява от Него 
навсякъде, където човек се отвърне от злото, престане да бъде 

предател, и влезе в Божия труд за претворяването на земния 
свят в свят небесен. 
Амин.

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

Свети Иоан Да-
маскин —  бого-
слов и песнопи-

сец, монах  от оби-
телта на с вети Сава, 
ревнител за правос-
лавието в борбата с 
ико ноборците, жи-
вял в VIII в. За своите 
високохудожествени 
умилителни  песно-
пения той получил 
името „златостру-
ен“. Свети  Иоан Да-

маскин се прославил със съставянето на канони (от него са 
съставени около 60 канона), от които особено забележителен 
е пасхалният канон. Главната заслуга на свети Иоан Дамаскин 
е разработването на теорията на църковното пеене. Той раз-
делил църковното пеене на осем гласа или музикални тонал-
ности (ладове). Като практическо приложение на теорията за 
църковното осмогласие е известен трудът на Дамаскин „Окто-
их“. Свети Иоан Дамаскин починал в 776 година. Паметта му 
се чества от Църквата на 4 декември.

Из бележки към 
 „Жития на светиите“  

от Св. Дмитрий Ростовски
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СВ. НИКОЛАЙ, АРХИЕП. МИРЛИКИЙСКИ, ЧУДОТВОРЕЦ —  
НЕВИННОСТТА Е ИЗБАВЕНА ОТ СМЪРТНА ПРИСЪДА

•  Н А Р Ъ Ч Н И К  П О  П Р А В О С Л А В И Е  •

ПЪТЯТ НА ПОКАЯНИЕТО

Непосредствено след като Божият угодник Николай ус-
пял да предотврати бунта между граж-
даните и войската, от престолния му 

град Мира, Ликийска област, пристигнали 
няколко от знатните жители и със сълзи му 
обяснили, че градоначалникът им, привик-
нал да протяга ръце за незаконни облаги и 
рушвети, осъдил на смърт трима невинни 
граждани. Истинската причина била, че не-
винните станали обект на завистта и зло-
бата на някои от безчестните градски бога-
таши, затова целият град им съчувства, но 
освен неговото застъпничество не вижда 
друг изход. Освен това злобният съдия из-
ползвал отсъствието на светителя от града 
и системно злоупотребявал с властта си… 

Сърцето на Божия угодник се изпълнило с мъка!
По най-бързия начин се отправил към 
престолния град и още с пристигането раз-
брал, че нещастниците вече ги водят към 
мястото за изпълнение на смъртната при-
съда… Гневът и съчувствието дали криле 
на стареца. Развълнуваният народ шумно 
му правел път да мине.

Ръцете на нещастниците били вече завър-
зани, наведените им глави покрити, врато-
вете —  оголени, за да бъде улеснен палачът. 
Със суров поглед той вече издигал секира-
та и се готвел да нанесе първия удар… В 
този миг се явил Божият угодник и с гняв, 
но едновременно с това и с кротост измък-

11КаК човеК узнава волята Божия?
С упоритото ѝ търсене и с отричане от собствената 
воля, защото и Господ се е отрекъл от Себе Си и е ока-

зал абсолютно послушание на Отца. Бог не е подвластен нито 
на страсти, нито на грешки, нито пък Го движи някакъв скрит 
умисъл, защото Той е всемогъщ. Знаейки всичко, преди то да 
стане, Той безпогрешно открива волята Си —  частично, или в 
пълнота —  изхождайки от възникващата необходимост и имай-
ки предвид поддържането на битието и безопасността на творе-
нието. Под влияние на несъвършенството на преходното, под-
ложено на изменение, естество, творенията влизат в противоре-
чие с Божествената воля поради това, че тя често не се съгласува 
с техните интереси и цели. Като производно на Първопричина-
та, тварите сами по себе си, извън Твореца, не могат да достиг-
нат по-добро, по-съвършено състояние. Този въплътен на дело 
Промисъл е съвършен по природата си, понеже изхожда от все-
съвършения Бог и с други думи се нарича Божия воля. Поради 
тлението и изменението, на които сме се подложили, Божията 
воля, намираща се в сферата на домостроителството, е станала 
подвижна, и може да се променя, но да се отменя е невъзмож-
но, а само да се преобразува —  което се и случва —  заради нашата 
немощ, докато не дойдем в състояние на равновесие. По отно-
шение на разумната ни природа, на Божията воля е угодно да се 
спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината (1 
Тим. 2:4). Обаче равнодушието или слабостта, или слабоумието 
на човека заставя Божията воля да променя намеренията си по 
отношение на нас, което привежда неопитните и незнаещите в 
неудоволствие и униние. Знаейки, че Божията воля е безгрешна, 
ние не бива да изпитваме неудоволствие или да роптаем и да 
отстъпваме, но да признаваме прегрешенията си и с вяра да се 
подчиняваме на Промисъла. Ако ни една йота, или една черти-

ца от закона няма да премине (Мат. 5:18) и ако нам и космите на 
главата са всички преброени (Мат. 10:30), какво право имаме 
да се жалваме от смущенията, които ни се случват в това жалко 
състояние? Както описва това апостол Павел Толкова ли сте не-
разумни? След като наченахте с дух, с плът ли сега свършвате? 
(Гал. 3:3). Ние виждаме само дотолкова, доколкото зрението ни 
позволява, планираме и взимаме всички решения на основата 
на собствените си съждения и заключения. Не както Бог. Той, 
Промишляващият за всички твари, не отменя Своите решения, 
но изменя начина на действие на отделните съставни части и 
даже на отделните хора, за да устрои всичко с най-голяма полза 
за нас. Познаването на Божията воля зависи в значителна сте-
пен от нашите лични усилия при търсенето ѝ, от това, доколко 
сме се отрекли от своята несъвършена и страстна воля, и до-
колко следваме Църковния съвет попитай баща си —  и той ще 
ти обади, старците си —  и те ще ти кажат (Втор. 32:7). Чистата 
съвест и решимостта да се спази с най-голяма точност това, кое-
то сме обещали на Бога, тъй като нищо не се изплъзва от Из-
питващият сърца и утроби (вж. Пс. 7:10), ни дават възможност 
често да узнаваме Божията воля, тъй като и в двата случая ние 
се приближаваме до милостта Божия. Ако в човека наистина 
има страх Божий, състрадание, милосърдие, с една дума —  всич-
ко, което е приятно на Бога, тогава Той не скрива волята Си от 
тези, които живеят с любов, защото и Той Сам е Любов. Добре 
би било, ако човек избягва да моли Бога да му открие волята Си 
по груб и чувствен начин, както за съжаление постъпват някои, 
защото поради гордостта си можем лесно да се съблазним и да 
повярваме на информацията, която ни дава сатаната.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски

се отправил към тиранина… Но Господ, като наказвал при-
теснителите на вярата, не благоволил да смекчи сърцето на 
техния притеснител.
Християни, нека от този духовен разказ да запомним как 
свети Амвро сий, като защитавал Православната Църква, 
въздавал Божието Богу, а като ходатайствал за своите владе-

тели, въздавал кесаревото на кесаря. Да се стремим към съ-
щия начин на поведение и в собствения си живот.

Протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“
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•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СВ. НИКОЛАЙ ПОМАГА ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА

Спомням си много разкази на различни хора за незабав-
ната помощ на св. Николай и между тях особено ме по-
рази следният. През 1941 г. една селянка от Смоленска 

област останала сама с двете си деца и очаквала трето. Мъ-
жът ѝ бил на фронта. По това време съветската армия от-
стъпвала. Всички, които останали в селото, били обхванати 
от ужас, очаквайки настъплението на враговете. Селяни-
те решили да раздадат по домовете всичко, което пазели в 
колхозните складове. Ксения —  така се казвала жената —  не 
успяла да вземе нищо за себе си . Тя била крайно изнемо-
щяла от болест и можела само да  гледа как другите носят 
продуктите по домовете си. „Какво гледаш! —  викнал ѝ един 
селянин. —  Вземи поне този чувал с картофи, за да не умреш 
от глад с де цата си!“ И като хв ърлил в кракат а ѝ тежък 
чувал, забързал нататък. Жената с последни сили повлякла 
чувала към дома си, а тя живеела доста далече, отвъд едно 
дере, обрасл о с храсталак. Едва  влачела чувал а, обляна в 
пот и сълзи,  и всяка минута спирала задъхана.  Изведнъж 
се разнесъл тревожен вик: „Немци!“ В далечината по пътя 
се появили к ълба прах и в тях м алки сивозелен и фигури 
на мотоциклети. „Свършено е с мен! Загинах!“ —  изплашено 
помислила Ксения и гласно възкликнала: „Свети Николай, 
помогни ми!“

— Какво вика ш? —  чул се неочаквано глас. От храстите се 
появил непознат старец.

— Ох, дядо, Бог те праща! Немците вече идват, а аз не мога 
да занеса картофите вкъщи, пък имам две деца!

— Аз ще ти ги занеса —  спокойно казал старецът, вдигнал на 
гърба си тежкия чувал и тръгнал напред. Когато стигнали 
до дома на Ксения, той шумно свалил чувала и го оставил 
на дървената стълба пред къщата. Ксения побързала да от-
вори вратата , за д а пока ни своя помощник да го нагости 
с нещо, и за  секун да —  не повече! —  застанала с гръб към 
него. А когато се обърнала, не видяла никакъв старец! Ня-
мало го нито на двора, нито на пътя, където тя изтичала да 
провери за всеки случай, макар да знаела, че е невъзможно 
той да излезе толкова бързо на улицата. „Седнах на чува-
ла с картофите —  разказвала по-късно Ксения, —  чудя се и 
нищо не разбирам. Изведнъж ми мина през ума: откъде ста-
рецът знаеше моята къща и пътя към нея?! Бързо влязох 
в стаята, погледнах към иконите в ъгъла. Та това е моят 
„старец“ —  на иконата на св. Николай Чудотворец! Само че 
там той е облечен в красиви църковни одежди, носи митра 
и Евангелие, а от храстите излезе в обикновени селски дре-

ва оръдието на неправдата, хвърля секирата на земята и с 
решителност и дръзновение развързва ръцете на невинни-
те. Никой не се осмелил да му противоречи, защото думите 
му били властни и постъпката му носела белега на Божест-
вената сила.

Спасените паднали в нозете му и със сълзи и благоговение 
ги целували. Целият народ благославял светия човек, вър-
ху когото безпристрастният Съдия толкова славно проявил 
милостта и благоволението Си. Неправедният градоначал-
ник се стараел да оправдае пред него присъдата си, като му 
напомнил, че неговият съд е съд на царя. Божият угодник 

дори не удостоил злодея с поглед, а само казал: „Аз позна-
вам сърцето на моя цар и зная, че той ще отмъсти за не-
правдата, която ти извърши…“.

Възлюбени, като имате макар и най-малка възможност да 
помогнете на невинния, дори да е само до облекчаване на 
тъжната му у част, не се бавете да извършите това добро 
дело! Дори и да не успеете, Господ ще ви въздаде за доброто 
ви желание.

Протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“

хи, даже не забелязах какви!“
През целия си живот Ксения помнела този случай и винаги 
го разказвала със сълзи на очи.

Източник: „Чудеса на Православната вяра“
http://pravoslavie.domainbg.com/


