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† НЕДЕЛЯ 16 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР 
ВЪЗДВИЖЕНИЕ—НА МИТАРЯ И ФАРИСЕЯ

Двама човека влязоха в храма да се помолят: 
единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, 
като застана, молеше се в себе си тъй: 

Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, 
грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя 
митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от 
всичко, що придобивам.
А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да 

подигне очи към небето; но удряше се в гърди и каз-
ваше:
Боже, бъди милостив към мене грешника!
Казвам ви, че тоя [митар] отиде у дома си оправдан 
повече, отколкото оня [фарисея]; понеже всеки, който 
превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смиря-
ва, ще бъде въздигнат“. 

(Лук. 18:10–14)
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Во имя Отца и Сина и Светаго Духа.

Днес ние си припомняме евангелския разказ за митаря 
и фарисея. И ако опитаме да пренесем целия смисъл на 
Христовия отговор върху това, как са се държали, как 

са мислели за себе си и как са мислели за другите тези двама 
души, бихме могли да си спомним думите на Стария Завет: 
Чедо, дай Ми сърцето си, всичко ос-
танало все едно Ми принадлежи…
Това е отговорът и за фарисея, и за 
митаря. Митарят дошъл с разбито 
от срам сърце, той не умеел да живее 
достойно за това, на което са го учи-
ли. Не умеел да живее така, че да ува-
жава себе си, да не говорим за това, 
да си спечели уважението на други-
те, и още по-малко —  да бъде спосо-
бен да застане пред Бога с чувство за 
собствено достойнство.
А фарисеят —  той влязъл в храма с 
увереността, че има право да влезе 
тук: той изпълнява всички правила, 
той е достоен за Бога, той заслужава 
даже Неговото уважение.
И ето тези двама души стояли пред 
Бога, и Христос приел и двамата. 
Той не отхвърлил фарисея, Той като 
че го оплаквал. Станало му жал за 
този човек, който не разбрал, че це-
лият смисъл на живота —  собстве-
ния, църковния, човешкия е в това хората да се обичат един 
другиго. Но за това трябва отначало да подариш сърцето си 
на Бога. Защото в своето собствено човешко сърце сили да 
обичаш онези, които те оскърбяват, онези, които са ти чужди, 
онези, от които чувстваш отвращение, никога няма да наме-
риш. Но ако подарим сърцето си на Бога, ако открием сърце-
то си за Него така, че в него да живее Божията любов, тогава 
можем да се приемаме един другиго, можем да приемаме своя 
ближен, и фарисея, и митаря.

Ние идваме в храма; ние не можем да се хвалим с това, че 
спазваме всички църковни правила, че можем да застанем 
пред Бога и да кажем: аз стоя пред Теб с достойнство. Ние мо-
жем да влезем и да кажем: Господи, аз знам какъв би трябвало 
да бъда —  и аз не съм такъв; прости ми! Приеми ме… Постя 
ли или не постя, давам ли милостиня —  това е нищо в сравне-

ние с онова, което аз бих бил длъжен 
да направя, тоест на Тебе да дам сър-
цето си, за да го преизпълниш Ти с 
любов, и тази любов като поток да се 
излива върху хората около мен… И 
ние не можем даже да застанем както 
митаря пред Бога; митарят не смеел 
даже да влезе в храма, защото хра-
мът за него бил пространство, което 
всецяло принадлежало на Бога; там 
за него нямало място, както му се 
струвало. А ние —  как влизаме ние 
в храма? Нима спираме пред прага, 
за да кажем: Господи, позволи ми да 
влезна в тази област на святостта, 
в тази област, която е обособена от 
целия свят за да бъде Твоя област… 
Ние идваме „у нас си“ в храма, оти-
ваме направо към свещопродавни-
цата, но спираме ли се за да кажем: 
„Господи! Аз нямам никакво право да 
бъда тук, но Ти ме приемаш с цяла-
та Твоя непостижима любов.“?

Та нека идваме в храма с такова чувство; нека даваме сърцето 
си на Бога, за да изпълни Той нашето сърце, да даваме живота 
си един другиму, за да каже Христос: Да, Аз не напразно съм 
живял, Аз не напразно съм умирал, тези хора са разбрали 
какво значи Моята заповед „да възлюбите един другиго как-
то Аз ви възлюбих“. 
Амин.

Автор: Митрополит Антоний Сурожски
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ЖИТИЕ НА СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НОВИ
11 ФЕВРУАРИ

Св. мъченик Георги Софийски 
Нови се родил от благочести-
ви родители българи Димитър 

и Сара в градеца Кратово, Македо-
ния. След като бил научен да чете и 
пише, той усвоил занаята златар-
ство. Като останал без баща, краси-
вият и умен юноша бил принуден 
да избяга в големия град София, 
защото на турците било по-лесно 
в малкия град да го вземат наси-
ла в своята вяра и в еничарската 
войска. Но и тук завистливото око 
на турците скоро открило редките 
качества на неговата външна и въ-

трешна красота, затова те изпратили при него един свой кни-
жник уж с поръчка, а всъщност да поведе разговор с него по 
въпросите на вярата. Георги, макар да бил само на 18 години, 
със своите умни въпроси и отговори заставил своя посетител 
да млъкне засрамен. Тогава турчинът се върнал при ония, кои-
то го изпратили, и казал, че този човек е опасен за мохамедан-
ството и насила трябва да бъде потурчен.
И ето, кадията (съдията) повикал Георги уж за поръчка. Като 
го видял, той бил поразен от неговата изключителна красота. 
Отново започнал разговор за вярата и младият християнин 
добре съумял, от една страна, да защити своята вяра, а от дру-
га —  неопровержимо да докаже тъмнотата на мохамеданство-
то. Присъстващите турци силно се озлобили и отвели Георги 
в затвора. Свещеникът, в чийто дом св. Георги пребивавал и 
при когото се изповядвал, успял да се добере до него, за да му 
вдъхне твърдост в изповедничеството.

Когато втори и последен път бил повикан пред съда, мъчени-
кът така се защитил с доказателства от двете вери, че кадията 
не го намерил виновен в нищо, обаче не бил в състоянието да 
го защити от своите разярени единоверци, поради което го 
предоставил в техни ръце. Тогава те повели Георги към град-
ската стъгда, гдето запалили голям огън, в който хвърлили 
мъченика с вързани ръце. Когато връзките изгорели и ръцете 
се освободили, той започнал да се кръсти и да се моли, като 
накрая казал: „Господи Иисусе Христе, в Твоите ръце предавам 
духа си!“ Тогава един разярен турчин го ударил по главата с 
едно дърво и той паднал мъртъв. Това станало на 11 февруари 
1515 година.
Колкото и да се стараели турците да изгорят на прах тялото 
му, това не им се удало: дървата изгаряли, а тялото оставало 
цяло! През нощта някой от християните тайно донесъл тялото 
на мъченика в древната църква „Св. Марина“ (тя се намирала 
в двора на днешната Софийска митрополия), гдето и го погре-
бали тържествено, след като получили благосклонното разре-
шение на кадията. Служба му съставил някой още в древно 
време, а житието му било съставено от софийския свещеник 
„поп Пею“, чието име останало в акростиха на канона и в чийто 
дом пребивавал св. Георги. Както свидетелства житиеписецът 
на св. мъченик Николай Софийски, Матей Граматик, подир ня-
кое време светите мощи на мъченика Георги били поставени в 
някоя от софийските църкви (може би същата „Св. Марина“) 
за общонародно поклонение. Сега не се знае къде се намират 
те. Една част от тях сега се съхранява в Драгалевския манастир 
„Св. Богородица“, а друга —  в Рилския манастир.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година,  

под редакцията на Партений, епископ Левкийски  
и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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ЖИТИЕ НА СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛ ФОТИЙ, ПАТРИАРХ ЦАРИГРАДСКИ
6 ФЕВРУАРИ

Свети Фотий се родил 
в Цариград около 
820 г. от богат и зна-

тен род. Баща му се казвал 
Сергий, а майка му —  Ири-
на, чийто брат бил женен 
за сестрата на византий-
ската императрица Теодо-
ра. Родителите на Фотий 
страдали изповеднически 
за своето открито иконо-
почитание по времето, ко-
гато византийските импе-
ратори били иконоборци.
Фотий получил най-до-
брото образование на 
своето време и бил 
най-ученият представи-

тел на тогавашна Византия. Той бил преподавател в знаме-
нитата Магнаурска школа в Цариград, където се учел славян-
ският равноапостол Константин —  Кирил Философ и малко 
по-късно —  българският цар Симеон Велики. Фотий заемал 

високи служби в държавата, на най-много обичал да се зани-
мава с науките.
Заради изключителните си дарования и високото си образо-
вание той бил поставен през 858 г. за цариградски патриарх. 
Патриарх Фотий насърчил Константин Философ да стане 
християнски мисионер на славяните. Той написал до бъл-
гарския цар Борис І обширно послание върху християнската 
вяра и живот.
Патриарх Фотий се борил против изопачаванията на христи-
янството и често влизал в разногласие с византийските им-
ператори. В зависимост от курса на тяхната политика той бил 
свалян и пак възстановяван на патриаршеския престол, до-
като най-после умира в заточение на 6 февруари 891 година.
Свети Фотий оставил богато книжовно наследство, благода-
рение на което узнаваме за съчинения на древни свети отци, 
които той имал под ръка, но до нас не са стигнали. Приснопа-
метният йеромонах Неофит Рилски е превел от гръцки житие 
и служба в чест на св. патриарх Фотий. Тази книга е напечата-
на в Цариград през 1849 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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СТАРЕЦ ЕФРЕМ АРИЗОНСКИ: СМИРЕНИЕТО Е БОЖИЕТО ПОКРИВАЛО ЗА ХОРАТА

Целият външен вид на Христа на земята бил скромен, 
непретенциозен и без следа от суетност. При прекия 
си сблъсък с дявола го сразил със своето смирение. Дя-

волът предположил, че си има работа с някой от пророци-
те, подобен на онези, с които вече се бил срещал и уязвил в 
миналото. Обаче не успял да постигне нищо, тъй като очак-
вал да срещне нещо земно, ала вместо това се изправил пред 
Небесата. Кога осъзнал той това? Когато Христос се спуснал 
в ада. Св. Исаак Сирин ни учи, че истинското, неподправено 
смирение, което е в резултат на опит, е „ Божественото по-
кривало“. И че който има за покривало истинското смирение, 
е покрит от Бога. По-нататък той пояснява, че ако Бог не бил 
облякъл своята Божественост в скромното човешко естество, 
земята не би била в състояние на приеме „Божественият 
Огън“ върху себе си или в своите дълбини. Неговата Божест-
вена природа била скрита в човешка същност. Той поставил 
„огънят“ под було и по такъв начин могъл да слезе на земята 
и да общува с човека, без земята да бъде погълната от огъня 
на Неговата Божественост. Как можел Господ едновременно 
да разговаря с човека и при това да не го изгори?
„Лицето Ми не можеш видя, защото не може човек да 
Ме види и да остане жив“ (вж. Изх.33:20), казал Бог на 
Мойсей, когато се качва на планината Синай, за да получи 
Десетте Заповеди. Поради това той смирил Себе Си и скрил 
Своята Божественост в падналата човешка природа. Влязъл в 
епичната битка с дявола, дал Своята Собствена кръв, и про-
дължил нататък, след като спечелил човека подобно на тро-
фей, „за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за грехо-
вете ни“ (вж.1 Пет. 3:18).
С други думи, Той представил човека пред Бог Отец подобно 
на награда от победна битка.
Когато даден владетел покорява някой град по време на вой-
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В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА НА ЕДИН КНЯЗ
ИЗ ПОСЛАНИЕТО НА СВЕТЕЙШИЯ ЦАРИГРАДСКИ  

ПАТРИАРХ ФОТИЙ ДО КНЯЗА НА БЪЛГАРИЯ МИХАИЛ

Едни добрини, пресветли и обични наш сине, малка и 
временна полза принасят на ония, на които те се правят. 
Но истински добрини са ония, които имат свойството да 

правят душата по-добра, като я очистват от заблуждения и 
страсти и я озаряват със сиянието и блясъка на добродетели-
те и на истината; защото те принасят на душата, която е нещо 
безсмъртно и богоподобно, големи и безсмъртни придобив-
ки и неотемлимото и небесно богатство.
Вродено е у човеците съзнанието, че трябва искрено да оби-
чат Бога и да му служат, а подобните си да обичат и любят 
като себе си. Но понеже волята не се съпътства от съзнание-
то, затова стана нужда всеобщото мнение да се предписва 
като повеление и закон. Но всичко това трябва да се пази с 
всички сили от всеки човек, управител и управляван, стар и 
млад, богат и беден. Защото природата на всички е еднаква, 
общи са и повеленията, та е необходимо всички да ги пазят 
прилежно.
Слухът и езикът да бъдат чисти от всяко сквернословие. За-
щото това, което човек слуша с удоволствие, той не се сраму-
ва и да го каже. А говори ли нещо, без да се срамува, това е 
голямо доказателство, че той няма да се засрами и да го из-

върши. Изобщо пази се да не ти се изплъзне езикът, защото 
много пъти като извърши грешка с някоя много къса дума, 
той причинява голяма вреда и излага самият живот на човека 
в опасност.
Дръж ушите си отворени за ония, които са онеправдани, а за-
творени за доносите и убедителните наглед доводи и на ония, 
които онеправдават.
Отвръщай се от злоречиви и клеветнически устни. Защото 
много пъти една само дума на клеветник е подлудявала деца 
срещу бащи, бащи срещу деца, разкъсвала е съпружески жи-
вот и повдигала роднини едни срещу други и —  какво каз-
вам —  цели градове и домове е сривала.
Като оградиш така себе си с приятелство, бъди неумолим към 
ония, които пакостят на другите и на обществото, а много 
състрадателен към тия, които прегрешават към тебе.
Колкото човек превъзходства по власт, толкова е длъжен да 
бъде пръв и по добродетел. Който върши противното, пра-
ви три неща много лоши: себе си погубва, подбужда към зло 
ония, които го наблюдават, и кара да хулят Бога, че на такъв 
човек е дал толкова голяма власт. Затова всеки човек трябва 
да отбягва от злото, но най-много тия, които имат власт.

на, той влиза в града и взема най-красивите и ценни пред-
мети в него. И така те стават негова собственост. По същия 
начин, след като победил дявола, Христос взел човека, за 
когото се сражавал в битката, и го въвел при Бог Отец като 
скъпоценен трофей.
Поради това този, който пребивава в смирение, поразява дя-
вола. Знаете ли защо ние —  и аз преди всички- биваме сразя-
вани от дявола? Това е защото притежаваме себичност. На-
шата себичност позволява на дявола да ни съкрушава със зли 
помисли, страсти и слабости.
Ние не сме облечени в божественото наметало, така че да 
прогоним дявола от нас. Нямаме Божественият огън (т. е. ис-
тинското смирение) в нашата душа и сърце и така дяволът 
идва при нас със своите отровни нокти и отвратително при-
съствие и преобръща всичко наопаки.
Христос дойде на земята, за да ни спаси; да ни даде лекарство-
то, което да ни излекува; да ни снабди с оръжията на светлина-
та, така че да се изправим срещу врага и да го поразим, преди 
той да ни е убил. Имаме всички необходими оръжия в ръцете 
си. Едно от тях е молитвата, друго са сълзите, както и смире-
нието. Любовта, четенето на Свещеното Писание, вземането на 
Свето Причастие, ходенето на Църква също са част от тях.
Вижте само колко много оръжия имаме! Нима не можем да 
се защитим? Нима нямаме бдителност? Не е ли тя едно пре-
красно оръжие срещу всеки зъл помисъл? Като внимателно и 
прилежно следим вътрешното си състояние, за да предотвра-
тим възникването на заразата и да предотвратим навлизане-
то на врага, ние можем да го сразим с оръжието на молитвата 
и да запазим Божия мир в себе си.
Бог остава неизменен във висините. Той сътворил десетки 
хиляди галактики само със Своето Слово. Всичко Му принад-
лежи и за Бога няма нищо невъзможно.
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5 ФЕВРуАРИ  
† Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение 
на Митаря и Фарисея.  
Св. мчца Агатия (Добра). Гл. 8, утр. 
ев. 11, ап. 2 Тим. 3:10–15 (с. 299), 
лит. ев. Лк 18:10–14 (Тип. с. 414)

6 ФЕВРуАРИ  
Преп. Вукол, еп. Смирненски.  
Преп. Варсануфий Велики. Св. Йоан пророк. 
Св. Фотий, патр. Константинополски.  
Св. мчци Доротея и Калиста (Тип. с. 216)

7 ФЕВРуАРИ  
Преп. Партений, еп. Лампсакийски.  
Преп. Лука Еладски

8 ФЕВРуАРИ  
Св. вмчк Теодор Стратилат.  
Св. прор. Захария Сърповидец  
(Блажи се) (Тип. с. 415, забележката)

9 ФЕВРуАРИ  
Св. мчк Никифор  
(Отдание на Сретение Господне) (Тип. с. 216)

10 ФЕВРуАРИ  
❈ Св. свщмчк Харалампий Чудотворец.  
Св. мчца Валентина (Тип. с. 219) 
(Блажи се) (Тип. с. 415, заб.)

11 ФЕВРуАРИ  
❈ Св. свщмчк Власий, еп. Севастийски.  
Св. мчк Георги Софийски, Нови (Тип. с. 224)

Често ни се струва, че всич-
ки святи и мъдри хора са 
живели някога много от-

давна, в най-далечни и неве-
доми времена. Но всъщност 
е съвсем иначе: светиите са 
винаги до нас, и за тях няма 
нито време, нито разстояние. 
Те са близко, изпълнени с лю-
бов и постоянно се грижат за 
нас с молитва и помощ. Някои 
от тях са ни оставили своите 
притчи и наставления.

Преподобният Амвросий е руски светец. По-голямата част от 
живота си той прекарва в манастира Оптина Пустиня. От раз-
лични краища на страната при него за помощ, съвет и изцеление 
са се стичали прости селяни, търговци и знатни господа. Всеки 
ден, от ранни зори пред неговата барачка се струпвали хора, а 
отец Амвросий не оставял никого без ободрение и утешение.
За да разбираме великата сила на молитвата и да не се леним да 
се молим, отец Амвросий разказвал тази история:
Имало едно време един човек, който много обичал Бога. И зато-
ва във всичко се стараел да постъпва така, че да Му угоди. Той 
чувствал, че сам, без Божията помощ, нищо не може да направи, 
и постоянно произнасял Иисусовата молитва: „Господи, Иисусе 
Христе, Сине Божий, помилуй мене, грешния!“ Той живеел сам 
със своя учен говорещ скорец. Разбира се, самият скорец не мо-
жел да води разговор, но умеел да подражава на онова, което 
чувал. По цели дни скорецът наблюдавал от клетката си Божия 
свят и запомнил молитвата, която повтарял стопанина му.
И ето, че през един слънчев ден, клетката се оказала отворена 
и на скореца така му се приискало да полети на воля, да раз-
твори криле и да се покаже на слънчице! Скокнал от клетката, 
кацнал на масата, от масата —  на перваза, от перваза —  навън, 
на свобода.
Но едва набрал височина, незнайно откъде, към него се спуснал 
хищен ястреб. Като стрела полетял към скореца. Още малко и 
щял да го настигне! В този момент скорецът така се изплашил, 
че извикал онова, което често чувал от своя стопанин: „Господи, 
Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, грешния!“
И изведнъж ястребът отскочил на страна като опарен от огън и 
отлетял незнайно къде.
Виждате ли силата на молитвата? Птицата не разбирала какво 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •    

СИЛАТА НА МОЛИТВАТА
(ПРИТЧА)

При все това, Той слязъл на земята, заради човешкото спа-
сение, за да му покаже, че Той не е Владетел, а състрадаващ 
Баща, Който прощава и наистина обича човека. Ако не го 

обичаше, не би пожертвал Себе си заради него.
Откъс от „Изкуството на спасението“,  

изд. Св. Обител на св. Нектарий, Роскоу, Ню Йорк

говори, но и така молитвата я спасила от беда!
Автор: Марина Альошина; Илюстрации: Яна Хорева

Превод от руски: Йоанна Калешева,  
сп. „Камбанка“ 2/2016

• ЕНОРИЙСКИ НОВИНИ •

ПОСРЕЩАНЕ НА СВЕТИ МОЩИ

Столичен храм получи в дар мощи на едни от най-почита-
ните светци —  светите Три светители —  св. Василий Ве-
лики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст - беле-

жити защитници и проповедници на православната църква.
На 29 януари в храм „Св. св. Кирил и Методий“, който се на-
мира на ул. „Г. Вашингтон“ № 47 —  Женския пазар, тържест-
вено посрещна частици от мощите на тримата велики светци, 
като дарение от Балканското атонско сдружение (БАС).

Всенощно бдение с поклонение на св.мощи и празнична Све-
та литургия отбелязаха храмовия празника в чест на Три све-
тители.
Св. мощи ще останат в храм „Св. св. Кирил и Методий“ за веч-
но съхранение, молитвено поклонение, духовно укрепление 
и спасение на духовенство, църковнослужители и миряни.

Източник: „Официален сайт  
на Св. Синод на БПЦ- Българска патриаршия“


