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† НЕДЕЛЯ 17 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР 
ВЪЗДВИЖЕНИЕ—НА БЛУДНИЯ СИН

И още каза: един човек имаше двама сина; и по-мла-
дият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, 
който ми се пада от имота. И бащата им раздели 

имота. 
Не след много дни, младият син, като събра всичко, 
отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като 
живееше разпътно.
А след като той разпиля всичко, настана голям глад 
в оная страна, и той из-
падна в нужда; и отиде 
та се пристави у едно-
го от жителите на оная 
страна, а тоя го прати 
по земите си да пасе 
свини; и той бе петимен 
да напълни корема си 
с рожкове, що свините 
ядяха, но никой не му 
даваше.
А като дойде в себе си, 
рече: колко наемници 
у баща ми имат в из-
обилие хляб, пък аз от 
глад умирам! Ще стана 
и ще отида при баща си 
и ще му река: татко, съ-
греших против небето и 
пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой 
син; направи ме като един от наемниците си.
И стана, та отиде при баща си. И когато беше още да-
леч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, 
хвърли се на шията му и го обцелува.
А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред 
тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син.

А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата 
премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му 
и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното 
теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мър-
тъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха 
да се веселят.
А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като 
наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного 

от слугите, попита: що е 
това?
Той му рече: брат ти си 
дойде, и баща ти закла 
угоеното теле, защото 
го прие здрав. Той се 
разсърди, и не искаше 
да влезе. А баща му 
излезе и го канеше.
Но той отговори на 
баща си и рече: ето, 
аз толкова години ти 
служа, и ни веднъж 
твоя заповед не прес-
тъпих; и мене никога 
дори козле не си дал, 
за да се повеселя с 
приятелите си; а като 
дойде тоя ти син, кой-

то прахоса имота ти с блудници, за него ти закла 
угоеното теле.
А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое 
е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим 
затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен 
беше, и се намери. 

(Лука 15:11–32)
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В 15 глава на Евангелието си св. Лука съчетава три прит-
чи —  притчата за загубената овца, притчата за загубената 
драхма и притчата за блудния син. Тонът не е песимисти-

чен, а оптимистичен, защото общият рефрен на трите текста е 
„загубен, но намерен“. Докато първата и втората притча не са 
разграничени, фразата „И още каза“ (ст. 12) разделя третата 
от тях. Първите две притчи се подчиняват на трислойна струк-
тура —  първо, изгубване и намиране на нещо; второ, събиране 
на близки и приятели за отпразнуване на находката; трето, по-
ука от Христос за приложението на притчата в живота на обик-
новените хора —  грешниците, каквито сме всички ние.
Същата структура се открива и в третата притча. И тук има 
загубен „обект“ —  неразумният син. Въпреки че баща му не 

тръгва да го търси и връща у дома, както пастирят —  овцата, а 
жената —  драхмата, той отдавна го очаква, бърза да го посрещ-
не и е щастлив да го види отново. Но между първите две и тре-
тата притча има и разлики. В двете са включени по три дейст-
ващи фигури —  пастир, овца, приятели; жена, монета, приятел-
ки. В третата те са четири —  блуден син, баща, слуги, по-стар 
син. Намусеното изказване на старшия син противоречи на 
радостното чувство, което изпълва трите притчи. Също е зна-
менателно, че в третата притча липсва допълнението на Хрис-
тос за радост на небесата (ст. 7) или радост пред ангелите Бо-
жии (ст. 10).Изглежда, че образът на по-стария син е въведен 
нарочно от Спасителя. С него Той вероятно визира фарисеите 
и книжниците, които неведнъж възразяват срещу Неговите 
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За преподобни Роман Търновски имаме оскъдни сведения 
в житието на неговия учител. Този последният бил вече 
в манастира на св. Григорий Синаит —  Парория („пригра-

ничен“ —  на границата между България и Византия). И понеже 
там върлували много разбойници, игуменът изпратил веднъж 
и дваж Теодосия при българския цар Иван Александър, с кого-
то се познавал отдавна, да го моли за неговата царска помощ.
Когато втори път Теодосий дошъл от Парория в Търново, при 
него се явил Роман, който бил от знатен славен род. Роман 
отдавна питаел към Теодосия голяма обич и бил привързан 
към него с безкрайна сърдечна преданост. Бил вече облечен в 
монашески образ, но много скърбял, загдето нямал истински 
наставник по Божия път. Когато узнал за присъствието на Те-
одосий в Търново, Роман скоро дошъл при него, паднал в но-
зете му с голяма почит, припомнил му за тяхната отдавнашна 
взаимна обич и рекъл: „Ако ме оставиш така, то ще чуеш, 
че или съм се заклал или съм се хвърлил от високите тър-
новски скали в някоя пропаст! Защото както еленът се 
стреми към водни извори, така моята душа желае да се 
наслаждава на твоите молитви и винаги заедно с тебе 
да пребъдва!“
Теодосий се съгласил да го вземе със себе си и да го доведе при 
блажения Григорий Синаит, който го приел сърдечно и го при-
числил към своето братство. Там Роман покорно изпълнявал 

възлаганите му послушания и прекарал доста време, докато 
игуменът го изпратил по манастирски дела —  изглежда —  пак 
при българския цар.
В негово отсъствие великият Григорий Синаит починал, а след 
неговата смърт Теодосий не намирал смисъл да остава повече 
в Парория. Затова той отишъл в Сливенската планина, гдето по 
онова време се намирал Роман. Заедно с него Теодосий посетил 
полуостров Света Гора Атонска.
Поради тогавашното голямо размирие на Балканския полуос-
тров и след някои преходи от място на място, най-после двама-
та монаси си избрали за местожителство Кефаларево (сега Ки-
лифарево) и си построили там манастир, защото околността 
на столицата била добре охранявана срещу разбойнически и 
турски нашествия. Тук св. Теодосий развил своята просветна 
и духовна дейност, в която св. Роман бил един от първите му 
ученици и сътрудници.
Когато обстоятелствата наложили в България да се брани чис-
тотата на православието от еретическа проповед и трябвало да 
бъдат спечелени царят, царицата и патриархът, за да свикат в 
столицата църковнонароден събор, тогава св. Теодосий, заедно 
с единомисления свой сподвижник Роман, се явява и спечелва 
за целта тия първенци на тогавашна България. А когато през 
есента на 1363 г. —  малко преди смъртта си —  заминава за Ца-
риград с четирима свои ученици, св. Теодосий оставя Романа 

контакти с „грешниците“. По-старият син не се противопос-
тавя на връщането на брат си и няма нищо против покаяние-
то му. Причината, която го вбесява и го кара да се откаже от 
празнуването, е друга. Онзи, който прахосва парите на баща 
си е посрещнат с радост и ликуване; другият, който всеки ден 
„тегли каиша“ и върши голяма част от работата в имението, 
изобщо не е забелязан. Единият получава угоено теле, а за дру-
гия няма и заклано козле. Кой е по-ценен —  рошавият, мръсен 
и мързелив бродяга или трудолюбивият, усърден и послушен 
наследник? Възмущението на по-стария син обезсмисля и про-
тиворечи на липсващата добавка за „радостта на небето“.
Идва ред на бащата, който трябва да обясни своята „неспра-
ведливост“. От една страна той моли по-възрастния син да 
разбере покаянието на брат си, а от друга му доказва с как-
во той е благословен много повече от него. Думите „мъртъв 
беше и оживя, изгубен беше и се намери“ (ст. 32) мотивират 
и оправдават ликуването на бащата. Но бащата също осъзна-
ва справедливостта на възражението на по-стария син. Той му 
отговаря с един израз, който е уникален при характеризиране 
на отношенията между Бога и човека: „Чедо, ти си винаги с 
мене и всичко мое е твое“ (ст. 31). Обръщението „teknon“ 
(чедо, дете) изразява най-съкровените чувства, които бащата 
изпитва към сина си. Пребъдването винаги с любящия баща 
е основание за радост и доволство, които отсъствалият дълго 
блуден син не познава. Думите „всичко мое е твое“ обезсмис-
лят жалбите на по-стария син, на когото принадлежи цялото 
имущество на бащата. За блудния син пиршеството е момент 
на радост, но не и на доживотно щастие. Радостта на по-стария 
син съществува преди бягството на другия и продължава след 
неговото връщане. Тя е блаженството на постоянното общение 
с неговия баща. Непоправимата трагедия на блудния син е, че 
за известно време той се отчуждава от любовта на бащата и 
подкрепата на брата. Щом свърши угощението и животът про-
дължи отново, възрастният син винаги ще изпитва радостта от 

присъствието и общението с отца —  много повече, отколкото 
другия. Именно благодарение на трагичната постъпка на дру-
гия по-старият син осъзнава ползата от своята преданост.
А как реагират фарисеите и книжниците, към които са отпра-
вени тези три притчи? Те не се противопоставят по принцип 
срещу покаянието на грешниците, към които естествено не 
причисляват себе си, и конкретно те не се обявяват срещу връ-
щането на блудния син. За тях подчинението на повелите на 
Закона е смисъл на целия им живот. Тяхното обвинение към 
Христос „Той приема грешници и яде с тях“ (ст.  2) опис-
ва действия, които са подобни на тези на бащата от притчата. 
Но по този начин Христос търси общението на грешниците и 
предизвиква покаянието им, а не празнува тяхното обръща-
не. Прави впечатление, че притчата за блудния син има не-
завършен край. Ние не знаем как реагира по-старият син на 
обяснението на баща му —  дали се съгласява накрая с него и се 
включва в празнуването или продължава да мърмори и да се 
противопоставя.
С тази притча св. Лука подчертава, че Бог не отхвърля съзна-
телно търсеното благочестие на фарисеите и книжниците, а го 
цени дори повече от импулсивното покаяние на очевидните 
грешници и митари. Такова следва да бъде и нашето поведе-
ние в църквата. Ние не трябва да гледаме снизходително нито 
на старите жени, които изпълват нашите храмове и не са за-
вършили богословие, нито на амнистираните престъпници, 
кръстени в затвора, и бившите рапъри, увлечени временно от 
контракултурата, които търсят новото си „аз“ в православие-
то. Трябва да приемаме и едните, и другите като равни на себе 
си и дори като хора, които понякога могат да внесат свеж и нес-
тандартен полъх в често застоялия въздух на нашите енории. 
Важното е всички да достигнем до спасение, а дали сме дошли 
в 1-я или 23-я час, за вечния Бог няма никакво значение.

Автор: архимандрит доц. Павел Стефанов
Източник: www.globalorthodoxy.com
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Според известното кратко житие на Константин Фило-
соф, наречен в монашеството Кирил, произхождал от 
знатни родители Лъв и Мария, солунски славяни. 

Високото положение на бащата и богатите дарова-
ния на момчето отворили вратите на знамени-
тата Магнаурска школа в Цариград, където 
Константин учил заедно с децата на визан-
тийските царе и боляри под ръководството 
на известни учители и на учения Фотий, 
бъдещия цариградски патриарх.
Завършил образованието си с прозвището 
Философ, той бил назначен за патриарше-
ски библиотекар и преподавател по фило-
софия. На него били възлагани и разни по-
ръчения от обществен характер. Отегчен 
от суетата на тоя свят, Константин избягал 
тайно в манастира на малоазийския Олимп 
при своя брат Методий, където именно из-
вършил в пост и молитва приснопаметното 
си дело —  да създаде славянска азбука и да 
преведе свещените книги на Православна-
та църква на езика на солунските българи. 
Облечен в такова всеоръжие, той с брата си 
бил изпратен от византийския император 
Михаил ІІІ в славянските страни Моравия и Панония, за да 
спечели за християнството тамошните славяни чрез бащи-

ния им език. Но чувствително били засегнати интересите на 
местното германо–латинско духовенство. То било враждеб-

но настроено към славянския език и започнало борба 
против тях.

На двамата братя —  славянски просветители се 
наложило да се отправят в Рим и да защитят 

своето дело от враговете пред самия римски 
папа.
В Рим Константин Философ тежко заболял; 
бил постриган в монашество с името Ки-
рил и подир 50 дни починал на 14 февруари 
869 година. Сам папа Адриан извършил по-
гребението му в църквата „Св. Климент 
Римски“.
Житието на св. Кирил било написано от 
св. Климент Охридски при непосредствено 
сътрудничество на св. Методий, Моравски 
архиепископ, брат на св. Кирил.
Службата му е много древна. Тя се е запа-
зила до нас в 12 ръкописа, най-старите от 
които са от ХІ век.

© Жития на светиите.  
Синодално издателство,  

София, 1991 година,  
под редакцията на Партений, епископ Левкийски  

и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПОРИЦАНИЕТО И ОСЪЖДАНЕТО

Едно е да се злослови или порицава, друго е да се осъжда, 
друго е да се презира. Да порицаваш, значи да кажеш за 
някого: този излъга, разгневи се, падна в блуд, или напра-
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ЗА ТЪРПЕНИЕТО

Един монах имал любовта на петима от старците в мана-
стира, но един не го харесвал и се стараел да го оскър-
бява по различни начини. Монахът изгубил търпение и 

като оставил обителта, се отдалечил в друга. Там осем души 
се отнасяли към него с любов, но двама го ненавиждали. Той 
напуснал и отишъл в трети манастир, но там само седем от 
братята проявявали някакво благоразположение към него, а 
петима се отнасяли с голямо неудоволствие. Монахът отново 
решил да търси ново убежище.
По пътя той размислял за своето нещастие и се ужасявал при 
мисълта, че навсякъде може да му се случи същото. Той тър-
сел начин как да се спре и да заживее на едно място и след 
дълги размишления намерил… Това се оказало търпението! 
Зарадван от щастливата мисъл, той взел един лист и написал: 
ТЪРПИ! След това влязъл в първия манастир, който срещнал.
Тук нерядко се случвало на добрия старец да понася досадата 

не само на един или двама, но понякога и на всички братя. 
Въпреки това поради дадения на Бога обет той не искал да 
го нарушава, никога не се изкушавал, дори и в мислите си да 
променя последното си местопребиваване. Когато се случело 
някой много силно да го огорчи, той само изваждал от пояса 
си хартийката и прочитал: ТЪРПИ В ИМЕТО НА ИИСУСА, 
СИНА БОЖИЙ, след което се успокоявал. По този начин до-
бродетелният старец прекарал спокойно целия си живот.
Който иска да живее спокойно в обществото, сред хората, 
трябва с равнодушие да посреща всички неприятности, кои-
то ще му бъдат причинявани. Без тази много необходима 
добродетел човек ще променя място след място и целия му 
живот ще бъде подобен на вихър.

Автор: протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“

ви нещо от този род. Ето този е злословил по адрес на своя съб-
рат, тоест изказал се е пристрастно относно неговото съгреше-
ние. А да осъждаш, означава да кажеш: този е лъжец, гневлив 

за свой заместник в игуменството на новия си манастир в мест-
ността „Устие“, още по-близко до столицата откъм Дебелец.
Още това обстоятелство, че св. Роман бил толкова близък съ-
трудник на св. Теодосий Търновски, ясно свидетелства, че той 
се отличавал със същите качества на подвига и благодатната 

светост, с каквито е прославен неговият любим учител, макар 
да не разполагаме с по-подробни житейни данни за него.
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12 фЕВРУАРИ  
† Неделя 17 след Неделя подир Въздвижение  
— на Блудния син.  
Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски.  
Св. Антоний, патр. Константинополски. Гл. 1, 
утр. ев. 1, ап. 1 Кор. 6:12–20 (с. 308), 
лит. ев. Лк 15:11–32 (Тип. с. 416)

13 фЕВРУАРИ  
Преп. Мартиниан. Св. Евлогий, 
архиеп. Александрийски.  
Преп. Зоя (Живка) и фотина (Светла)

14 фЕВРУАРИ  
❈ Успение на св. Кирил Славянобългарски. 
Преп. Авксентий (Тип. с. 225)

15 фЕВРУАРИ  
Св. ап. Онисим.  
Преп. Евсевий, пустинник Сирийски

16 фЕВРУАРИ  
Св. мчци Памфил и Порфирий.  
Св. флавиан, архиеп. Цариградски

17 фЕВРУАРИ  
Св. вмчк Теодор Тирон.  
Преп. Роман Търновски

18 фЕВРУАРИ  
Св. Лъв, папа Римски. Св. Агапит Изповедник, 
еп. Синадски (Задушница) (Тип. с. 417)

Таня не можеше да 
заспи. Омръзна ѝ 
да разглежда та-

вана. Одеялото, сякаш 
нарочно, непрекъснато 
се свличаше. Даже лю-
бимата ѝ възглавница 
боцкаше.
Обърна са на дясната си 
страна, после на лявата. 
„Изтърках си стра-
ничките“, —  помисли 
си тя и после си спомни 
онази грамадна двой-
ка, която се мъдреше в 
бележника, точно под 
шестицата по литера-
тура. „Не съм лъгала 
мама, —  разсъждаваше 
тя за кой ли път, —  

просто казах за петицата, а за двойката си замълчах… 
Ако мама ме беше попитала, дали не съм получила двой-
ка, и аз ѝ бях казала „не“, то това би било лъжа“. В този мо-
мент възглавницата се впи в бузката ѝ, и Таня я удари с юмрук:
— Ето ти!
Но в края на краищата ѝ стана толкова зле, че спусна крака от 
леглото, тръгна боса към спалнята на родителите си, и лекичко 
бутна по рамото спящата си майка:
— Мамо!
— Защо не спиш, Таня? —  майката съвсем не се сърдеше.
— Лошо ми е тук! —  и Таня показа средата на гърдите си.
Майката внимателно погледна дъщеря си и попита:
— Защо ти е лошо?
— Аз не ти казах за двойката, която е под шестицата.
— Ето, че сега ми каза, отивай да спиш.
— А, какво ме болеше ето тук? —  попита Таня, притискайки 
към гърдите си юмручето.
— Там живее съвестта, —  отвърна мама, —  в малка къщичка, 
която се нарича сърце, —  тя не ти е давала да заспиш. А сега 
веднага ще заспиш, ще видиш, —  и майката помилва детето по 
бузката, и го целуна.
Таня мина половината коридор скачайки на лявото си краче, 
а другата половина —  скачайки на дясното си краче, скочи в 
мекото легло, прегърна любимата си възглавница и се гушна в 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •    

МАЛКА КЪЩИЧКА ЗА СЪВЕСТТА
(ПРИКАЗКА)

нея. После от радост сви коленца към коремчето и се усмихна 
с най-радостната усмивка на света —  от едното до другото ухо.
Така, усмихвайки се, Таня заспа.

Автор: Марина Альошина; Илюстрации: Яна Хорева
Превод от руски: Йоанна Калешева,  

сп. „Камбанка“ 2/2016

и блудник.
Така осъждаш самото разположение на душата му, произна-
сяйки присъда над целия му живот, казвайки, че той е такъв и 
такъв и осъждайки го, а това е тежък грях. Защото едно е да ка-
жеш: „той се разгневи“, а друго е да кажеш: „той е гневлив“ 
и както казах, да произнесеш по този начин присъда над целия 
му живот. А грехът на осъждането е толкова по-тежък от всеки 
друг грях, че Самият Христос е казал: „Лицемерецо, извади 
първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да 
извадиш сламката от окото на брата си“ (Лк. 6:42) и гре-
ха на ближния уподобил на сламка, а осъждането —  на греда. 
Така и толкова осъждането превъзхожда всеки грях.
И фарисеят от притчата, когато се молел и благодарял на Бога 

за своите добродетели, не лъжел и казвал истината, и не за това 
бил осъден, защото ние трябва да благодарим на Бога, когато 
сме успели да извършим нещо добро, защото Той ни е помогнал 
и ни е съдействал в това. Фарисеят не бил осъден за това, както 
казах. Не бил осъден, задето благодарил на Бога, изреждайки 
своите добродетели и не бил осъден за това, че казал: не съм 
като другите човеци, но когато се обърнал към митаря и казал: 
или като тоя митар, тогава попаднал под осъждане, защото 
осъдил самия човек, самото разположение на душата му и ка-
зано накратко, целия негов живот. Затова и митарят „отиде у 
дома си оправдан повече, отколкото оня“ (Лк. 18:11).

Автор: Авва Дорофей 
„Душеполезные поучения и послания. Поучение 

шестое: О том, чтобы не судить ближнего“


