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В онова време Иисус 
дигна очи към небе-
то и рече: Отче! дой-

де часът: прослави Сина 
Си, за да Те прослави и 
Син Ти, според както си 
Му дал власт над всяка 
плът, та чрез всичко, що 
си Му дал, да даде тям 
живот вечен. А вечен 
живот е това, да позна-
ват Тебе, Едного Истин-
наго Бога, и пратения от 
Тебе Иисуса Христа; Аз 
Те прославих на земята, 
свърших делото, що Ми бе 
дал да изпълня. И сега 
прослави Ме Ти, Отче, у 
Тебе Самия със славата, 
що имах у Тебе преди 
свят да бъде. Явих Твое-
то име на човеците, кои-
то си Ми дал от света; 
те бяха Твои, и Ти Ми ги 
даде, и спазиха Твоето 

ТРОПАР НА ПАСХА ГОСПОДНЯ 

Христос възкръсна от мъртвите, 
със смъртта си смъртта победи 

и на тия, които са в гробовете, дарува живот! 

слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от 
Тебе; защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, 
и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе из-
лязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил. Аз за тях се 

моля; не за цял свят се 
моля, а за тях, които си 
Ми дал, защото са Твои. 
И всичко Мое е Твое, и 
Твоето Мое, и се просла-
вих в тях. Не съм вече в 
света, но те са в света, 
а Аз ида при Тебе, Отче 
Светий! Опази ги в Твое-
то име, тях, които си Ми 
дал, за да бъдат едно, 
както сме и Ние. Когато 
бях с тях на света, Аз ги 
пазех в Твоето име; ония, 
които си Ми дал, опазих, 
и никой от тях не погина, 
освен погибелния син, за 
да се сбъдне Писанието. 
А сега ида при Тебе и 
казвам това в света, за 
да имат в себе си Моята 
радост пълна. 

(Иоан 17:1–13)
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СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА ОТЦИТЕ ОТ ПЪРВИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Братя и сестри!
Изучаването на миналото на Светата Православна Църк-
ва ни утешава и ни носи поуки. Когато ни поваля униние, 

когато ни връхлита отчаяние вследствие на обкръжаващото 
ни неверие —  ние си спомняме как свети Григорий Богослов 
възкликвал: „Погинала е вярата в Бога, погинала е у хората.“ 
А нали тогава е било времето, когато бил жив св. Василий Ве-
лики, когато навлизал в църковния живот св. Иоан Златоуст, 
когато току-що бил починал св. Атанасий Велики и била още 
свежа паметта за Отците от Първия Вселенски събор в Никея.
Когато ни смущават ереси и разколи, ние си спомняме какви 
сътресения е преживявала в древността Светата Църква от 
лъжеучения. Как тържествували лъжеучителите. Нали в края 

на четвърти век, във времето на победата на арианите, в Кон-
стантинопол останала вярна на Православието само една до-
машна църква! А как се разправяли еретиците с враговете си! 
Достатъчно е да си спомним Константинополския архиепис-
коп св. Павел Изповедник, удушен по време на богослужение 
със собствения му омофор. И след такова тържество на неве-
рие и ереси Църквата проживяла още седемнадесет века. Стои 
непоколебимо и ще стои во веки веков.
Оттук и поуката за нас: не биха били страшни за нас изпитани-
ята, ако вярата ни е крепка, ако имаме готовност за изповедни-
чество на тази вяра.
Историята на Вселенските събори е поучителна за нас още в 
това отношение, че тя свидетелства за голямата ревност, която 
проявявали древните християни и техните пастири за запаз-
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ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ СОФРОНИЙ БЪЛГАРСКИ (СОФИЙСКИ)
28 мАЙ

Енорийският свещеник на село Пенкьовци (Софийско) 
Стефан избягал в София със жена си поради турско на-
силие, отгдето после избягал чак във Влашко при великия 

влашки войвода Радул. Там жена му починала и той приел мо-
нашество с името Софроний.
Подир смъртта пък на войводата Радул той се завърнал отсам 
Дунава в родината си и се поселил в един манастир край Русе 
(вероятно пещерният манастир на св. Йоаким І, патриарх 
търновски и преподобни димитрий бесарабовски), гдето се 
подвизавал с пост, молитва, труд и милостиня. Дяволът не из-
търпял неговите монашески подвизи и настроил против него 
един манастирски слуга, който го ударил с брадва по главата и 

така го лишил от живот.
Три години по-късно Софроний се явил на живеещите в мана-
стира, които изпълнили неговото внушение, разкопали гроба 
му и намерили мощите му нетленни и благоуханни. Те ги по-
ставили в ковчег за всеобщо поклонение.
Вероятно преподобни Софроний живял през втората полови-
на на ХV век и началото на ХVІ век, към второто десетилетие 
на който трябва да е пострадал. Тия сведения за него ни съоб-
щава българският книжовник поп Пею, автор на житието на 
св. Георги, който пострадал през 1515 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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ЗАЩО БОГ ЗАПРЕТЯВА МАГИИТЕ?

Бог заповядва във [книга] „Второзаконие“ да не се намери 
сред евреите такъв, който да се занимава с гадаене или при-
пявания, или да наблюдава внимателно крясъците или ле-

тежа на птиците, или да прекарва над огън децата си, смятайки 
като че ли, че с огъня ще ги очисти, или да върши други такива 
неща; „не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина 
си или дъщеря си през огън, прорицател, гадател, вражач, ма-
гьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито 
който пита мъртви“ (втор. 18:10–11).

В книга „Левит“ пък [Той] заповядва същите неща и прибавя 
не само никой да не прави такива магии, а също нито да мина-
ва близо край ония, които ги вършат, за да не бъде осквернен 
от тях: „Не врачувайте и не гадайте“ (левит 19:26), и пак: „Не 
се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци и при ма-
гьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят“ (18:31). 
А защо забранява това? Първо защото и тези работи, и ония, 
които се занимават с тях са отвратителни и нечисти пред Бога, и 
заради тях Бог ще ги изтреби от лицето на земята, защото Сам 

ване истините на вярата и църковното предание от всяко про-
изволно изменение. Те мъжествено противостояли на силните 
на този свят, нерядко покровителствуващи еретиците и били 
готови да претърпят всякакви изпитания заради целостта и 
чистота на Православието. Пред лицето на такива ревнители 
на Христовата истина, трябва да се посрами равнодушието 
към вярата на днешните християни, проповядващи безразли-
чие в изповядването на вярата. „Нека всеки вярва, както си 
иска —  провъзгласяват съвременните волнодумци, —  не стесня-
вайте свободата на съвестта“. Но към какво може да дове-
де тази разюзданост в религиозното изповядване? Към нищо 
друго, освен към пагубно разединение на християните във 
вярата и любовта. Това ли е желал нашият Спасител Господ 
Иисус Христос, Който в Своята първосвещеническа молитва 
преди кръстните страдания със сълзи се молил събраното от 
Него стадо да не се разпръсне при предстоящите гонения и по-
явата в средата на християнското общество на еретици: „Отче 
Светий! Опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да 
бъдат едно, както сме и Ние“ (иоан 17:11).
Имало е време, когато единението в християнското общество 
било твърдо и ненарушимо. Както разказва книга Деяния на 
светите апостоли, „множеството повярвали имаха едно сър-
це и една душа“ (деян.4:32). Но не продължили дълго мирът 
и единодушието в християнската Църква. Още в апостолско 
време започнали да възникват ереси и разколи. Св. Иоан Бо-
гослов известявал на верните, че „в света влязоха много пре-
лъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в 
плът“ (2ин. 1:7). Св.ап. Петър предрекъл на верните, че меж-
ду тях ще „има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси 
и мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях 
пътят на истината ще бъде похулен“ (2 Петр.2:1,2).
Но така както всяко зло, по Божие допущение неизбежно в све-

та, десницата на Всевишния направлява към добро, ние тряб-
ва твърдо да вярваме, че и злото на религиозните разделения 
не без цел се допуска от Бога. Св.ап. Павел казва: „трябва да 
има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между 
вас“ (1кор. 11:19). Ние не трябва да падаме духом пред лице-
то на случващите се в света изкушения и съблазни от страна 
на лъжеучителите, заплашващи да ни отделят от единството на 
изповядване на православната вяра, но мъжествено да отблъск-
ваме всяко еретическо празно мъдруване. За нас трябва да бъде 
несъмнено, че който говори противното на вероопределенията 
на Вселенските събори, той очевидно, провъзгласява ерес, и ако 
такъв не се вразумява от словото на истината, съхраняваща се 
в Православната Църква, то от него, като еретик, всеки правос-
лавен християнин, по заповедта на апостола, трябва да страни 
(тит. 3:10). Да страни не само със сърце, но и със слух, тъй като 
хитрите и отровни речи на лъжеучителите и раздорници цър-
ковни по-бързо от всичко могат да отровят душите на слабите 
и неукрепналите във вярата, подкопавайки в тях доверието към 
проповедниците на православието. Днес много противници на 
Христовата истина разпространяват книги, в които ту явно, ту 
под прикритие се проповядват вредни учения. Днешната преса 
изобилства с материали насочени против църковните устано-
вления и свещенослужителите с тайната цел да се подрони до-
верието към църковните учреждения и да се отклонят христия-
ните от единомислие във вярата и любовта.
Всеки християнин трябва се пази от увлечения по проповяд-
ваните в днешно време разрушителни учения. Стойте твърдо 
в Православната Църква и „всичко изпитвайте, о доброто се 
дръжте“ (1сол. 5:21). амин.

Автор: Протойерей Валентин Свенцицки
Превод „Православна младеж“ по „Монастырь в миру“

Източник: www.pravoslavieto.com



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

Бог след това казва тъй: „Защо всеки, който 
върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо 
поради тия гнусотии Господ, Бог твой, ги из-
гонва отпреде ти (ще ги изтреби от лицето 
ти —  по Седемдесетте) „ (втор. 18:12).
Второ, защото всички тия видове магии при-
чиняват както в душата на оня, който се зани-
мава с тях, така и в душата на оня, който отива 
да ги иска от магьосниците най-велик и смър-
тен грях, както свидетелства пророк Самуил, 
изобличавайки царя заради амаликитяните, 
като казва „непокорството е (също такъв 
грях), какъвто е магьосничеството“ (1 Цар. 
15:23).
Трето, защото нито вършителите на магии, 
баения и внимателни наблюдения на птиците 
могат да бъдат полезни с нещо на тези, за кои-
то правят магиите и на които баят, нито тези, 
на които се бае и тези, които правят други ма-
гии, получават някаква полза, но напразно и двете страни се 
трудят, както казва пророк Иезекиил: „Не суетно ли видение ви-
дяхте вие, и не лъжливо ли предвестие изричате“ (13:7)? И мъ-
дрецът Сирах: „Гадание, белези и сънища са суета“ (сир. 34:5). 
И четвърто: магиите водят до служение и покланяне на идолите 
и на демоните толкова много онези, които се занимават с тях, 
колкото и ония, които ги искат.
Поради това общо божествените апостоли, следвайки Стария 
Завет, дават като заповед и законодателство за всички хрис-
тияни, заповядвайки им, да не се занимават с магии или отро-
вителства, или предсказания, или други подобни, като казват: 
„Не омагьосвай, не отравяй“ (книга на заповедите 7, 3 гл.); и 
пак: „Не ставай гадател, понеже (това) води към идолопоклон-
ство… да не бъдеш заклинател или прекарващ сина си през 
огън; не викай и не предсказвай, нито гадай по птиците, нито 
изучавай зли науки, защото и Законът [Моисеев] е отрекъл 
всичко това“ (пак там, 6 гл.). И пак: „Избягвайте езическите 
очиствания, заклинанията, гаданията, прорицанията, огнени-
те очиствания, предсказанията, наблюденията на птиците, 
некромантията, възклицанията“ (пак там, 2, 62 гл.). Но защо 
аз привеждам Бога, пророците и апостолите, които забраняват 
предсказанията, а не казвам едно друго по-голямо нещо за срам 
на християните? Християни, [даже] не Бог, не пророк, не апос-
тол забранява да се правят магии, а един езичник и невярващ чо-
век и не просто човек, но дори и магьосник, и прорицател. Кой 
е той? Онзи ясновидец Валаам, син Веоров, защото той, пока-
нен от Валак, царя на моавитяни, да прокълне и да направи ня-
какво предсказание срещу израилския народ, каза това: „Няма 
магьосничество у Якова, няма чародейство у Израиля“ (числа 
23:23). О, преславни дела! Ясновидецът казва. че не трябва да 
има гадателства! Прорицателят открива, че не трябва да се пра-
вят предсказания. За кои? За рода на Яков, за Израилския начи-

наещ, несъвършен, с детски ум народ: „Няма 
магьосничество у Якова, няма чародейство у 
Израиля“. О, велик позор? О, непоносим срам 
за съвременните християни!
И тъй, къде сте сега вие християните, които 
нагло се занимавате с магия и чародейство? 
Къде сте вие, които като сте болни или имате 
друга нужда и потреба, тичате при евреите и 
арабите, и египтяните, мюсюлманите и друго-
верците и търсите от тях да ви баят и да ви 
дадат талисмани? Бягайте, скрийте се и по-
тулете лицата си от срамотата си и всеки от 
вас, ако има чувство, нека каже онова [слово] 
на Давид: „Срам покрива лицето ми“. Защо? 
Защото ви обижда и говори против вас един 
ясновидец, един езичник, един нечестив Ва-
лаам —  „От гласа на хулителя и клеветника“ 
(числа 23:17). И тъй, убойте се от Бога, Който 

с толкова много заповеди ви забранява да си служите с магии и 
гадания, и от толкова голямата заплаха, която ви отправя —  да 
ви изтреби, ако не престанете с това. Убойте се от божествените 
пророци, които подобно и те ви забраняват такива грешни и су-
етни дела. Убойте се от божествените и свещени апостоли, кои-
то всички общо ви поръчват да не правите викания и предска-
зания, нито да наблюдавате гласовете и летежа на птиците. Но 
ако не се убойте от Бога, ни от пророците Му, нито от апостоли-
те, поне се засрамете от езичника и друговереца Валаам, който 
ви забранява да правите магии и да вярвате в тях. Понеже както 
ниневитяните, които чуха проповедта на Йона и се покаяха, ще 
осъдят нехаещите се грешници, които слушат всеки ден Христа 
и не извършват покаяние, и както Савската царица, която дойде 
от Арабия да чуе мъдростта на Соломон, ще осъди ония, които 
презират и не желаят да чуят небесната мъдрост, на която ни е 
научил Синът Божий, както е казал Господ-. „Ниневийци ще се 
изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха 
от проповедта на Йона, а ето тук има повече от Йона. Южна-
та царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото 
тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето 
тук има повече от Соломона“. (Мат 12:41–42).
Както казвам, ниневийците и Савската царица, така и този га-
дател Валаам ще се изправи в съдния ден, за да осъди христия-
ните, които употребяват магии, за които последните нямат ни-
какво място и сила, след като Синът Божи дойде и стана Човек 
и след като те повярваха в Него: „Няма магьосничество у Якова, 
няма чародейство у Израиля“. Защо? Понеже, казва [Валаам].“ 
Господ, негов Бог, е с него“ (числа 23:21).

Автор: Преп. Никодим Светогорец
Източник: www.predanie.bg
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ВНИМАВАЙ КАК ВЛИЗАШ И КАК ИЗЛИЗАШ ОТ ЦЪРКВА

Всеки път когато искаш да отидеш 
на църква, внимавай върху онова, 
което казва нашата чиста вяра, 

потруди се да го запомниш, да не го 
забравяш, защото влизаш в най-чис-
тата палата на Всевишния. Там, къ-
дето е Неговият престол. Там, където 
отеква непрекъснато ангелската пе-
сен: свят, свят, свят е Господ Саваот!

Внимавай как влизаш и как излизаш! Ако душата ти е чиста 
от лъжи, омраза, вражда и злоба, от нечисти желания, облечи 
проста и смирена дреха, дреха, която подобава на християнин 
(не за показ пред света). И отиди в църквата, със страх Божий, 
със смирение, с любов. Ако така ходиш на църква, да знаеш: ти 
си блажен и преблажен. Още в този живот! А ще бъдеш още 
по-блажен и преблажен във вечния живот.

Написано от: св. Максим Грък 
Превод: Мартин Димитров, Източник: amvon.mk
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28 МАЙ  
† Неделя след Пасха —  на св. Отци от  
Първия вселенски събор. Преп. Никита, 
еп. Халкидонски. Преп. Софроний Българ-
ски. Гл. 6, утр. ев. 10, ап. Деян. 20:16–18 
(с. 50), лит. ев. Ин 17:1–13 (Тип. с. 473)

29 МАЙ  
Св. Александър, патр. Александрийски.  
Мчца Теодосия девица

30 МАЙ  
Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия

31 МАЙ  
Св. ап. Ермий. Св. мчк Ермей

1 юНИ  
Св. мчк юстин Философ.  
Св. мчци юстин и дружината му. Свщмчк Пир

2 юНИ  
Св. Никифор изповедник, патр. Цариградски. 
Прпмчк Еразъм Охридски (Отда-
ние на Възнесение) (Тип. с. 474)

3 юНИ  
Св. мчк. Лукилиан. Св. Маркелин.  
Преп. Атанасий Чудотворец  
(Задушница) (Тип. с. 474)

•  д Е т с к и  с в я т  •

СВЕТИ ЙОАН КРОНЩАДТСКИ
(КОГАТО СВЕТциТЕ БиЛи ДЕцА)

В детството си. св. Йоан 
бил кротък, тих, съсре-
доточен в себе си, за-

мислен и особено отзивчив 
към човешките страдания 
и скърби. През работно 
време той с особена лю-
бов и усърдие помагал на 
родителите си в селскосто-
панската работа, а когато 
оставал свободен, обичал 
да се уединява в селските 
гробища, дето се отдавал на 
размисли, какво ли правят 
душите на умрелите там, в 
тяхното отвъдно царство. 

Обичал, освен това, Йоан и природата, особено тихия лес край 
реката, с любопитство наблюдавал живота на птичките и расте-
нията, и навсякъде виждал премъдрата ръка на Твореца.
Но най-голямо било влечението на малкия Йоан към Божия 
храм, дето неговата душа преживявала чудни настроения. Благо-
честивият му баща, отивайки ежедневно сутрин и вечер в храма, 
винаги вземал със себе си и своя любим малък син. Вяра в Бога, 
пълна преданост на Неговата блага воля, любов към църковните 
служби, дълбоко молитвено настроение, благоговейно слушане 
четенето на Свещеното Писание и житията на светиите —  ето 
средата, в която бил възпитан малкият Йоан.
И тогава още, като 4–5-годишно момченце, той се прочува сред 
своите съселяни със своята чиста детска молитва. Изгуби ли се 
някому конят, той отива при Иванчо с просба да се помоли за 
добичето; случи ли се някаква беда, или някой се разболее —  пак 
отиват при Иванчо.
На 10-годишна възраст малкият Иван постъпил в единственото 
тогава в цялата епархия килийно училище в гр. Архангелск.
„Далеч от родното село и от домашни —  разказва по-късно свете-
цът —  аз останах без всякакво ръководство в учението и трябва-
ше сам да гадая и да си блъскам главата. Съзнавах и чувствах 
своята безпомощност и ревниво гледах на успехите на другарите 
си. И ето, помня го като сега, веднъж беше нощ и всички бяха вече 
заспали. Само на мене не ми се спеше. Аз все тъй нищо не разби-
рах, все тъй едва-едва можех да сричам и то печатно, а от изуче-
ните уроци не помнех почти нищо. Тежка мъка ме налегна. Извед-
нъж паднах на колене и започнах горещо да се моля на Бога, Който 
според думите на апостол Яков, щедро дава на всички всичко. 
Дълго ли съм стоял тъй, не помня, но изведнъж като че ли ме раз-
тресе… Като че ли завеса падна от очите ми, като че ли ми се 
откри разумът. На душата ми стана светло и ясно си спомних 
урока, който учителят ни бе задал през деня. Спомних си дори, 
как той всичко ни разказа едно подир друго. И леко, и радостно 
стана на душата ми. Никога не съм спал тъй сладко, както тази 
нощ. Щом се съмна, скочих от леглото, грабнах книгата, и —  о, 
щастие! —  че мога веднага да го разкажа. В клас учителят ни даде 
задача по аритметика, аз я реших, похвалиха ме. С една дума, за 
кратко време толкова напреднах, че престанах да се чувствам 
последен ученик, а към края на курса станах един от първите.“
Мили приятелю, каква е поуката за теб от този разказ?

Автор: Вера Иринина
Източник: www.verouchenie.com


