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† ПЪРВА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА —  
НА ВСИЧКИ СВЕТИИ

И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, 
ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; 
а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз 

ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен. 

(Мт 10:32–33) 
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СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ СВЕТИИ

Един от френските философи на осемнадесети век, наре-
чени енциклопедисти, изрекъл язвителната фраза: „Хрис-
тиянството се провали“, която веднага била подета и 

станала „крилата“… Какво!? Наистина ли християнството се 
провали!? Разбира се, че не! То е „провалено“ само за тези, кои-
то са подобни на този френски философ; за тези, чиито сърца 
са пълни с гордост, самомнение и самопревъзнасяне… То е 
„провалено“ само за тези, чиито сърца са увлечени в грижа за 
земното. Разбира се, че за тях християнството се е провалило. 
Защото те не станаха християни… За да станеш християнин и 
последваш Христос, да вземеш кръста си и тръгнеш след Него, 
трябва да се отречеш от себе си. Нима те се отрекоха от себе 
си? Разбира се, че не.
Християнството се провали за тези, които въобще не са го 
търсили. Но ако за тези горди, превъзнасящи се люде, хрис-
тиянството е провалено, нима въобще не е успяло!? О, не! То 
напълно успя.
Проповедта Христова, проповедта на Неговите св. апостоли 
проникна чрез мощна, с нищо несравнима струя в сърцата на 
милиони хора и те станаха християни. Не мислете, че винаги е 
било днешното безбожно време… До края на средните векове 
вярата Христова е основата на европейските народи. Народите 
били благочестиви, народите следвали учението на Църквата, 
народите приемали християнските тайнства и се освещавали 
от тях. И имало безчислено множество хора, които били близ-
ки с Бога, станали Божии приятели и дори братя Божии. За 
това колко много били те, за които християнството напълно 
успяло, ни говори св. ап. Иоан Богослов в своето божествено 
Откровение: „Видях, и ето, голямо множество народ, което 
никой не можеше да преброи, —  от всички племена и народи, 
народи и езици; те стояха пред престола и пред Агнеца, об-
лечени в бели одежди и с палмови вейки в ръце… те са, които 
идват от голямата скръб; те опраха дрехите си и ги избелиха 
с кръвта на Агнеца“ (откр.7:9,14)…
Ето виждате ли, безчислено, неизброимо множество облечено 
в бели одежди предстои пред Бога. Това са спасените, това са 
тези, които са дошли от великата скръб; тези които тръгнаха 
след Христос по пътя на страданията, на скръбта, умивайки 
одеждите си в кръвта на Агнеца…
Колко са те, чистите по сърце, колко са и до днес умиващите 
одеянието си в кръвта на Агнеца, и досега търпящи жестоки 
скърби. Те са безчислено, безчислено много… И за тях христи-
янството напълно успя.

Днес ние отбелязваме празника на Всички светии. Защо е 
установен този празник? Канонизираните светии, тези светии, 
чиито имена са внесени в църковните календари, в месецосло-
вите, съвсем не са толкова много. Те са около две и половина 
хиляди. Но Божиите угодници… са неизброимо множество. 
Имената им не са записани в календарите, но са известни Богу. 
Те не са малко и сред нас днес…
Много са тези, за които християнството е победило. Които са 
умити в кръвта на Агнеца. Но как да ги узнаем? Това са скром-
ните, тихи, съвсем незабележими хора, простите духом хора 
(ср. Мат.5:3), преизпълнени с вяра в Христос, изпълнени с 
благочестие. Това са старците и стариците, младежите и де-
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ЗА ЩЕДРИЯ И БОГ Е ЩЕДЪР —  
В ПАМЕТ НА СВЕТИ ТИХОН ЧУДОТВОРЕЦ, ЕП.АМАТУНТСКИ

16 ЮНи

Свети Тихон, по-късно епископ Аматунтски, и велик рев-
нител за Православието, на младини продавал хляб, за-
щото баща му бил хлебар. Тъй като имало състрадател-

но сърце, благочестивото момче често раздавало по няколко 
хляба на бедните безплатно, за което веднъж ядосаният баща 
строго го наказал.
Тогава свети Тихон му казал: „Родителю мой, ти напразно се 
ядосваш. Давам твоите хлябове в заем на Бога, за което имам 
написано от Него потвърждение в свещените книги, където се 
казва: който дава на Бога, ще получи стократно. Ако не вяр-

ваш на това, да отидем в хамбара и там ще видиш как Бог 
връща на тези, които са Му дали в заем Своя дълг“. Като казал 
това, хванал баща си за ръка и го завел в хамбара, но, когато се 
опитали да отворят вратата, се оказало, че той е пълен с чиста 
и най-хубава пшеница, макар преди това да бил полупразен. 
Бащата се учудил и ужасил, паднал на земята, като въздавал 
благодарност към Бога и оттогава не забранявал на сина си да 
раздава милостиня по своя воля.

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

войките, които творят незабележимо за света Божието дело. 
Делото на любовта, на милосърдието…
Виждали ли сте на улицата гордите и богатите, вървящи с ви-
соко вдигнати глави и отблъскващи пречещите им по пътя? 
Вършещите тихо Божиите дела не са като тях. Те и външно се 
отличават от гордите… Вървят те по пътя си с надолу наве-
дени очи. Всичките им движения са спокойни, не са груби и 
резки. Те са мълчаливи, избягват местата на веселие и радост. 
Те са там където е тъгата и плача. Ето това са те… Никой от 
тези светии, непознати за света, няма да остане непрославен 
от Църквата, и в днешния ден Църквата и тях прославя.
Живейте така, че да сте малки, незабележими, непознати за 

света, но известни за Бога светии. Помнете, че св. ап. Павел 
всички християни, разбира се истински християни, е нарекъл 
светии. Помнете, че св. ап. Петър така говори за всички нас: 
„Вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде 
придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, 
Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина“ 
(1 Петр. 2:9).
Пазете всички вие, пазете и се стремете към съвършенството 
на Призвалия ви в чудната си светлина! амин.

Автор: Св. Лука изповедник, архиеп. Симферополски
Из „Проповеди годового круга“

Превод: прот. Емил Паралингов
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МИСЛИ ЗА ПОСТА И ВЪЗДЪРЖАНИЕТО

Съвместният труд на тялото и душа-
та е същото, както стъпването ту на 
единия, ту на другия крак и пред-

ставлява най-благоуспешно шествие 
след Господа.
Законът на постничеството е: пребива-
вай в Бог с ума и сърцето си с откъсване 
от всичко, отсичайки всяко самоугодие 
не само в телесното, но и в духовното, 
като вършиш всичко за Божия слава и 
за благо на ближните и носиш охотно и 
с любов постническите трудове и лише-
ния в храната, съня, почивката, в утеше-
нията на взаимното общуване.
Постът е всестранно въздържание, мо-
литвата —  всестранно Богообщение; 
единият защитава отвън, а другата отвъ-
тре устремява против враговете огнено 
всеоръжие. … Може ли да се мисли, че 
където няма пост и молитва, там вече 
има бяс? Може. Вселявайки се в човека, 
бесовете невинаги показват това, а се притаяват, като тихомъл-
ком научават своя стопанин на всяко зло и го отклоняват от 
всяко добро; и той е уверен, че върши всичко сам, а междувре-
менно само изпълнява волята на своя враг. Но само се залови с 
молитва и пост —  врагът тозчас ще си иде и отстрани ще изчак-
ва сгоден случай да се върне отново; и действително се връща, 
щом само биват оставени молитвата и постът.
Господ е постил, Апостолите са постили, и при това не малко, 
а пребивавали, както казва апостол Павел за себе си, често в 

пост; и всички Божии светии са спазва-
ли строг пост, така че ако ни беше даде-
но да видим райските обители, не бихме 
намерили там ни един, който да е избяг-
вал поста. Така и трябва. С нарушаване-
то на поста е изгубен раят и поемането 
на строг пост трябва да бъде сред сред-
ствата за възвръщане на изгубения рай.
Загрижи ли се някой поне малко за ду-
шата, веднага започва да пости, и кол-
кото е по-силна грижата му, толкова 
по-строго пости. …Защото при пост де-
лото върви по-успешно и е по-леко да се 
овладее душата.
Основата на страстите е в плътта; кога-
то плътта е изтощена, тогава сякаш се 
подкопава крепостта на страстите и тя 
се руши. А да се победят страстите без 
пост, би било чудо, подобно на това да 
бъдеш обхванат от пламъци и да не изга-
ряш. Онзи, който в излишък задоволява 

плътта си с храна, сън и покой, как да задържи нещо духовно 
във вниманието и намеренията си? Да се откъсне от земята, 
да влезе в съзерцание на невидимите неща и да се стреми към 
тях за него е също толкова трудно, колкото за стара, изтощена 
птица да се вдигне от земята.
Постът е да не ядете до насита, а да оставате малко гладна, та 
нито мисълта, нито сърцето да бъдат обременявани.
Постът е външно дело. Той трябва да се предприема по изис-
кването на вътрешния живот.
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ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА И НЕЙНИТЕ СИМВОЛИ
(продължение от брой 298)

6. Във връзка с това св. ап. Павел казва 
следното: „защото буквата убива, а духът 
животвори“ (2 кор. 3:6). И още: „Сега виж-
даме смътно като през огледало, а тогава —  
лице с лице“ (1 кор. 13:12). По-нататък той 
отново още по-изразително казва: „Като 
имаме пред очи не видимото, а невидимото; 
понеже видимото е временно, а невидимо-
то —  вечно“ (2 кор. 4:18).

7. От това става ясно, че този, който чете 
книгата на природата без дух и смисъл, 
той чете за смъртта, вижда смърт и приема 
смъртта. И този, който възприема видимата 
природа като материална действителност, а 
не като загадъчно отражение в огледалото 
на духа, той не вижда повече от един пър-
вокласник, който не се е придвижил по-далече от четенето на 
буквите. И този, който гледа на това, което се вижда с очи, като 
на нещо вечно, както например някои философи, като се започ-
не от древните елини и се свърши с техните тевтонско-латински 
единомишленици от най-новите времена, той действително е не-
грамотен идолопоклонник. На него всичките знания се свеждат 
до сричането и обожествяването на букви, които нямат смисъл. 
Духовната реалност принадлежи на вечността, а символите на 
тази реалност съществуват във времето.

8. и старозаветната скиния, която художникът Веселиил, из-
пълнен с Божия Дух, пресъздал по образеца, показан от Господа 
на Мойсей на Синай, служила на образа и на сянката на небес-
ното (Евр. 8:5). Обаче скинията изчезнала с пришествието на 
Христа, така както изчезват от погледа буквите, когато се разбе-
ре смисълът. Когато се появила реалността, символът на същата 
реалност изчезва. Дошлият Господ е разширил символиката на 
духовния свят върху цялата вселена. Не само скинията, която 
служила, но и цялата вселена се представя като образ и сянка на 
небесните неща.

9. Може да се каже, че Христос с радост е приел символите на 
природата за обясняване на духовната реалност, която Той явил 
на света. Когато около Него се събирали тълпи от народ, Той им 
говорил с притчи. Славянската дума „притча“ (или гръцката 
„парабола“) означава някакво драматично действие или обик-
новено събитие, или отношение на нещата към човека, но така, 
че да има наистина и някакъв очевиден смисъл във веществения 
свят, въпреки че истинският и главен смисъл на дадения разказ 
се намира само в областта на духовната реалност, в духовното 

царство. Господ казал: „Затова им говоря с прит-
чи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а 
не чуват, нито разбират“ (Мат. 13:13), „защото 
сърцето на тия човеци е закоравяло“ (Мат. 13:15). 
Закоравялото сърце означава, че духовният по-
глед на сърцето е затворен, или че сърцето е ду-
ховно сляпо. Само че точно духовното зрение на 
сърцето обхваща всичко, което учените неясно 
наричат подсъзнание, интуиция и т. н.

10. Господ рекъл на най-близките Си ученици: 
„Вам е дадено да узнаете тайните на царството 
Божие, а на ония, външните, всичко бива в прит-
чи“ (Марк. 4:11). От кого им било дадено това? От 
Него самия. Именно Той снел от техните сърца 
тъмните пластове, тяхното духовно зрение се из-
яснило и те можели да погледнат в лицето духов-
ните реалности директно, без притчи и символи, 
както Адам преди грехопадението. Защото без-

грешният Адам в Рая бил напълно грамотен и изкусен в пости-
гането на смисъла и значението на всички сътворени от Господа 
същества и предмети. Именно поради тази причина Адам можел 
да дава на всяка твар име, съответстващо на нейната духовна 
същност или смисъл, какъвто тази твар символично представля-
вала. Не Творецът дал имена на животните, а ги довел при Адам, 
за да види как той ще ги нарече. И Адам безпогрешно назовал 
„имена на всички добитъци и небесни птици и на всички полски 
зверове“ (Бит. 2:20).

11. На мислителите материалисти, на хората със закоравели 
сърца им се струва, че да се дават имена на животните е незна-
чително занимание. Разбира се, то не е чак толкова важно дело, 
ако се предположи, че Адам давал имена на животните също 
така безсмислено, както материалистите днес дават прозвища на 
своите коне и кучета по-скоро, лишавайки ги от име, отколкото 
давайки им такова. Обаче Адам въобще не давал имена случайно 
и безсмислено, а с дълбоко и точно виждане -на духовната реал-
ност, което разглежданото животно представлявало. Този труд, 
прекалено тежък за един грешник, Адам извършил бързо и леко. 
Той с лекота прочитал всичките символи на действителността, 
тъй като нему било дадено да познае реалността и без символи 
и да я вижда с кристално чисто сърце в Твореца и чрез Твореца. 
Тази способност да виждат и проникват в същността, Спасителят 
обновил в Своите близки ученици, но го сторил не мигновено и 
изведнъж, а бавно и постепенно чрез дълго вразумление, очис-
тване и накрая с просвещение със Светия Дух.

Автор: Св. Николай Велимирович
Източник: www.predanie.bg

Постът не е цел, а средство. По-добре е в това отношение да не 
се обвързвате с неизменно правило, като с окови, а кога така, 
кога иначе, само че без отстъпки и самосъжаление, но и без 
жестокост, довеждаща до изтощение.
„Викай високо —  казва Господ на свети пророк Исайя —  не се 
въздържай и посочи на народа Ми беззаконието му“. Какво на-
правили хората? „Те всеки ден Ме търсят, желаят да се при-
ближат към Бога“. Но нима в това има грях? Та нали това и 
трябва да правят. Да, но работата е там, че го правят не така, 
както подобава. Надяват се да преуспеят в търсенето си само 

с пост и нерадеят за делата на правдата и любовта. И постът 
Ми е приятен, казва Господ, но само такъв, когато, смирявай-
ки тялото си, прощават обидите и дълговете, хранят гладните, 
въвеждат в дома си бездомните, обличат голите. Когато всичко 
това го има в поста, тогава търсенето Ми и приближаването 
към Мене ще бъде успешно; „тогава твоята светлина ще се 
яви като зора… и слава Господня ще те придружава. Тогава ти 
ще позовеш —  и Господ ще чуе, ще извикаш —  и Той ще каже: ето 
Ме!… и Господ ще ти бъде винаги водач“ (ис. 58:1–11).

Автор: Св. Теофан Затворник
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11 юНИ  
† 1 Неделя след Петдесетница —   
на Всички светии.  
Св. апли Вартоломей и Варнава.  
Св. Богородица „Достойно есть“. Гл. 8, утр. 
ев. 1, ап. Евр. 11:33–12:2 (с. 70), лит. ев. Мт 
10:32–33 (Петрови заговезни) (Тип. с. 479)

12 юНИ  
Преп. Онуфрий Велики. Преп. Петър Атонски  
(Начало на Петровия пост)

13 юНИ  
Св. мчца Акилина. Св. Трифилий, еп. Никозийски

14 юНИ  
Св. прор. Елисей. Св. Мето-
дий, патр. Цариградски

15 юНИ  
Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски

16 юНИ  
Св. Тихон чудотворец, еп. Аматунтски.  
Пренасяне мощите на св. Теофан Затворник

17 юНИ  
Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил.  
Св. мчк Манасий Габровски
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ЧУВАЛ С КАРТОфИ
ПРиТчА

Едно момче отишло в близкия мана-
стир, за да вземе благословия от ста-
реца там. Когато видяло колко благ и 

незлобив е той, го помолило:
— Вие сте толкова мъдър. Винаги сте в ху-
баво настроение и никога не се сърдите. 
Помогнете ми и аз да стана такъв.
Старецът се съгласил и заръчал на момче-
то да му донесе картоф и прозрачна торба.

— Ако се ядосаш на някого и започнеш да таиш обида, —  казал 
монахът на момчето —  вземи картофа, напиши на него името 
на човека, с когото си се скарал, и го сложи в торбата.
— И това ли е всичко? —  с недоумение попитало момчето.
— Не —  отвърнал старецът. Трябва винаги да носиш торбата 
със себе си и всеки път, когато се обидиш на някого, да слагаш 
картоф в нея.
Момчето приело заръката на монаха. Минало време. Торбата 
се напълнила с много картофи и станала тежка. Било много 
неудобно да я носи човек винаги със себе си. Освен това онзи 
картоф, който бил сложен първи, започнал да се разваля и се 
покрил с нещо хлъзгаво и неприятно; друг покълнал, трети 
мухлясал и започнали да издават неприятна остра миризма.
Тогава момчето отново отишло при стареца и казало:
— Невъзможно е вече да се носи това. Първо, торбата стана 
твърде тежка, а освен това, картофите се развалиха. Посъвет-

вайте ме нещо друго!
Но старецът отговорил:
— Същото се случва и в душата на хората. Просто отначало не 
забелязваме това. Постъпките ни се превръщат в навици —  в 
характер, който ражда зловонни пороци. Аз ти дадох възмож-
ност да понаблюдаваш целия този процес отстрани. Всеки път, 
когато решиш да се обидиш на някого, помисли си, нужен ли 
ти е този товар.

Преведе от руски език: Йоанна Калешева
Източник: сп. „Камбанка“, бр. 1,2017 г.

Веднъж си помислих, колко е трудно да бъдеш свещеник.
Ако расото му е във кръпки, казват: колко е немарлив.
Ако расото е ново и красиво, мислят: с какви пари го купил?

Ако свещеникът е симпатичен, казват: изгубено е момчето.
Ако не е красив —  какво, вече и такива „крокодили“ ли ръкопо-
лагат за свещеници?
Ако изнася дълги проповеди, казват: вече ни измъчи.
Ако са кратки —  не се е подготвил.
Ако е млад, казват: твърде е млад, няма опит, ако грехът „врът-

ни опашката си“, той ще падне.
Ако е възрастен —  то, разбира се, той е све-
тец, понеже е стар. Греховете сами са избяга-
ли от него.
Трудно е да бъдеш свещеник, и затова поняко-
га свещеникът се обръща с гръб към хората, 
за да не го видят как той плаче, когато издига 
в ръцете си Христос.

Автор: Михаил Валаамски (Питкевич) 
Превод: Виталий Чеботар
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КОЛКО Е ТРУДНО ДА БЪДЕШ СВЕЩЕНИК


