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† ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

В онова време, когато 
влезе Иисус в Капер-
наум, приближи се до 

Него един стотник, моле-
ше Го и казваше: Господи, 
слугата ми лежи у дома 
разслабен и люто стра-
да. Иисус му казва: ще 
дойда и ще го излеку-
вам. А стотникът отгово-
ри и рече: Господи, аз не 
съм достоен да влезеш 
под покрива ми; но кажи 
само дума и слугата ми 
ще оздравее; защото и 
аз съм подвластен човек 
и имам мен подчинени 
войници; едному казвам: 
върви, и отива; и други-
му: дойди, и дохожда; и 
на слугата си: направи 
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ЗА ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА

Няма нищо по-силно от истинската вяра и надежда на Бога; 
защото вярата и надеждата са майка на всички добродете-
ли и каквото поискаме с вяра от Бога, лесно го получаваме, 

стига само да е полезно. С такава вяра Авраам се оправда и роди 
на старини сина си Исаак, с такава вяра Анна роди пророк Са-
муил. С такава вяра и днешният евангелски стотник измолил 
изцеление за слугата.
Този стотник не бил евреин, а бил друговерец и идолопоклон-
ник и имал подчинени сто войници. Много обичал евреите и 
затова им направил синагога. И когато слугата му легнал тежко 
болен и бил на умиране, той, след като бил чувал за Христовите 
чудеса, като разбрал, че Христос е дошъл в Капернаум, отишъл 
при Него и Му казал: Господи, слугата ми лежи у дома разсла-
бен и люто страда. Но преди още да каже: „Ела да го изцериш“, 
Христос го изпреварил и рекъл: Ще дойда и ще го излекувам. 
Христос казал това, за да покаже вярата на стотника; защото 
Христос знаел какво щял да отговори той. Ако беше казал: „Вър-
ви си, слугата ти ще оздравее“, както бил казвал на мнозина, 
вярата му нямаше да се прояви. Но Христос обещал да отиде, 
за да освети и къщата му. Защото Христос затова дойде на земя-
та —  да изцери болните и слабите. И като показа голямата вяра 
на стотника пред евреите, излекува с една дума и слугата му. О, 
чудна вяра на стотника! Един друговерец да има толкова вяра, 
а евреите знаели закона, но не вярвали в Христа. Стотникът ре-
къл: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но 
само кажи дума. А евреите казвали за Христа, че в Него има бяс. 
Стотникът не казал: „Господи, помоли се слугата ми да оздравее“, 
а казал: „Само заповядай. Защото видях, че Ти с една дума очис-

ти прокажени, просвети слепи, изцери глухи и възкреси мъртви. 
Делата ти показват, че Ти си всесилен Бог. След като с една 
дума изцери толкова много болести, вярвам, че и слугата ми ще 
оздравее, само кажи. Защото и аз съм подвластен човек, царски 
слуга и комуто кажа нещо, той веднага го изпълнява, а това се 
отнася в много по-голяма степен за Теб, Който си всесилен Бог 
и държиш в ръката Си и смъртта, и живота, и болестта, и 
здравето, и каквото заповядаш, веднага можеш да го направиш? 
Защото и смъртта, и животът, и болестта, и здравето Те 
слушат като слуги“. Тогава Христос се почудил и рекъл: „Наис-
тина дори в най-учените евреи, които постоянно четат про-
роческите книги, говорещи за Иисус Христос, не намерих тол-
кова голяма вяра, каквато има в този стотник, който повярва 
толкова скоро, без да знае еврейския закон“.
„Затова ви казвам, че мнозина чужденци като този стотник 
ще дойдат от изток и запад, тоест от целия свят, и ще влязат 
при Авраам в Небесното царство“. Както и стана. Защото след 
Христовото възнесение безброй елини повярваха в Христа и 
влязоха в Небесното царство. А синовете на Небесното царство, 
тоест евреите, ще бъдат изпъдени за неверието си, защото не 
само не вярвали, но и хвърляли камъни по Христа и казвали, че 
яде и пие с грешници и има бяс. А това, което Христос казал —  
че не намерил толкова голяма вяра дори сред израилтяните —  го 
казал за Иаков, който имал по-голяма вяра и от Авраам, но пак 
не вярвал, че Бог е навсякъде, а мислел, че е само в неговата ро-
дина; затова, когато видял насън небесната слава, се уплашил и 
рекъл: Наистина Господ е на това място, аз пък не знаех (Бит. 
28:16). Затова Христос похвалил стотника, който имал по-голя-
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това, и прави. Като чу 
това, Иисус се почуди и 
рече на ония, които вър-
вяха подире Му: истина 
ви казвам, нито в Из-
раиля намерих толкова 
голяма вяра. И казвам 
ви, че мнозина ще дой-
дат от изток и запад и 
ще насядат на трапеза с 
Авраама, Исаака и Иако-
ва в царството небесно, 
а синовете на царството 
ще бъдат изхвърлени във 
външната тъмнина; там 
ще бъде плач и скърца-
не със зъби. И рече Ии-
сус на стотника: иди си и, 
както си повярвал, нека 
ти бъде. И слугата му 
оздравя в същия час. 

(Матей 8:5–13)
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ПОЛАГАНЕ ОДЕЖДАТА НА СВ. БОГОРОДИЦА ВЪВ ВЛАХЕРНСКАТА ЦЪРКВА
2 ЮЛи

В дните на византийския император Лъв 
Велики (царувал от 457 г. до 474 г.) в Ца-
риград живеели двама братя в сенатор-

ски сан —  Галвий и Кандид. С разрешение на 
царя те предприели пътуване из Палестина, 
за да се поклонят на светите места. Отишли 
и в Назарет да видят къщата, в която св. Дева 
Мария получила архангелското благовестие, 
че ще стане майка на Спасителя Христос.
По Божие внушение те влезли в дома на една 
девойка —  благочестива еврейка. Тази де-
войка пазела в тайна стаичка, осветявана от 
свещи и благоухаеща от тамян, дрехата на 
св. Богородица, от която мнозина получава-
ли изцеление от разни болести и недъзи. На 
братята направило впечатление, че при този 
дом се трупали много болни. Пък и сами по-
чувствали, че сърцата им пламтят като на Лука и Клеопа, ко-
гато на път за Емаус разговаряли с възкръсналия Христос. Те 
поискали да узнаят на какво се дължи това.
Девойката им разказала, че била получила дрехата на св. Бого-
родица по наследство от своя сродница девойка, която имала 

тази дреха като предсмъртно завещание от 
св. Богородица. Така дрехата била предава-
на от девойка на девойка досега. Девойката 
разказала, че вече нямала от рода си друга 
девойка, на която да предаде тайната, а била 
вече в напреднала възраст. Дрехата била по-
ставена в ракла —  ковчег на подходящо място 
в стаята. Около раклата имало запалени лам-
пади и благоуханни аромати.
Двамата братя паднали на колене и се моли-
ли цяла нощ пред раклата. Те били обхванати 
от една мисъл —  как да се сдобие столицата с 
това многоценно благодатно съкровище. Взе-
ли размерите на ковчежето по неговата фор-
ма, като обърнали внимание и на дървото, от 
което било направено. На заранта поблагода-
рили за дадената им възможност да се помо-

лят пред него и заминали за Йерусалим, като казали, че пак ще 
дойдат, преди да си заминат обратно.
В Йерусалим те поръчали да им се приготви ракла —  ковчеже 
по размери, вид и дърво като онова в Назарет. Поръчали зла-
тотъкана покривка и когато всичко било готово, върнали се в 

ма вяра от Израиля (Иаков). Защото Иаков мислел, че Бог не е 
навсякъде, а стотникът осъзнал и повярвал, че Бог е навсякъде, 
всичко вижда и всичко върши само с една дума. Затова евре-
ите ще бъдат изпъдени от Небесното царство и за неверието си 
ще бъдат осъдени на вечен (безкраен) огън, където е тъмнина 
и скърцане със зъби. След като казал това, Христос рекъл на 
стотника: „Иди си и, както си повярвал, че мога с една дума да 
излекувам слугата ти, нека ти бъде“. И като си отишъл, наме-
рил слугата си здрав. Но Христос не само изцерил слугата му, но 
и укрепил стотника във вярата и проявил голямата Си сила и 
милост, които винаги проявява и към нас.
Благочестиви християни, днешният евангелски стотник ни по-
казва много душеполезен пример. Като повярвал, че Христос е 
истинският Бог, той разбрал с колко голяма чистота трябва да 
се приближи до Него, защото, като помислил за греховете си и 
като видял, че не е достоен да приеме Христа в къщата си, ма-
кар да бил големец, не се засрамил, а насред Капернаум пред це-
лия народ с вяра и смирение казал на Христа, че не е достоен 
да влезе в къщата му, когато Христос искал да отиде у дома му. 
О, божествен глас и права истина! Вижте как той мислел, че не 
е достоен, и не смеел да приеме Христа в къщата си, а ние еже-
дневно слушаме апостол Павел да казва: „Който яде този хляб и 
пие тази чаша недостойно, е виновен за вечна мъка“ (ср. 1 кор. 
11:29), и пак се причастяваме недостойни. Чуйте как стотникът 
изповядва своето недостойнство пред целия народ, а ние, без да 
покажем греховете и недостойнството си пред духовника, без 
страх се причастяваме недостойни. И защо става така? Не по-
ради нещо друго, а защото не размишляваме за греховете си и 
за тайната, която приемаме. Струва ни се, че приемаме обикно-
вен хляб и вино, но Божието слово ясно ни уверява, че това не е 
обикновен хляб и вино, а е Тялото и Кръвта Христова. Защото 
Сам Христос, когато установи тайнството свето Причастие, взе 
хляб пред апостолите, благослови го, разчупи го, даде им и каза: 
„Вземете, яжте, това е Моето тяло“, и като им подаде чаша-
та, каза: „Вземете и пийте от нея всички, това е Моята кръв“ 
(вж. Мат. 26:26; Марк. 14:22; лук. 22:19; 1 кор. 11:24). И поради 

това, че светото Причастие е Тялото и Кръвта Христова, затова 
не бива да се причастяваме грешни и недостойни, а трябва да 
бъдем чисти и свети, както казва и самият свещеник, който слу-
жи на това тайнство: „Святая святим“, тоест казва: „Светата 
тайна е за свети хора“. Апостол Павел казва: „Който се при-
частява недостойно, приема смърт, а не причастие“ (ср. 1 кор. 
11:29). А Христос казва, че, който не яде Неговото Тяло и не пие 
Неговата Кръв, тоест, който не взема свето Причастие, не ще 
влезе в Небесното царство (вж. иоан. 6:53). Но да размислим 
сега кой от нас е безгрешен и достоен? Наистина никой. Ами 
щом като е така, какво да правим? Ако се причастим недостой-
ни, влизаме в още по-голям грях; ако ли пък не се причастим, 
ще бъдем осъдени на вечна мъка. Как да постъпим сега, като е 
тясно и от двете страни? Но ако погледнем в Божието Писание, 
ще намерим доста лесен начин. Апостол Павел казва: „Когато 
човек иска да се причасти, първо да изпита себе си“ (вж. 1 кор. 
11:28), тоест съвестта си и греховете си, и ако види, че е недос-
тоен и пълен с грехове, да се покае като цар Давид и Манасия, 
да остави греховете си като Закхей и Матей, да отиде при ду-
ховник да изповяда греховете си като блудницата и разбойника, 
и като се зарече вече да не ги извършва и се въздържи, тогава 
се очиства от греховете си и става достоен за свето Причастие, 
както казва Давид: „Не скрих беззаконието си, изповядах го пред 
Господ и Той ми прости“ (ср. Пс. 31:5). Трябва само да се покаем 
като Давид, да пролеем сълзи за греховете си като Петър и да 
измием греховете си с покаяние, пост, молитви и милостиня, и 
тогава Бог съвсем скоро ни удостоява да приемем свето При-
частие, около което Божиите ангели стоят със страх. Защото 
Бог, като види нашата вяра, надежда и чисто покаяние, Сам ни 
прави достойни за свето Причастие, което освещава и тялото, и 
душата, съединява ни с Бога, прави ни страшни за дявола, при-
ятни на ангелите и синове на Бога, Комуто слава във вечните 
векове, амин.

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански
Източник: www.sveta-gora-zograph.com
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ДО РАЗОРЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ, КОГОТО ВСИЧКИ СА ИЗОСТАВИЛИ

Пишеш, че си пропаднал. Твои-
те приятели са те изоставили. 
Едни извръщат глава от теб, 

други ти се подиграват. Само вяра-
та в Бога те крепи да не полудееш 
или да не извършиш зло над себе 
си. Пропаднало е състоянието ти, 
не си пропаднал ти!
Пропаднал търговец не означава и 
пропаднал човек! Богатството не 
се е родило с теб; то се е прилепи-
ло към теб по житейския ти път, а в 
края на живота трябва да се отлепи 

от всекиго. Но то се е отлепило от теб преди свършека на твоя 
живот и това те огорчава. Точно това обаче за мнозина се е 
оказало най-голямо щастие. Защото, отървавайки се от гнило-
то земно богатство, те са имали достатъчно време да обогатят 
душата си с Бога. За онези пък, които свалят от себе си самара 
на богатството заедно със самара на тялото, може да бъде къс-

но за всичко и всичко да бъде изгубено.
Пишеш, че си работил почтено. Но за почтеността е обеща-
на вечна, а не временна награда. От почтен труд човек може 
да забогатее, а може и да осиромашее. Но както богатството 
не прави почтения човек човек в по-голяма степен, така и си-
ромашията не го прави по-малко човек. Който мисли по друг 
начин, той не живее в ерата на християнството, а в старата 
езическа ера, в която ценността на човека се е измервала по 
тежестта на неговата кесия. Христос затова и се е оставил да 
бъде разпънат на Голгота, за да унищожи това варварско мери-
ло между хората и да постави друго —  духовно и морално. Спо-
ред Христовото мерило онова, което съставлява неизменната 
ценност на човека, нито се увеличава от богатството, нито на-
малява от бедността. Приливите и отливите на тази неизменна 
ценност, която не слиза с тялото в гроба, зависят от по-силна-
та или по-слабата любов към Божия закон.
Това, че приятелите ти са те изоставили в неволята и сега или 
извръщат глава от тебе, или открито ти се присмиват, наис-
тина причинява болка, но то е само ново потвърждение на 
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ЖИТИЕ НА СВ. МЪЧЕНИЦА КИРИАКИЯ —  НЕДЕЛЯ
7 ЮЛи

Св. мъченица Неделя-Кириакия е роде-
на в Мала Азия, навярно в Никомидия, 
столица на римския император Диокле-

тиан. Тя била измолено с продължителни 
молитви чедо на благочестивите родители 
Доротей и Евсевия. Още от детство се пос-
ветила на Бога и решила цял живот да пази 
целомъдрие. Тя пораснала красива и умна 
девица. Много младежи търсели нейното 
съгласие за брак, но тя на всички отказвала 
с думите, че се е сгодила за Христа и иска да 
умре девица.
Тогава един младеж от знатно семейство, 
обиден от нейния отказ, съобщил на импе-
ратор Диоклетиан, че цялото семейство на 
девойката Неделя изповядва християнската 
вяра. Императорът заточил родителите в гр. 
Мелитин, гдето те пострадали мъченически, 
а св. Неделя била подложена на жестоки мъ-
чения: били я с волски жили, рязали я по цялото тяло, гори-
ли я с огън. Всичко обаче било напразно. Христос се явил на 
мъченицата в затвора и я изцерил от раните й. Накрай, след 
като Неделя решително заявила: „За мене живот е да умра за 

Христа“, мъчителят я осъдил да бъде посе-
чена с меч.
На лобното място разрешили на Неделя да 
се помоли преди смъртта си. След молитвата 
тя предала душата си на Господа, без да бъде 
посечена. Това станало на 7 юли 289 година. 
Българските царе Асеновци (XII–XIII  веко-
ве) пренесли мощите й в столицата на Вто-
рото българско царство, Търново.
До нас се запазило на старобългарски език 
нейното житие, написано от св. Евтимий, 
патриарх Търновски, който и превел името 
на мъченицата от гръцки на български (ки-
риакия-неделя). От това време и до наши 
дни в България останал обичаят да се пре-
веждат гръцките имена на български.
За света Неделя има съответна служба. Тя е 

преведена в Русия от гръцки на църковнославянски и е изда-
дена в 1866 година.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  
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Назарет. Пак се молили пред ковчега. Проливали молитвени 
сълзи и молили св. Богородица да не им забрани да се докос-
нат до ковчежето с дрехата ѝ —  да им позволи да го вземат и 
отнесат със себе си в Цариград.
В полунощ, когато всички спели, братята изнесли ковчежето 
от стаичката и го занесли в колесницата си. На негово място 
поставили новия ковчег със златотъканата покривка и оста-
нали да се молят до заранта. На сутринта те отблагодарили за 
приема, обдарили бедните с щедра милостиня и възрадвани 
си заминали. В Цариград в своя дом устроили малка църквица 
на името на светите апостоли Петър и Марко и там поставили 

ковчежето. Но като видели, че не могат да укрият това съкро-
вище, което било източник на благодатни изцеления, братята 
съобщили за него на императора и на патриарха Генадий Ца-
риградски, които зарадвани отишли у дома им. С благогове-
ние и всенародно шествие дрехата била пренесена в църквата 
„Св. Богородица“ във Влахерна —  на брега на морето и я поста-
вили в нарочна ракла, украсена със злато, сребро и скъпоцен-
ни камъни. Това станало на 2 юли 458 година.
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† 4 Неделя след Петдесетница. Полагане 
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3 юЛИ  
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Преп. Сисой Велики.  
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ЧУДНАТА ДРУЖБА
РАЗКАЗ

Християните в Еги-
пет и Палестина 
се отдалечавали от 

суетата на света в пус-
тините, а руските светци 
си строяли келии (коли-
би) в дивите гори и на 
гости при тях идвали не 
лъвове и крокодили, а 
вълци и мечки.
През ХІV  в. живял пре-

подобният Сергий Радонежкий —  свят подвижник. Дълго 
време негово уединено жилище била малка келия в гората. А 
гората била пълна със зверове и птици. Всички те заобичали 
светеца и често го навестявали. Ту вълк ще притича в гради-
ната, където работи старецът, ту семейство мечки ще заповяда 
на гости.
А веднъж точно пред колибата свети Сергий срещнал огромна 
мечка. Тя била гладна. На Сергий му станало мъчно за живот-
ното и му изнесъл своя обяд —  парче хляб. От този момент 
мечката се привързала към преподобния. Всеки ден тя идвала 

при колибата и се гощавала с хляба, който старецът оставял 
за нея на един пън. Преподобният поделял храната си с жи-
вотното дори когато хлябът бил съвсем малко. Ако св. Сергий 
се молел в този момент, мечката търпеливо го чакала докато 
завърши и нагости другаря си.

Автор: Ваня Станчева
Източник: www.verouchenie.com

прастария човешки опит. Когато разпъваха на кръста Господа 
Христос, къде бяха онези, които искаха да Го направят цар, и 
онези, които Му викаха „Осанна“? Нямаше ни един. Под кръ-
ста стояха само равнодушни люде и хулители. Римските леги-
онери с досада се прозяваха, а юдейските кучета злорадо лаеха. 
Радвай се, че капчицата твоя горчивина прилича на морето от 
горчилка на разпънатия Господ.
Добре е, че държиш вярата Божия. И тя теб ще държи в тези 
тегобни дни, които ще отминат като мъгла. Виж, човек държи 
в ръката си бастун, а бастунът го поддържа по стръмнината. 
Някои хора носят бастуна като украшение, а други, за да им 
помага по трудните пътища. Вярата в Бога и краси човека, и му 
помага. Докато си бил заможен, тя е била твое украшение, а сега 
е станала за теб необходима опора. Нейното лице е по-светло, 
когато служи и помага, отколкото когато само краси.
Да не полудееш, казваш. Не се страхувай. Малцина са онези, кои-

то са полудели от бедност, а много, твърде много от богатство.
Пишеш също, че се страхуваш да не извършиш зло над себе си. 
За самоубийство ли мислиш? Ето това би било пир за дявола. 
Това означава да тръгнеш не след волята Божия, нито след своя-
та воля, а да тръгнеш след волята на сатаната. Въжето около 
врата —  и вечният живот е изгубен. Наистина при внезапния и 
нежелан обрат на твоя живот нищо друго не може да те подкре-
пи и опази, освен живата вяра в Живия Бог, който взима и дава, 
дава и взима, изпитвайки нашата вяра и нашата любов.
Неверниците се спускат с Юда в потока, за да се обесят, а ду-
шите с юнашка вяра се изкачват на Голгота, за да изпият гор-
чивата чаша и да възкръснат.
Бог нека ти е на помощ!

Автор: Св. Николай Велимирович
Откъс от книгата „Мисионерски писма“


