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† ОСМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

В онова време Иисус видя много свят; и смили се 
над тях и изцели болните им. А на мръкване при-
ближиха се до Него учениците Му и рекоха: тук 

мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни 
народа, за да идат по селата и си купят храна. Но 
Иисус им рече: няма нужда да отиват; дайте им вие 
да ядат. А те му казват: ние имаме тук само пет 
хляба и две риби. Той рече: донесете Ми ги тука. И, 
след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 
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ЗА ПЕТТЕ ХЛЯБА

Благочестиви християни! Както всеки гладен тича към хляба и 
всеки жаден —  към водата, така и всеки християнин трябва да 
тича към Божията църква, за да слуша Божието слово, което 

е небесен хляб и жива вода за душата; защото храни и пои душа-
та с небесна мъдрост и безкрайна сладост. Тази радост вкусили 
и онези тълпи народ, които си оставили работата и домовете, и 
тръгнали в пустинята след Христа, където стояли гладни три дни, 
само и само да слушат Христовото учение и да насладят души-
те си. А Христос за търпението и усърдното им слушане не само 
изцерил всичките им болни и бесновати, но и ги нахранил с пет 
хляба, а само мъжете били пет хиляди души, като освен тях има-
ло и жени и деца, както ще чуем сега от Евангелието.
Като чул, че Ирод е обезглавил Иоан Кръстител, Христос напус-
нал Иерусалим и отишъл с апостолите си в пустинята, близо до 
град Витсаида, за да си почине там и да ни покаже пример да бя-
гаме настрана от гнева и да не тичаме сами безразсъдно към бе-
дата. И освен това —  за да ни увери, че наистина е приел човешко 
тяло, а не мечтателно, както твърдят и днес някои еретици. Но 
ние вярваме, че Христос е имал истинско тяло, с което избяга в 
Египет от детеубиеца Ирод, както и сега избягал в пустинята, а не 

в някой град, само и само да не тръгне някой след Него, но и там 
хората не се отделили от Него, а тичали след Него с голямо же-
лание, за да слушат сладкото Му учение, с толкова вяра и любов, 
че дори не си взели хляб. Защото Христос ги помилвал, така че и 
болните им изцерил, и с хляб ги нахранил; защото, когато апос-
толите Му казали да пусне хората да отидат да си купят хляб, Той 
рекъл: Дайте им вие да ядат. А те казали, че хлябът няма да стигне 
за всички; защото имали само пет хляба. Тогава Христос извър-
шил голямо чудо; защото, като благословил онези пет хляба, те 
толкова се увеличили, че петте хиляди души се нахранили и пак 
останали дванайсет пълни коша къшеи. Християни, вижте как 
Бог прави малкото много и как апостолите не били лакоми, нито 
ядели много, защото били дванайсет души, а имали само пет хля-
ба, и то —  от ечемичено брашно, но и тях не задържали за себе си, 
а проявили милост и нахранили толкова много гладни хора. Това 
е голяма поука и нагледен пример за нас да не бъдем лакоми и да 
не търсим най-разнообразни ястия, а дори да имаме малко, пак 
трябва да отделим и да нахраним гладни сиромаси и чужденци. 
Защото и от малкото ако дадем, то не се свършва, а се благославя 
от Бога и се увеличава, както се увеличили тези пет апостолски 
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петте хляба и двете риби, погледна към небето, благо-
слови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а 
учениците —  на народа. И ядоха всички и се наситиха; и 
дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша; а ония, 
които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и 
деца. И веднага Иисус накара учениците Си да влязат 
в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той 
разпусне народа. 

(Матей 14:14–22)
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В ПАМЕТ НА СВЕТИ МЪЧЕНИК ЕВСИГНИЙ
5 АВГУСТ
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ПОСТЪТ

Свети Евсигний бил родом от 
Антиохия. През цялото време 
на царуването на Диоклети-

ан, Максимиан, Констанций Хлор 
и Константин Велики, той и него-
вите синове служели във войската. 
Между другото, той е известен като 
събеседник на светия мъченик Ва-
силиск и описател на страданията 
му, понесени от него при Макси-
миан. След отсичането на главата 
на свети Василиск, свети Евсигний 
заедно с други верни, присъства-
щи на това място, се удостоил с 

дивно видение: той видял множество ангели, възнасящи душата 
на мъченика на небето, където я приел от тях стоящият на небето 
Господ Иисус Христос.
При царуването на Константин Велики, намирайки се в него-
вите полкове, свети Евсигний видял заедно с него изобразения 
от звездите на небето Кръст и въоръжен с кръстната сила, мъ-
жествено се борел с противниците. Като прослужил във войската 
шестдесет години, той я напуснал при Констанций, сина на Кон-
стантин Велики, понеже вече бил твърде стар.
След завръщането си в Антиохия посветил живота си на Бога, 
прекарвайки всичкото си време в молитва и пост, постоянно по-
сещавайки Божиите храмове; така той доживял до времето на 
Юлиан Отстъпник, гонителя на християните. Когато този нечес-
тив цар пристигнал в Антиохия, свети Евсигний бил задържан за 
мъчения поради следното обстоятелство. Един ден той отивал в 

Възлюби нищетата Христова, за да се обогатиш чрез нея ду-
ховно. Постът е колесница, която води към небето. Постът 
ражда пророците и умъртвява законодателите. Постът е 

църквата и по пътя си срещнал двама езичници, между които се 
завързал някакъв спор, който преминал в препирня. Когато све-
ти Евсигний се изравнил с тях, те го спрели с думите:
— Известно ни е, доблестни човече, че ти дълго време си бил воин 
и затова знаеш законите —  молим те, разгледай нашия спор и про-
изнеси своя справедлив съд.
Свети Евсигний изпълнил молбата им и разгледал делото им, 
както изисквала справедливостта; единият се оказал прав, а дру-
гият не. Последният се обидил, отишъл при царя и му донесъл, 
че Евсигний е християнин. Царят заповядал да задържат светеца 
и да го доведат при него на съд. Заставайки пред мъчителя, свети 
Евсигний без страх го изобличил за това, че не следва примера на 
Константин Велики, а се е отрекъл от Христа и преминавайки в 
езичество, е заменил поклонението на истинния Бог с почитане 
на идолите. При това свети Евсигний възхвалявал вярата и благо-
честието на Константин Велики, разказвайки последователно как 
той видял Кръста на небето и с Неговата сила победил враговете, 
как, оставяйки езичеството, с цялото си сърце се прилепил към 
Господ Иисус Христос, просвещавайки с вяра и свето кръщение 
не само себе си, но и цялата вселена. Облажавайки по този начин 
Константин Велики, свети Евсигний в същото време изоблича-
вал богоотстъпника и го укорявал за нечестието му. Не желаей-
ки да слуша тези укори, Юлиан заповядал да отсекат главата на 
Христовия воин. Така свети Евсигний загинал мъченически за 
Христа в сто и десетата година от живота си и се преселил във 
вечния живот, където не съществува време.
© Жития на светиите, преведени на български език от цър-

ковно-славянския текст на Чети-минеите  
(„Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски

добра защита на душата и надежден съжител на тялото. Той е 
оръжие за доблестните и училище за подвижниците. Постът от-
странява изкушенията и поощрява за подвиг в благочестието. 

хляба, когато Христос погледнал към небето и ги благословил. А 
защо погледнал към небето и тогава ги благословил? Не за дру-
го, а първо, за да покаже, че е дошъл от небето и не е противен 
на Бог Отец, и второ, за да ни научи, когато сядаме на трапезата, 
да не ядем, докато първо не благодарим на Бога, Който ни дава 
храната. Вижте колко премъдро постъпва Бог —  първо нахранил 
душата им с поучение, а после тялото с хляб и риба, като им рекъл 
да насядат на тревата, с което ни учи да не търсим винаги меки 
постелки и разни ястия. И като се нахранили, останали дванайсет 
коша къшеи, които били чудо за света и похвала на народа, който 
бил с деца и жени и пак ходел след Христа, затова всички получи-
ли благодат от Него. Тогава Христос казал на апостолите да взе-
мат останалия хляб, всеки —  по една кошница, за да не кажат, че 
е направил това мечтателно, а да се убедят, че е увеличил не само 
хляба, но и рибата, и за да покаже, че Той е създателят на земята и 
водата и Той храни целия свят. А Христос извършил това чудо в 
пустинята, която била далеч от села и градове, за да не рекат, че са 
донесли от някое село много хляб и ги е нахранил.
Християни, тук може да наречем пустиня древния елински на-
род, който се покланял на дявола като на Бога, и дяволът живеел 
в елините както дивите зверове в пустинята. Пустиня е също вся-

ка грешна душа, която е грешна и празна откъм добродетели. А 
Христос, като слезе от небето и се роди на земята, се яви първо на 
еврейския народ, но те не повярваха в Него и Той ги остави голи 
от Своите дарове и отиде като в някоя пустиня сред елинския 
народ; а елините бяха идолопоклонници, каквито бяхме тогава и 
всички ние, и като ни просвети с различни поучения и чудеса, по-
вярвахме и се облякохме с много Божии добродетели, а евреите 
останаха голи от тези добродетели, понеже не повярваха.
Но, християни, днес чухте колко много хора излезли от селата и 
градовете и тръгнали след Христа, когато Той отишъл в пустиня-
та, и били нахранени от Него телесно и душевно. Така и ние тряб-
ва да излезем от излишните светски грижи и от всички грехове и 
винаги да тичаме в храма да слушаме Божието слово, което е ан-
гелски хляб, укрепващ и душата, и тялото. Защото Бог, като види, 
че тичаме към храма и слушаме Божествената Му наука, ще ни 
помилва и ще изцери душевните ни и телесните ни болести, ще 
ни пази от всяка беда и на този свят изобилно ще ни даде всички 
блага, а на онзи свят ще ни даде Небесното царство. Нему слава 
във вечните векове. амин.

Автор: Св. Софроний, Епископ Врачански
Източник: www.sveta-gora-zograph.com
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БИБЛИЯТА И ТАТУИРОВКИТЕ
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ПОУЧИТЕЛНИ СЛОВА

Хората често си задават въпроса: какво ни е заповядал Бог 
във връзка с татуировките? В Библията няма много преки 
посочки за татуировките. Това е така, защото хората, кои-

то са нанасяли на своите тела подобни перманентни надписи и 
изображения, не са принадлежали към народа получил Моис-
еевия закон. Това са били хора с езически вярвания.
Все пак в книга Левит намираме следните думи: „Заради мърт-
вец не правете резки по снагата си и не чертайте по себе си 
букви. Аз съм Господ (Бог ваш).“ (лев. 19:28). Приложеният ци-
тат е повече от очевиден. Бог казва „не“ на такива обичаи. Но 
защо се осъжда едно подобно дело? За да разберем тази запо-
вед, трябва да вникнем в културата на онова време.
Болшинството от културите през онази епоха са били варвар-
ски по своята природа, а народът на Израил е образувал нова 
нация. Законът даден от Бог на Мойсей бил фундамента, върху 
който се градяла тази нация. Израилевият народ бил призван 
да живее в съвършено друга ценностна система, която се от-
личавала от културата на насилие, грабежи и смърт, обичайна 
за другите съседни народи. Татуирайки своите тела, иудеите 
с нищо не биха се отличавали от езичниците, които извърш-
вали ритуални убийства, „свещено“ насилие, масови кланета 
и обожествявали разрушителни за човешката душа страсти. 
Това може би е една от причините, поради които Бог дава тази 
заповед срещу татуировките.
В нашата култура татуировките вече не носят този смисъл от 
времето на Мойсей. В ерата на благодатта тялото става храм 
на Светия Дух, в него пребивава Христос чрез Евхаристия-

Нима е възможно човек да се храни изобилно, да се отдава 
на сън, лежане и постоянно да се утешава, и при това да 
получи спасение?

Бесовете много се боят от шест добродетели:
1) гладуване,
2) жажда,
3) Иисусова молитва,
4) кръстен знак —  когато някой добре изобразява кръста вър-
ху себе си, върху лицето си,
5) често причастяване с Пречистите Христови Тайни —  който 
се причастява достойно —  

и
6) несъмнена надежда на Бога.
няма по-страшно оръжие против бесовете от това.

Преподобният старец Паисий (Величковски)

та. Ако видим мотивите, поради които хората нанасят върху 
себе си татуировки, то ще видим, че по-голямата част от тях 
просто искат да се отличават от другите. Но не-конформизмът, 
следването на модните тенденции, желанието да се шокира —  
всичко това няма нищо общо със закона на любовта даден от 
Христос, Разпнатия и Възкръсналия от мъртвите.
Някои хора предполагат, че татуировките ги правят красиви. 
Това говори за тяхното желание да подобрят това, което е било 
създадено от Бога (срв. Пс. 138:14).[1] Или пък показва един 
комплекс за малоценност и това, че те не са удовлетворени от 
своите тела, а също така свидетелства за потребността от нова 
идентичност, търсенето на своето друго, по-интересно „аз“, 
което е характерно за преживяващите криза на личността; 
нямайки достойнства, които да могат да демонстрират, те се 
опитват по този начин да поразят другите (дори и в прекия 
смисъл на думата). Между другото новата татуировка може да 
предизвика удивление за не повече от секунда, за да потъне 
след това в често срещания поток на баналността.
В мюсюлманските страни християните си татуират кръст на 
ръката за да бъдат погребани по християнски в случай на 
смърт. Все пак това говори също и за тяхното желание да ум-
рат за Христа и да Го изповядат до смърт, ако бъдат заловени 
от радикални ислямисти, за които християнството е посто-
янна мишена. В този случай татуировката може да означава 
призвание към мъченичество, стремеж към изповедничество 
до смърт и несъкрушима любов към Разпнатия.
Следователно, когато татуировките не свидетелстват за вяра-

Осъждане е това, когато ти виждаш греха или знаеш порока 
на събрата си и говориш от цялото си сърце: „По мое мне-
ние, той заслужава или мъки, или наказание, или болест“.

Тогава ти ставаш съдия на ближния и искаш да седнеш на 
престола на Единствения Съдия —  Христос.
За твоето гордо безумие ти се причисляваш към антихриста…
При мълчанието си отците, занимаващи се с вътрешен труд, 
не са знаели греховете на ближния, а са виждали само своето 
падение.

Оптински старец Леонид

6 КРАТКИ ПОУЧЕНИЯ 
ОТ СВЕТИЯ СТАРЕЦ ПАИСИЙ

1. За борбата с все по-големите морални съблазни, старе-
цът каза следното: „Необходимо е внимание. На нашия брат му 

Той е съжител на трезвостта и виновник за целомъдрието. Пос-
тът е доблест в борбата. Той е угасявал сила огнена, затварял е 
устата на лъвове. Постът възвежда молитвата към небето. Той е 
майка на здравето, наставник на младостта, украса на старост-
та и добър спътник на пътешествениците. Тези, които постят, 
имат тяло честно и душа скъпоценна. Постът е успокоил Лазар 
в недрата на Авраама и затова нека и ние го възлюбим, за да 
ни приеме той в Авраамовото лоно! Нека избягваме разкоша и 
не бъдем роби на пиянството. Те са извори на блудството. Пи-
янството не приема Господа, а отстранява от нас Светия Дух. 
Постът е благоустройство за града, благочестие за пазара, мир 

за домовете. Постът е попечител и закрилник на девството. Пос-
тът е път към покаянието и виновник за сълзите —  той не обича 
света и това, което е в него! Нека не изпадаме в униние когато 
постим, защото във всяка църква ангелите записват имената 
на постещите. Постът е чужд на злопаметството —  онези, които 
помнят огорченията и направеното им зло, макар и наглед да 
постят и да се молят, приличат на човеци, които черпят вода и я 
наливат в продънена бъчва! Бог не приема молитвите на човека, 
който помни злото на брата си. Нека бъде слава и сила Господу, 
сега и во веки веков.

Автор: Св. Ефрем Сирин



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

30 юЛИ  
† 8 Неделя след Петдесетница. Св. апли 
от 70-те Сила, Силуан и другарите им. 
Гл. 7, утр. ев. 8, ап. 1 Кор. 1:10–18 
(с. 121), лит. ев. Мт 14:14–22

31 юЛИ  
Св. праведен Евдоким Кападокийски  
(Богородични заговезни)

1 АВГУСТ  
Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония.  
Св. Елеазар. Произхождение (изнасяне) на 
св. Кръст (Водосвет)  
(Начало на Богородичния пост)  
(Тип. с. 383) (Вечерта —  Вечерня с Молебен 
канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

2 АВГУСТ  
Пренасяне мощите на св. архидякон Стефан.  
Св. свщмчк Стефан, папа Римски (Тип. с. 386)  
(Вечерта —  Вечерня с Молебен канон на 
Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

3 АВГУСТ  
Преп. Исакий, Фавст и Далмат  
(Вечерта —  Вечерня с Молебен канон на 
Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

4 АВГУСТ  
Св. 7 отроци в Ефес. Св. прпмчца Евдо-
кия (Вечерта —  Вечерня с Молебен канон 
на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

5 АВГУСТ  
Св. мчк Евсигний (Предпразненство на 
Преображение Господне) (Тип. с. 389)

•  д Е т с к и  с в Я т  •

ДУПКИ В КОШНИЦАТА
(ИСТОРИЯ, кОЯТО СЕ Е СЛУчИЛА  

СъС СТАРЕцА МОЙСЕЙ)

Един от братя изпаднал в 
грях, а другите решили 
да го съдят.

Повикали и стареца Мойсей, 
но той отказал да отиде. След 
това, обаче направил в една 
кошница дупки, напълнил я 
догоре с пясък, вдигнал я на 

раменете си и тръгнал по пътя.
Пясъкът започнал да се сипе по пътя.
Виждайки това, братята го попитали:
— Какво означава това, отче?
— Това са моите грешки, които се сипят зад гърба ми. Но на 
мен не ми е до тях, защото аз дойдох да съдя чуждите грехове.
Чувайки това, злословниците нищо не казали на виновния и 
му простили.

Превод: Православно братство при храм „Св. прор. Илия“
Източник: www. 3rm.info

трябва помощ. Ще приемем това, което каз-
ва като оправдание и с любов ще му помогнем. 
Ако всички го презират, какво ще се получи 
от това? Няма път до Луната, за да можеш 
да побегнеш натам. Необходимо е внимание и 
любов. Наш дълг е да се поставим в положе-
нието на другия, за да го разберем.“

2. „Дяволът постоянно ни убеждава да се 
сравняваме с тези, които са по-лоши от нас.“

3. „Лесно е да се роди дете, но е трудно да 
го възпиташ.“

4. „- Дядо, как да се спася?

— Залови се за полата на Света Богородица. Тоест с пълно до-
верие, както малкото дете има доверие към майка си.“

5. „Един ден двама приятели се разхожда-
ли. Единият бил облечен с костюм и бил чист. 
Другият носил стари дрехи и бил мръсен. В 
даден момент стигнало до едно място, пъл-
но с кал. Тогава мръсният взел кал и окалял 
другия, който бил чист. Злият човек иска и 
добродетелните да станат като него, т. е. зли. 
Затова внимавайте в живота си и избирайте 
добродетелни хора за приятели.“

6. „често се случва вместо орел (гербът 
на Византия е бил двуглав орел —  бел. прев.), 
какъвто трябва да бъде държавата, тя да се 
превръща във врана, която кълве своите 

граждани. На думи е готова да умре за тях, докато в действи-
телност не прави нищо.“

превод: Мартин Димитров


