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† ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

„Около осем дена подир тия думи, като взе със 
Себе Си Петра, Иоана и Иакова, възлезе на пла-
нината да се помоли. И когато се молеше, видът 

на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, 
бляскава. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те 
бяха Мойсей и Илия; като се явиха в слава, те говореха 
за смъртта Му, с която 
щеше да свърши в Иеру-
салим. 
А Петра и ония, които 
бяха с Него, бе налегнал 
сън; но, като се събуди-
ха, видяха славата Му 
и двамата мъже, които 
стояха с Него. И когато 
те се отделяха от Него, 
Петър рече на Иисуса:
Наставниче, добре ни е 
да бъдем тук; да напра-
вим три сенника: за Тебе 
един, за Моисея един, 
и един за Илия, —  без да 
знаеше, що говори.
Когато говореше това, 
ето, яви се облак и ги за-
сени; и се уплашиха, ко-
гато влязоха в облака. 
И чу се из облака глас, 
който казваше:
Този е Моят възлюбен 
Син: Него слушайте.
И когато се чу тоя глас, Иисус бе останал Сам. И те 
замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, 
що видяха.“ 

(Лук.9:28–36)

„Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма 
да вкусят смърт, докле не видят Сина Човече-
ски да иде в царството Си“.

(Мат. 16:28)

„И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, 
Иакова и Иоана, брат му, и възведе ги насаме 
на висока планина; и се преобрази пред тях: и 

лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха 
бели като светлина.
И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него. 
Тогава Петър отговори Иисусу и рече:
Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да напра-
вим тук три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и 
един за Илия.
Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; 
и чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят 
възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него 
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слушайте.
И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде 
много се уплашиха. Но Иисус, като се приближи, допря 
се до тях и рече: станете и не бойте се!
А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едно-
го Иисуса.

И когато слизаха от пла-
нината, Иисус им запо-
вяда и каза: никому не 
обаждайте за това ви-
дение, докле Син Чове-
ческий не възкръсне от 
мъртвите.
А учениците Му Го попи-
таха и думаха: защо пък 
книжниците казват, че 
първом Илия трябва да 
дойде? Иисус им отгово-
ри и рече:
Илия първом ще дойде 
и ще уреди всичко; но 
казвам ви, че Илия вече 
дойде и го не познаха, а 
сториха му, каквото си 
искаха; тъй и Син Човече-
ский ще пострада от тях.
Тогава учениците раз-
браха, че Той им говори 
за Иоана Кръстителя.“ 

(Мат.17:1–13)

„И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, 
които няма да вкусят смърт, докле не видят 
царството Божие, дошло в сила.

И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и 
Иоана и възведе ги сами на висока планина насаме, и 
се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха бляскави, 
твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не 
може избели. И яви им се Илия с Мойсея, и разговаряха 
с Иисуса.
Тогава Петър заговори и рече на Иисуса:
Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника: 
за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия.
Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха упла-
шени.
И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, 
който казваше:
Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!
И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не 
видяха със себе си, освен едного Иисуса. А когато 
слизаха от планината, Той им заповяда да не обаждат 
никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръс-
не от мъртвите.“ 

(Марк 9:1–9)
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КАК СВЕТИ АЛЕКСАНДЪР СТАНАЛ ЕПИСКОП КОМАНСКИ
12 АВГУСТ

Свети Александър, родом от град Коман, бил 
човек колкото благочестив, толкова и добре 
образован. Притежавайки тези качества в 

най-висока степен, той могъл да има богатства и 
да постигне слава, но като се надсмивал над раз-
вратния свят, той избрал пътя на доброволната 
нищета и бедност. Парчето насъщен хляб изкар-
вал, като упражнявал най-ниската работа —  палел 
въглища и след като обгорят, ги носел и продавал 
на пазара. Винаги бил с изцапано лице и лоши 
дрехи, всички го знаели като Александър въ-
глищаря. Но Господ, Който живее във висините, 
Който гледа и въздига смирените, в желанието Си 
да прослави още в този живот Своя смирен раб, 

проявил към него милостта Си по следния начин.
В град Коман умрял местният епископ. Гражда-
ните изпратили свои представители при св. Гри-
горий Неокесарийски, Чудотворец, с молба да 
дойде в града им за избор и посвещение на нов 
епископ. Свети Григорий изпълнил желанието 
им незабавно.
На свикания за целта събор започнали да раз-
съждават кого да изберат за свой пастир и учи-
тел. Едни представяли като кандидати хора бла-
городни, други —  богати, трети —  красноречиви, а 
четвърти —  благообразни. Но в този случай свети 
Григорий не бързал. Като се уповавал на Бога, 
че Той Сам ще покаже човека, достоен за свети-
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ПАТРИАРШЕСКО СЛОВО ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
„Ние ви явихме силата и пришествието на Господа нашего 

Иисуса Христа, не като следвахме хитро измислени басни, а 
като станахме очевидци на Неговото величие“ (2 Петр.1:16)

СкЪПи в госПода БРатЯ и сЕстРи,
В днешното апостолско четиво свети апостол Петър, един 
от свидетелите на чудното преобразяване на нашия Гос-

под Иисус Христос, утвърждава вярващите от всички времена 
в истинността на станалото на планината Тавор.
Това се извършило малко преди спасителните страдания, ко-
гато нашият Господ се преобразил пред очите на Своите трима 
ученици —  Петър, Йоан и Яков, и заблестял в Своята нетва-
рна божествена светлина, за да се уверят, че Той е Син Божи 
и така да нямат колебание, когато станат свидетели по-късно 
на Неговите поругания, кръстната смърт и полагане в гроб. 
Заедно със светите апостоли, като Господни свидетели били и 
старозаветните пророци Мойсей и Илия, които разговаряли 
с Христа. Тогава се явил облак, който ги засенил и се чул глас 
из облака, който утвърждавал: „Този е Моят възлюбен Син, в 
Когото е Моето благоволение; Него слушайте“ (Мат. 17:5). Ко-
гато чули това, учениците паднали ничком и твърде много се 
уплашили. Но Христос, като се приближил, допрял се до тях и 
казал: „Станете и не бойте се!“ (Мат. 17:6).
Днес ние бяхме свидетели, чрез вярата си, в евангелското съ-
битие и чухме този глас, който е глас на учение, богопознание 
и вяра. Вярата в нетварната светлина, която просвещава света 
и дава възможността за обожението на човека. Тази светлина е 
силата, Божията помощ, която ни е необходима, за да преобра-
зим човешката си природа. Светлина, която пропъди мрака и 
обля изплашените апостоли, дарявайки ги със сила и надежда 
за наследяване на Царството Божие. Светлина на мълчанието, 
пред която тръпне и немее всяка земна твар.
Преображение Господне, това дивно евангелско събитие, в 
многовековната история на Църквата е носело много бого-
словски спорове, които достигат своя апогей през 14 век. Въ-
просът винаги е бил дали светлината, която са видели Христо-
вите ученици, е действителната Божествена светлина, или това 
е сътворената, веществена светлина. Кое е вярното за случило-
то се на Тавор —  думите от „Символа на вярата“, които гласят 
„Светлина от Светлина“, или словата от старозаветния биб-
лейски разказ за сътворяването на света —  „Рече Бог: да бъде 

светлина“ (Бит. 1:3).
Отците на Православната ни църква, и главно свети Григо-
рий Палама, винаги са защитавали богословската истина, че 
Христовите ученици са били в действителната Божествена 
светлина, която е „Светлина от Светлина“ и въобще, че на 
човешката природа е дадена възможността да види тази нетва-
рна Светлина. Ние дори сътворени по Божия промисъл, чрез 
Божията благодат и според силата на вярата ни можем да ви-
дим несътворената Светлина и да бъдем свидетели на Прео-
бразяването на нашия Господ Иисус Христос.
В празничния тропар на Преображението се молим: „Преобра-
зил си се на планината, Христе Боже, и си показал на учени-
ците Си Твоята слава, доколкото можаха да възприемат. Да 
блесне, по молитвите на Богородица, и за нас грешните Твоя-
та вечна светлина“.
За да се сподобим с радостта на това блаженство, на нас ни 
е нужна вяра. Вярата в истинската Светлина, просвещаваща 
всеки човек, „вярата, която действа чрез любов“ (гал. 5:6), 
чрез която ни огрява Христовата светлина, та непрестанно 
да се издигаме от съвършенство към съвършенство, във въз-
растването в добродетелите на благочестието.
Този празник е вдъхновение за всички нас. Подвигът на съвре-
менния християнин се състои в постоянното изкачване на ду-
ховния Тавор. Ние носим в сърцата си желанието за срещата 
с Преобразилия се Христос, която е среща реална, обгърната 
с Божествената светлина на таворска тайна. Християните ви-
наги са търсели и търсят в своя духовен път отблясъците на 
сияещия преобразен Богочовек, разкрил се в човешката исто-
рия на този свят.
Да се помолим на Преобразилия се в славата Си Господ Иисус 
Христос да се докосне с лъчите на Своята нетварна светлина 
до нашите души и сърца и духовно да ни преобрази, и да блес-
не Неговата любов в сърцата на нас грешните.
Светодавче, Христе Боже наш, слава Тебе!
амин.

Негово Светейшество Български Патриарх  
и Софийски митрополит Неофит

Слово, произнесено на 6 август 2015 г. в храм 
„Преображение Господне“, гр. София

Източник: www.bg-patriarshia.bg
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СВ ЙОАН ШАНХАЙСКИ И САНФРАНЦИСКИ —  ДОБРЕ НАСТРОЕНА 
АРФА, НА ЧИИТО СТРУНИ СВИРЕШЕ РЪКА ОТ НЕБЕТО

Веднъж в Шанхай владика Йоан беше по-
викан да причасти един човек на смъртно 
легло в руската болница. Владиката взел 

със себе си един свещеник. Като пристигнал в 
болницата, видял един млад и жизнерадостен 
мъж, на около 20 години, който свирел на хар-
моника. Този млад човек трябвало да бъде из-
писан от болницата на следващия ден. Владика 
Йоан го повикал с думите: „Искам сега тебе да 
причастя“. Младежът веднага се изповядал и 
причастил.
Учуденият свещеник попитал владиката, защо 

не отишъл при човека, който умира, а се за-
държал при този очевидно здрав и млад човек. 
Владиката му отговорил: „Той ще умре довече-
ра, а онзи, който е тежко болен, ще живее още 
много години.“
Така се и случило. Не е възхитително, че вла-
диката беше прозорлив. Трогваше неговата 
необикновена готовност за извършване на Бо-
жието дело. Той приличаше на добре настро-
ена арфа, на чиито струни свиреше ръка от 
Небето.

Източник: amvon.mk
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В ПАМЕТ НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ТРИАНДАФИЛ СТАРОЗАГОРСКИ
8 АВГУСТ

Свети мъченик Триандафил бил твърде млад, на около 18 го-
дини, родом от Стара Загора, и бил моряк. Пострадал мъче-
нически за своята християнска вяра в Цариград на 8 август. 

За година на неговата смърт преподобни Никодим Агиорит в 
своя труд „Синаксар“ (Цариград, 1845 г.) сочи 1570 г., а в дру-
гия си труд „Неон мартириологион“ (новопреиздаден в Атина, 
1961 г.) —  1680 година.
Паметта му се празнувала на неговия ден (8 август). Никодим 
Агиорит съобщава, че житието му било написано от житиепи-
сеца Иоанис Кариофилис, но изглежда и той го нямал под ръка, 

за да го даде в своите трудове.
Само два стиха са запазени в чест на мъченика (както правят 
гърците), които преподобният Никодим дава в своя „Синаксар“:

Триандафил се яви като нов трендафил,
очервен от потока на своите кърви.

Засега не се знае нищо друго за този наш мъченик.
© Жития на светиите, преведени на български език  

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

телския сан, напомнил на народа как Бог избрал Давида да пасе 
Израиля. Когато Иесей довел по-големия си син Елиав при свети 
пророк Самуил и той попитал Господа този ли пред Него е Него-
вият помазаник, Господ му казал: „Не гледай на лицето му и на 
високия му ръст, Аз не гледам тъй, както човек гледа, защото чо-
век гледа на лице, а Господ гледа на сърце“. И ние трябва да изберем 
пастир на този град, казал св. Григорий, не като гледаме на лице, 
защото външността не е достойнство, а истинското величие на 
човека е неговото сърце.
Този съвет на праведния мъж бил неприятен за някои от гражда-
ните на Коман. Те започнали да роптаят и с насмешка си казвали: 
„Щом не трябва да се държи на външността, нека тогава да бъде 
избран и посветен в епископство въглищарят Александър“. Като 
чули името на човека, който по тяхно мнение не значел нищо, 
едва ли не на глас се разсмяло цялото множество, а свети Григо-
рий си помислил: „Не без Божий Промисъл се спомена името на 
този човек, над когото всички се надсмиват“. Той веднага попи-
тал кой е Александър и наредил да го доведат на събора.
В това време Александър се занимавал с въглищата извън място-
то, където се провеждал съборът. Щом влязъл сред събраните и 
всички се обърнали към него, отново настанал смях, защото от 
въглищата той целият бил черен, с разкъсани и замърсени дре-
хи като етиопец. Въпреки това общият смях не го смутил, без да 
обръща внимание на нищо, той стоял благопристойно пред све-
тителя. Тогава свети Григорий узнал чрез ръководещия го Свети 
Дух за живеещата в него Божия благодат и като станал от място-
то си, го повел встрани, на уединено място. Там, останали сами, 
той попитал Александър кой е и го заклел в името Божие да каже 
истината за себе си. По този начин, макар че желаел да остане в 

неизвестност, Александър не посмял да излъже пред такъв велик 
светител и му открил всичко за себе си —  кой е и защо е приел 
доброволната нищета и униженията. Като беседвал с него, свети 
Григорий открил високи знания не само по философия, но и в 
Божественото Писание. Накрая заповядал на своите служители 
да го заведат в неговия дом, да го измият и облекат в прилични 
дрехи и отново да го доведат в събора.
През това време свети Григорий стоял на своето място вглъбен в 
молитва. Изведнъж въвели Александър в светли дрехи и благоо-
бразно лице. Като го видели, всички се изумили, а свети Григорий 
започнал да му задава въпроси от Свещеното Писание, на кои-
то Александър отговарял благоразумно, задоволително. Тогава 
всички разбрали заблуждението си по отношение на толкова мъ-
дър човек и се засрамили за насмешките и оскърбленията, които 
малко преди това му отправяли. Така разбрали изпълнението на 
Божиите слова: Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце (1 
Царств. 16:7). Накрая всички присъстващи на събора с едино-
душие и радост избрали въглищаря Александър за свой пастир и 
учител. И не се излъгали, защото този светител бил богобоязлив, 
благотворителен, кротък, великодушен, неуморен в трудовете, а 
когато говорел поучение на народа, от устата му като река теча-
ла благодатта на Светия Дух и привеждала сърцата на всички в 
умиление.
Колко щастлив щеше да е човешкият род, ако на всички степени 
в обществената йерархия изборът ставаше не по красота, не по 
богатство и не по знатност, а по достойнство.

Автор: Протойерей Григорий И. Мансетов
Източник: „Училище за благочестие“
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Макар да бил известен със своята 
голяма ученост, поради своето 
смирение авва Арсений (Велики) 

смятал себе си недостоен да учи други-
те, и обичал да иска съвет и да получава 
наставления, отколкото сам да съветва и 
поучава. Веднъж един от братята на ма-

настира чул, че Арсений иска съвет от един старец, твърде мал-
ко образован. Инокът се почудил и казал на Арсений:
— Как ти, който си изучил гръцките и римски науки, искаш на-
ставления от прост и необразован старец?
— Наистина, аз зная гръцките и римски науки —  отговорил Ар-
сений, —  но не зная още азбуката на онова, що знае той прост и 
неучен човек. Защото —  обяснил той после —  смирението е нача-
ло на всички добродетели, както азбуката е начало на книжното 

6 АВГУСТ  
† Преображение Господне  
(Разрешава се риба)  
(Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)  
(Вечерта Вечерня с Молебен канон  
на Пресвета Богородица)  
(Тип. с. 387)

7 АВГУСТ  
Св. прпмчк Дометий. Св. Наркис,  
патр. Иерусалимски (Вечерта Вечерня  
с Молебен канон на Пресвета Богородица)  
(Тип. с. 387)

8 АВГУСТ  
Св. Емилиан изповедник, еп. Кизически.  
Св. Трендафил Загорски

9 АВГУСТ  
❈ Св. ап. Матия. Преп. Псой (Тип. с. 393) 
(Вечерта Вечерня с Молебен канон на 
Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

10 АВГУСТ  
Св. мчк и архидякон Лаврентий  
(Вечерта Вечерня с Молебен канон  
на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

11 АВГУСТ  
Св. мчк и архидякон Евпъл. Св. мчца Сосана 
девица и др. (Вечерта Вечерня с Молебен  
канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

12 АВГУСТ  
Св. мчци Фотий и Аникита.  
Преп. Паламон Египетски  
(Събота след Преображение) (Тип. с. 391)

•  д Е т с к и  с в Я т  •

ПЧЕЛИ И МУХИ
ПРикАЗкА

Беше късна есен и се случи такъв хубав ден, 
какъвто и през пролетта е рядкост: сивите 
облаци се разсеяха, вятърът утихна, слънце-

то се показа и гледаше толкова ласкаво, сякаш се 
прощаваше с повехналите растения. Светлината 
и топлината бяха изкарали мъхнатите пчелички 

от улеите им и те весело жужейки, прелитаха от тревичка на тре-
вичка, не за мед (вече нямаше откъде да го вземат), а просто така, 
за да се повеселят и да поразгърнат крилцата си.
— Колко сте глупави с веселието си! —  каза им мухата, която се-
деше на тревичката, увесила нос. —  Нима не знаете, че слънцето 
само за миг е тук и че навярно още днес ще започне вятър, дъжд 
и студ и всички ние ще трябва да загинем.
— Зум-зум-зум! Защо да загинем? —  отвърнаха веселите пчелички 
на мухата. —  Ние ще се повеселим, докато свети слънчицето, а ко-
гато времето се влоши, ще се скрием в топлия улей, където цяло 
лято сме трупали сладък мед.

Автор: Константин Ушински
Източник: сп. „Камбанка“, бр. 2,2016 г.
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СМИРЕНИЕТО НА АВВА АРСЕНИЙ
учение.
Постоянно устремявайки мислите си към Бога и стараейки се да 
преуспява в духовния живот, Арсений винаги имал в паметта 
си смъртния час. Той строго изпитвал себе си всекидневно, не 
е ли съгрешил с дело, слово или мисъл, и често в молитвите си 
казвал: „Боже, не ме оставяй! Аз не съм направил пред Тебе нищо 
добро, но по Твоята милост дай ми да сложа начало!“
Не считайки себе си достоен да учи другите, авва Арсений —  до-
колкото било възможно —  се стараел да отклони от себе си по-
сетителите. Обаче те идвали при него, защото неговата мъдрост 
и свят живот станали далече известни. На едного, който искал 
от него наставление, той казал: „Ако ние истински започнем да 
търсим Бога, Той Сам ще дойде при нас и ние ще Го видим. И ако 
с чистия си живот Го задържим, Той ще остане с нас“.

Из: „Патерика“


