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† ДВАНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

В онова време един момък се доближи и Му рече: 
Учителю благий, какво добро да сторя, за да имам 
живот вечен? А Той му отговори: защо Ме наричаш 

благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да 
влезеш в живот вечен, опази заповедите. Казва Му: 
кои? А Иисус рече: не убивай, не прелюбодействувай, 
не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си 
и майка си; обичай ближния си като себе си. Момъкът 
Му казва: всичко това съм опазил от младини; как-
во още ми не достига? Иисус му рече: ако искаш да 
бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на 
сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и 
върви след Мене. Като чу момъкът тая дума, отиде 
си натъжен, защото имаше много имот. А Иисус рече 
на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще 
влезе в царството небесно; и още ви казвам: по-лесно 
е камила да мине през иглени уши, нежели богат да 
влезе в царството Божие. Като чуха това, учениците 
Му твърде много се чудеха и думаха: кой тогава 
може да се спаси? А Иисус, като погледна, рече им: 
за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко 
е възможно. 

(Мт 19:16–26)
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Нищо друго не размътва ума на човека така, както сребролю-
бието. Защото от него се ражда омраза между съседи, недо-
верие между приятели, убийство и други безчестни злини. 

Който иска голям разкош и телесен покой на този свят, изпада в 
сребролюбие, с което изгубва Небесното царство и си наврежда 
много, защото сребролюбието направи Елисеевия ученик Гиезий 
целият рана, то предаде Ананий и Сапфира на смърт (вж. Деян. 
5:1–10), то направи Иуда предател, то е съсипало много села и 
градове, то е напоило земята с човешка кръв, то кара човека да 
изостави Бога и да върви след дявола и неправдата, както ще чу-
ете сега от Евангелието.
Този младеж не отишъл да изпитва Христа с лукавство, а желаел 
да разбере как може да влезе в Небесното царство. И не знаел, че 
Христос е Бог, а мислил, че е човек, учител. Затова и Христос го 
попитал: Защо Ме наричаш благ? Естествено, никой не е благ, ос-
вен един Бог. А хората могат да бъдат добри единствено с Божи-
ята благодат. Когато момъкът попитал Христа какво да прави, за 
да получи Небесното царство, Христос веднага го препратил към 
Божиите заповеди, първо, за да не кажат евреите, че е противник 
на закона, и второ, за да научи младежа, че не може да бъде съ-
вършен само със стария закон, докато не изпълни и евангелския. 
И когато младежът заявил, че е изпълнил всички заповеди, тога-
ва Христос му рекъл: „Изпълнил си ги лицемерно, само на думи, а 
не на дело. Ако искаш да бъдеш съвършен, изпълни ги истински“. 
Този младеж бил много богат, а около него имало доста сиро-

маси и ако той бе обичал ближните си като себе си, както казва 
законът, би им дал от своето имущество и те нямаше да бъдат 
по-бедни от него. Както правим и ние сега —  вярваме в Еванге-
лието, но не вършим това, което то ни заповядва; защото кой от 
нас обича съвършено ближния си? Струва ми се, че няма такъв, 
или ако има, е голяма рядкост; защото ние не обичаме ближни-
те си (сиромасите), нито им помагаме в нуждата им, а гледаме 
с някоя лъжа и хитрост да грабнем от тях и онова, което имат, 
за да забогатеем с техния труд, а те да останат голи и гладни. И 
също като този младеж се хвалим, че изпълняваме Божия закон. 
Но тежко ни и горко, защото ще бъдем осъдени на вечно мъчение 
и ще бъдем отделени от Христа, като днешния младеж, на когото 
Христос казал да раздаде цялото си имущество, понеже го видял, 
че е златолюбец. Но тъй като обичал много собствеността си и 
не искал да се раздели с нея, богатият младеж не дал на Христа 
никакъв отговор и си отишъл натъжен. Тогава Христос, като ви-
дял, че богатството му е по-мило от Небесното царство, рекъл на 
апостолите: По-лесно е корабно въже да мине през иглени уши, 
нежели богат да влезе в царството Божие. Христос казал това не 
за да укори богатите и притежаването на собственост, а за да уко-
ри онези, които не знаят как да използват богатството. И мнози-
на богати, които са обичали парите повече от Бога, са изгубили 
Небесното царство, както казва днешната притча, защото както 
дебело въже не може да мине през иглени уши, така и богаташът, 
който е затлъстял от светски удоволствия и грехове, не може да 
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НРАВОУЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕПОДОБНИ ПИМЕН
НЕ РАЗКРИВАй ЧУжДИТЕ гРЕхОВЕ

въпрос: Ако виждам прегрешенията на моя брат, трябва ли да 
ги прикривам?
отговор: Ако прикрием прегрешенията на братята, и Бог ще 
прикрие нашите грехове.

НЕ ВЯРВАй ВЕДНАгА, АКО ЧУЕш НЕщО ЛОшО ЗА НЯКОгО
старецът: Отче, аз съм смутен и искам да замина оттук.
св. Пимен: Защо?
старецът: Чувам срамни неща за един от живеещите тук братя 
и за мен това е съблазън.

мине по райския път, докато не изтънее с пост, молитви, милос-
тиня и покаяние. Защото пътят към рая е скръбен и малцина са 
онези, които ходят по него. Като чули колко мъчно ще влезе богат 
в Царството небесно, апостолите се натъжили и си казали по-
между си: „Щом е така, тогава кой богат може да влезе в Небес-
ното царство?“ А Христос ги погледнал кротко и рекъл: „Докато 
е свързан от сребролюбието и граби безмилостно, за богатия не 
е възможно да влезе в Небесното царство, но като повика Бога 
на помощ, като раздаде на сиромаси от богатството си и угаси 
сребролюбивото си желание, тогава с Божията помощ влиза лес-
но, защото за Бога всичко е възможно“.
Благочестиви християни, всички вие чухте, че богат човек мъчно 
влиза в Царството небесно. Но да не мислите, че богатството е 
криво и лошо. Богатството само по себе си нито е добро, нито е 
зло; то става добро или зло в зависимост от нашата воля. Както с 
езика си можем да говорим и лоши, и добри неща, така и с богат-
ството си можем да правим и зло, и добро, както иска волята ни. 
Затова не бива да корим богатството и да казваме, че то ни пречи 
за спасението, а трябва да укоряваме злата си воля, която не ни 
оставя да вършим добро. Защото богатството ни вреди само то-
гава, когато имаме зла воля и немилосърдие, като онзи богаташ, 
пред чиято вяра сиромахът Лазар лежеше гол и гладен, а той от 
скъперничество и немилосърдие нито го облече с някоя съдрана 
дреха, нито някога го нахрани, и когато той хвърляше трохи на 
кучетата, тогава и сиромахът Лазар се хранеше. Богаташът изгу-
би душата си, защото беше немилостив, а не защото беше богат 
(вж. лук. 16:19–31). Така изгуби душата си и онзи богаташ, кой-

то казваше: „Ще съборя житниците си и ще съградя по-големи и 
ще събера там всичките си храни и благата си. А после ще ям и 
ще пия и няма да давам на други“ (ср. лук. 12:18,19). Ето, и тук 
не е криво житото, което се е родило в голямо количество, а са 
криви скъперничеството и немилосърдието му. Нали и Авраам 
беше богат? Защо тогава не изгуби душата си, а за любовта си към 
странниците и заради праведността си стана пръв в Небесното 
царство и прославен по целия свят? Нали и Иов беше много бо-
гат? Защо не изгуби душата си, а Сам Бог каза за него, че няма 
друг праведен и лишен от недостатъци човек като него? Защото 
бил търпелив и обичал сиромасите като свои деца, за които сам 
казва: „Аз бях очи за слепите, нозе за хромите, баща за вдовиците 
и сиромасите и никой не е излизал от дома ми с празни ръце“ (ср. 
иов. 29:15,16). Ето, ясно виждаме, че богатството не е лошо нещо, 
лоша е нашата воля. Богатството нито спасява, нито погубва чо-
века; спасява ни или ни погубва свободният ни избор. По подо-
бен начин и сиромашията нито спасява онзи, който не я търпи с 
благодарност, нито погубва онзи, който я търпи с благодарност 
като Лазар и Иов. Защото Бог приема и богатия, и сиромаха спо-
ред делата им. Направил е някого богат, за да се откупи от вечната 
мъка с милостиня, а другиго е направил сиромах, за да влезе в Не-
бесното царство чрез търпение и благодарност; защото всичко, 
което Бог е направил, е добро, полезно и спасително. Нему слава 
във вечните векове, Амин.

Свети Софроний, Епископ Врачански
Източник: http://sveta-gora-zograph.com/
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СВ. СВЕщЕНОМЪЧЕНИК КИПРИЯН КАРТАгЕНСКИ
31 АВГУСТ

„Кой не би мобилизирал всичките си сили, за 
да премине от тукашната тъмнина към оная 
светлина, да стане Христов приятел и всякога 
да се радва с Христа? В страданията се затва-
рят очите, но небето се отваря. антихристът 
гони, но Христос защищава. Причинява се 
смърт, но следва безсмъртие… Временният 
живот угасва, но вечният изгрява. Какво бла-
женство —  да излезеш оттук с духовно веселие, 
да излезеш от теснотата на широк простор, 
да минеш от скръбта към радост, да затвориш 
мигновено очите си, с които си виждал хората 
и тоя свят, и да ги отвориш за съзерцаване на 
Бога и Ангелите, да оставиш земята и да оти-
деш в Царството небесно!“ 

(св. киприян картагенски)
„В свещениците не се забелязва искрено благоче-
стие, в служителите —  чиста вяра, в делата —  
милосърдие, в нравите —  благонамереност“ 

(св. киприян картагенски)

„Ние трябва да се молим при залез слънце и по-
дир угасването на деня, защото Иисус Христос 
е истинско слънце и истински ден. Ето защо, 
когато се молим при залез слънце и в края на 
деня, и просим отново за нас да изгрее светли-
на, ние се молим и за идването Христово, та да 
ни донесе то благодатта на вечната светлина. 
Макар по природните закони нощта да сменя 
деня, за молещите се и нощният мрак не е ни-
каква пречка, понеже за синовете на светлина-
та и нощта става ден —  та кога е без светлина 
тоя, що носи светлина в сърцето си? Или по ка-
къв начин слънцето и денят ще угаснат за тоя, 
за когото Слънце и Ден е Христос? А всякога да 
пребъдваш в Христа, ще рече —  в светлината, 
означава да не преставаш да се молиш ден и 
нощ. Тъй и вдовицата Анна „не се отделяше от 
храма, служейки Богу с пост и молитва денем и 
нощем“ (лука 2:37). 

(св. киприян картагенски)
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УРОК ПО СМИРЕНИЕ

Един от отците разказвал: в Ки-
лиите на отшелниците живял 
старец подвижник, който се об-

личал в одежда от груб конопен плат. 
Веднъж той отишъл при авва Амон. 
Като го видял облечен в тази дреха, аввата му 
казал: това няма да ти принесе никаква полза.
Старецът тогава го попитал: имам три по-
мисъла. Първият ме подбужда да прекарвам 
всичкото време в пустинята; вторият —  да 
замина в страна, където никой не ме по-
знава; третият —  да се затворя в килията, с 
никого да не се виждам и да употребявам 
храна през ден.

Авва Амон отговорил: изпълнението 
на всяко едно от тези предложения 
няма да бъде полезно за теб (т. е. ще 
бъде душевредно). Напротив, без-
мълвствай в своята килия, всеки ден 

употребявай умерено храна, имай в сърцето 
си словото на митаря (Боже, бъди милостив 
към мене грешника!) и можеш да се спасиш.
Видно е, че носенето на странна одежда, 
която се набива на всички в очи и наме-
рението да водиш особен начин на живот, 
който ще привлече към себе си внимание-
то на мнозина, са били внушени на подви-
жника от високоумие, което той не успял 

св. Пимен: Ти си чул неверни неща.
старецът: Но това ми каза човек, в когото имам доверие.
св. Пимен: Доверие! Не, ако той беше такъв, нямаше да ти 
каже това, което е видял. Не му вярвай, докато сам не ви-
диш, защото и Бог, като чул содомските вопли, не повярвал, 
докато Сам не видял с очите Си: голям е поплакът против 
Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък, ще сляза и ще 
видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът про-
тив тях (Бит. 18:20,21).
старецът: О, аз и сам видях неговото прегрешение, със 
собствените си очи.
св. Пимен (вдигнал от пода една съчка): Това какво е?
старецът: Това е съчка.
св. Пимен (като погледнал към тавана и посочил гредата): 
А това там какво е?
старецът: Това е греда.
св. Пимен: Утвърди в сърцето си разбирането, че твоите 
грехове имат величината на гредата. В сравнение с тях гре-
ховете на твоя брат са като тази съчка.

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ЛОшИТЕ ПОМИСЛИ
въпрос: Как можем да се предпазим от вражеските нападе-
ния?
отговор: Когато котелът, подгряван отдолу, кипи, тогава 
никаква муха или друго насекомо не смее да се допре до 
него. Когато изстине, тогава мухите и другите насекоми се 
настаняват в него. По същия начин врагът на човешкия род 
не смее да пристъпи към онзи човек, който с целия си ум 
се е устремил към изпълнение на духовните дела, от които 
зависи спасението на душата му. Който живее в нехайство и 
леност, лесно бива повален и става плячка на бесовете.

ЗА МОЛИТВАТА
Ние сме подобни на този, който от лявата си страна има 
огън, а от дясната вода. Ако се запали от огъня, взема вода 
и го гаси. Огънят са злите помисли, а водата е молитвата.

ЗА МЪЛЧАНИЕТО
въпрос: Кое е по-добре —  да мълчиш или да говориш?
отговор: Който говори за слава Божия, постъпва добре. 
Който мълчи за слава Божия, също постъпва добре.
Веднъж свети Пимен нарекъл съвсем младия монах Агатон 
отец. Присъстващите братя му казали: „Как може да се на-
рича отец този, който е толкова млад!“. „Неговите мълча-

ливи уста го направиха старец“ —  отговорил праведникът.
Има хора, които без никога да приказват, всъщност говорят 
непрестанно, докато други, които не престават да говорят 
от сутрин до вечер, всъщност мълчат. Първите са тези, кои-
то мълчат с език, но в сърцето си осъждат своя ближен. Вто-
рите са тези, които говорят непрестанно, но в сърцето си не 
изпитват нищо лошо към когото и да било.

ЗА ДУшЕВНОТО СПОКОйСТВИЕ
С дим отпъждат пчелите и прибират сладостта на техния 
труд. По същия начин порочните страсти изгонват от душа-
та страха Божий. И тогава —  прощавайте добри дела…

ЗА НАЗИДАНИЕ НА ДУшАТА
Когато някой иска да построи дом, събира всичко необхо-
димо за строежа. По същия начин и човек трябва да усвои 
от всички добродетели по някаква част, за да изгради у себе 
си дом за Светия Дух.

ЗА жИВОТА НА МОНАхА
В Евангелието е написано, който има риза, да я продаде и 
да купи нож —  това значи, който има покой (удобства) за тя-
лото си, нека го изостави и да си наложи ограничения, да 
тръгне по тесния път.

ЗА ПОЛЗАТА ОТ ТЕжКИТЕ ТРУДОВЕ
Преподобни Моисей от разбойник станал възлюбен раб 
Божий и бил толкова славен в подвизите на благочестието, 
че не само младите, но и остарелите в постнически подвизи 
монаси идвали да се учат от него на съвършенството на пу-
стинническия живот и на монашески подвизи. Ето един от 
примерите на неговото подвижничество.
Като си избрал най-строг, най-жесток начин на живот, този 
мъжествен подвижник ставал през нощта и обхождал всич-
ки събратя. Ако намерел при килиите им съдове за вода, 
отивал да ги напълни, тъй като някои от тях били твърде 
отдалечени от реката, а мнозина от старците били немощни 
и не били в състояние сами да си донесат вода.
По този начин свети Моисей се молел на Бога, а със своя 
труд изкарвал хляба си и помагал на другите.
Християни, помагайте на своите ближни, поне дотолкова, 
колкото позволяват обстоятелствата на вашия живот!

„Училище за благочестие“
протойерей Григорий И. Мансетов



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
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27 АВгУСТ  
† 12 Неделя след Петдесетница. Преп. Пимен 
Велики. Св. Фанурий. гл. 3, утр. ев. 1, ап. 1 
Кор. 15:1–11 (с. 149), лит. ев. Мт 19:16–26

28 АВгУСТ  
Преп. Моисей Мурин

29 АВгУСТ  
❈ Отсичане главата на св. йоан Предтеча  
и Кръстител.  
Преп. Анастасий Струмишки  
(Строг пост) (Тип. с. 405)

30 АВгУСТ  
❈ Св. Александър, йоан и Павел, патриарси 
Константинополски. Пренасяне честните мощи 
на св. Александър Невски (Тип. с. 408)

31 АВгУСТ  
Полагане честния пояс на Пресвета Богородица.  
Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. 
Св. генадий, патриарх Константинополски

1 СЕПТЕМВРИ  
❈ Начало на Църковната нова година.  
Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта.  
Св. мчци Айтал и Амун дякони.  
Правед. Иисус Навин. Св. мчци Калист, Евод  
и Ермоген (Тип. с. 65)

2 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчк Мамант. Преп. йоан постник, патр. 
Константинополски. Св. 3628 мчци в Никомидия

•  Д Е т с к и  с в Я т  •

ПРИТЧА ЗА „АЛЧНИЯ“ МОНАх
ПРиТчА

В един манастир в Гърция имало обичай, за трудната работа 
да се дават на братята по малко пари. Монасите в манасти-
ра се наричат братя, та нали живеят като в голямо семей-

ство. Много от тях искали да се потрудят повече, а получените 
пари да раздадат на бедните.
Само един от монасите постъпвал по друг начин. Никой ни-
кога не го бил виждал да подава милостиня дори и на един 
бедняк. И започнали да говорят за него като за алчен и стиснат 
човек. Минавали години. Всичко си вървяло както и преди.
— Ама, че стиснат човек! —  мислели си другите монаси. Но до-
шло време и той си отишъл от този свят.
Когато в околните села разбрали за неговата смърт, в манасти-
ра започнали да се стичат всички жители, за да се сбогуват с 
починалия. Те оплаквали монаха и съжалявали за смъртта му.
А братята много се учудили. Че какво добро ви е сторил този 
човек? Защо го оплаквате толкова? —  питали те.
Един селянин отвърнал:
— Той ме спаси!

да разпознае. Преподобни Амон му преподал урок как да 
се подвизава в смирение, което е единствено благоугодно 
Богу и единствено способно да привлече Божията милост и 

А друг добавил:
— И мен!
Селяните се трудели от сутрин до вечер, за да нахранят децата 
си. Но без вол е трудно да обработваш земята. Ако в семей-
ството имало вол, децата нямало да стоят гладни.
И ето, че монахът, когото смятали за стиснат, събирал пари и 
купувал на най-бедните семейства волове.
Така той ги спасявал от глад и бедност.
Колко били учудени всички онези, които считали монаха за 
алчен и стиснат!
— Как може, незнаейки, да правиш изводи? Та нали Христос е 
казал: „Не съдете“.
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“Отечник, Авва Амон“


