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† ТРИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Рече Господ тая притча: имаше един човек стопанин, 
който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него 
лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, оти-

де си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите 
си при лозарите, да му приберат плодовете. А лозарите, 
като уловиха слугите му, едного набиха, другиго уби-
ха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, 
по-много от първите; и с тях сториха същото. Най-сетне 
изпрати при тях сина си, като каза: ще се засрамят от 
сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помеж-
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Богословите и духовниците често споменават Царството 
Божие. Какво означава това понятие? Дали то е някак-
ва абстракция, утопия в мъглявото далечно бъдеще или 

реална действителност? Какво означава прошението в Гос-
поднята молитва: „Да дойде 
Твоето Царство“? Повечето 
от нас биха се сетили за пищ-
ните картини от филмите и 
видеоигрите, при които една 
чужда и враждебна цивилиза-
ция напада Земята и я обсеб-
ва. Когато изяснява тайните 
на това Царство, Иисус Хрис-
тос иска да покаже на хората, 
че то е духовно и различно 
от нашия свят, но в същото 
време се основава на същи-
те разумни и целесъобразни 
закони, на които се подчи-
нява цялата Вселена, цялото 
битие. В Своята проповед 
за Царството Господ дава за 
пример слънцето и небесните 
светила, многообразието на 
органичната и неорганичната 
природа —  камъните, дърве-
тата, полските цветя, тревата, 
птиците, на държавния, воен-
ния и обществения живот, на 
селскостопанската дейност, 
която и досега е характерна 
за провинциална Палести-
на —  приготвянето на храната, 
засяването на нивите, приби-
рането на реколтата, пасенето 
на овцете, риболова, печенето 
на хляба, метенето на жилищата и пр. Като изхожда от тези 
ясни и познати предмети и сцени, Спасителят насочва ми-

сълта на хората към неведомите тайни на Царството Божие. 
Забележете, че Той не говори направо за Божията същност, 
Троичността на Бога, вечността, второто пришествие, всеоб-
щото възкресение на мъртвите, новото небе и новата земя, 

защото всичко това би било 
недостъпно и неразбираемо 
за обикновения човешки ум, 
потопен в грижите на всеки-
дневието.
Същото установяваме и при 
многобройните Христови 
притчи. Тяхната цел е да до-
кажат, че невидимият и ви-
димият свят са сътворени от 
всемогъщия Бог. Цялото тво-
рение е създадено по един и 
същ премъдър план, който 
въплъщава принципите на 
разумността и целесъобраз-
ността, хармонията и кра-
сотата, благостта и любовта. 
Нарушаването на тези закони 
както отвъд, така и тук води 
до отпадане от Бога и гибел 
на нарушителите. Господ пре-
доставя на слушателите сами 
да си направят изводите от 
притчите, като разчитат на 
своя разум и опит. Но днеш-
ната притча за злите лозари 
(Мат. 21:33–42), чийто кон-
текст е взет от Исайя 5 глава, 
е доста прозрачна и лесна за 
разгадаване. За изненада на 
слушателите на Иисус тя се 
оказва насочена срещу самите 

тях. След като престъпните лозари убиват слугите и дори сина 
на стопанина на лозето, Христос запитва Своите слушатели 
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ду си: този е наследникът; хайде да го убием и да прис-
воим наследството му. И, като го уловиха, изведоха вън 
от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на 
лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят Му: 
злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други 
лозари, които ще му дават овреме плодовете. Иисус им 
казва: нима не сте никога чели в Писанията: „камъкът, 
който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: 
това е от Господа, и е дивно в очите ни“? 

(Мт 21:33–42)
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каква би трябвало да е реакцията на господаря. Увлечени от 
логиката на повествованието, те заключават правилно: „Зло-
дейците ще погуби зле и лозето ще даде на други лозари, кои-
то ще му дават овреме плодовете“ (ст. 41). Според версията 
на св. Лука (20:16) не всички слушатели обаче са съгласни с 
това заключение и възкликват: „Дано не бъде!“ (нещо като на-
шето „пази, Боже“).
Тази притча обикновено и справедливо се тълкува като изоб-
личение на книжниците, фарисеите и другите водачи на бо-
гоизбрания народ, които отхвърлят и убиват не само проро-
ците, но и Самия Божи Син. Това се уточнява в самия текст: 
„Разбраха, че за тях говори“ (ст. 45). Освен този основен сми-
съл, притчата несъмнено има по-широко нравствено значе-
ние и е приложима за всеки християнин. По силата на Своето 
всезнание Христос насочва проповедта Си не само към Свои-
те непосредствени слушатели, но и към цялото човечество, и 
към всеки отделен човек.
Под „лозе“ може да се разбират много неща —  светът, юдеите, 
новозаветната Църква или човешката душа. На св. литургия 
преди притчата неслучайно се чете откъс от 1 Кор. 16:13–24, в 
който между другото се казва: „Всичко у вас да става с любов“ 
(ст. 14). „Арендата“, която Бог изисква от нас за ползването 
на „лозето“, са делата на любовта. „Лозето“ е душата; него-
вата „ограда“ —  заповедите; „линът“, в който се мачка грозде-
то —  подвизите на духовния живот; „кулата“, от която се пази 
лозето —  съвестта; „лозарите“ —  помислите на ума; „слугите“, 
които идват за плодовете —  всички, които изискват от нас дела 
на любов; „наследникът“ —  Господ Иисус Христос. Присъда-

та се осъществява чрез нашата неподкупна съвест, в чиито 
съкровени книги се записват всичките ни дела. Под „кни-
ги“ се разбира пробуждането на съвестта, което ще настъпи 
след смъртта на всеки от нас, а особено силно и подробно на 
Страшния съд. Изглаждането на извършеното от нас зло и 
неговите последици —  угризенията на съвестта, е възможно 
само чрез Божията благодат, която се излива в Църквата. Тази 
благодат ни утвърждава докрай, за да бъдем безукорни в деня 
на съда (1 кор. 1:4,8). Както заявява Христос, осъждането то-
гава ще бъде не за юридически престъпления, а за липса на 
добри дела като първопричина за всяко зло (Мат. 25:42–43). 
Правните нарушения са само вторични бедствия на душата, 
подготвена за тях от неупражняването в доброто.
Делата на любовта не са частен въпрос, не са нещо, което под-
лежи на избор, а са върховен дълг на всеки християнин. Ние 
трябва да ги извършваме, защото нашият свят и нашият жи-
вот са собственост не на нас, а на Бога. Тези, които не изпъл-
нят заповедта, неминуемо ще бъдат наказани, колкото и това 
да звучи неприятно на някои. Едни получават наказанието си 
веднага, други —  след време, а трети —  на Страшния съд. „Бог 
поругаван не бива“ (гал. 6:7). Затова притчата за злите лозари 
надхвърля своите селскостопански измерения и алегорично 
подчертава задължителността на добрите дела, без които чо-
век не може да се спаси.

Автор: архимандрит доц. Павел Стефанов
Източник: www.globalorthodoxy.com
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РОжДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
(8 СЕПТЕмВРи и 9 СЕПТЕмВРи —  ЗАчАТиЕ НА СВ. АННА)

Тропар, глас 1
Твоето рождение, Богородице Дево, радост възве-

сти на цялата вселена, защото от тебе възсия 
Слънцето на правдата, Христос, нашият Бог 

и, разрушил клетвата, даде благословение и, 
обезсилил смъртта, дарува нам живот вечен.

Пресветата Дева Мария се родила в Галилейския град 
Назарет от праведни Иоаким и Анна. Иоаким е от цар-
ски род —  рода на Давид. 

Анна —  от свещенически род —  
рода на Аарон. Нямали деца и 
се молили на Бога за рожба.
На един голям празник Иоаким 
отишъл в Иерусалим да прине-
се жертва. Там бил упрекнат от 
първосвещеника, че бил недос-
тоен като бездетен да принася 
дар на Бога. Наскърбен, той 
отишъл в имението си, дето 
били стадата му, и се предал 
на пост и молитва четиридесет 
дни.
Анна, като узнала причината за 
незавръщането му, разтъжена, 
усилила молитвата си.
Господ изпълнил молбите им: благовестникът на Божиите 
тайни Архангел Гавриил известил на Иоаким, че ще им се 
роди преблагословена дъщеря, чрез която ще се благословят 

всички земни племена и ще бъде дарувано спасението на це-
лия свят. Също известил и на Анна и ѝ казал да иде в Иеру-
салим и при „златните порти“ ще намери мъжа си, комуто е 
известено това.
Отишла и точно там се срещнали и споделили радостта от ан-
геловото известие.
Анна родила светата Девица, на която дали име Мариам, кое-
то се тълкува „госпожа-надежда“. Родителите принесли жерт-

ва благодарствена, като помне-
ли думите на Ангела.
Този празник е първото съби-
тие, свързано с Евангелието. 
Възпоменава се в настъпващата 
нова църковна година.
На този ден, по думите на мо-
литвата, „Бог престол свят на 
земле Себе предуготовал“, за-
щото Светата Дева като станала 
Божия Майка, станала сякаш 
Божий престол на земята.
Празникът е установен от 
най-дълбока древност. Указа-
ния за него има у св. Иоан Зла-
тоуст, св. Прокол, Епифаний 

и блажени Августин. През пети век за него се споменава в 
служебника на Геласий. Тогава епископът на Константинопол 
Анатолий написал стихирите за Рождество Богородично.

Източник:  
www.pravoslavieto.com
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НАСТАВЛЕНИЯ ЗА КРОТОСТТА И СМИРЕНИЕТО
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СВЕТИ АНТИМ, ЕПИСКОП НИКОМИДИЙСКИ, ПРЕДПОЧИТА ДА ОТИДЕ НА СМЪРТ, 
НО НЕ И ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ СПАСИТЕЛНАТА ЛЪжА НА ВОЙНИЦИТЕ

(Продължава от бр. 309)

Затова повече от всичко ние трябва да се стре-
мим да придобием най-висшия дар на Светия 
Дух —  съвършената християнска любов и кро-

тост.
За да ни съедини със Себе си, Господ изисква от 
нас преди всичко кротост, като казва: Дойдете при 
Мене… и се научете от Мене, понеже съм кротък и 
смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си 
(Мат. 11:28–29). А този покой не е нищо друго, ос-
вен блаженството на Небесното Христово царство. 
Става ясно, че без кротост ние никога няма да дой-
дем при Христа, няма да се съединим с Него, и тога-
ва ще бъдем не блажени, а най-нещастни хора.
Кроткият човек се намира под особено Божие покровителство. А 
това покровителство е източник на всички неизказани Божии ми-
лости към нас, на цялото наше щастие и блаженство —  временно и 
вечно.
Оттук разбираме защо светите отци казват: „Не търси чудеса, а 
търси кротък човек, който е чудо на чудесата.“
Нека търсим тази кротост и към нея най-вече да се стремим. Но 
преди това трябва да разберем какво представлява тя.
Кротостта е младенческо незлобие, и не само младенческо, но и 
ангелско, и не само ангелско, но дори нещо повече —  божествено. 
Най-отличителната и най-съществената черта на светците е била 

именно кротостта.
Такава кротост е имал преп. Серафим Саровски. 
Когато в саровския лес го нападнали трима разбой-
ници, той хвърлил на земята брадвата, която дър-
жал, сложил кръстообразно ръце на гърдите си и 
кротко им казал: „Правете с мен каквото искате“. 
Разбойниците пребили почти до смърт светия ста-
рец със собствената му брадва. Ала когато те били 
разкрити и разобличени за извършеното престъ-
пление, а след това предадени на съд, св. Серафим 
ходатайствувал пред властите да бъдат освободени 
от наказание. И наистина, по неговото ходатайс-
тво разбойниците били освободени от затвора. Те 
дошли при великия Божий угодник да го молят за 

прошка и той от цялото си сърце, като роден баща, им простил.
Такава кротост имал и светител Тихон Задонски Когато един горд 
и злобен чифликчия го ударил по лицето, светителят паднал в но-
зете му и му поискал прошка.
Разбира се, във всичката пълнота и съвършенство тази дивна кро-
тост е притежавал нашият Спасител. Когато Го биели с тръст по 
главата, увенчана с трънения венец, когато Го заплювали, Господ 
не отвръщал лицето Си, а кротко и мълчаливо гледал Своите мъ-
чители. Когато започнали да Го разпъват, Той се молел за Своите 
палачи…
Ето към каква благодат и към каква най-висша и дивна нейна про-

Когато поради лъжливото подозрение срещу християните, че 
са запалили двореца на император Диоклетиан, който тогава 
живеел в Никомидия, срещу тях се разразило ужасно гоне-

ние, така че не само ги съсичали на части или живи ги хвърляли в 
пламъците и ги потапяли в морето, но дори и телата на умрелите 
християни изравяли от гробовете, за да постъпят с тях като че 
са живи. Тогава техният архипастир Антим живеел в неизвест-
но село, наречено Семан. Като не можел лично да разговаря със 
затворените в тъмниците християни, той с писма ги подкрепял 
в подвизите на вярата. Божият угодник не се криел от смъртта, 
но се опасявал, че ако приеме преди всички мъченическия венец, 
малкото му паство може да остане без пастир и тогава мнозина 
поради страх от мъченията биха могли да принесат жертва на 
идолите. Така че на Божия Промисъл било угодно пастиря да се 
бори тайно с хищните вълци за опазване на духовното си стадо.
Накрая неговото убежище било открито. Властниците се зарад-
вали и веднага изпратили войници да го арестуват и като голям 
престъпник да го докарат пред царския съд.
Войниците стигнали до селото. Срещнали Божия угодник и го 
попитали: „Къде е християнският учител Антим?“. „Аз ще го 
предам в ръцете ви, отговорил той, само си починете малко от 
пътя при мен“. След това, като хванал за ръка техния началник, 
повел всички към своята килия и им предложил храна и питие. 
„Явно, угодно е Бог да разкрие моето убежище, мислел си пра-
ведникът, виждам, че е угодно на Неговия Промисъл, след като 
изпратих моето малко стадо в мястото за вечен покой, и сам да 
тръгна след него… Дойде и моето време… Благодаря Ти, Боже 
Вседержителю!“. След приключване на скромната трапеза той 
станал и казал: „Сега изпълнете това, за което сте дошли! Аз 
съм Антим, когото търсите. Заведете ме при този, който ви е 

изпратил!“.
Като чули това, войниците се изумили и засрамени не смеели да 
погледнат към побелялата глава на стареца. Така им подействали 
приятелският прием и безстрашието на епископа. В този момент 
те дълбоко съжалявали, че са длъжни да изпълнят такова задъл-
жение. „Ние те съветваме, след като се спогледали единодушно, 
казали те, да се скриеш някъде. Молим те да сториш това, а 
всичко останало ще поемем върху себе си. Можем да доложим на 
началството, че не сме успели никъде да те намерим“. „Не, от-
говорил Божият угодник, голям грях пред Бога е да измамиш ня-
кого, още по-голям е, ако измамиш своя цар. Като изпълнявате 
неговата воля, вие не сте виновни, виновен е самият цар, че е дал 
беззаконни нареждания“. Като казал това, праведникът тръгнал с 
тях в предстоящия път.
С какво се занимавал той, докато отивал на смърт?… Проповяд-
вал им Словото Божие, учил ги на вярата в Господа Иисуса Хри-
ста. Посетите семена паднали на добра почва, пораснали и дали 
плод. Като достигнали до една река, свети Антим се помолил и ги 
кръстил в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Ето пример за великодушие, безстрашие, любов към истината 
и християнско усърдие! Не било достатъчно за светия мъж да 
се предаде на мъки и смърт, но той нагостил враговете си, поу-
чил ги свято да изпълняват своите задължения, така че с нищо 
да не мамят властта, която е от Бога. Отивайки на смърт, той ги 
направил чеда на своя Господ Бог. Такава е силата на истинското 
благочестие, че тя привлича към себе си и тези, които са дошли 
единствено да погубят благочестивия.

Из: „Училище за благочестие“
протойерей Григорий И. Мансетов
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3 СЕПТЕМВРИ  
† 13 Неделя след Петдесетница. 
 Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски.  
Преп. Теоктист. Св. Фива дякониса.  
Св. мчца Василиса Никомидийска.  
Св. Йоаникий II, патр. Сръбски. Гл. 4,  
утр. ев. 2, ап. Евр. 13:7–16 (с. 371),  
лит. ев. Мт 21:33–42

4 СЕПТЕМВРИ  
Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски.  
Св. пророк и боговидец Моисей

5 СЕПТЕМВРИ  
Св. прор. Захария и праведна Елисавета

6 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип

7 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчк Созонт  
(Предпразненство на Рождество Богородично)  
(Тип. с. 69)

8 СЕПТЕМВРИ  
† Рождество  
на Пресвета Богородица (Тип. с. 71)

9 СЕПТЕМВРИ  
❈ Св. праведни богоотци  
Йоаким и Анна. Св. мчк Севириан  
(Събота преди Въздвижение) (Тип. с. 73)

•  д Е т с к и  с в Я т  •

КОЙ ПЪТ ВОДИ КЪМ ЩАСТИЕТО?
ПРикАЗкА

Когато човек си отива 
от Бога, му става все 
по-трудно и по-труд-

но. Даже ако има всичко, 
но няма Бог в сърцето си, 
той ще се мъчи и ще стра-
да.
Само около Бог човек на-
мира радост.
Ето, по пътя върви кра-
дец. Мислиш, че се радва 
ли? Не, колкото пове-
че зло върши, толкова 
по-силно страда душата. 
Той се мъчи.
А ето по пътя върви още 
един пътник. Той е наме-
рил нещо и го е вдигнал. 

И си казва: „Сега това е мое“. Той никого не е обидил, но в 
душата му няма да има покой. А ето, че по същия този път 
върви човек, който е дал нещо на друг. С каква радост е из-
пълнена душата му!

ява трябва да се стремим с цялото си сърце. И ако достигнем тази 
кротост, ние ще достигнем блаженството на Небесното Христово 
царство.
Църковното предание ни разказва, че св. патриарх Йоан Милости-
ви и св. Григорий Палама, архиепископ Солунски, са проявявали 
особена любов към тези, които са ги оскърбявали.
Към тези светци трябва да причислим и великия оптински старец 
йеросхимонах Амвросий, който считал обиждащите го за големи 
свои благодетели. Той съветвал и другите да имат такова отноше-
ние към тях, като казвал, че хората, които ни оскърбяват, като с 
четка чистят душата ни от всичките ѝ нечистоти.
Дълги години о. Йоан Йоан Кронщадски смирено понасял страш-
ни хули и клевети от един свой помощник —  протойерей и ключар 
на катедралния храм „Св. Андрей“. Отец Йоан можел да помоли в 
Св. Синод, още повече че бил тогава негов член, да преместят този 
свещеник на друго място. Но праведникът на никого не се опла-

Колкото повече добро вършиш, толкова по-голяма радост 
усещаш.
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квал и мълчал. Когато се разболял смъртно, от тежките страдания 
той не намирал покой и молел ту да го сложат в креслото, ту в по-
стелята. Тогава свещеникът ключар се разкаял, съвестта му започ-
нала силно да го мъчи. Той тръгнал да моли о. Йоан за прошка. По 
това време о. Йоан седял в креслото и бил в полуунес. Когато му 
казали, че е дошъл отец ключарят, праведникът събрал сетните си 
сили, станал, доближил се до него, поклонил му се и му целунал 
ръка. Това голямо смирение така поразило о. ключаря, че той се 
облял в сълзи и се хвърлил в нозете на о. Йоан. От този момент за-
почнал на всички да разказва, че отец Йоан е велик Божий угодник 
и че такива праведници като него в Православната Църква е имало 
само през първите векове на християнството.
(Следва)
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