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† НЕДЕЛЯ СЛЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Рече Господ на учениците Си: Който иска да върви 
след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе 
кръста си и Ме последва. Защото, който иска да 

спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата 
си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. За-
щото каква полза за човека, ако придобие цял свят, 
а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде 
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Както земният цар, когато предстои битка, въоръжава войска-
та си и приканва бойците да се бият до смърт, за което им 
обещава чест и голяма слава, така и Христос е дал на всички 

християни Своя кръст и търпение като непобедимо оръжие и 
приканва всички ни да търпим на този свят всички беди, за което 
ни обещава Небесното царство, чест и безкрайно веселие, както 
ще чуете сега от Еванге-
лието.
След като създал всич-
ки животни на света, 
най-накрая Бог сътворил 
и човека по Свой образ 
и подобие. Но понеже го 
сътворил със собствена 
воля и власт, не насил-
ва никого към спасение. 
Приканва всички ни към 
спасение, но по наша 
воля, а не насила. Защото 
казва: „Който иска да се 
спаси, да върви след Мен, 
да не отива сам във вечна 
мъка заради светските наслади“. Защото който е блудник, завист-
лив, грабител, пияница, той върви не след Христа, а след волята 
си и затова ще влезе не в Небесното царство, а във вечната мъка. 
Защото кой каквото прави, това и ще намери. А който обича Бога 
и душата си, трябва да се отрече от своята воля —  от завист, омра-
за, гордост, пиянство, блудство, обиди, грабеж и други подобни. 
И това ще означава отричане от себе си. Защото тялото иска да 
яде и да пие, да спи, да граби и да върши разни други грехове. И 
който не се отрече от тези дела, не може да върви след Христа. 
След Христа върви само онзи, който е взел на себе си Христовото 
търпение и Неговия кръст. Защото от Кръста разбрахме високата 
Божия мъдрост. С него Христос победи светската мъдрост и по-
тъпка смъртта, като се разпна на него. Както казва апостол Павел: 
Христос е сила Божия за спасение на всеки вярващ в Него (ср. 
Рим. 1:16). И казва още: „Не се хваля с нищо друго, освен с Хрис-
товия кръст, чрез който човешкият род се избави от дявола (ср. 
Гал. 6:14), и проповядвам Христа, Който за евреите е съблазън, 
за елините —  безумство, а за християните е Божия сила и пре-

мъдрост“ (ср. 1 Кор. 1:23,24). Защото Кръстът, който изглежда на 
друговерците като нещо глупаво, превъзхожда цялата световна 
мъдрост и сила. Това го направи честния Кръст, чрез който по-
лучихме спасение. Затова и Христос избра неуки, слаби и бедни 
хора за апостоли, за да посрамят мъдрите на света и да покажат 
Божията мъдрост и сила (ср. 1 Кор. 2:26–30).

Ето това е висока и ши-
рока мъдрост и дълбоко 
знание. Който признава 
тази сила, трябва да жи-
вее чисто. Както казва 
апостол Павел: „Братя, 
пазете се от блудство, 
нечистота, страсти, 
похоти и сребролюбие, 
което е второ идолослу-
жение. Защото заради 
тези неща Божият гняв 
иде върху нас“ (ср. Кол. 
3:5,6). А колкото повече 
пренебрегваме телесните 
желания, толкова повече 

укрепва душата, която винаги се бори с тялото и тялото —  с нея. И 
както един слуга не може да угоди на двама господари (вж. Мат. 
6:24), така и човек не може да угоди и на тялото, и на душата, тъй 
като се противопоставят помежду си. Затова, ако искаме да уго-
дим на Бога и на душата си, да оставим телесните желания и да 
вземем кръста си, тоест да живеем чисто, да търпим всяко зло и 
да мрем за доброто и правдата, както Христос умря за нас и както 
апостолите и мъчениците умряха за Христа. Както апостол Павел 
казва за себе си: „Аз нося на тялото си Христовите скърби, тър-
пение и други беди, които претърпях от евреите и елините за 
изповядването на Христа“ (ср. Гал. 6:17). Към каквото търпение 
приканва и нас и казва: „Братя! Бъдете ми подражатели, както 
съм аз на Христа“ (1 Кор. 4:16). Затова трябва да го слушаме и да 
вървим след Христа като овце след добрия пастир (Иоан. 10:11), 
както казва и Сам Христос: Който Ми служи, нека Ме последва, и 
който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлина и 
вечен живот. И дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител (Иоан. 
12:26; 8:12).
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В НЕДЕЛЯ СЛЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ  
НА ЧЕСТНИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ КРЪСТ ГОСПОДЕН

човек за душата си? Защото, който се срами от Мене 
и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син 
Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата 
на Отца Си със светите ангели. И рече им: истина ви 
казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, 
докле не видят царството Божие, дошло в сила. 

(Марк 8:34–9:1)
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Но ако искаме да следваме Христа, трябва да живеем така, както 
проповядваха апостолите, и да се придържаме към това, което 
светите отци постановиха. Защото Христос им даде власт, как-
вото свържат, да бъде свързано, и каквото развържат, да бъде 
развързано (вж. Мат. 18:18; ср. Иоан. 20:23). И който слуша тях, 
слуша Христа, а който се отрича от тях, се отрича от Христа (вж. 
Лук. 10:16). Затова трябва да вярваме добре, както проповядва-
ха апостолите и утвърдиха с много чудеса нашата православна 
вяра, за която сме длъжни да търпим и до смърт, ако възникне 
нужда. Сега няма мъчители, които да убиват за християнската 
вяра. Достатъчно е само да отсечем от себе си телесното угаждане 
и грешните нечистоти, и Бог и за това ще ни прослави в Небесно-
то царство, както прослави мъчениците и както просвети свети 

Атанасий, който претърпя много беди и гонения от еретиците 
за нашата православна вяра. Ето, като виждаме сами, че всички 
праведници са се прославили заради своето търпение, не бива да 
скърбим при сиромашия или при някоя друга беда, а трябва да се 
радваме; защото ще имаме голяма награда в Небесното царство. 
Затова нека и ние да търпим всички беди, които ни се случват, 
и да не се гневим на онези, които ни обиждат, а да ги обичаме. 
Защото, когато те мъчат тялото ни, тогава се спасява душата ни, 
която ще получи за търпението си големи блага от Бога, радост и 
веселие, където ще се весели винаги с нашия Господ Иисус Хрис-
тос. Нему слава във вечните векове, амин.
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ЗАЧАТИЕ НА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА
20 СЕПТЕМВРИ

В дните на цар Ирод, който управлявал 
Юдея от 30 г. преди Рождество Христово 
до 3 г. след Рождество Христово, живял в 

град Хеврон един свещеник на име Захарий, 
с жена си Елисавета, която била братовчедка 
на света Ана, майката на св. Богородица.
Захарий и Елисавета били праведни пред 
Бога: живеели според всички заповеди и на-
редби Господни. Те били в напреднала въз-
раст. Нямали деца. На тая възраст не може-
ли да се надяват, че ще им се роди чедо. Но 
въпреки това се молели усилено на Бога да 
стори с тях чудо: да им даде син, както в древ-
ността дарил с рожба престарялата Сарра.
Свещениците при Йерусалимския храм били 
разделени на 24 смени. Всяка смяна служела 
по осем дни, от събота до събота. Захарий 
бил от осмата смяна. Когато дошъл неговия 
ред, той се отправил за Йерусалим. Различ-
ните длъжности в храма /каденето, принасянето на жертви, гри-
жата за седмосвещеника, сменяването на хлябовете на предложе-
нието и др./ се разпределяли между свещеници от всяка смяна по 
жребие. Този път се паднало на Захарий да влезе в храма Госпо-
ден, за да покади. Народът се молел отвън през време на каденето.
Когато Захарий принасял кадилната жертва, ангел Господен му се 
явил отдясно на кадилния жертвеник. Като го видял, свещеникът 
се уплашил. Но ангелът му казал:
— Не бой се, Захарие! Твоята молитва бе чута: жена ти Елисавета 
ще ти роди син, и ще го наречеш с името Йоан; и ще имаш радост 
и веселие, и мнозина ще се зарадват на раждането му; защото той 
ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се из-
пълни с Дух Свети още от утробата на майка си; и мнозина сино-
ве Израилеви ще обърне към техния господ Бог; и ще върви пред 
Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към 
чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви 
на Господа народ съвършен!
Ангелът възвестил на Захарий не само това, че ще му се роди син, 
но и това, че тоя негов син ще бъде велик светец и предтеча на 
Изкупителя на човечеството. Свещеникът, смутен и развълну-
ван, не могъл да разбере веднага тая вест. Затова казал на ангела:
— По какво ще узная това? Аз съм стар, па и жена ми е в напред-
нала възраст.
Ангелът му заявил:
— Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да го-
воря с тебе и да ти благовестя това; и ето, ти ще мълчиш и не ще 

можеш да говориш до деня, когато ще се сбъ-
дне това, понеже не повярва на думите ми, 
които ще се сбъднат на времето си!
Онемяването било едновременно и знамение 
и наказание за свещеника. Народът чакал 
вън и се чудел, задето Захарий се бавел в хра-
ма. Когато свещеникът излязъл, не можел да 
продума и да благослови народа. За богомол-
ците станало ясно, че той е имал видение.
След като изминали дните на службата, Заха-
рий се върнал у дома си.
Скоро Елисавета заченала. Благочестивите 
съпрузи топло благодарили на Бога, че про-
явил към тях тази велика милост.
Като прославяла Бога, Елисавета си казала:
— Тъй ми стори Господ в дните, в които ме 
погледна милостиво, за да снеме от мене уко-
ра между човеците.
На шестия месец след това събитие същият 

архистратиг Гавриил бил изпратен от Бога в галилейския град 
Назарет за възвести на пречистата Дева Мария, че ще бъде майка 
на Спасителя Господа Иисуса Христа.
Светата Дева запитала:
— Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?
Небесният пратеник ѝ отговорил:
— Дух Свети ще слезе върху тебе, и силата на Всевишния ще те 
осени, затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече 
Син Божи. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, 
зачена син в старините си, и е вече в шестия месец. У Бога няма да 
остане безсилна ни една дума!
Смирено и благоговейно светата Дева казала:
— Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.
Тогава ангелът си отишъл от нея.
Пресвета Дева Мария се отправила веднага за град Хеврон, за да 
сподели радостта си със своята сродница Елисавета. Тя влязла в 
дома на свещеник Захарий и поздравила Елисавета. Когато Ели-
савета чула поздрава ѝ, младенецът проиграл в утробата ѝ. Тя се 
изпълнила с Дух Свети и извикала възторжено с висок глас:
— Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на 
твоята утроба. И откъде ми е това —  да дойде при мене майката на 
моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна уши-
те ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, 
която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното от Господа.
Света Дева Мария разбрала от думите на Елисавета, че Бог ѝ е 
открил истината; тя, смирената Девица, е избрана да стане майка 
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НАГРАДАТА ЗА БЛАГОЧЕСТИВИЯ

Като приключил със слава войната срещу враговете, Евстатий 
Плакида се връщал в Рим начело на победоносна войска. В 
един горещ ден, като минал край едно село, разположено над 

река в живописна околност, Плакида спрял и 
решил да остане за три дни, тъй като войска-
та била изморена от дългия поход. Наредил да 
разпънат палатките за него и за воините.
В това време двама младежи от войската опъ-
нали палатката близо до една овощна градина. 
Излегнати на тревата, под сянката на надве-
сените през оградата дървета, те разговаряли 
помежду си, като единият попитал другия знае 
ли кой е баща му. „Не, не зная“, отговорил запи-
таният. „Помня само, че баща ми беше човек с 
високо обществено положение в Рим и Бог знае 
защо изведнъж взел майка ми, мен и по-малки-
ят ми брат, стигнал до морето, наел кораб и 
отплувал. По-късно, като достигнал до брега, 
баща ми тръгнал с нас по-нататък, а къде ос-
танала майка ми, не зная. Помня само, че баща 
ми и ние с брат ми много плакахме за нея“. На това място прияте-
лят му се смутил и от очите му потекли сълзи. „После, продължил 
първият, стигнахме до една река. Баща ми ме остави на брега, 
а по-малкият ми брат понесе на рамене през реката. Но извед-
нъж отнякъде излезе лъв, който ме грабна, но за кратко. Появиха 
се овчари, които се спуснаха след него, успяха да ме освободят и 
ме възпитаха в своето село“. „Скъпи братко!“ —  извикал други-
ят юноша и се хвърлил на врата му. „Аз си спомням за това, как 
звярът те грабна… Същото се случи и с мен —  грабна ме един вълк 
и ме отнесе в гората, но също овчари успяха да ме спасят и после 
ме възпитаха със своите деца“. Те се прегръщали и целували от 

радост, очите им били в сълзи.
Това били Агапий и Теопист, децата на Евстатий Плакида. Но не-
бесният Промисъл им готвел много по-голяма радост. Майка им 

се намирала в същата овощна градина и като 
слушала разговора им, издигала с въздишки и 
сълзи очите си към небето. Искало ѝ се да по-
бегне и да ги притисне в обятията си, но като си 
помислила, че е облечена в най-прости дрехи, 
се спряла. Защото знаела колко повърхностни 
и горди са младите воини —  опасявала се да не 
се отрекат от нея, което би било още по-тежък 
удар за сърцето ѝ. Затова решила да подготви 
срещата да стане отведнъж.
С такива намерения тя отишла при военачал-
ника с молба да ѝ разреши да тръгне с войската 
за Рим. Но щом застанала пред Евстатий, тя 
стояла като изумена, защото познала в него 
този, за когото толкова години прекарала в 
скръб и мъка! Тя стояла дълго, като в унес, без 
да може да промълви дума, намислила да се 

хвърли в краката му, но като гледала стоящите около него вождо-
ве и телохранители, започнала да се съмнява дали в действител-
ност стои пред съпруга си? Как отново е станал велможа? Накрая 
му изложила молбата си и получила исканото разрешение.
Но сърцето ѝ било пълно с нетърпение да разбере тайната… След 
няколко часа тя отново се явила при Евстатий и като го завари-
ла сам, попитала го: „Не се гневете, милостиви господарю, ако ви 
попитам за някои неща от голяма важност за мене!“. „Говори за 
всичко, добра жено!“ —  отговорил Плакида. „Не си ли ти Плакида, 
наречен в светото Кръщение Евстатий?“ —  попитала го тя. „Не 
си ли ти, на когото варварин отне жената?“. Евстатий бил изу-

на Спасителя на човечеството; и Той, Спасителя ще дойде скоро 
на земята! Тя не могла повече да скрива високото звание, което 
архистратиг Гавриил ѝ възвестил. Затова изрекла величествената 
песен:
— Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спа-
сителя мой, задето Той милостиво погледна унизеността на ра-
бинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; 
задето силният ми стори велико нещо, и свято е името Му; и Не-
говата милост е от род в род за ония, които се боят от Него!
Света Дева Мария останала при Елисавета около три месеца. И 
след това се върнала у дома си.
Когато настъпило времето, Елисавета родила обещания син. Съ-
седите и роднините ѝ се зарадвали с нея. На осмия ден трябвало 
да дадат име на младенеца. Всички смятали, че той трябва да носи 
името на баща си. Но Елисавета казала:
— Не, а да се нарече Йоан.
Отгде е знаела Елисавета, че детето трябва да се казва Йоан? —  
Навярно и тя е получила указание за името на детето от Светия 
Дух, благодатта на Когото изпълнила цялото ѝ същество, когато 
света Богородица я посетила. Тогава съществувал обичай детето 
да вземе името на някой роднина. А никой в рода на Захарий не 
се наричал Йоан. Затова близките се колебаели да изпълнят така 
ясно изразената воля на Елисавета. Трябвало най-после да запи-
тат бащата. Със знаци му дали да разбере, че искат да знаят какво 
име желае той да се даде на детето. Той написал на дъсчица: „Йоан 
му е името“.
В същия миг се развързали устата и езикът му. И той проговорил, 
като благославял и прославял Бога. Изпълнен с Духа Свети, той 

пророкувал:
— Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши 
избавление на своя народ… И ти, младенецо, ще се наречеш про-
рок на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, 
за да приготвиш Неговите пътища, и да дадеш на народа му да 
познае спасението чрез прощаване на греховете им, поради ве-
ликото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети изток свише, 
за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да 
насочи нозете ни в пътя на мира.
Вестта за всичко, което се случило при обрязването на Йоан, се 
разнесла по цялата планинска страна. Всички, които чули това, 
говорели помежду си:
Какво ли ще бъде този младенец?
А младенецът растял и крепнел духом…
В определеното време се родил Иисус Христос. Това събитие 
хвърлило в голяма тревога жестокия и подозрителен юдейски 
цар Ирод. Понеже знаел, че Иисус е потомък на цар Давид, той 
се страхувал, да не би тоя Младенец, като порасне, да му отнеме 
престола. Затова издал заповед да бъдат избити всички деца от 
две години надолу във Витлеем и околностите му, та по тоя начин 
да бъде погубен и Младенецът Иисус.
Детето на Елисавета Йоан било също застрашено с убийство. За-
това разтревожената майка се криела, с него в някаква пустинна 
планинска пещера. Скоро престарелите родители починали. За-
крилян от Бога, Йоан, техният син, израсъл в пустинята и оста-
нал там до деня, когато се явил на Израиля.
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Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски.  
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Преп. Козма Зографски

23 СЕПТЕМВРИ  
Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител.  
Св. мчца Ираида (Тип. с. 85)

Земевладелец засял 
поле с грах, но вра-
ните силно вредели 

на посевите. В набези-
те над посевите вземал 
участие и папагалът на 
земевладелеца, живе-
ещ на свобода при него, 

много обичан от семейството и много общителен.
Веднъж земевладелецът, виждайки ятото врани в граха, взел 
пушката, затичал се и стрелял. На полето останали няколко 
убити и ранени птици. Разглеждайки ги, той видял своя па-
пагал.
— Глупава птица! —  казал земевладелецът —  Ти затова попадна 
в беда, че избра лоша компания.
Изтичалите при изстрела от къщи деца на земевладелеца, ви-
дели в ръцете на баща си ранения папагал и със сълзи попи-
тали:
— Как така ти, татко, рани нашето мило папагалче?
— Лошата компания! —  извикал самият папагал преди още ба-
щата да може да отговори.
С грижливо гледане папагалът се оправил, но никога не забра-
вил смъртната опасност. Щом само ставало дума за този слу-

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛОШАТА КОМПАНИЯ
(ПРИКАЗКА)

чай, той тържествено и наставнически произнасял:
— Лошата компания! Лошата компания! Да! Голяма работа е 
компанията.
Ако два ручея се стичат заедно, единият с чиста вода, а другият 
с мътна, то известно време те текат без да се смесват, но скоро 
се образува един мътен поток.

Из: „Уроки добротолюбия“, С.П.2007

мен. „Колкото до мен, продължила жената, аз смея да се нарека 
твоя съпруга. Божието милосърдие ме запази от насилието, за-
щото още в същия ден варваринът загина и аз бях освободена“. 
Тогава Евстатий се пробудил като след сън и познал жена си и 
радостно извикал: „Благодаря Ти, Господи, Боже мой!“. Двамата се 
радвали и плакали…
След като се успокоили след първия възторг, тя попитала Евста-
тий: „Къде са децата ни?“. Той дълбоко въздъхнал и отново сълзи 
като два ручея потекли от очите му. „За съжаление тях ги раз-
късаха свирепи зверове“. „Не се отчайвай, казала му тя, както 
намери съпругата си, така ще намериш и децата си“. Тогава му 
разказала какво чула в градината от двамата юноши.
Незабавно Евстатий изпратил да доведат двамата воини, като 
тръгнал и самият той да прегърне по-скоро децата си… Покрил 

ги с целувки и едва след това ги попитал кои са те? Удивени, юно-
шите му разказали историята на своя живот и в същото време 
разбрали, че са в прегръдките на баща си… Тръгнали с него към 
шатрата му, а там се оказват в прегръдките на майка си… Кой 
може да опише възторга на бащата и съпруга, на майката и съ-
пругата, на децата и братята?
Надеждата на небесния Промисъл никога няма да посрами бла-
гочестивия. Всички ние, които сме смъртни, нека не роптаем 
срещу светата воля Божия, но с кротост да приемаме неизпове-
димите пътища на Неговия Промисъл… Отчаянието е майка на 
нечестието.

Из: „Училище за благочестие“
протойерей Григорий И. Мансетов


