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Различните църковни поучения приличат на райска градина, 
в която има различни благоухайни цветя и дървета. Защо-
то както те носят на душата приятен аромат и наслада, така 

и Свещеното Писание носи на душата наслада и научава всеки 
човек на добро, тоест научава маловерния да вярва добре, мър-
зеливия —  на труд, блудника —  да живее чисто, грешника —  на 
покаяние, глупавия —  на ум, сиромаха или богаташа —  да търпи. 
И така Божественото поу-
чение учи всеки на добро. 
Затова на всеки празник и 
всяка неделя трябва да ти-
чаме в Божия храм, за да 
слушаме Божественото по-
учение на светите пророци 
и апостолите. И каквото 
слушаме, трябва да го из-
пълняваме, за да покажем 
плод. Защото, ако ходим 
на църква само с тялото, а 
умът ни скита по различни 
светски неща, тогава при-
личаме на онези, които не 
са ходили на църква, и затова ще бъдем осъдени както онези, 
които са слушали Божието слово, но не са показали плод, както 
ще чуете сега от Евангелието.
Ето, днес се изпълни Давидовото пророчество: Ще отворя уста-
та си с притчи и ще изговоря гатанки (Пс. 77:2). Ето че Христос 
отваря устата Си и говори с притча, защото хората имат навика, 
като чуят притча, да слушат по-внимателно и да търсят скри-
тия смисъл, понеже притчата има скрит смисъл —  едно казва, а 
друго се разбира —  чрез образа на видимото говори за невиди-
мото, както тук чрез образа на семето говори за Божието сло-
во. Тоест, сеячът е Иисус Христос, Който излезе от небето, от 
Божието лоно, от което никога не се е отделял, и дойде при нас, 

Който с Божеството Си (Божествената Си природа) е навсякъде 
и всичко изпълва, не че Бог е бил някъде и е дошъл при нас, Той 
не преминава от място на място, понеже е навсякъде, но като 
казваме: „дойде“, имаме предвид, че се роди на земята и се яви 
с тяло. И като дойде, не дойде да ни погуби, а да посее Своето 
учение в нашите сърца, учение, което се прочу по целия свят. 
Защото преди това и пророците поучаваха, но от Светия Дух 

и казваха: Така казва Гос-
под. А Христос поучаваше 
от Себе Си и казваше: Каз-
вам ви. Ето това семе пося 
Христос и след Него —  
апостолите и църковните 
учители. Но както тогава, 
така и сега това семе рядко 
пада на добра земя. Затова 
три четвърти от него заги-
ва, а една четвърт поник-
ва, както казал Христос с 
днешната притча, която 
апостолите не разбрали, 
а помолили Христа да им 

я разтълкува. А Той им казал: „Понеже искате да разбирате 
Божиите тайни, ще ви се даде като на достойни, а на онези, 
които си мислят, че ги знаят, и не питат, няма да им се даде; 
защото са недостойни и им се струва, че виждат, но не виждат, 
и слушат, но не разбират, и това е за тяхно добро, защото, 
ако знаят кое е добро и не го правят, ще бъдат осъдени по-ло-
шо“. Тогава Христос разделил онези, които ще погинат, на три 
части и рекъл: „Първото семе, което падна край пътя, показва, 
че както утъпканият път не покрива зърното, а то остава 
отвън и птиците го изкълвават, така е и всеки човек, който 
има жестоко, кораво, сърдито сърце и сух като утъпкан път 
ум. Там Божието слово не може да бъде покрито и да даде плод, 
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ЗА ЧЕТИРИТЕ ВИДА СЕМЕ НА СЕЯЧА

падна край пътя, са ония, които слушат; но отсетне 
дохожда при тях дяволът и грабва словото от сърцето 
им, за да не повярват и се спасят; а това, що падна 
на камък, са ония, които, кога чуят словото, с радост 
го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във 
време на изкушение отстъпват; а това, що падна меж-
ду тръните, са ония, които чуят словото, но в живота 
си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и 
не принасят плод; а това, що падна на добра земя, са 
ония, които, като чуят словото, пазят го в добро и чис-
то сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, 
извика: който има уши да слуша, нека слуша!

(Лука 8:5–15)

Рече Господ тази притча: излезе сеяч да сее семе; 
и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и 
бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха; а 

други паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхна-
ха, защото нямаха влага; други пък паднаха между 
тръни; и израснаха тръните заедно със зърната и ги 
заглушиха; а други паднаха на добра земя и, като 
изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, из-
вика: който има уши да слуша, нека слуша! А учениците 
Му Го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той 
отговори: вам е дадено да знаете тайните на царство-
то Божие, а на другите се говори с притчи, та, като 
гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират. 
Тая притча значи: семето е словото Божие; а това, що 
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а остава навън и дяволът го грабва. Второто, което падна на 
камък, означава всички онези, които слушат Божието слово и 
му вярват, но вярата им не пуска корен и скоро изсъхва. Поне-
же нямат влага (здрав разум), те и светите Тайнства прием-
ат радостно, ама не с разсъждение и самоизследване, а само от 
слаба воля, като някакъв обичай. Защото, щом срещнат малка 
трудност или притеснение, веднага отпадат духом, предават 
вярата си и отпадат от Бога. Третото, което падна между 
тръните, означава онези, които слушат и приемат Божието 
слово, но от голяма грижа за много богатство и за други телес-
ни удоволствия и светски веселби го потискат като тръни и 
то не дава плод. Виждате, че Божието слово се задушава не от 
богатството, а от голямата грижа за него. Не богатството 
носи гибел на човека, а голямата грижа за него. Защото мнозина 
богати, които са били милостиви към сиромасите, са получили 
Небесното царство. От голямата грижа за богатството сър-
цето се стеснява, а от много ядене и пиене тялото се отпуска 
и така Божието слово се задушава в човека като от тръни и 
не дава плод. Това бяха трите части, които няма да получат 
спасение; защото падението на човека произлиза от три неща: 
от славолюбие, сребролюбие и сластолюбие, както Деница и 
Адам паднаха поради славолюбие, предателят Иуда —  поради 
сребролюбие, и богаташът, който всеки ден пируваше бляскаво 
(Лук. 16:19) —  поради сластолюбие“. И след като посочил трите 
части на човешкото падение, накрая Христос посочил четвър-
тата, спасявана част, като я сравнил с добрата земя, за да имаме 
надежда и да знаем, че и лошият човек може да стане добър, и 
рекъл: „Четвъртото, което падна на добра земя, посочва онези, 
които слушат Божието слово с добро сърце и го държат в сър-
цето си, с което се пазят от всички лоши дела; те дават сто-
кратен плод с добродетелите си“. Ето как трите части загиват, 
а едната се спасява. Божието слово бива проповядвано еднакво 
на всички ни, но в един загива, а в друг се развива. И грешката 
не е в Божието слово, но в нашето разположение.
Християни, проповядването е от голяма полза за християнска-
та ни вяра. Защото с такова проповядване апостолите убедиха 
целия свят, а след тях светите отци и други проповедници обър-
наха множество хора към Христа. Така и до днес църковните 
учители ни поучават от Свещеното Писание да държим добре 
пречистата си вяра и да пазим чисто християнския ни закон, 
а ние не принасяме никакъв плод от това душеполезно поуче-
ние, защото някои от нас казват, че онези, които ни поучават, 

са недостойни, и затова никой не ги слуша, нито пък принася 
плод. Братя християни, не трябва да гледаме колко достойни са 
тези, които поучават, а трябва да слушаме какво ни учат. Защото 
и апостол Павел казва на проповедниците: „Учите хората да 
вършат добро, а вие вършите зло“. Но Павел не казва, че Бо-
жието слово остава безплодно поради това, че го проповядват 
недостойни хора, а нарежда на проповедниците да живеят чис-
то и да вършат онова, на което учат. Както и Христос казал на 
еврейските книжници: „Горко вам, лицемери, защото товарите 
човеците с тежки товари, а сами не искате и с пръст да ги по-
мръднете“ (ср. Мат. 23:4). С това Христос укорява не учените 
им, а лукавството им. Защото рекъл на обикновените евреи: 
Всичко, що книжниците ви кажат да пазите, пазете и вършете; 
а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вър-
шат (Мат. 23:3). Затова и ние не трябва да гледаме как живеят и 
колко достойни са онези, които ни поучават, а трябва само да 
ги слушаме и да изпълняваме каквото ни казват. Защото ако не 
постъпваме така, както ни поучават, то дори и да е ангел този, 
който ни поучава, пак няма да ни е от полза; ако ли пък постъп-
ваме, както ни учат, то дори този, който ни поучава, да е най-го-
лемият грешник, пак ще принесем стократен плод. За нас е все 
едно дали този, който поучава, е грешен или праведен; защото 
той не казва нещо свое, а ни съобщава онова, което Бог иска и 
което Бог ни заповядва да правим. Затова, когато слушаме Бо-
жието слово, да не гледаме какъв е човекът, който проповядва, 
колко е начетен и дали говори от личния си опит, а да гледа-
ме според поучението да се поправим от някое лошо дело, да 
слушаме Божиите поучения и да ги приемаме в сърцето си като 
на добра земя; защото Бог иска спасението на всички ни. Той 
никого не кара насила да се спасява, а приканва всекиго чрез 
закона и Свещеното Писание, което е път към нашето спасение. 
Бог ни обещава Небесното царство и ни заплашва с вечна мъка, 
за да се обърнем от злото към доброто. Защото Божието слово 
и днес има силата да обръща неверните към вярата, да упътва 
грешниците и да наставлява на всяко добро. Но ако не го слу-
шаме и не го изпълняваме, нямаме никаква полза, нито надежда 
за спасение, ако ли пък го слушаме и приемаме, тогава сърцето 
ни е като добра земя и принася стократен плод с Божия помощ. 
Нему слава във вечните векове, амин.

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански
Източник: www.sveta-gora-zograph.com
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Преподобни Иларион Велики живял в годи-
ните 291–372. Родил се в Палестина, близо 
до град Газа. Родителите му били езичници. 

Изпратили го да се учи в Александрия, Египет. 
Там момъкът се запознал с християнското уче-
ние и приел с вяра свето Кръщение.
Преподобни Антоний Велики чул за подвизи-
те му. Поискал да го види и чуе и отишъл при 
него. Живял известно време при него. Подра-
жавал на неговите трудове в строго постниче-
ство и постоянна молитва.
После се върнал в своето отечество, Палестина. 
Тук монашеството било преминало от Египет и 
се развило твърде много в двата вида: отшел-
ничество (анахоретско) и общежително (кино-
вийно).

Преп. Иларион не заварил родителите си живи. 
Изпълнен с отшелническо настроение, той раз-
дал имуществото си на роднини и бедни. За 
себе си избрал бедността. Поселил се недалеч 
от Маюм Газки в едно пустинно място, между 
морето и езерото. Предал се на молитви и ли-
шения. Благочестиви люде започнали да се за-
селват край него. Подражавали на подвига му.
Бог го прославил с дар на чудотворство. Болни 
получавали изцеление по неговата молитва и с 
допиране до неговата ръка. Като виждали това, 
мнозина се обръщали към Господа.
Какъвто усърден наставник на монашески жи-
вот бил преподобни Антоний за жителите на 
Египет, такъв станал преподобни Иларион за 

жителите на Палестина. За всеки нов манастир изпросвали не-
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НАКАЗАНИЕТО НА БОГООТСТЪПНИКА

Император Юлиян от християнин станал идолопоклон-
ник и за чедата на Православната Църква се показал не 
по-малко жесток от мъчителите езичници. Господ го нака-

зал по следния начин.
След различни издевателства, след като умъртвил заради вя-
рата в Христа свети Артемий, Юлиян с многобройна войска 
тръгнал да завоюва или в краен случай поне да ограби Персия. 
Царят и войската вече достигнали град Ктезифон, когато из-
веднъж пред тях застанал някакъв старец в благороден вид и 
твърде умен, който обещал да покаже на Юлиян най-краткия 
път до вътрешността на Персия. Последният се зарадвал на та-
кава възможност и веднага се съгласил.
Отначало, водени от стареца, те се движели по хубави пътища, 
но скоро се оказали сред ужасната пустиня. При най-лек вятър 
пясъкът се издигал на вълни, подобни на морските, слънцето 
ги изгаряло, гладът и жаждата вземали всеки ден множество 
жертви. Скоро загинали повече от половината от войниците 
му. Старецът бил доволен от себе си. Запитан от императора 
защо ги е довел в това непроходимо място, той без страх зая-
вил: „За да не видя опустошена от враговете моята родина“. 

След това с радост претърпял най-ужасна смърт.
Като скитал с остатъците от войската си, накрая Юлиян по-
паднал на персийските войски и по необходимост влязъл в 
сражение с тях. Войската му била разбита, а една стрела, не-
известно откъде насочена, пронизала сърцето на богоотстъ-
пника. Заскърцал със зъби, хванал с шепата си пръст и кръв 
и замахнал нагоре, като казал: „Ти победи, Галилеянино! Ето, 
насити се…“. Така злодеят изпуснал дъх.
Християни, тук двама души представляват два различни, но 
поразителни примера… Божият Промисъл дълго търпял зло-
честията на Юлиян, но Той е правосъден и вижте как накрая 
наказал богоотстъпника! Страхувайте се, макар и в най-дреб-
ното и маловажното да нарушавате Неговия свят закон! Дру-
гият е старецът персиец. Той претърпял жестока смърт, за да 
спаси отечеството си. Неговият пример заслужава подража-
ние —  когато отечеството се нуждае от нас, ние сме длъжни да 
му послужим.

Из: „Училище за благочестие“
протойерей Григорий И. Мансетов
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ДУХОВНИ БИСЕРИ
Обичайте всеки човек, независимо от неговата греховност. 
Грехът си е грях, но в своята основа всеки човек си остава об-
раз Божий.

Св. Йоан (Максимович), 
Архиепископ Шанхайски и Сан-Франциски

Ако не се надявате на нищо видимо, то това означава, че сте 
умъртвили греховното разположение.

Св. Исая ОтшелникРаците биват уловени бързо, тъй като първо се движат на-
пред, а сетне назад.
Така и душата, която ту се смее, ту скърби, отдадена на разко-
шен живот, не може да отбележи напредък.

Св. Йоан Лествичник

Научете се да цените и обичате подтиснатите и обикновени 
хора. Такива са мнозинство на земята; такива са и болшин-
ството в Царството Небесно.

Св. Николай Велимирович

Бойте се от злото като от огън, не му позволявайте да се до-
косне до сърцето ви, дори нещо да изглежда на пръв поглед 
справедливо и правилно. Независимо от обстоятелствата, не 
му позволявайте да влезе във вас. Злото винаги си остава зло.

Св. Йоан Кронщадски

Когато хората са празни от Христос, хиляда и едно други 
неща идват да ги запълнят: ревност, омраза, скука, меланхо-

говото благословение. Където и да отидел, народът на тълпи 
вървял подир него, желаейки да чуе от него слово за спасение.
Неговите многобройни ученици в скоро време издигнали 
голяма обител. Някои от тях се пръснали из Палестина и на 
много места основали манастири. Князе, велможи и епископи 
търсели неговия съвет.
Преподобни Иларион силно копнеел за самота. Като взел със 
себе си някои от братята, отдалечил се от манастира. С плач го 
изпроводили няколко хиляди люде, но не смеели да го възпрат. 
Той им съобщил, че изпълнява Божие повеление.
Преп. Иларион посетил Вавилон и Целузия. Най-после се за-
селил близо до мястото, където живял и неотдавна умрял пре-
подобни Антоний Велики. Като задържал при себе си само 
двама ученици, той се предал на тих, безмълвен живот. Но и 
тук хората узнали за него и бил принуден да продължи своето 
странстване.
Император Юлиан Отстъпник заповядал да разорят големия 
Иларионов манастир и самия Иларион да убият. Манастирът 
бил разорен, но по това време преп. Иларион не се намирал 
там.

Той продължил да странства, като оставал за известно време 
само там, където славата му още не била стигнала. Навсякъде 
чрез дивния си живот и чрез чудесата, които вършел, той при-
вличал мнозина към себе си.
Така той живял в Сицилия, в далматинския град Епидавър 
(Балкански полуостров) и най-после на остров Кипър, къде-
то се запознал с Епифаний, еп. Кипърски.
Като почувствал приближаването на смъртта, той завещал на 
любимия си ученик Исихий едно Евангелие, преписано със 
собствената му ръка. Подарил му и една своя проста дреха. 
Друго имущество нямал. Починал на 80-годишна възраст.
По-късно Исихий пренесъл в Палестина светите мощи на 
преп. Иларион Велики. При голямо стечение на вярващите те 
били положени във възстановения Маюмски манастир. При 
тях ставали големи чудеса.
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15 ОКТОМВРИ  
† 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение –  
на св. Отци от VII Вселенски събор. 
Преп. Евтимий Нови.  
Св. Лукиан, презв. Антиохийски. Гл. 2, 
утр. ев. 8, ап. Тит. 3:8–15 (с. 398), 
лит. ев. Лк 8:5–15 (Тип. с. 97)

16 ОКТОМВРИ  
Св. мчк Лонгин стотник

17 ОКТОМВРИ  
Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски

18 ОКТОМВРИ  
❈ Св. ап. и ев. Лука.  
Св. вмчца Злата Мъгленска (Тип. с. 99)

19 ОКТОМВРИ  
† Преп. Йоан Рилски Чудотворец  
Св. прор. Йоил. Св. мчк Уар (Тип. с. 102)

20 ОКТОМВРИ  
Св. мчк Артемий

21 ОКТОМВРИ  
❈ Преп. Иларион Велики.  
Св. Иларион, еп. Мъгленски (Тип. с. 103)

ЛОШИТЕ НАКЛОННОСТИ
(ПРИТЧА)

Веднъж ученици дошли при 
стареца си и попитали: защо 
лошите наклонности завла-

дяват човека лесно, а добрите 
трудно и са нетрайни в него.
— Какво ще стане, ако здравото 
семе се остави на слънце, а бол-
ното се зарине в земята? —  попи-
тал старецът.
— Доброто семе оставено без 
почва ще загине, а лошото ще 
поникне, ще даде болно растение 
и лош плод —  отговорили учени-
ците.

— Така постъпват и хората: вместо това, че да вършат тайно 
добрите дела и дълбоко в душата си да отглеждат добри на-
чатъци, те ги поставят на показ и с това ги съсипват. А свои-
те недостатъци и грехове, за да не ги видят другите, скриват 
дълбоко в душите си. Там те растат и погубват човека в само-
то негово сърце.

БИБЛИЯТА
(ПРИТЧА)

Ученик попитал стареца си:
Защо ти всеки ден четеш Библията? Нали вече си я чел?

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

лия, съжаление, светски възгледи и удоволствия. Опитайте да 
изпълните душата си с Христа, така че тя да не е празна.

Св. Порфирий Кавсокаливит

Знаем и сме убедени, че да отпаднеш от Църквата било то 
чрез схизма, ерес или сектантство, е пълна гибел и духовна 
смърт.
За нас извън Църквата не съществува християнство.
Щом Христос е основал Църквата и Църквата е Неговото тяло, 
да бъдеш отрязан от Неговото тяло е да умреш.

Св. Иларион Троицки

Без жертва в името на Господа и ближните в духовния живот 
не се получава нищо. Без саможертва не можеш да се научиш 
да обичаш.

Св. Гавриил Ургебадзе

Защото, ако Господ не се уморява да ни дарява с добрини, то 
как можем ние да се уморим да Му благодарим за тях?

Св. Николай Велимирович
… • …

Източник: www.predanie.bg

Попитал и старецът:
— А ти защо днес 
яде? Нали яде вчера?
— Затова, че да жи-
вея. Без храна ще 
умра.
Старецът кимнал:
— Ето и аз чета все-
ки ден, за да не умра 
духовно.

Източник: www.facebook.com/Biblioteka.Pritvor


