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се отрека от него пред Моя Отец Небесен. 

(Мт 10:32–33)И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, 
ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а 
който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще 

В предишната неделя ние празнувахме рождения ден на 
Христовата Църква —  Петдесетница, а днес ние чества-
ме нейните две части, които образуват едно неразделно 

цяло. Днес земната Църква прославя небесната. Днес ние —  
обременени от грехове, но надяващи се на спасение —  въз-
пяваме „тия, за които светът не беше достоен.., които 
чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха 
обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, 
избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, 
бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища…“ 
(Евр. 11:38,33–34).
Почитането на светците отнема ли от величието на Бога, как-
то някои напразно ни обвиняват? Съвсем не! Ние, православ-
ните, сме верни на учението и заповедите на Господ Иисус 
Христос и Неговите св. апосто-
ли. Ние почитаме светците като 
верни приятели и раби на Бога, 
защото те представляват „храм 
Духа Светаго“ (1 Кор. 6:19). 
Ние се прекланяме пред техните 
чутовни дела и подвизи, извър-
шени от тях за Божията слава и 
с помощта на Божията благодат. 
Честта, която въздаваме на све-
тците, всъщност се отнася към 
Бога. Затова църковното песно-
пение възкликва: „Дивен Бог во 
светих Своих!“
Христос потвърждава Мойсее-
вия закон: „Господу, Богу тво-
ему, ще се поклониш и Нему 
единому ще служиш“ (Мат. 
4:10), като казва: „Вие сте Мои 
приятели, ако вършите всичко 
онова, що Ви Аз заповядвам“ 
(Йоан 15:14). Спасителят зас-
видетелства пред тях: „Който 
приема вас, Мене приема, а 
който приема Мене, приема То-
гова, Който Ме е пратил“ (Мат. 
10:40). С това Той показва, че 
честта, отдавана на Неговите ве-
рни раби, се отнася към Самия Него и към Бог Отец. Затова 
ние прославяме светците и ги призоваваме в молитва като 

спасени души, на които Христос е дал силата да ходатайс-
тват за нас.
Още в Стария Завет срещаме молитва на светците. Св. цар 
Давид призовава Бога с думите: „Господи, Боже на Авраама, 
Исаака и Израиля, нашите отци!“ (1 Пар. 29:18). Христови-
ят апостол св. Яков нарежда на вярващите да се молят един 
за друг и добавя: „Голяма сила има усърдната молитва на 
праведника“ (5:16). Ап. Петър обещава на своите последова-
тели да се грижи за тях и след смъртта (1 Петр. 1:15). В Апо-
калипсиса св. Йоан Богослов засвидетелства как светците на 
небето възнасят молитвите си пред Агнеца Божи, имайки 
попечение за своите духовни чеда от земната Църква (Откр. 
5:8,8:3–4). Като се позовава на Свещ. Писание и предание, 

Православната църква винаги е 
учила да се призовават светците 
с пълна увереност в тяхното хо-
датайство за нас пред Бога.
Светците са великите учители 
и духовните водачи на чове-
чеството. Всеки, който обича 
книгата, знае как при съпри-
косновение със задълбочените 
мисли или вдъхновените сти-
хове на класиците в нас се по-
раждат собствени светли мисли, 
чувства и желания. Затова ние 
трябва не само да поддържаме 
духовна връзка чрез молитва с 
гигантите от християнското ми-
нало, но и да се задълбочаваме в 
изучаването на техните жития и 
произведения. Вярващите роди-
тели следва редовно да се молят 
и да четат Библията и житията 
заедно с децата си, а не да ги ос-
тавят на влиянието на телеви-
зията и улицата. По този начин 
прекрасните добродетели на 
светците ще бъдат леко усвоени 

като примери за подражание, които ще изградят от нашите 
деца истински християни и предани родолюбци.

Автор: Архим. проф. Павел Стефанов
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ОНОВА, КОЕТО ЧОВЕК ВЪРШИ ОТ СЪРЦЕ, НЕ ГО УМОРЯВА
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СВЕТОГОРСКИ СЛОВА

В духовния живот сърцето е 
същото, каквото е двигате-
ля за автомобила. Онова, 

което човек върши от сърце, не 
го уморява.
Поради това, когато хората ме 
попитат, какво образование да 
получат, им отвръщам: онова, 
което ви е по душа. Някои про-
фесии (особено лекарската и 
учителската) трябва да се из-

От нас Христос иска само покаяние и останалото Той ще 
го устрои.
Нека имаме не интелектуално, а деятелно покаяние. Ето! 
Вижте днес колко знания за духовния живот придобихме 
чрез увеличаването на религиозната литература и особено 
от многобройните християнски интернет-страници. Цял 
ден и нощ седим пред един екран. Повече ни гледа ком-
пютърът, отколкото иконостасът. Всички сме осведомени 
и вече знаем за съвременните старци и пророчествата им, 
малки и големи, праведни и грешни, но въпреки това хра-
мовете още са празни и грехът —  грях. И тъй, какво постиг-
нахме?

… • …
— Геронда, помогни ми да се спася.

бират по призвание. А що се касае за духовния живот, то 
в него е важно молитвата да се извършва при участието на 
сърцето.
Съчувствието към ближния в неговата беда и опитите да го 
утешиш са равносилни на молитва
Нашето сърце трябва да изпитва болка при всяко наше
прегрешение, иначе ще грешим отново и отново.

Преп. Паисий Светогорец
Източник: www.predanie.bg

— Нито аз, нито Сам Бог може да ти помогне, ако ти първо 
не помогнеш на себе си чрез покаянието и изповедта. Сле-
дователно, първото, което ще поискаш от Бога, е да ти дари 
дух и пътища на покаяние.

… • …Когато в греховете има покаяние, тогава не съществуват 
грехове.

… • …Добре е да стоим на стража и да проследяваме себе си. 
Когато в дома ти проникне влага, как ще я прогониш? Тряб-
ва да излезеш навън, да проследиш внимателно откъде се 
създава и прониква. През стената? През керемидите? През 
основите и се върви нагоре? И съответно да вземеш под-
ходящи мерки. Откъде губиш постоянно благодатта —  като 
друг теч? От твоя егоизъм и инат? От вътрешен гняв? От 

При царуването на нечести-
вия римски император Ди-
оклетиан епископ на град 

Тир бил свети Доротей. Кога-
то нечестивият цар повдигнал 
жестоко гонение срещу христи-
яните, Доротей оставил своята 
катедра и се криел в отдалечени 
места. Но с възцаряването на 
император Константин Велики, 
когато в Църквата настъпило 
успокоение, светителят отново 
се върнал на своята катедра в 
Тир и благополучно пасял ста-

дото на словесните овци, мнозина привеждайки от заблудата 
на идолопоклонството към Бога.
Животът на Доротей продължил до времето на император 
Юлиан Отстъпник. Възкачил се на престола, Юлиан отнача-
ло преследвал християните не открито, заповядвайки на на-
чалниците на области, които били негови единомишленици, 
по всякакъв начин да ги притесняват и измъчват. Тогава свети 
Доротей, виждайки, че срещу вярващите се надига ново гоне-

ние, отново оставил катедрата на Тирската църква, избягвайки 
по този начин от ръцете на мъчителите; защото Господ е запо-
вядал да не се предаваме на явни беди от страна на гонителите, 
но да ги избягваме; Той е казал: „А кога ви пъдят от един град, 
бягайте в друг“.
И така, напускайки Тир, Доротей дошъл в Мала Азия, но и тук 
не се укрил от идолослужителите, тъй като Бог го призовавал 
към мъченически венец. Той бил хванат от поддръжниците на 
беззаконния цар в град Уд. Като претърпял различни мъчения, 
в страданията той предал блажената си душа в ръцете на Гос-
пода, на сто и седем годишна възраст.
Изучил в съвършенство както светските, така и духовните 
науки, свети Доротей оставил след себе си различни, твърде 
важни за християните, съчинения на гръцки и латински, тъй 
като добре знаел и единия, и другия език. Между другото той 
съставил жития на пророците и апостолите, а също и други 
поучителни съчинения и разкази. И сега, бидейки сам записан 
в книгата на Живота, той е въдворен в небесните селения с 
тези светии, чиито разкази за живота им съставил по време на 
земния си живот.

© Жития на светиите, преведени на български език от 
църковно-славянския текст на Чети-минеите  

(„Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски
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•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДВАМА СЕ КАРАТ, ТРЕТИ ПЕЧЕЛИ
ПРИКАЗКА

Непрекъснато вали сняг. Под стряхата не може да се 
стои. Сивчо едва намира сухо място да се свие, пък и 
чичо Велин, домакинът на къщата, постоянно го хока:

— Марш, Сивчо! Ще изцапаш стената!
Сивчо реши да се подслони под ниския навес до курника. 
Кокошките го бяха заели вече, но малко място щеше да се 
намери за него. Кокошките не го посрещнаха добре; раз-
крякаха се, развикаха се, започнаха да го пъдят:
— Ко-ко-ко! Махай се, проклетнико!
Петелът, който беше задрямал на един крак и сънуваше 
цяла кофа просо, подскочи страхливо и се сопна:

— Тюу-у, не можеш място да си намериш от това куче!
— Неблагодарници! —  изръмжа Сивчо. —  Ако не съм аз, ня-
коя сутрин чичо Велин ще ви събере перушината…
— Та ти ли ни пазиш, мързеливецо? —  отвърна петелът. —  
Цяла нощ спиш като заклан, на ухото ти да изкукуригам, 
пак няма да се събудиш.
— Ами ти какво вършиш, глупчо? —  ядоса се кучето.
— Аз ли? —  напери се петелът. —  Аз будя хората. Без мене и 
ти щеше да се излежаваш до обяд.
— И без петли се съмва! —  рече ядосан Сивчо и се сви на 
топло.

някоя неправда, която са ти сторили и не можеш да го по-
несеш? От плътските страсти? И така съответно ще можеш 
да подредиш нещата в себе си.

… • …Всяко събитие, което не предизвиква покаяние, смирение 
и любов, не е от Бога.

… • …Страстите обичат да се връщат, затова нека не бъдем само-
уверени, ако смятаме, че сме се освободили от една страст. 
Без благодатта на Светия Дух много скоро отново ще пад-
нем в същите и по-лоши страсти.

… • …Евреите един път разпнаха нашия Господ, а ние всеки-
дневно Го разпваме с нашите грехове.

… • …Не можеш да познаеш Бога, ако не познаеш първо ада в 
себе си.

… • …Един монах попита някакъв поклонник на Атон.
— С какво се занимаваш?
— Имам сонда, правя сондажи.
— Хубаво. Да ти кажа ли един анекдот за един човек, който 
копаел земята?
— Разбира се.
— Имало някога един земеделец, който взел една лопата. 
Отишъл на нивата си и започнал да копае. Копаел, копаел, 
копаел… Хареса ли този анекдот?
— Ама, много кратък беше!
Беше кратък, но имаше дълбочина! Така и много хора днес, 
т. нар. хора на духа, съобразявайки се с мисленето на вся-
ка една епоха, без дух на смирение и покаяние, представят 
себе си за дълбокомислещи и интелигентни, но без Христос 
и благодатта на Пресветия Дух, копаят, копаят и накрая ви-
наги остават „плитки“ и „затънали“.
Нека вземем сондата на покаянието и да започнем да копа-
ем в душата ни. Тогава първото нещо, което ще срещнем, е 
кал и нечистотии, това са греховете ни. След това, задъл-
бочавайки се още повече, ще намерим чиста вода, това са 
сълзите, които идват, когато размишляваме колко сме огор-
чили Христос, Който, докато е толкова добър и толкова ни 
обича, ние във всеки един момент Го нараняваме. И накрая, 
продължавайки да копаем, ще срещнем прекрасните и скъ-
поценни диаманти на Света Троица. При това Сам Христос 
ни увери, че царството Божие е вътре в нас (Лука 17:21).

… • …Търсим нови галактики във вселената, вместо да търсим 
нови огледала, да не би да видим бунището в нас.

… • …Колкото човекът е по-неразкаян, толкова за по-съвършен 
смята себе си. И колкото се доближава до Христос, за тол-
кова по-проблемен и грешен смята себе си.

… • …Каквото и велико нещо да постигне човек, ако не остави 
греха, то е напразно.

… • …Ще отидем в ада не защото съгрешаваме, а защото не се 
покайваме.

… • …Мнозина се покаяли, понеже не се покаяли, но никой не 
се е разкаял, че се е покаял.

… • …Някои може да са се покаяли, макар и да не са се изповя-
дали, но мнозина, макар и изповядали се, не се покаяли. 
Мнозина след време се разкаяли, че не са се покаяли навре-
ме и не променили живота си, но никой не се е разкаял, че 
се е покаял, изповядал и принесъл живота си на Христос. 
Мнозина се изповядали, но не са се покаяли и мнозина се 
покаяли, но не се изповядали.

… • …

Нека предположим, че утре Бог преустанови икономи-
ческата криза, какво ще правим след това? Ще отидем на 
църква да благодарим на Бога, или ще хукнем ентусиази-
рано на бузуки, за да гуляем и да се овъргаляме отново в 
греха? Но дори и да се заличи нашият дълг, бъдете сигурни, 
че след един месец отново ще задлъжнеем, след като се пре-
върнахме в такива измамници, непочтени и интересчии.

… • …— На колко години сте, геронда?
— Какво значение имат годините? Колко години сме в покая-
ние стои над всичко! Бог не брои нашите години, а ги претегля.

… • …Истинското и автентичното покаяние има 180 геометрич-
ни градуса. Колкото повече градусите намаляват, толкова 
по фалшиво и празно е покаянието ни.

Автор: о. Дионисий Тамбакис
Източник: www.pravoslaven-sviat.org
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3 юНИ  
† 1 Неделя след Петдесетница —   
на Всички светии. Св. мчк. Лукилиан.  
Св. Маркелин.  
Преп. Атанасий Чудотворец (Петрови заговезни)

4 юНИ  
Св. Митрофан, патр. Константинополски.  
(Начало на Петровия пост)

5 юНИ  
Св. свщмчк Доротей. Преп. Петър Корицки

6 юНИ Преп. Висарион Египетски, Чудотворец.  
Преп. Иларион Нови. Прпмчца Сусана

7 юНИ  
Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски.  
Св. мчца Валерия

8 юНИ  
Св. Ефрем, патр. Антиохийски.  
Прен. мощите на св. вмчк Теодор Стратилат.  
Св. Марк и юлий Доростолски

9 юНИ  
Св. Кирил, архиеп. Александрийски

… • …
През нощта небето се изясни, снегът замръзна, страшен 
студ скова всичко. Кокошките се сгушиха в курника. До 
външните пречки се беше свил петелът, потънал в сладък 
сън.
Само Сивчо не спеше. Лисича миризма дразнеше обоня-
нието му и не му даваше покой. Дали да скочи и да прогони 
тази твар? Или да почака, та да ѝ посъдере кожухчето? Той 
се готвеше да скочи вече, когато изведнъж си спомни ло-
шите думи на петела.
— Петелът да я прогони! —  реши Сивчо. —  Нека им поос-
кубе перушината, та друг път да знаят какво съм.
Чу той как лисицата обиколи курника, чу тревожния пи-
сък на петела и отчаяния вик на кокошките, но не трепна.
— Ха така! Ха така! —  злорадстваше той.
Но чичо Велин изскочи с една тояга.
— Ху-ху-ху! Сивчо, дръж! —  насъска го той. Но Сивчо пак 
не се помръдна. Лисицата се метна ловко през оградата и 
се изгуби в широкото поле. Чичо Велин огледа кокошарни-
ка и надзърна под навеса да провери дали някоя от кокош-
ките не е останала там.
— Ех ти, юнако! —  рече той, като видя Сивча и преди куче-
то да се усети, тоягата го премери два пъти от главата до 
опашката. —  Това ти се пада, мързеливецо!… Лисицата се 

навряла под носа му, а той спи като пиян!…
Чичо Велин се прибра вкъщи, а Сивчо, с разкъсано ухо и 
посинял гръб, цяла нощ скимтя и зъзна до оградата…

… • …
Чак на другия ден следобед Сивчо се прибра под навеса. 
Кокошките се свиха страхливо в един ъгъл, само петелът 
не се помръдна. Но сега той имаше много отчаян и ом-
ърлушен вид. Гребенът му беше разкъсан, а на опашката 
си нямаше нито едно перо. Колкото и да го болеше ухото, 
Сивчо изскимтя от радост, като го видя в този вид.
— Е, как си, приятелю? —  рече той.
— А ти как си? —  отвърна петелът.
— Пооскубаха ти перушината, а?
— А на тебе изправиха гърбината, нали?
Една ярка ги прекъсна:
— Пак глупав спор! Пак безполезна гордост! И защо? Под 
навеса за всички ще се намери място, стига да има малко 
съгласие… Ех, вие и двамата сте глупци! Кучето си мисли, 
че без него селото ще запустее. Петелът пък смята, че без 
кукуригането му няма да се съмне… И какво става? Хищ-
ните ни врагове само чакат да сме скарани, за да ни ловят 
по-лесно.
Кучето и петелът мълчаха засрамени и не смееха да се по-
гледнат.
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