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В онова време, когато влезе Иисус в Капернаум, при-
ближи се до Него един стотник, молеше Го и каз-
ваше: Господи, слугата ми лежи у дома разслабен 

и люто страда. Иисус му казва: ще дойда и ще го 
излекувам. А стотникът отговори и рече: Господи, аз не 
съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само 
дума и слугата ми ще оздравее; защото и аз съм под-
властен човек и имам мен подчинени войници; едному 
казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; 
и на слугата си: направи това, и прави. Като чу това, 

Евангелският разказ за стотника ни говори за човек, чия-
то вяра, макар сам той да бил езичник, надминала вяра-
та на израилския народ.

Бил болен скъп за него човек, и стотникът пристъпил към 
Христа, молейки за чудо, молейки Господ да помилва болния; 
така постъпваме ние през цялото време, обръщаме се към 
Бога, очаквайки от Него чудодейна помощ. И Христос му 
отговорил: Ще 
дойда и ще го 
изцеля. И ето 
тук се прояви-
ла изумителна-
та вяра на този 
човек. Когато 
ние се молим, 
толкова често, 
така настойчи-
во молим, Гос-
под да се при-
ближи към нас, 
да ни даде да 
Го почувстваме 
и да ни стане 
ясно, че Той 
има власт. Този 
човек, оба-
че, постъпил 
с удивителна 
простота: Не —  казва той на Спасителя, —  не си прави труд; 
аз съм човек грешен, Господи, не съм достоен да влезеш под 
стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще 
оздравее. Само слово Божие: не тази радост от срещата, за 
която ние всички мечтаем; ето за какво молел този човек. 
Ние молим Господ да изпълни това, което ни е нужно, но 
свръх това —  да ни даде и чудодейната радост от Своето при-
съствие.
Този човек разбирал със сърцето си колко свят е Господ, кол-
ко Той е велик, и бил готов да се откаже от тази радост, ис-

кал само да изцели неговия слуга, само да оздравее неговият 
другар.
Често бихме могли да се обърнем към Господа и да кажем: 
Господи, помогни! Но не ми е нужно да зная какво се е слу-
чило, нито да почувствам Твоето действие; само извърши 
безмълвно, отдалеч, като че незабелязано за мене това, 
което е Твоя воля… Ако можехме с такава вяра, с такова съз-
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РИМСКИЯТ СТОТНИК

Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире 
Му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова 
голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от 
изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, 
Исаака и Иакова в царството небесно, а синовете на 
царството ще бъдат изхвърлени във външната тъм-
нина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. И рече 
Иисус на стотника: иди си и, както си повярвал, нека ти 
бъде. И слугата му оздравя в същия час. 

(Матей 8:5–13)

наване на све-
тостта Божия 
да се обръща-
ме към Него —  
колко близък 
би бил за нас 
Господ! Защото 
Той се прибли-
жава към нас 
винаги, Той ви-
наги е близък, 
но ние Го усе-
щаме само със 
сърце любящо 
и смирено. Ис-
крица любов 
понякога има-
ме —  смирение 
много малко.

И ето, ако се обръщаме към Бога и казваме: Господи, нека 
бъде това добро, това свято, за което мечтае моята 
душа за моите близки, но мен можеш да заобиколиш, мини 
встрани от мен, но стигни до тях… —  каква радост би 
била у Господа за такава любов, която е готова да положи 
живота и радостта си заради другите! Амин.
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Когато човек греши, той се отделя от близките си и придобива 
чувството, че те не го обичат, не изпитват жалост, не мислят 
за него, не се интересуват от него. Подобно на езика, който, 

загубил чувството си за вкус, не усеща сладостта на меда —  и чо-
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ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИК ПРОКОПИЙ
25 ЮНИ
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ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ САМПСОН СТРАННОПРИЕМЕЦ
27 ЮНИ
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ГРЕШНИЯТ ЧОВЕК ЖИВЕЕ В ОКОВИТЕ НА СВОЯ ГРЯХ
векът на греха става нечувствителен, не възприема любовта на 
хората, обижда се и всичко тълкува неправилно, счита, че всички 
му мислят лошото, че всички живеят и се радват, а него са изо-
ставили.

Св. преподобномъченик 
Прокопий се родил в 
околността на гр. Варна 

от благочестиви родители бъл-
гари. На 20-годишна възраст 
той постъпил в Предтечанския 
манастир на Атон, гдето духов-
ният живот под ръководство-
то на стареца Дионисий бил 
строг. Там приел монашеско 
пострижение.
Но врагът на човешкото спа-
сение подигнал духовна борба 
против него, която той не из-
държал и напуснал Св. Гора. 

А оттам нататък дяволът вече го довел до пълно отчаяние и до 
приемане на мохамеданската вяра. Прокопий отишъл при кадия-
та (съдия) на гр. Смирна и заявил, че се отрича от Христа. Обаче 
когато подир 15 дни той бил обрязан по мохамедански обичаи, 
изведнъж така силно се смутила съвестта му, че той не издър-
жал нейните угризения и се отправил при един християнски ду-
ховник, атонски йеромонах, на когото открил своя голям грях и 
своята решимост да го изкупи чрез мъченичество.

Преподобни Сампсон, по на-
родност римлянин, бил син на 
знатни и богати родители, кои-

то му дали добро образование и от 
ранни години му внушили любов 
към Бога и желание да следва зако-
на Господен. Обичайки ближните, 
както заповядва Господ, Сампсон 
изучил лекарското изкуство, за да 
помага на страдащите. Господ бла-
гословил неговото добро намерение 
и му дал чудотворна сила да изцеря-
ва недъзи.
След смъртта на родителите си 
Сампсон наследил голямо богат-
ство, което той употребил за полза 

на ближните. Всички свои роби пуснал на свобода, раздавал щед-
ри милостини, подслонявал и хранел сиромаси и странници.
Той обичал усамотението, но грижейки се преди всичко за ближ-
ните, Сампсон се заселил в Цариград и построил дом, където при-
емал бедни, болни и странници. Сам лекувал болните и с Божия 
сила вършел много чудеса. От смирение той скривал тия прояви 

Духовникът го посъветвал да поеме по-добре умерения път на 
монашеското покаяние на св. Гора Атонска, но Прокопий реши-
телно помолил той да го благослови за мъченически подвиг. Той 
се подготвял 15 дни с пост и молитва, като често идвал за съвет 
при духовника. В последния ден те заедно изпели молебния ка-
нон на св. Богородица и Прокопий в турско облекло отишъл при 
съдията, пред когото хвърлил от главата си зелената чалма, смело 
изповядал Христа и проклел Мохамеда.
За тази постъпка турците го набили жестоко и го хвърлили в 
затвор. После те опитали да го привлекат с обещания за високи 
служби, но всичко било напразно. Светият мъченик благодушно 
отговарял:
— Ако дори бихте ми подарили целия свят, то и тогава не бихте 
могли да промените моето твърдо намерение.
Последвала смъртна присъда. Безстрашното мъжество на мъ-
ченика смутило турците и никой от тях не дръзвал да му отсече 
главата. За тази цел бил повикан един свиреп отстъпник от хрис-
тиянската вяра.
Свети преподобномъченик Прокопий Варненски пострадал на 
25 юни 1810 година в гр. Смирна.
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на особената Божия милост към него. Но неговият свят живот 
станал известен и патриархът го ръкоположил за свещеник.
Случило се, че император Юстиниан, който царувал в онова вре-
ме, опасно заболял. Старанията на най-изкусните лекари отишли 
напразно. Но Сампсон чрез чудесната сила, дадена му от Бога, 
излекувал царя.
— Ще ти дам награда каквато пожелаеш —  казал му възрадваният 
цар, —  вземи пари или имот!
— Богатство не ми е нужно —  отговорил Сампсон. —  Аз такова 
имах и доброволно се лиших от него. Ако искаш да ми окажеш 
голяма милост, заповядай да построят дом за болните и бедните! 
С това ти ще угодиш на Бога и мене твърде много ще зарадваш.
Царят изпълнил желанието на Сампсон и построил обширна 
болница и страноприемница, където назначил Сампсон за начал-
ник.
Св. Сампсон се трудил до дълбока старост и умрял в 550 година. 
Лицето му сияело от тиха радост, когато завършил своя богоуго-
ден живот. Много чудеса ставали над неговия гроб и в уредената 
от него болница.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2

Господ ни зове „който иска да върви след Мене, нека се отре-
че от себе си, да вземе кръста си и Ме последва“ (Марк 9:34), 
а не „да нагоди себе си“! Зове ни към Кръст и жертва, а не 
към комфорт. Затова да не се увличаме от болни примери на 
„добри християни“, които в името на Христос се нагодиха и 
… запазиха душата си: „който е запазил душата си, ще я из-
губи“ (Мат. 10:39).

… • …— Как сте, геронда?
— Както Бог иска.

… • …Едно 103 годишно старче, старец Варлаам Ксенофонтски, 
откакто дошъл на Света Гора като калугер никога не поглеж-
дал себе си в огледало. Веднъж го помолили да се снима както 
седял с други отци, с бастун в ръце. Но след една седмица, ко-
гато му показали снимката, той се оплакал и, сочейки сним-
ката, протестирал:
— Това старче ми взе бастуна!

… • …Живей забравен от човеците, за да може Бог да те познае и 
да се грижи за теб.

… • …— Геронда, какво правите тук в самотата, без човешка 
компания?
— Не съм самичък, имам най-добрата компания, броеницата.

… • …По-добре да ни вземат за луди и пропаднали, отколкото за 
свети.

… • …Християнският живот без кръст е „незаконен“. Затова дори 
Възкресение не може да има в него.

… • …Един монах каза:
— Слава Богу! Колко неща съществуват, от които нямам 
нужда…

… • …Един монах с побелели коси казваше:
— Стигнах до преклонна възраст и за съжаление не можах да 
дам младините си на Христос, но поне Му отдадох старините 
ми. И това е нещо…

… • …Бедността е красива, защото олекотява, облекчава, улесня-
ва. Човек трябва да е празен, за да може да влезе Христос, в 
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СВЕТОГОРСКИ СЛОВА
противен случай Той няма откъде да мине.

… • …В Рая няма да отидем с вратовръзки. Виждате ли светците? 
Кой от тях е влязъл със своето човешко мъдруване в Рая? 
Един без глава, друг без ръце, трети без нозе, бедни, оклеве-
тени, болни… Тесен е пътят, която води до простора на Рая, 
както казва и пророк Давид: „в скръбта ти ми даваше прос-
тор“.
Чрез стеснението на скърбите ще се разширим вътрешно и 
сърцето ни ще процъфти от вечна радост. Да не търсим едно 
интелектуално, изгладено и дипломирано Християнство, 
смятайки всички други простодушни и презрени, „безумно-
то на тоя свят“ (1 Кор. 1:27) за селяни и провинциалисти, 
които не могат да застанат до славата на Христос. Защото те 
ще видят първи лицето на Бога. „Гледайте да не презрете 
едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Анге-
ли на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен“ 
(Мат. 18:10).
Помня, че през 80-те тук, на Света Гора, живееше един миря-
нин много смирен и незабележим. Преди да почине дори се 
удостои да стане монах с името Агапий. Тази птица небесна 
беше презряна от всяка човешка слава и утвърждение, заб-
равена от този свят. Беше сляп и по-късно загуби и слуха си. 
Но как само ни вдъхновяваше да възлюбим Бога, когато го 
посещавахме, бидейки млади калугери! И понеже не можеше 
нито да види, нито да чуе, го хващахме за ръката и пишехме с 
пръст върху нея, първата буква от името ни. Например очер-
тавахме един кръг върху дланта му.
— А-а-а, отец Онуфрий ли си? Бъди благословен!
Но си тръгвахме от него като от „духовна пещ“, от него, „без-
умния“ за света. Такава полза черпехме, сякаш ходихме при 
свети Паисий.

… • …Ставаш богат, когато презираш богатството.
… • …Без мъченически и кръстен дух не е възможно да съществу-

ва нито добър свещеник, нито монах, нито обикновен хрис-
тиянин.

… • …Колкото повече неща притежаваш, толкова повече те при-
тежават!

… • …— Геронда, какво правите на Света Гора?
— Една добра търговия. Тук носим трудовете на живота ни 
на касиерите, обменяме ги и ги превръщаме в… пътища за 

И дори да пролееш да него кръвта си, той дава 
друго тълкувание на твоята любов. Ако му 
кажеш нещо добро, ще сметне, че се месиш в 
живота му. Ако му речеш: седни тук —  той ще 
счете, че си го презрял. Грешният човек живее 
в оковите на своя грях и в страшната тъмница 
на своята самота.
Когато човек се окаже в подобна ситуация мно-
го пъти, стига до извода, че близките му не го 
обичат, не скърбят за него, не му помагат, че те за нещо са винов-
ни —  макар да е съвършено ясно, че грешката е негова. Този, който 

се е освободил от греха, придобива чувството, 
че всички го обичат, скърбят за него, всички 
усеща като роднини, всички иска да прегърне, 
защото всички са изпълнени с милост към него. 
И така, колкото повече се освобождавам от гре-
ха, толкова повече се доближавам до единство 
с ближните си. И обратното —  колкото повече 
греша, толкова повече се отделям от всички.

Автор: Схиархимандрит Емилиан Вафидис
Източник: www.predanie.bg
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24 юНИ  
† 4 Неделя след Петдесетница.  
Рождение на св. Йоан Кръстител.  
Св. Никита, епископ Ремесиански. (Еньовден)

25 юНИ  
Св. прпмчца Феврония. 
 Преп. Дионисий Атонски.  
Св. прпмчк Прокопий Варненски

26 юНИ  
Преп. Давид Солунски и Давид Български

27 юНИ  
Преп. Сампсон Странноприимец

28 юНИ  
Пренасяне мощите  
на св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан

29 юНИ  
† Св. първовърховни апостоли  
Петър и Павел (Петровден) (Разрешава се риба)

30 юНИ   
❈ Събор на св. славни и всехвални 12 апостоли
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ПРИТЧА

Веднъж един човек седял до оазиса, край входа на близко-
източен град. Към него се приближил юноша и попитал:
— Аз никога не съм бил тук. Какви хора живеят в този 

град?
Старецът му отговорил с въпрос:
— А какви бяха хората в този град, от който ти излезе?
— Това бяха зли и егоистични хора. Впрочем, имено заради 
това аз го напуснах с радост.
— Тук ти ще срещнеш точно такива —  отговорил му старецът.
След малко време, друг човек се приближил към това място 
и задал същия въпрос:
— Аз току що дойдох. Кажи ми, старче, какви хора живеят в 
този град?
Старецът отговорил пак така:
— Ами кажи, синко, как се държаха хората в този град, откъ-
дето дойде?
— О, това бяха добри, гостоприемни и благородни души. Там 

оставих много приятели, и за мен беше трудно да се разделя 
с тях.
— Ти ще намериш такива и тук —  отговорил старецът.
Търговец, който поил недалече своите камили, чул двата раз-
говора. И щом вторият човек си отишъл, той се обърнал с 
упрек към стареца:
— Как може на двама човека да дадеш два напълно различни 
отговора на един и същ въпрос.
— Сине мой —  казал старецът —  всеки носи своя мир в сър-
цето. Този, който в миналото не е намерил нищо добро в 
тези краища, откъдето е дошъл, и тук също няма да намери 
нищо. А този, който е имал приятели в другия град, и тук 
също ще намери верни и предани приятели. Защото, виж-
даш ли, обкръжаващите ни хора стават това, което ние на-
мираме в тях…

Из: „Как обрести крепкую веру в Бога“
Източник: www.facebook.com/Biblioteka.Pritvor

благословеното Божие царство. Всичко продай и… Христос 
купи! (Тук старецът парафразира израз от Византия „Всич-
ко продай, Марко купи“, който се използвал като увещание, 
за да може човек да придобие от душеполезните текстове 
на преп. Марк Подвижник)

… • …Или се отдалечи от този свят, или, доколкото оставаш в 
него, се научи да презираш и да осмиваш неговата суета.

… • …Дори сянката на ап. Павел изцелявала болните, а той сами-
ят всеки ден бил болен, бидейки разбрал вечната печалба на 
болестта „Затова добре ми е в немощи, в обиди, в нужди, в 
гонения, в притеснения заради Христа, понеже, кога съм не-
мощен, тогава съм силен“ (2 Кор. 12:10)

Автор: о. Дионисий Тамбакис
Източник: www.pravoslaven-sviat.org


