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† ЕДИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ 
ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ —  НА СВ. ПРАОТЦИ

Един човек приготви голяма вечеря и покани мно-
зина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да 
каже на поканените: дойдете, понеже всичко е 

вече готово. И почнаха всички като сговорени да се 
извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва 
да отида да я видя; моля те, извини ме. Другият рече: 
купих си пет рала волове и отивам да ги опитам; моля 
те, извини ме. Третият рече: ожених се, и затова не 
мога да дойда. И като се върна, слугата обади това 
на господаря си. 
Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на 

Не можете да пиете Господня чаша  
и бесовска чаша; не можете  
да участвате на Господня трапеза  
и на бесовска трапеза. (1 Кор. 10:21)

Възлюбени в Господа, братя и сестри,
Тълкуванието на притчата за поканените на вечеря, коя-
то чухте от литургийното свето Евангелие, е следното: 

приготвилият вечерята е Господ Бог; самата вечеря —  това са 
вечните блага на царството Небесно; поканените, но неотзова-
лите се на тази покана изобразяват еврейския народ; бедните, 
маломощните, хромите и слепите са по-
вярвалите в Христа езичници, а къщата 
на Господаря, където била вечерята, е 
Христовата Църква.
Ала тази притча не изобразява само 
едно отминало събитие, а нейното из-
пълнение продължава и днес и засяга 
всеки един от нас. Господ Бог кани на 
Своята трапеза и теб, и мен, и правед-
ни, и грешни; и както тогава, по времето 
на Христа, така и сега малцина са, които 
се отзовават. Тази богата трапеза, която 
ни предлага вечния живот в Царството 
Божие, е също така светата Евхаристия, 
но колцина днес се причастяват? Защо 
е така? Защото светът днес тегне към 
земни трапези, а според авва Исая От-
шелник докато обичаме нещо, принад-
лежащо на света, дотогава Божията 
любов не може да обитава в нас. Това 
е засвидетелствано от Писанието. Не можете, казва то, 
да участвате на Господня трапеза и на бесовска трапеза (1 
Кор.10:21).
Вижте какви смехотворни причини изтъкват презвитерите на 
богатата трапеза, която според евангелист Матей приготвил 

царят и следователно била царска трапеза. И не само царска, 
но и трапеза сватбена, защото него ден Царят женел Своя Син, 
тоест извършил изкупителното дело на човешкия род чрез 
Кръстната смърт на Сина Божий и Сина Човешки, нашия Гос-
под Исус Христос. Какви причини? Един си бил купил нива и 
трябвало да я види; друг си купил волове и отивал да ги опита; 
трети се бил оженил… О, безумни човеци, достойни за роб-
ското си положение! Вас ви кани Сам Царят, за да ви дарува 
вечното и нетленно Свое Царство на Небесата, а вие се ровите 
в тора и калта на нивите си. Вас ви зове Царят на славата, за да 
станете другари на светци и ангели, на Небесната Царица Пре-

света Дева Мария и Богородица, а вие 
отивате при смрадта и нечистотията на 
воловете си. Вас Младоженецът Христос 
иска да ви направи Свои по-малки бра-
тя, а вие предпочитате греховните заба-
вления и бляскавата суета на плътоугод-
ниците, чийто край е погибел, техният 
бог —  коремът, а славата —  в срама им, 
те мислят за земното (Филип 3:19).
Да си припомним как една такава бесов-
ска трапеза на забавление искал да си 
устрои, и то с кого —  със Самият Хрис-
тос! —  Ирод Антипа, синът на Ирод де-
теубиец, когато Пилат изпрати Господа 
при него да Го съди като негов поданик! 
А Ирод, като видя Иисуса, много се за-
радва, понеже отдавна желаеше да Го 
види, тъй като беше слушал много за 
Него и се надяваше да види някое чудо 
да стане от Него (Лука 23:8).
И тъй, Ирод иска от Иисуса да го заба-

влява. Да забавлява с чудеса него —  убиец на Кръстителя, и не 
само него, но и нечестивата му жена Иродиада, и дъщеря ѝ 
Саломия, хладнокръвно поднесла Йоановата глава на злата си 
майка. И като награда за това забавление той, Ирод, ще измоли 
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ГОСПОДНЯ И БЕСОВСКА ТРАПЕЗА

слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на 
града и доведи тук бедните, маломощните, хромите 
и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, 
както заповяда, и още място има. И рече господарят 
на слугата: излез по друмища и плетища, и, колкото на-
мериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата 
ми. Защото, казвам ви: никой от поканените няма да 
вкуси от вечерята ми.
Понеже мнозина са звани, а малцина —  избрани.

(Лук. 14:16–24)
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Христа от Пилат и ще го назначи за придворен шут и платен 
чудотворец… Та този странен Назаретец няма и друг избор —  
иначе отива на Кръста.
Така разсъждавал Ирод —  любителят на бесовски трапези, 
и вече извикал царедворците си да се позабавляват заедно. 
Ала забавление не се получило. Иисус не само, че не извър-
шил никакво чудо, но и през цялото време мълчал. Мълчал в 
знак на почит към паметта на Своя Кръстител. Мълчал в знак 
на протест срещу убийците на най-великия между пророци-
те. И Ирод, посрамен от това достойно мълчание, умиращ от 
скука и безсилна злоба, прибавил към убийството убийство: 
Но Ирод с войниците си, като Го унизи и подигра, облече Го 
в светла дреха и Го изпрати назад при Пилата (Лука 23:11).
Така нашият чуден Спасител катурнал бесовската трапеза на 
Иорд и я заменил със Своя —  Божествена!

Братя и сестри,
На каква трапеза седим ние? Когато Бог ни кани на Своята 

богата трапеза, учейки ни да търсим първом Царството Не-
бесно, а ние предпочитаме тукашните блага, не се ли оприли-
чаваме на оня с ралата и воловете от притчата? Ала дерзай-
те! Каем ли се за греховете си, изповядваме ли се, спазваме 
ли поста —  според силите си, причастяваме ли се, тогава ние 

имаме надежда, че ще седнем в крайчеца на богатата трапеза 
в Небесната тържествуваща Църква на първородните, които 
са написани на небесата (Евр.12:23). Ако пък не се каем и гле-
даме на Църквата като някоя хранилка, на дом за търговия 
(Иоан 2:16), това е бесовска трапеза и Бог ще ни изгони като 
търговците от Своя храм в Иерусалим. На някои места у нас 
вече се слага курбан от месо в постни дни, и то в храма и цър-
ковния двор, и народът яде. Това е много лошо. Това е стоене 
на свято място на мерзостта на запустението (Мат. 24:15) 
и тези хора с техния храм, ако не се покаят, няма да останат 
ненаказани.
Нека да се помолим Господу: Да тръгна и по долината на 
смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти 
си с мен; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти 
приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, 
помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. Тъй бла-
гостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни 
на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни 
(Пс.22:4–6). Амин.

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива“, изд.“Витезда“
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СВ. ПРОРОК ДАНИИЛ
17 ДЕКЕМВРИ
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СВ. ЙОАН КРОНЩАДСКИ
20 ДЕКЕМВРИ

Даниил —  четвъртият от „го-
лемите“ пророци (Исаия, 
Иеремия, Иезекиил, Да-

ниил); произхождал от царски 
род и още като юноша бил от-
веден във Вавилон заедно с дру-
гите пленени иудеи. Надарен с 
прекрасни душевни и телесни 
качества, той изучил халдей-
ския език и мъдрост и заедно с 
тримата си другари —  Анания, 
Азария и Мисаил бил взет на 
служба при царския двор. Да-

МОЛИТВА ЗА ВСЯКА НЕМОЩ КЪМ 
СВ. ЙОАН КРОНЩАДСКИ

О велики угодниче Христов, свети праведни отче Йоане 
Кронщадски, пастирю дивен, бърз помощниче и милостив 
ходатаю! Възнасяйки славословие към Триединния Бог, ти 
молитвено си въззовал: Твоето име е Любов; не отхвърляй 
мене, заблудилия се. Твоето име е Сила: укрепи ме, мене, из-
немогващия и падащ. Твоето име е Светлина: просвети ду-

ниил изтълкувал на Навуходоносор неговите забележителни 
сънища; неведнъж се удостоил от Бога с видения, в които му 
били открити най-важни и забележителни свещени събития. 
При възкачването на Дария на престола той бил назначен за 
един от тримата управители на империята и по чудесен начин 
бил спасен от лъвовете, в чиято яма бил хвърлен за своята 
привързаност към вярата на отците (Дан. 6:10–24). Истори-
ята на неговия живот и на делата му е описана от самия него 
в свещената книга с неговото име. Светата Църква празнува 
паметта му на 17 декември.

Бележка за 21 юли към „Жития на светиите“  
от св. Димитрий Ростовски

шата ми, помрачена от житейски страсти. Твоето име е 
Мир: умири моята мятаща се душа. Твоето име е Милост: 
не преставай да ме помилваш.
Днес, благодарното за твоето застъпничество паство, 
ти се моли: Христоименити и праведни угодниче Божи! С 
твоята любов озари нас, грешните и немощни, сподоби ни 
да принесем плодове достойни за покаяние и неосъдител-
но да се причастим със Светите Христови Тайни. С тво-

Велия веры исправления,
во источнице пламене, 

яко на воде упокоения,
святии трие отроцы радовахуся, и пророк 

Даниил львом пастырь яко овцам являшеся.
Тех молитвами, Христе Боже, спаси душы наша.

Велико е геройското дело на вярата:
в източника на пламъците, като във вода за отмора,
се радваха тримата свети момци, и пророк Даниил 
се показа пастир на лъвовете, сякаш са овци.
По техните молитви, Христе Боже, 
спаси нашите души.

КРАТКО ЖИТЕОПИСАНИЕ
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КОГАТО ПРИВИКНЕШ КЪМ ПОЗНАТИТЕ МОЛИТВИ
(Продължение от бр. 377)

Когато четем за първи път или четем по-рядко някакви 
молитви, то поради тяхната непознатост ние ги четем с 
желание, със силно чувство; но после колкото по-чес-

то ги повтаряме, толкова по-слабо става желанието ни; те 
престават да ни занимават и ние с мъка преодоляваме себе 
си, за да ги четем с предишното чувство. Срещу това по 
отношение на молитвата е необходимо следното. Трябва да 
си представяме, че за първи път четем прекрасните молит-
ви, към които сме привикнали и които толкова силно са ни 
занимавали в началото, когато сме започнали да ги четем; 
да се замисляме със сърцето си за всяка дума и да ценим 
всяка дума. Това явление в душата ни е следствие от пър-
вородния грях —  следствие от първоначалната ни неустой-
чивост в истината. Ние и досега не можем непоколебимо 
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ДУХОВНИ КЛЮЧОВЕ

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

СВ. НИКОЛАЙ ВЕЛИМИРОВИЧ: ХРИСТИЯНСКОТО 
УЧЕНИЕ Е ЕДИНСТВЕНОТО РАЗУМНО

Искаш да узнаеш кой е тще-
славен?
— Това е този, който не же-

лае да чуе ничии съвети.
Искаш да узнаеш кое е 
най-страшно от всичко?
— Закъснялото разкаяние.
Искаш да разбереш кое е 
най-хубаво от всичко?
— Постоянното покаяние.
Искаш да разбереш кои са 
най-тежките страдания?

— Тези, които са резултат от нашите собствени заблуждения.
Искаш да разбереш кое е най-висшето щастие?
— Онова, заради което сме се отрекли от самите себе си.
Искаш да разбереш, кога животът е лек и радостен?

Убива ли мирът?
Да, безбожният мир убива.
Напредъкът руши ли?

Да, напредък без Бога e противен на Божиите закони и може 
да причини разруха.

— Когато в сърцето няма нищо, освен Бога.
Искаш да разбереш, кога животът е тежък и мъчителен?
— Когато имаш всичко, но нямаш Бога.
Искаш да разбереш какво е щастието?
— Когато отидем при Бога.
Искаш да разбереш какво е нещастието?
— Когато оставим Бога.
Искаш да узнаеш Божествената Любов?
— Научи се да не се гордееш.
Искаш да разбереш какво е да си предан на Бога?
— Когато липсва страх пред опасностите.
Искаш да знаеш кое е най-висшето желание?
— Покоят в Христа!

Монах Симеон Атонски
Източник: www.predanie.bg

О, братя мои, християнското учение е единственото разумно 
учение за мира и напредъка.
Всичко друго е лудост и безразсъдство.

Източник: www.predanie.bg

да се установим в истината: едва успеем да се изправим, и 
скоро отново се разколебаваме в нея. Това често се случва 
по отношение на молитвата, така е и по отношение на вя-
рата, на дружбата с хората, на любовта към Бога и ближ-
ния, и въобще на добродетелите: навсякъде ние показваме 
неустойчивост в истината.
Когато се молиш на Бога с познати молитви, с които свик-
ваш, казвай вътре в сърцето си: Господи! Ти винаги Си 
един и същ. Сърцето ми се променя и охладнява към ду-
мите на молитвата, но силата им остава една и съща, 
както и Ти Си вечно един и същ.
(Следва)

Свети праведни Иоан Кронщадски,“МОЛИТВОСЛОВ“

ята сила укрепи вярата ни, 
поддържай ни в молитвата, 
изцели недъзите и болести-
те ни, избави ни от напас-
ти, от видими и невидими 
врагове. Със светлината на 
твоя лик укрепи служите-
лите и предстоятелите на 
Христовия олтар в подви-
зите на пастирското служе-
ние, дарувай възпитание на 
младенците, младостта на-
ставлявай, старостта под-
държай, озари светините на 

храмовете и светите обители! Умири, чудотворче и про-
рицателю, нашия народ, с благодатта и даровете на Све-
тия Дух ни избави от междуособни войни; разпръснатите 
събери, прелъстените обърни и съедини със Светата Съ-
борна и Апостолска Църква. По твоята милост съпруже-
ството в мир и единомислие запази, дарувай на монашест-
вуващите преуспяване и благословение в добрите дела, 
утеши малодушните, освободи страдащите от нечисти 
духове, помилвай намиращите се в нужда и всички нас ни 
наставлявай в пътя на спасението. В Христа пребъдващ, 
отче Иоане, приведи ни към Невечерната Светлина на ве-
чния живот, та да придобием с тебе вечно блаженство, 
хвалейки и превъзнасящи Бога во веки веков. Амин.

Източник: www.pravmladeji.org
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16 ДЕКЕМВРИ  
† 11 Неделя след Неделя подир Въздвижение 
на св. Праотци. Св. прор. Агей. Св. мчк Марин

17 ДЕКЕМВРИ  
Св. прор. Даниил и св. 3 отроци  
Анания, Азария и Мисаил

18 ДЕКЕМВРИ  
Св. Модест, патр. Йерусалимски.  
Св. мчк Севастиан и дружината му

19 ДЕКЕМВРИ  
Св. мчк Бонифаций.

20 ДЕКЕМВРИ  
❈ Св. свщмчк Игнатий Богоносец.  
Св. Йоан Кронщадски.  
(Игнажден)  
(Предпразн. на Рождество Христово)

21 ДЕКЕМВРИ  
Св. мчца Юлиания и мъченици с нея 
500 мъже и 130 жени в Никомидия

22 ДЕКЕМВРИ  
Св. вмчца Анастасия

Надвечер баба Тиша, старата самотница, се при-
бра в къщурката си със запретната престилка. В 
престилката си тя носеше класове, забравени от 

жетварите в житните стърнища. Като прекоси двора, 
старицата седна пред къщи и започна да рони зърна-
та от класовете. Нейната едничка кокошка Чернушка, 
щом видя стопанката си, проточи шия и почна да къл-
ве зърната.
— Ох, на баба душичката! Колко ми е огладняла! —  за-
говори баба Тиша и загледа с умиление кокошката.
Като си напълни гушата, Чернушка прескочи прелеза, 
слезе към реката, напи се хубаво и се върна в курника. 
Баба Тиша надникна след нея, бръкна в полога и набу-
та едно яйце. Очите ѝ светнаха.
— Света Богородице, туй яйце ще си го скътам за неделя. С него 
ще отговея и ще си облажа душата.
И зарадваната старица тръгна към стаята си.
Върнаха се стадата от паша. Падна вечер. Зашумяха царевиците 
отвъд реката. Баба Тиша натроши в една пръстена паничка сух 
хлебец, направи си попара с вода и почна да сърба. Като си по-
хапна, тя стори три поклона пред иконата и си легна. Тъкмо в туй 
време запращя запаленото кандило и угасна. Маслото му се беше 
свършило.
— В стъкълцето имам масълце още за една вечер, —  помисли си 
самотната бабичка —  като се свърши и то, ще остана в тъмнина.
И задряма. Насън тя чу как някой похлопа на вратата.
— Кой хлопа? —  дигна се баба Тиша.
— Аз съм. Един закъснял пътник. Пусни ме да пренощувам в твоя 
дом!
Старицата се зарадва. Отключи вратата.
— Добре дошел! —  рече тя.
Пътникът влезе. Изпъшка в тъмнината и сложи на земята тор-
бичката и тояжката си. Баба Тиша се наведе над огнището, раз-
бута заровените въглени, стъкна огън. На светлината тя видя, че 
нейният гостенин е много стар човек, прегърбен, с хлътнали очи.
— По каква работа ходиш? —  попита старицата.
— Далечен път бия. Обикалям лъжовния свят. Търся нещо.
— Какво?
— Ако ти кажа —  ще ми се смееш. Диря заровено имане. Наумил 
съм да направя една чешма, край широк път, където вървят мно-
го хора. Натрупах големи грехове. Искам да ги изкупя, като сторя 
някоя добрина за хората. Много съм уморен и гладен.

Баба Тиша се запретна, грабна от солницата ед-
ничкото яйце на Чернушка, сложи тигана на огни-
щето, изля последната лъжица масло от шишен-
цето и опържи яйцето. Гостенинът изкара от тор-
бичката си порязаница чер хляб и почна да топи 
залъците.
— Тука е тъмно —  проговори той —  защо не запа-
лиш кандилото?
— Нямам масло —  отвърна баба Тиша. —  Свърших 
го.
— Утре го напълни с вода от чешмата. Не е хубаво 
да стои празно.
Гостенинът похапна набърже, подложи под гла-
вата си торбичката и легна край огнището. Баба 

Тиша влезе в стаята си, легна и се замисли:
— Чуден човек. Дано му помогне Господ да намери имането, за 
което е тръгнал на стари години.
На сутринта, когато баба Тиша се дигна и отиде да събуди госте-
нина си —  не го намери. Той си беше заминал в зори. Старицата 
разтреби къщата, помете, взе кандилото от иконостаса и слезе 
към каменната чешма. Изми хубаво малкото си светилниче, на-
пълни го с бистра вода и го отнесе пак в къщи. Но щом го положи 
пред иконата —  то се запали самичко и заблещука. Баба Тиша дъл-
го стоя пред иконата и гледа захласната малкото пламъче. След 
туй отиде в курника да хвърли шепа зърна на кокошката и по стар 
навик бръкна в полога. Напипа топло яйце. Изнесе го навън и що 
да види? Този път Чернушка беше снесла едно златно яйце.
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