
† ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ —  
ПРЕП. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК

В онова време, като отиде един човек при Иисуса, 
поклони Му се и рече: Учителю, доведох при Тебе 
сина си, хванат от ням дух: дето и да го прехване, 

тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се 
вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала 
не можаха. Иисус му отговори и рече: О, роде неверен, 
докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете 
го при Мене! И доведоха го при Него. Щом бесният Го 
видя, духът го стресе; той падна на земята и се ва-
ляше запенен. И попита Иисус баща му: колко време 
има, откак му става това? Той отговори: от детинство; 
и много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, 
за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас 
и ни помогни. Иисус му рече: ако можеш да повярваш, 
всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на 
момчето викна и със сълзи казваше: вярвам, Господи! 

помогни на неверието ми. А Иисус, като видя, че се 
стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: дух 
неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не 
влизай вече в него! И духът, като изкрещя и го стресе 
силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мно-
зина казваха, че то е умряло. Но Иисус, като го хвана 
за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Иисус в 
една къща, учениците Му Го попитаха насаме: защо не 
можахме ние да го изгоним? Отговори им: тоя род с 
нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като 
излязоха оттам, минуваха през Галилея; и Той не иска-
ше някой да узнае. Защото учеше учениците Си и им 
казваше, че Син Човешки ще бъде предаден в човешки 
ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването 
ще възкръсне.

(Марк 9:17–31)

Но Иисус, като го хвана за ръка,  
изправи го; и той стана. (Марк 9:27) 

Благочестиви християни,
Докато Иисус бил на планината Тавор, където се прео-
бразил пред тримата Си ученици —  Петър, Иаков и Йоан, 

в Негово отсъствие се случило 
нещо неприятно с останалите 
Му девет ученици, които Го оч-
аквали долу, в подножието на 
Тавор. Един баща довел бесно-
ватия си син при тях и ги по-
молил да излекуват чедото му, 
но те не могли. И как ще могат, 
като нито те, нито бащата имали 
необходимата вяра, за да стане 
чудото
Бащата още не си бил отишъл, 
когато Иисус дошъл и попра-
вил грешката на учениците Си, 
изгонвайки злия дух от момче-
то. При излизането си от своята 
жертва демонът силно изкре-
щял и я повалил на земята, но 
Спасителят хванал момъка за 
ръка, изправил го и го предал на 
зарадвания и уплашен баща.
Тази картина често се повтаря и 
с нас. Дяволът ни поваля в калта 
на един или друг грях, но когато 
се покаем, Пресладкият Иисус 
ни протяга десница и ни изпра-
вя. И нещо повече! Той ни по-

ставя пред духовната стълба, съединяваща земята с Небето и 
настоятелно ни подканя да я изкачим. Едни вече са на първото 
стъпало, други са по средата, трети са на самия връх… Мнози-
на падат, ала подкрепяни от Божията десница, стават и отново 
устремяват взор нагоре. Но най-страшното е, че мнозинството 

човеци нито виждат тази стъл-
ба, нито се интересуват от нея —  
те са предпочели друга стълба, 
също духовна, но която ги низ-
вежда в адовата преизподня.
Има няколко на брой духовни 
стълби (лествици), които изкач-
ват човешката душа до Царство-
то Небесно. Една такава девет-
степенна стълба ни предлага 
Сам Спасителят. Това са Него-
вите блаженства, а деветте стъ-
пала на тази чудна Евангелска 
лествица са смирението, покая-
нието, кротостта, праведността, 
милосърдието, целомъдрието, 
миротворството, гонението за-
ради Божията правда и мъче-
ничеството заради Христа (срв. 
Мат. 5:3–12).
Друга духовна стълба (лестви-
ца) към нашия Небесен Отец ни 
предлага свети апостол Петър. 
Всъщност по съдържание и дух 
тя е същата като лествицата на 
блаженствата. Ето я: „Като поло-
жите всяко старание, привне-

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

НЕБЕСНИ СТЪЛБИ

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО  |  ГОД. VII БРОЙ 32 (394) —07.04.2019 г.



www.svetiilia.bg

сете към вярата си добродетел, към добродетелта —  знание, 
към знанието —  въздържание, към въздържанието —  търпе-
ние, към търпението —  благочестие, към благочестието —  
братолюбие, към братолюбието —  любов“ (2 Петр. 1:5–7).
Трета небесна стълба изправя пред мисления ни взор свети 
апостол Павел: „Не само това, но се хвалим и със скърбите, 
като знаем, че скръбта поражда търпение, търпението —  
опитност, опитността —  надежда, а надеждата не посра-
мя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез да-
дения нам Дух Светий“ (Римл. 5:3–5) .
Днес е Неделя Четвърта на Великия пост, или както още се каз-
ва, Неделя на преподобни Йоан Лествичник. В предговора към 
неговата класическа книга „Лествица или Стълба за духовен 
живот“ четем: „Тази книга показва най-превъзходния път 
за всички, които бързат да запишат имената си в небесна-
та книга на Живота. Вървейки по тоя път, ние ще видим, 
че тя непогрешимо води ония, които следват нейните ука-
зания, предпазва ги неуязвени от всякакви спънки и пред-
ставлява една изправена стълба, която води от земното в 
Светая светих, на чийто връх е Бог на любовта. Тая стъл-
ба, мисля си, е видял и този Иаков, победител на страсти-
те, когато е почивал на своя подвижнически одър.“

Ето някои духовни бисери от тази книга:
Както в много нечистотии се раждат червеи, така и от 

множество ястия произлизат много падения, лукави помисли 
и съновидения.
Както ония, които имат на краката си окови, не могат удоб-
но да вървят, така и ония, които събират пари, не могат да 
се изкачат на небето.
Както за умиращия е невъзможно да ходи, така и за отчаялия 
се е невъзможно да се спаси.
Бесовете често се преобразяват в ангели на светлината (2 
Кор. 11:14) … и ни се представят в сънища… Който вярва на 

сънища, той е съвсем неопитен, а който изобщо не им вярва, 
той е мъдър.
Нищо не прави душата така безплодна, както нетърпели-
востта.
Един мъдър старец духовно увещавал един горделив брат, но 
той, заслепен, му казал: „Прости ми, отче, но аз не съм горд.“ 
Мъдрият старец възразил: „А с какво, синко, можеш да дока-
жеш по-ясно, че си горд, ако не с това, че казваш: аз не съм 
горд?“
Всички, които молят нещо от Бог и не получават, без съмне-
ние не получават по някоя от следните причини: или защото 
преждевременно молят; или защото молят не по достойн-
ство, а поради тщеславие; или защото, като получат проси-
мото, биха се възгордели или биха изпаднали в нерадение.
Както морето неволно се укротява от маслото, така и пос-
тът изгасява и неволните разпалвания на плътта.

Братя и сестри,
Лествицата на преподобния Йоан има 30 стъпала, ще каже-

те: твърде много за такива немощни и грешни люде, каквито 
са повечето между нас. Но всеблагият Бог е предвидил по-
добно възражение от наша страна, Той прекрасно знае колко 
слаба е човешката природа и предлага на такива духовно не-
мощни люде като нас небесна стълба от … едно стъпало! Това 
единствено стъпало е ПОКАЯНИЕТО. Стъпим ли здраво на 
него, ние ще имаме велика надежда за спасение. Нима и него 
ще пренебрегнем и няма да го изкачим? Да не бъде! Каем се, 
Господи, от цялото си сърце, и от цялата си душа, за всички 
наши грехове се каем, прости ни! Амин!

Автор: Иван Николов, „Сборник неделни проповеди 
по евангелските четива“, изд. „Витезда“
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Преподобни Ге-
орги още от 
малък възлю-

бил Христа и при-
ел монашеско по-
стрижение. Водел 
смирен и доброде-
телен живот. През 
време на гонението 
срещу почитатели-
те на светите ико-
ни, предприето от 
император Лъв ІІІ 
Исаврянин (717–
741 г.), той се про-
явил като непоко-
лебим защитник на 
иконопочитанието.
По-късно, през 
времето на импе-
ратор Константин 
П о р ф и р о р о д н и 
(780–802 г.), кога-
то гонението било 

прекратено, той бил възведен в архиерейски сан и станал 
митрополит в гр. Митилин на о-в Лесбос.
Когато на императорския престол се възкачил Лъв Армя-
нин, преподобни Георги бил вече твърде стар. Лъв възобно-
вил гонението срещу почитателите на светите икони с още 
по-голяма сила. През 815 година той свикал в Цариград 
много епископи и ги убеждавал да приемат иконоборческа-
та ерес. Повикан бил и преподобния Митилински епископ 
Георги. Той се проявил като смел воин Христов и пред всич-
ки изобличил императора и патриарха —  иконоборец за тех-
ните еретически заблуждения.
Като не се засрамил от побелелите коси и дълбоката ста-
рост на светителя, Лъв Армянин заповядал да го изпратят 
на заточение в Херсон, където светият старец починал в из-
гнание. Той предпочел да пожертва временния живот на зе-
мята, но да остане верен изповедник на православната вяра 
и да получи вечен блажен 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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КАК ДА СЕ МОЛИМ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА БЛИЖНИТЕ

Истината и любовта са по-силни от лъжите, фалша и омра-
зата. Смирението, това е основата. Гордият човек не може да 
направи нищо добро. Той счита, че Бог му е длъжник, а не об-
ратното.

Патриарх Павле
… • …Блажен е този човек, който управлява своята собственост 

според Божията воля и не е получил осъждане от Христа Спа-
сителя като сребролюбец, който е без състрадание към своя 
ближен.

Св. Ефрем Сирин
… • …Ние съществуваме на земята за това —  да работим над красо-

тата на нашата душа.

Схиигумен Сава (Остапенко)
… • …Бъдете внимателни. Пазете душата си! Не мислете за онова, 

което ще отмине и се насочете към онова, което е вечно. В това 
ще намерите щастието, което душата ви търси и за което жа-
дува сърцето ви!

Св. Йоан Максимович

(Продължение от бр. 393) 

Ако искаш да изправиш някого от недостатъците му, не по-
мисляй да го изправяш само със свои средства. Ние повече 
разваляме работата със собствените си страсти, например с 

гордостта и произлизащата от нея раздразнителност; но възложи 
на Господа грижите си (Пс. 54:23) и от все сърце се помоли на 
Този, Който изпитва сърца и утроби (срв. Пс. 7:10), Той Сам да 
просвети ума и сърцето на човека; ако Той види, че твоята молит-
ва е изпълнена с любов и излиза от цялото ти сърце, то непремен-
но ще изпълни желанието на сърцето ти и скоро ще кажеш, като 
виждаш промяната в онзи, за когото се молиш: тази промяна е от 
десницата на Вишния (Пс. 76:11 —  слав.).
Моли се Бог да прости съгрешенията на другите така, както се 
молиш да прости твоите съгрешения, когато те поразяват душата 
ти със скръб и утеснение и те подтикват с болка, със съкрушение 
на сърцето и със сълзи да умоляваш Бога за помилване; също, 
моли се за спасението на другите така, както за своето собстве-
но спасение. Ако достигнеш до това и го превърнеш в навик, ще 
получиш от Господа изобилие от духовни дарове, дарове на Све-
тия Дух, защото Той обича душата, която желае спасението на 
другите, понеже Сам Той, Всесветият Дух, всякак иска да спаси 
всички нас, стига само ние да не Му се противим, да не ожесто-
чаваме сърцата си. Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани 
въздишки (Рим. 8:26) .

… • …Църквата е лечебница, а не съдилище. 
Аз съм християнин. Твърдящият това човек заявява с това 
всичко наведнъж —  своята страна, работа, семейство; вярва-
щият не принадлежи към който и да е град на земята, а на не-
бесния Йерусалим.

Св. Йоан Златоуст
… • …На своята работа, каквато и да е тя, можете да станете светец 

чрез внимателност, търпение и любов. Започвайте отначало 
всеки ден. С нова решимост, с нов ентусиазъм, обич, молитва 
и тишина —  не с тревожност, която причинява болка в гърдите.

Св. Порфирий Кавсокаливит
… • …Когато лъжеш, лъжеш Бога; когато крадеш, крадеш от Бога; 

когато чувстваш омраза към някого, мразиш Бога; когато не 
почиташ родителите си, не почиташ Бога; когато завиждаш, 
завиждаш на Бог; когато пропуснеш просбите на сиромаха, 
пропускаш да се отблагодариш Богу; когато замислиш зло, из-
вършваш зло спрямо Бога.

Автор: Св. Николай Велимирович

На Господа като на чедолюбив Отец Му е приятно, когато ние 
искрено се молим за хората —  Неговите деца, и както родителите 
по молбата на добрите си и благонравни деца милуват лошите, 
капризните и злонравните, така и Небесният Отец по молитвата 
на Своите Си (2 Тим. 2:19 —  слав.) или по молитвите на Своите 
иереи, облечени в благодат, за хората, милува и недостойните, 
както помилва и милуваше непокорния и роптаещ еврейски на-
род в пустинята заради молитвите на Моисей. Но каква пламенна 
молитва беше тя!
Постът на Моисей е заради невъздържанието на израилтяните. 
Страданията на светиите са заради нашата изнеженост; техни-
те пости и лишения —  заради нашето невъздържание и разкош; 
горещите им молитви за нас, ленивите за молитва. Постът на 
нашия Господ Иисус Христос е заради нашето невъздържание. 
Разпънатите Му ръце на кръста —  заради нашите ръце, протегна-
ти към забраненото дърво и към всичко, забранено с Божиите 
заповеди. Вменяването на нашите молитви за другите е за оправ-
дание на онези, за които се молим; вменяването на наши подвизи 
и добродетели заради другите —  е като молитва и милостиня за 
починалите и за живите. Така, молитвите със сълзи на Августи-
новата майка за нейния син спасили Августин.
(Следва)

Свети праведни Иоан Кронщадски,““МОЛИТВОСЛОВ“

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ПРИСЪДАТА НА ЗЛАТОУСТ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА

Това било преди около 1500 години. Тогава в Цариград ар-
хиепископ бил св. Йоан Златоуст.
Един селянин, от едно близко до Цариград село, продал 

нива на свой съселянин. Купувачът отишъл на нивата да я 

оре; орал, орал и изорал един казан със жълтици. Той оти-
шъл при продавача и му казал:
— Побратиме, изорах на нивата, която ми продаде, един ка-
зан жълтици; ела да си ги вземеш, защото са твои.
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7 АПРИЛ  
† 4 Неделя на Великия пост –  
Преп. Йоан Лествичник.  
Преп. Георги, еп. Митилински. Гл. 4,  
утр. ев. 1, ап. Евр. 6:13–20 (с. 330) , 
 лит. ев. Мк 9:17–31 (Вас. лит.) (Тип. с. 436) 

8 АПРИЛ  
Св. апли Иродион, Агав, Руф и др.

9 АПРИЛ  
Св. мчк Евпсихий

10 АПРИЛ  
Св. мчци Терентий и Помпий (Прежд. лит.) 
(Вечерта Малко повечерие с целия канон 
на св. Андрей Критски) (Тип. с. 438) 

11 АПРИЛ  
Св. свщмчк Антипа, еп. Пергамски (Прежд. лит.)

12 АПРИЛ  
Преп. Василий Изповедник, еп. Парийски (Прежд. 
лит.) (Вечерта Малко повечерие с целия  
Богородичен канон и акатист) (Тип. с. 439) 

13 АПРИЛ  
❈ Акатистова събота Чудотворна икона 
„Златна ябълка“ Св. свщмчк Артемон, презв. 
Лаодикийски (Злат. лит.) (Тип. с. 440)

— Тия пари не са мои —  казал продавачът, —  ти си ги изорал, 
трябва ти да ги вземеш.
— Не са мои! Аз купих от тебе нивата, а не и парите, те са 
твои, иди да си ги вземеш.
— Побратиме, аз съм ти продал нивата и всичко, което е по 
нея камъни ли е, земя ли е, пари ли е, всичко е твое, аз не се 
меся вече в тази нива.
Така те се препирали дълго. Единият викал: твои са, дру-
гия: не са мои. Не могли да се погодят. Решили да идат при 
св. Иоан Златоуст и той да отсъди на кого са парите.
Когато отишли при светеца, купувачът се поклонил до зе-
мята и рекъл:
— Купих от този човек една нива и като отидох да я ора, изо-
рах в нея един казан с жълтици. Сега го карам да иде и да си 
вземе парите.
— Аз съм му продал нивата и не се меся вече в нея —  добавил 
продавачът.
— А пък аз от тебе купих нивата, а не и парите. Тези пари 
са били там още, когато ти си работил на нивата, затова са 
твои. Вземи си ги.
Св. Йоан като видял, че и двамата са много праведни и нито 
един от тях не иска да вземе парите, казал им:
— Тия пари не са на нито едного от двама ви, а по право се 
падат на друг.
Обърнал се към продавача и го попитал:
— Имаш ли си някое детенце?
— Имам —  отговорил той.

— А ти? —  запитал и купувача.
— И аз имам.
— Видяхте ли сега —  продължил св. Йоан —  на кого са парите 
в нивата? Вие се трудите и печелите за децата си и изора-
ните пари са на децата ви; вземете ги и ги разделете между 
децата си, и живейте си братски.
Селяните доволни си отишли. Един търговец, който при-
съствал при съденето, казал на св. Йоан:
— Колко са глупави тия човеци, не се съдят, че единият 
е взел парите, а затова, че нито един от тях не ги иска. А 
св. Йоан го попитал:
— По вашия край има ли деца?
— Как да няма, има!
— Имате ли плодородие, птици, говеда, овце?
— Всичко е дал Господ, от всичко си имаме.
— Е, побратиме —  казал му св. Йоан, —  Господ ви държи 
живи заради децата ви, защото те са невинни, а не заради 
вашите правдини.
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