
В последния велик ден на празника застана Иисус, 
издигна глас и рече: който е жаден, да дойде при 
Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата 

утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки 
от жива вода. Това каза за Духа, Когото щяха да 
приемат вярващите в Него; защото Дух Светий още 
не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен. То-
гава мнозина от народа, като чуха тия думи, казва-
ха: Този е наистина Пророкът. Други казваха: Този е 
Христос. А други казваха: нима от Галилея ще дойде 
Христос? Не е ли казано в Писанието, че Христос ще 
дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, от-
дето беше Давид? И тъй, у народа произлезе разпра 
за Него. А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой 
не тури върху Му ръка. Тогава слугите се върнаха при 
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първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: защо 
Го не доведохте? Слугите отговориха: никога човек 
не е говорил тъй, както Тоя Човек. Фарисеите им отго-
вориха: да не сте се и вие прелъстили? Повярвал ли е 
в Него някой от началниците или от фарисеите? Но тоя 
народ, който не знае Закона, е проклет. Никодим, който 
бе ходил нощя при Него и беше един от тях, казва им: 
осъжда ли нашият Закон човека, ако първом го не чуят 
и узнаят, какво върши? Те му отговориха и рекоха: да 
не си и ти от Галилея? Изпитай и виж, че от Галилея 
пророк не се е явил.
Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на све-
та; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще 
има светлината на живота.

(Евангелие от Иоана 7:37–52, 8:12) 

Който вярва в Мене, 
из неговата утроба, 
както е речено 
в Писанието,  
ще потекат реки от 
жива вода. Това каза 
за Духа, Когото щяха 
да приемат вярващите 
в Него (Йоан 7:38–39) 

Поздравявам ви, възлюбени 
в  Христа братя и  сестри, 
с  днешния велик праз-

ник —  Слизането на Светия 
Дух над апостолите!
Когато учениците на Господа 
тъгували поради предстояща-
та им раздяла с техния любим 
Учител, Той им казал в  про-
щалната Си беседа с тях: “Сър-
цето ви се изпълни с тъга. Аз 
обаче ви казвам истината: за 
вас е по-добре Аз да си замина; 
защото, ако не замина, Уте-
шителят няма да дойде при 
вас; ако ли замина, ще ви Го 
пратя… А кога дойде Оня, Ду-
хът на истината, ще ви упъ-

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

ДУХОНОСЦИ ИЛИ ДУХОБОРЦИ

ТРОПАР НА ПЕТДЕСЕТНИЦА, ГЛ. 8
Благословен еси, Христе Боже наш, 

Иже премудры ловцы явлей,
низпослав им Духа Святаго, и теми 

уловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе.

Благословен си, Христе, Боже наш, 
Който показа рибарите премъдри,
като им прати Светия Дух 
и чрез тях улови света.
Човеколюбче, слава на Теб.

•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† ОСМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА —  ПЕТДЕСЕТНИЦА

ти на всяка истина” (Йоан 
16:6–7, 13) .
Господ изпълнил обещание-
то Си. За това свидетелства 
евангелист Лука: “Когато 
настана ден Петдесетница, 
те (апостолите– б. м.) всички 
бяха заедно. И внезапно биде 
шум от небето, като че иде-
ше силен вятър, и  напълни 
цялата къща, дето седяха. 
И явиха им се езици, като че 
огнени, които се разделяха, 
и се спряха по един на всекиго 
от тях. И  всички се изпъл-
ниха с  Дух Светий…“(Деян. 
2:1–4) .
Кой  е Светият Дух и  каква 
промяна настъпила с Христо-
вите ученици след приемане-
то Му?
Светият Дух  е третото Лице 
на Светата Троица. Светият 
Дух  е също такъв истински 
Бог, каквито са Отец и  Син, 
ала не отделно Божество от 
Тях, а  едно Божество с  Тях. 
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ЖИТИЕ НА СВЕТИ МЪЧЕНИЦИ МАНУИЛ, САВЕЛ И ИСМАИЛ
17 ЮНИ

Тия трима братя били родом от Персия и били възпита-
ни от майка си в християнска вяра. По онова време —  
в ІV век —  имало вече твърде много християни в Пер-

сия. Персийският цар изпратил тримата братя при импера-
тор Юлиан да водят с него преговори за мир. Юлиан, макар 
на младост да изповядвал християнската вяра, по-късно се 
отрекъл от нея и  ревностно изпълнявал всички езически 
обреди. Той извършвал някакво тържество в  чест на бо-
говете, когато пристигнали при него персийските прате-
ници. Те, разбира се, не поискали да вземат участие в това 
тържество и по заповед на Юлиан били затворени в тъм-

ница.
На другия ден императорът ги повикал и ги убеждавал да 
се отрекат от християнството. Но те твърдо изповядвали 
вярата си и  били предадени на жестоки изтезания. Три-
мата братя изтърпели страданията мъжествено, като при-
зовавали името Божие, и  най-после по повеля на Юлиан, 
били посечени с меч. Когато ги посекли, станало силно зе-
метресение. Земята се разтворила и приела в себе си телата 
на св. мъченици, та да не могат враговете да ги изгорят, 
както бил заповядал императорът. Не след много земята 
изхвърлила телата на мъчениците, за да могат християни-

Той е Живототворящ Господ, Цар небесен, Утешител, Дух 
на истината, Който е навсякъде и изпълва всичко, Съкро-
вище на всяко добро и  благо, Подател на живота, Очис-
тител на всяка греховна нечистота и  Спасител на нашите 
души. Светият Дух изхожда предвечно от Отца и се изпра-
ща на света чрез Сина, тоест чрез повярването в  Иисуса 
Христа.
След като Светият Дух слязъл над апостолите, те от не-
мощни станаха крепки (Евр. 11:34) , от прости галилей-
ски рибари станали учители на вярата (Йоан 14:26) , но-
сители на Божествената истина и благодат (Йоан 16:13) .
Ала Христос обещал да даде Своя Свети Дух не само на 
апостолите, но и  на всички, които повярват в  Него. Кой-
то вярва в Мене —  благовества нашият Спасител, —  из 
неговата утроба (разбирайте душата —  б. м.), както е ре-
чено в  Писанието, ще потекат реки от жива вода (жи-
вата вода е благодатта на Светия Дух —  б. м.). Това каза за 
Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него (Йоан 
7:38–39) .
Това приемане на Светия Дух от повярвалите в  Иисуса 
Христа става при Тайнството Миропомазване. Миропо-
мазването е Тайнство, чрез което на вярващия се подават 
даровете на Светия Дух, които го укрепват в  християн-
ския живот и го определят като пълноправен член на Све-
тата Православна Църква. Миропомазването е духовният 
паспорт на православния християнин. Сектантите нямат 
Миропомазване, а  значи нямат и  Светия Дух. Със свето 
миро се помазват, запечатват с  даровете на Светия Дух 
челото —  за очистване на ума и мислите; гърдите —  за ос-
вещаване на сърцето и желанията; очите, ушите, ноздрите 
и устата —  за освещаване на сетивата; ръцете и нозете —  за 
освещаване на делата човешки. По такъв начин се освеща-
ва целият човек, става храм Божий и  жилище на Светия 
Дух. Свети Ефрем Сирин пише: “С печата на Светия Дух 
се запечатват всички входове на душата ти и бесовете 
вече нямат достъп до нея; запечатват се също всички 
твои членове. Чрез Миропомазването Небесният Цар 
полага върху теб Своето писмо, което  е Въплътеното 
Слово, и  след това го запечатва с  огън, за да не могат 
да го прочетат чужди и враждебни хора и духове и да не 
развалят прекрасните букви.”
„Ние ще запазим получената благодат на Светия Дух 
и няма да отпаднем от нея, ако добросъвестно се борим 
със своите страсти и особено със страстта на гордост-
та —  поучава светител Серафим (Соболев). —  Заради гор-
достта не само благодатта се отдалечава от нас, но 

нещо повече —  ние ставаме противници на Самия Бог.
Нека също така да се борим добросъвестно и решително 
със страстта на тщеславието —  продължава поучение-
то си светител Серафим. —  Тази страст погубва зави-
наги не само грешници, но често и светци, като ги кара 
да мислят, че те със свои сили са у годили на Бога…
Да се противим на плътската блудна страст. Докато 
тя господства в нас, ще бъдем лишени от благодат и по-
добно на езичниците ще бъдем чужди на Бога и на всички 
Негови неизказани милости.”

Братя и сестри,
Ние сме или духоносци, или духоборци. Ако усилваме 

вярата си и  свалим от себе си всякакво бреме и  греха, 
който ни лесно омотава (Евр. 12:1) , ние сме духоносци. 
Ако пък следваме делата на плътта… прелюбодейство, 
блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, ма-
гии, вражди, свади… гняв… ереси, завист, убийства, 
пиянство, срамни гощавки… (Гал. 19:21) , тогава сме ду-
хоборци. Ако пазим неповреден печата на Светия Дух, да-
ден ни при Миропомазването —  а този печат е Православ-
ната вяра —  ние сме духоносци; ако пък сме православни 
само по име, а на дело се увличаме от разни суеверия или 
сме склонни да хвалим и нашата вяра, и някоя чужда —  то-
гава сме духоборци. Ако се каем искрено за греховете си 
и прощаваме на драго сърце оскърбленията, които ближ-
ният ни  е нанесъл, Божият Дух живее в  нас; ако пък сме 
твърдоглави и необрязани по сърце и души, хранейки ом-
раза срещу себеподобния, тогава сме противници на Све-
тия Дух (срв. Деян. 7:51) .
Духоносци или духоборци —  това  е нашият избор, жела-
нието на нашата свободна воля: смърт или живот, светлина 
или тъмнина, ад или рай. И днес ние дойдохме в този свят 
храм на този светъл празник да изберем Живота, Светли-
ната, духовния Рай, Който е Светият Дух. И днес ние дой-
дохме, за да вземем и отнесем по домовете си заедно с оре-
ховите листа, символ на благодатния огън на Светия Дух, 
и  Неговите дарове: любов, радост, мир, дълготърпение, 
благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание (Гал. 
5:22–23) .
Благодатта да бъде с всички вас. Амин!

Автор: Иван Николов,  
„Проповеди по неделните четива“,  

изд. „Витезда“
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•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ДАРУВАНЕТО НА ДУХОВНИ БЛАГА

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

СТАРЕЦ ЕФРЕМ АРИЗОНСКИ:  
ЗИМАТА НА СКЪРБИТЕ ЩЕ ОТМИНЕ И КРАСИВАТА ПРОЛЕТ 

ЩЕ ДОНЕСЕ БЛАГОУХАНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

(Продължение от бр. 403) 

Човеколюбче Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, бла-
годаря Ти от все сърце, че чу молитвата ми да обичам 
ближния и  да презра земното, и  изля в  сърцето ми 

мирна, разумна и сладка любов. Боже, утвърди това в мене 
по молитвите на Пречистата Владичица Богородица, и да 
бъда, Господи, Твое и Нейно най-вярно чедо.
Благодаря Ти, Радост моя, Господи на славата, че прие моя 
образ чрез въплъщението от Пречистата Дева и го почете 
и възвиси, и обожи човешкото естество; благодаря Ти, че 
ме възвеждаш от тление към нетление, очистваш нечис-

Колкото по-бързо придобиете някоя добродетел, толко-
ва по-лесно ще я загубите. Колкото по-бавно и с усиля 
я  придобиеш, толкова по-устойчива  е тя; също както 

тиквичката, която се издължила и рекла на кипариса:
— Виж колко пораснах само за няколко дни! А ти си тук 
от толкова много години и не си пораснал кой знае колко!
— Да —  рекъл кипарисът —  ала ти все още нe си видяла 
бури, жеги и големи студове!
След време, тиквичката изсъхнала, а  кипарисът все още 
бил на същото място!
Така се случва и при духовния човек. И през буря, и през 
мирни времена, той остава неизменен. Защо? Защото дъл-
гият период от време създава стабилност. Щом се отре-
че от света за пръв път, духовното състояние на човек  е 
нестабилно, ала с  течение на времето Божията благодат 
постепенно ще започне да действа. Тогава няма да е необ-
ходимо да насилвате себе си, за да имате добри помисли: 
благодатта действа във вас и ги дава на ума ви без да се на-
прягате. Тогава ще бъдете свидетели на велики тайни! Ще 
можете да имате например помнене на смъртта или друго 
добротворно настроение.

Търпение, дете мое. Нека подобно на нашия архипастир Ии-
сус носим трънения венец на житейските несгоди. Нека 

тръните се забият дълбоко в главата ни, нека прокърви болез-
нено, така че болката и кръвта да украсят одеждата на нашата 
душа, така че да не се посрамим, щом застанем пред Христа 
и видим другите души, изпълнени със слава и чистота. Тър-

тотата ми, лекуваш немощите и болестите ми, превръщаш 
скърбите ми в радост, обръщаш греховните ми утеснения 
в пространство на Твоето оправдание, което идва от вяра-
та и от сърдечното покаяние, че прогонваш от мен мрака 
на страстите и  ми даряваш духовната Си светлина; отне-
маш смущенията ми и ми изпращаш мир свише, отнемаш 
малодушието ми и  ми даряваш мъжество и  дръзновение. 
Слава на Твоето милосърдие!
(Следва)

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ”

пение, зимата на скърбите ще отмине и красивата пролет ще 
донесе благоуханието на Божията благодат.

Не се бой, защото пред нас са нашите по-големи братя —  ан-
гелите —  които се борят заедно с  нас. Те са несравнимо 

по-силни от демоните. Поради това бъдете смели. Почерпете 
сила от истинското себепознание, защото истината брани бо-
рещият се подобно на мощно оръжие.

Моли се винаги с  обичаната Иисусова молитва. Вглъби се 
в себе си чрез мълчание и четене. Грижи се за скъпата си 

душа, дете мое. Живей по-духовно вкъщи. Бог наблюдава със-
тоянието ти и чудодейно ще настъпи благодатното време, ко-
гато вишните сили решат.

Разсъждавай философски над суетата и  преходността на 
нещата, както и върху истинността и вечността на живота 

в  Небесата, където обитава Тържествуващата Църква, чака-
ща и молеща се за Войнстващата Църква, водеща тежка битка 
днес —  поради което имаме нужда от истинните догмати на 
нашите Свети Отци и пламенна вяра в Христос. Настъпило е 
време, когато дяволът ще прелъсти, ако е възможно, и избра-
ните.

Из: „ Съвети от Света Гора. 
За духовната борба.“

Източник: www.predanie.bg

те да ги намерят 
и  по християн-
ски да ги погре-
бат. Над техни-
те мощи се из-
вършвали много 
чудеса и  много 
езичници, като 
видели чудеса-
та, се обърнали 
в  християнската 
вяра.

Когато персийският цар чул, как безчовечно Юлиан пре-
дал на смърт неговите пратеници, отправил войска срещу 
него. И  Юлиан тръгнал срещу персийското царство, уве-
рен в своята победа, но бил напълно разбит и сам позорно 
загинал за тържество на християните.
След 30 години от смъртта на св. мъченици Мануил, Савел 
и  Исмаил император Теодосий Велики построил в  Цари-
град храм на тяхно име.
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16 юНИ  
† 8 Неделя след Пасха Петдесетница 
(Всичко на празника) (Тип. с. 475) 

17 юНИ  
† Свети Дух. Св. мчци Мануил, Савел  
и Исмаил. Св. мчк Манасий Габровски  
(Тип. с. 477) 

18 юНИ   
Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул

19 юНИ   
❈ Св. ап. Иуда брат Господен. Преп. Паисий 
Велики. Преп. Паисий Хилендарски.  
Св. мчк Зосима Созополски  
(Блажи се) (Тип. 478, заб. III)

20 юНИ   
❈ Преп. Наум Охридски.  
Св. свщмчк Методий, епископ Патарски. 
Св. Калист, патр. Константинополски (Тип. 
с. 335, т. 1. Редът е като Тип. с. 332, т. 6) 

21 юНИ   
Св. мчк юлиан Тарсийски.  
Св. свщмчк Терентий, епископ Иконийски  
(Блажи се) (Тип. с. 478, заб. III)

22 юНИ   
Св. свщмчк Евсевий, епископ Самосатски.  
Св. мчци Зинон и Зина (Отдание на 
Петдесетница) (Тип. с. 478)

Децата се 
разбраха да 
играят на 

„криеница“. На 
един му върза-
ха с  кърпа очите. 
Като се убедиха, 
че не може да по-
глежда, завъртяха 
го и  се разбягаха 
в  различни стра-
ни. Започнаха да 
го викат, да пляс-
кат с ръце, за да се 
ориентира по зву-
ците и  привлекат 
вниманието му. 
Детето с  върза-
ните очи се опит-
ваше да ги хване, 
като реагираше 
и  на най-малкия 

шум. Но другите изведнъж млъкнаха —  нито звук, сякаш ги 
нямаше. Но момчето е сигурно, че те са наоколо. Не ги вижда, 
но вярва, че са тук.
Вярата е увереност в невидимото, както се вярва във видимо-
то.
Майката сложи детенцето да спи, изпя му приспивна песен, 

прекръсти го, целуна и излезе от стаята. То не я вижда, но вяр-
ва, че мама е наблизо. Ако я повика, веднага ще дойде.
Ние не виждаме Бога и нашата Застъпница Богородица, но Те 
са до нас. Стига само да Ги повикаме —  ще бъдат с нас, макар 
и да не Ги видим.

Автор: Борис Ганаго,  
„На децата за вярата”

Превод: храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

АКО ПОВЯРВАМЕ

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

ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО
ЗА ЗЛОПАМЕТНОСТТА

Злопаметността е помнене на злото, което ни е сторено, заед-
но с мисълта за отмъщение. Злопаметността е зло и мъчи-

телна страст, защото тя разкъсва душата, помрачава и разбун-
ва ума и сърцето. Злопаметността не разбира ни от извинение, 
ни от съжаление; безчувствена и неопрощаваща каквато е тя, 
дири да си върне за злото. Злопаметността е отвратителна зло-
ба, която се отхранва от покварени души.

ЗА НЕВНИМАНИЕТО

Тъмна нощ, черен мрак и гъста мъгла —  това е невнимание-
то и онзи, който крачи заедно с него, не знае накъде върви. 

Пътищата на тези, които не внимават, са тъмни и те не виждат 
къде се препъват. Лукав звяр нарича св. Симеон Метафраст 
невниманието, както и хищен лъв, и змия отровна, които граб-
ват и разкъсват тези, които срещнат по пътя си.

Св. Нектарий Егински, митрополит Пантаполски, 
„Опознай себе си“, Синодално издателство, София, 2018 г.


