
Вие сте светлината на света. Не може се укри град, 
който стои навръх планина. Нито запалят светило 
и го турят под крина, а на светилник, и свети на 

всички вкъщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да 
видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш 
Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или 
пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. 
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Защото, истина ви казвам: докле премине небето и зе-
мята, ни една йота, или една чертица от закона няма 
да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди 
и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в 
царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик 
ще се нарече в царството небесно. 

(Мт 5:14-19)

Днес Църквата отбелязва паметта на светите отци от шес-
те Вселенски събори. Шестте Вселенски събори са утвър-
ждаване на вярата на Църквата, която ние изповядваме. 

Всичко имало седем Вселенски събори. Седмият бил свикан за 
осъждане на еретиците, непочитащи светите икони. Този съ-
бор е сякаш като печат на всички останали събори.
Първият и  Вторият събори, Никейският и  Константинопол-
ският, отхвърлили 
ереста, посягаща 
на Божеството на 
нашия Господ Ии-
сус Христос. Ако 
Христос  е просто 
виден Човек, то-
гава защо трябва 
да Го последвам? 
Защо да не вървя 
след Буда, Криш-
на или още няка-
къв велик духовен 
учител? Но ако 
Той  е Бог, тогава 
всичко в  моя жи-
вот трябва да се 
измени. Аз трябва 
само да Го слушам 
и в Него единстве-
но да внимавам. 
Всяка дума, която 
Той казва, трябва 
да има за мене ре-
шаващо значение. 
Ние трябва днес да се запитаме как да изповядваме нашата 
вяра, как да възприемаме словото Христово. Не привикваме 
ли към тази тайна на вярата, че Христос е истинският Бог?
Особено значение имали така наречените Халкидонски —  Чет-
въртият, Петият и Шестият Вселенски събори, които говорили 
за съединението на две природи в  личността на Богочовека. 
Никео-Цариградските и  Халкидонските събори са съзвучни 
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един с друг. На Първия Вселенски Събор в Символа на вярата 
даже имало такава формула на изповядване: „следвайки све-
тите отци”. Тоест Църквата не е казвала нищо ново за тай-
ните на вярата, а само утвърждавала това, което тя винаги е 
знаела, приела от Бога. Но трябвало тайните на вярата да бъ-
дат оградени от нападките на безумните еретици, от опитите 
на гордия човешки ум да проникне в непостижимото за огра-

ничения човешки 
разум. Църквата  е 
поставила меч хе-
рувимски —  све-
тите догмати —  до 
входа на Светая 
Святих.
Същността на Ни-
кео-Цариградски-
те събори се свеж-
да до това, че на-
шият Господ Ии-
сус Христос е еди-
носъщен на Бога 
Отца, а  смисълът 
на Халкидонските 
събори —  до това, 
че нашият Господ 
Иисус Христос  е 
единосъщен на 
нас, на човешкия 
род. Те съединяват 
и  тази, и  другата 
тайна.
Ние знаем, че 

и в наше време се появяват много еретици. Сатаната не може 
да разклати Църквата по пътя на отмяна на Символа на вярата. 
Това е невъзможно, защото Символът на вярата е непоклатим 
камък, както и Божиите заповеди и, който се отказва да строи 
на него, веднага бива изобличен. Врагът на Църквата е избрал 
друг път: да се опита да съедини несъединимото.
Свети Атанасий Велики казва, че главното в духовния живот 
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Днес Църквата чества най-необикновения човек, живял 
на тази Божия земя, най-необикновения човек в целия 
човешки род. Толкова необикновен, толкова изключи-

телен, че Господ го възнесъл с тяло на небето (4 Цap. 2:11) . 
Възнесъл го с тяло на небето, какво значи това?
Господ  е преминал през 
смъртта в  този свят. 
А вижте, пророк Илия не е 
преминал през вратата на 
смъртта, през която преми-
наваме всички в  този свят. 
И Господ го възнесъл на не-
бето! Защо  е станало това? 
Защото, братя и  сестри, 
той е бил неизказано велик 
изповедник на истинния 
Бог. Човек с пламенна вяра, 
целият той е бил огън! Не-
говата вяра  е била огън 
и  пламък. Неговият баща 
Савах, след раждането на 
пророк Илия, видял ангели 
Божии, които го хранели 
с огън и го повивали в пла-
мък, вместо в пелени. И це-
лият негов живот е бил огън и пламък. Този огън на вярата 

изгорил страстите първо в самия него.
Днес в дивните църковни песнопения се казва, че той е бил 
„цар над страстите”. Нито една страст не  е могла да го 
обземе, нито да се възцари над него. Той  е изгорил всич-
ки страсти като с  огън. Изгорил  е всеки грях с  огъня на 

своята вяра. Целият без-
грешен, целият посветен 
на Бога, той не  е позволил 
нито един грях да се загнез-
ди в  душата му и  да оста-
не в нея. Но какво говоря? 
Той  е изгорил и  смъртта! 
Между него и Бога не е сто-
яла смъртта. И  още нещо, 
най-важното. Той  е изго-
рил дявола и  лъжливите 
богове на този свят, изпо-
вядвал и проповядвал Еди-
ния Истинен Бог. Вижте, 
неговата молитва изгаря 
водата! Водата гори от не-
говите думи —  каква сила, 
каква мощ! Когато излязъл 
на планината Кармил, за да 
покаже истинния Бог на из-

раилския народ —  а тогава в израилския народ е имало мно-

и в богословието е чувството на равновесие. Когато забравят 
за това, че Христос —  това е Човекът от Назарет, историческа 
личност, когато отделят малко внимание на човешкото естест-
во на Христос, тогава неизбежно се губи този образ Христов, 
става не така реален, става малко митичен. Оттук —  множе-
ство лъжовни учения и произтичащите от тях бедствия. Там, 
където съвършеният човек е абстракция, човечеството търси 
такъв идеал, който би отговарял на неговите представи. От-
тук —  хуманизмът, който на свой ред се развива в утопия на 
комунизма. И  накрая —  това, на което ние ставаме свидете-
ли —  става отказ на човека от неговото човешко достойнство.
Така става нарушение на равновесието не само в света, който 
постепенно се отделя от Църквата, от тайните на човека и Бога 
и изработва свои, отделени от нея учения. Това все повече про-
никва и в Църквата, в крайна сметка, в тези християнски об-
щества, които продължават да се наричат такива. Ние знаем, 
че тези лъжеучения получават широко разпространение не 
само у протестантите.
А у нас —  кога се нарушава това равновесие? Ние можем да бъ-
дем православни по име. А практически ние сме своего рода 
монофизити, ако не искаме да видим страданията на хората, 
техните грехове и  заблуждения. Струва ни се, че целият ду-
ховен живот се заключава само в  молитвата. А  грижата за 
другите хора, с чието естество Христос се съединил в Своето 
тайнствено Въплъщение, нас не ни касае. По същество, ние 
не виждаме Самия Христос —  именно така Той ще ни каже на 
Своя Страшен Съд. Ето до какво ни довежда това лъжовно бо-
гословие, което влиза не направо през вратата —  чрез лъжо-

вните изповедания, а чрез лъжовното осъществяване в нашия 
живот на тази тайна, която изповядва Църквата на шестте Все-
ленски събори.
И обратното, ние можем извънмерно да се съсредоточаваме 
върху земните грижи, забравяйки, че смисълът на Въплъще-
нието Божие, е да съедини човека с Бога. За да станем подобни 
Нему по дара на Неговата кръстна любов. За да ни се открие 
какво значи да изповядваме вярата на светите отци, узнавайки 
нейните тайни не „от плът и кръв” (Мат. 16:17) .
Ние помним как преподобни Серафим Саровски изцелил 
Н. А. Мотовилов от куцота с чудото на изповядване на вярата. 
Преподобният попитал: „А вярвате ли Вие в Господа Иисуса 
Христа, че Той е Богочовек и в Пречистата Му Божия Май-
ка, че Тя  е Приснодева?” „Вярвам” —  отговорил последният. 
Всъщност въпросът бил за същия Символ на вярата, който 
ние четем всяко утро и  пеем на всяка Божествена литургия. 
„Ако вярвате от цяло сърце, тогава какво искате още —  ка-
зал преподобният, произнасяйки заедно него това изповяд-
ване —  Вие вече сте здрав! Господ за това и  дошъл, та на 
вярващите в Него да даде здраве и спасение”. И Мотовилов 
получил чудесно изцеление.
Вярата в това, че Бог станал човек и че неслитно и неразделно 
се съединили в Него двете естества, е целителна и спасителна, 
а отстъплението от тази вяра е духовна болест, която води към 
вечна гибел.

Автор: Протойерей Александър Шаргунов
Превод: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: www.pravmladeji.org
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ЧЕСТИТ ХРАМОВ ПРАЗНИК, БРАТЯ И СЕСТРИ!
БЕСЕДА
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ИЗ ДУХОВНИТЕ НАСТАВЛЕНИЯ НА ПРЕПОДОБНИ СИЛУАН АТОНСКИ:  
КАК ДА ЗАПАЗИМ ДУШЕВНИЯ МИР СРЕД СЪБЛАЗНИТЕ НА НАШЕТО ВРЕМЕ?

(Продължение от бр. 407) 

Светите апостоли и всички светии са желаели спасение-
то на народа, и пребивавайки сред хората, пламенно са 
се молели за тях. Светият Дух им е давал сила да оби-

чат народа. И ние, ако не обичаме брата, няма да можем да 
имаме мир.
Нека всеки помисли за това.
Слава на Господа, че не ни е оставил сираци, а ни е дал на 
земята Светия Дух. Светият Дух учи душата на неизказана 
любов към народа и на жалост към всички заблудени. Гос-
под  е пожалил заблудените и  е изпратил Единородния Си 
Син да ги спаси. И Светият Дух учи на същата жалост към 
заблудените, които отиват в ада. А който не е придобил Све-
тия Дух, не иска да се моли за враговете.
Преподобни Паисий Велики се молел за един свой ученик, 
който се отрекъл от Христа, и докато се молел, Господ му се 
явил и казал: „Паисие, за кого се молиш? Та нали той се от-
рече от Мене?”. Но преподобният продължил да жали уче-
ника си и тогава Господ му рекъл:
“Паисие, ти се уподоби на Мен в любовта”.
Така се придобива мир и няма друг път, освен този.
Ако някой много се моли и пости, но няма любов към вра-
говете, не може да има душевен мир. И аз не бих могъл да 
говоря за това, ако Светият Дух не ме бе научил на любов.
Трябва да вразумяваме брата кротко, с  любов. Мирът се 
губи, ако душата се потщеслави или се превъзнесе пред 
брата, или осъди някого, или вразумява брата, но не крот-
ко и с любов; а ако ядем много или се молим вяло —  заради 
всичко това мирът се губи.
Но ако свикнем да се молим усърдно за враговете и  да ги 
обичаме, мирът винаги ще пребивава в  душите ни, а  ако 
намразим или осъдим брата, умът ни ще се помрачи и ние 

ще изгубим мира и дръзновението пред Бога.
Душата не може да има мир, ако не се поучава ден и  нощ 
в Божия закон, защото този закон е написан от Божия Дух, 
а Божият Дух преминава от Писанието върху душата, и ду-
шата чувства наслада и приятност в това, и вече не иска да 
обича земното, защото любовта към земното опустошава 
душата, и  тогава тя става унила и  подивява, и  не иска да 
се моли на Бога. А врагът, виждайки, че душата не е в Бога, 
я разколебава и свободно влага в ума каквото си иска и гони 
душата от едни помисли към други, и душата прекарва це-
лия ден в такъв безпорядък и не може да съзерцава чисто 
Господа.
Който носи в себе си мира на Светия Дух, той излива мир 
и върху другите; а който носи в себе си злия дух, той излива 
зло и върху другите.
За да има благодат, човек трябва да бъде въздържан във 
всичко: в  движенията, в  думите, погледа, в  помислите, 
в  храната. И  за всяко въздържание спомага поучаването 
в словото Божие. Казано е: Не само с хляб ще живее човек, 
а с всяко слово, което излиза от божиите уста.
Преподобна Мария Египетска взела с пръсти малко сочиво 
от свети Зосима и казала: „Това е достатъчно, при Божията 
благодат.“ Трябва да се приучиш да ядеш колкото е възмож-
но по-малко, но трябва да правиш това с разсъждение, до-
колкото ти позволява работата. Мярата на въздържанието 
трябва да бъде такава, че и след хранене да ти се иска да се 
молиш.
(Следва)

Из: Велики руски старци: Жития, чудеса, духовни 
наставления (част 3) ,  

“Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон

го езичници, много, които били преклонили колене пред 
лъжливи богове и им служели заедно с цар Ахав и неговата 
зла съпруга Йезавел, —  виждайки, че е останал почти сам, че 
всички са оставили Истинния Бог, пророк Илия призовал 
народа и свещениците на лъжливите богове, за да принесат 
всички жертва (3 Цар. 18:19–40) . Нека те първи принесат 
жертва на своите богове, а след това и аз ще принеса жерт-
ва на моя Бог, и тогава ще видим кой е истинен Бог, рекъл 
Илия на народа. Ако моят Бог от небето хвърли огън върху 
жертвата и я изгори —  Той е истинен Бог. Ако това направят 
служителите на Ваал и  езическите богове, тогава те са ис-
тинни. Народът се съгласил, и той приготвил жертва първо 
за жреците, за лъжливите богове и лъжливите свещеници. 
И  те от зори до мрак викали около жертвеника и  молели 
своите богове да изгорят жертвата, която те са им принес-
ли, но нищо такова не последвало. Понеже минало много 
време, а лъжливите свещеници не успели да призоват свои-
те богове, пророк Илия им казал: какво става с вашите бо-
гове, може би са заети с друга работа, или са легнали да си 
починат, или спят? Така преминал целият ден, а езически-
те свещеници не могли да низведат огън от небето. Тогава 
пророк Илия разсякъл жертвата, положил я на жертвеника 
върху дървата, изкопал голям окоп около жертвеника, на-
пълнил го с  вода и  залял жертвата с  вода. После се помо-

лил на истинния Господ Бог да низведе огън от небето, да 
изгори жертвата и да яви Себе Си. И наистина, по неговата 
молитва слязъл огън от небето и изгорил и жертвата, и дър-
вата, и водата. Тогава Израил извика: „Господ е Бог, Богът на 
Илия е Истинен Бог!” (3 Цар. 18:38–39) .
Неговите молитви винаги са могъщи, винаги са силни като 
огън. Нека те да помагат на всички нас. И  ние, когато се 
обръщаме към него в своите молитви, известно е, че той е 
толкова силен пред Бога, че може да измоли и за нас всичко, 
което искаме от Бога, да ходатайства пред Него.
Нека неговите свети молитви и  молитвите на всички про-
роци и светии, начело с Пресветата Божия Майка, да ни во-
дят през този свят и  да ни удостоят с  небесното Царство. 
И  когато излизаме от това тяло, и  ние с  вяра и  смирение 
да се поклоним на великия и славен пророк и да го молим 
да изпроси за нас Небесното Царство. За да се удостоим да 
прославяме Господа Христа, на Когото той така ревностно 
и саможертвено е служил. Неговите молитви да бъдат наши 
водители и възпитатели в този свят. Амин!

Автор: Св. Юстин Попович
Превод: Татяна Филева

Източник: www.pravoslavie.bg
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В продължение на ня-
колко седмици до до-
лината, от съседните 

планини достигаха стран-
ни звуци. В селото се гово-
реше много от какво може 
да са те, но никой не може-
ше да разгадае. Дори ста-
рейшините на селото ни-
кога не бяха чували нещо 
подобно. Накрая един от 
младежите от селото реши 
да премине оттатък пла-
нините и да види какво се 
случва там. След два дни 
пътуване стигна до вър-
ха на планината и  видя, 
че в долината, разположена по-долу, десетки хора са се заели 
с някаква кипяща работа.
Докато приближаваше, той видя върволица от хора пред ог-
ромни камъни, над които работиха усилено с чукове и длета. 
Когато пътникът най-накрая стигна до края ѝ, той се прибли-
жи към един младеж и попита: „Какво правиш?”. „Ха! —  изсум-
тя младият мъж —  убивам времето, докато се отърва от ра-
ботата.”
Озадачен, пътникът се обърна към млада жена: „Извинявай, но 
какво правиш?“ „- Аз припечелвам, за да подкрепя семейство-
то си.” —  отвърна жената.
Почесвайки се по тила, пътникът се приближи до следващия 
човек и отново попита: „Какво правиш?“ „-Аз създавам красива 
статуя“ —  беше отговорът.
Пътникът повтори въпроса си, като се обърна към следващия 
човек. „Помагам за изграждането на храм“ —  отговори той. 
„Аха! Струва ми се, че започвам да разбирам” —  каза пътни-
кът.
Като се приближи до следващата жена, той попита: „Какво 
правиш?” „Като помагам за изграждането на храма, аз пома-
гам на хората от този град и на поколенията, които ще жи-
веят след тях.“
— Чудесно —  възкликна пътешественикът, —  А  вие, господи-

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ПРИТЧА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ХРАМА

14 юЛИ  
† 4 Неделя след Петдесетница на св. Отци  
от 6-те Вселенски събори.  
Св. ап. Акила.  
Преп. Никодим Светогорец. Гл. 3, утр. ев. 4, 
ап. Тит. 3:8–15 (с. 520) , лит. ев. Мт 5:14–19

15 юЛИ  
❈ Св. мчци Кирик и юлита.  
Св. равноап. княз Владимир.  
(Тип. с. 372, т. 1 или с. 373, т. 3) 

16 юЛИ  
Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски  
и 10-те му ученици.  
Св. мчца юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски

17 юЛИ  
❈ Св. вмчца Марина (Тип. с. 375, т. 1) 

18 юЛИ  
Св. мчк Иакинт в Амастрида.  
Св. мчк Емилиан Доростолски

19 юЛИ  
Преп. Макрина. Преп. Дий

20 юЛИ  
† Св. прор. Илия (Тип. 376) (Илинден)

не, —  обърна се той към 
мъжа до нея. „Помагам 
за изграждането на този 
храм, за да служи на всички 
хора, които ще го ползват 
по пътя си и ще се събудят 
от съня си. Търся своето 
спасение в  служението на 
другите хора.“
Накрая, пътникът се обър-
на към последния камено-
делец, енергичен старец 
с  благи очи и  постоянна 
усмивка на устните: „Какво 
правиш?“
„Аз?“ —  усмихна се старе-
цът —  „Да правя?“.
Той се засмя сърдечно. 

„Това „аз” се сля с Бога преди много години.
Няма никакво „аз“, което да направи нещо. Бог е, Който 
действа и помага на всички хора да се пробудят и да дойдат 
при Него.”

Превод: храм „Св. прор. Илия”


