
Рече Господ на учениците Си: Който иска да върви 
след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе 
кръста си и Ме последва. Защото, който иска да 

спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата 
си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. За-
щото каква полза за човека, ако придобие цял свят, 
а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде 
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човек за душата си? Защото, който се срами от Мене 
и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син 
Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата 
на Отца Си със светите ангели. И рече им: истина ви 
казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, 
докле не видят царството Божие, дошло в сила. 

(Марк 8:34-9:1)

Защото каква полза за човека, ако придобие 
цял свят, а повреди на душата си? (Марк 8:36) 

Възлюбени в Господа братя и сестри,
В Евангелието, което се прочете на току-що отслужената 
Литургия, се разказва как Иисус Христос повикал народа 

и  учениците Си, за да им каже нещо много важно —  най-ва-
жното в човешкия живот. Какво именно? —  Как човек да спаси 
душата си и да придобие вечния и блажен живот в Царството 
Небесно. Да им каже какъв е смисълът на човешкия живот.
Който иска да спаси 
душата си —  настав-
лява Христос, —  ще 
я погуби (Марк 8:35). 
Това означава да не 
мислим и  да не се 
грижим за тукашния 
си живот и  за тяло-
то повече, отколкото 
за отвъдния, вечния 
живот и за душата си.
След това Спасителят 
продължава: който 
погуби душата си 
заради Мене и  Еван-
гелието, той ще 
я  спаси, тоест, който 
не го привлича зем-
ното и  материалното 
благополучие, а  жи-
вее единствено за Христа според Неговия Евангелски закон, 
ще наследи вечен живот.
За съжаление днешният човек се е вкопчил здраво в скоропре-
ходните блага на тукашния свят —  пари, имоти, суетна слава, 
всевъзможни забавления, и мисли единствено за задоволяване 
нуждите на тялото си. Прав е преподобни Амвросий Оптин-
ски, когато с прискърбие наставлява: Ето колко скъпоценна е 
човешката душа! Тя е по-скъпа от целия свят с всичките му 
съкровища и блага. Ала страшно е, когато размислим колко 
малко разбираме достойнството на нашата безсмъртна 
душа. Всички наши мисли от сутрин до вечер са обърнати 
кът тялото —  това жилище на червеи, тази варосана гроб-
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ница, а за душата —  най-драгоценното и любимо творение 
на Бога, помисляме едва един път седмично —  в неделя, ко-
гато отиваме на църква. Като богаташът от притчата 
тялото всеки ден пирува бляскаво, а душата едва смогва да 
събере трохите на Божественото слово. Нищожното тяло 
го умиваме, обличаме, почистваме, украсяваме с  всякакви 
съкровища на природата и изкуството, а скъпата душа —  
невястата Христова, наследницата на небето, броди не-
мила-недрага, облечена в дрипи, и няма кой да ѝ подаде една 

лепта милостиня. 
Всеблаги, Господи! 
Помогни ни да пре-
зрем всичко скороп-
реходно и  да се гри-
жим само за онова, 
което е потребно за 
спасението на души-
те ни!
За мнозина смисълът 
на живота е в парите. 
Но когато към тях се 
протягат треперещи 
от алчност ръце, този 
метал и  тази хартия 
лесно се изпускат 
и човек най-често ос-
тава беден и сиромах 
не само в  духовно, 
но и  в  материално 

отношение. Затова премъдрият Соломон предупреждава: Не 
залягай да трупаш богатство, бягай от такива мисли. Ще 
устремиш очи към него и —  вече го няма: то ще си направи 
криле и като орел ще отлети към небето (Притч. 23:4–5). 
Сребролюбието  е корен на всички злини (Тим. 6:10), а  най 
вече на неправдата. Но пари и богатства, придобити по нечес-
тен начин, бързо се губят. Това подчертава и пророк Иеремия: 
Яребица лежи върху яйца, които не  е снесла; такъв  е оня, 
който с неправда придобива богатство; той ще го остави 
в половината на дните си, и ще остане глупец при свършека 
си (Иер. 17:11).
Други виждат смисъла на живота във властта, славата, жените, 
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забавленията… Но когато човек вирне високо нос, за да оре 
небесата, Бог го смирява с беди, изпитания и болести. Погле-
днете! Църквите са празни, болниците пълни. Банки и увесе-
лителни заведения има едва ли не на всеки ъгъл, а си оставаме 
все така бедни, скръбни, духовно опустошени. И това е защото 
сме прокудили от себе си и от нашия живот Бога —  Изворът 
на всяко богатство, радост и благополучие; изгонили сме Хри-
ста —  едничката Полза на човешкото ни битие.
Слава Богу, има и благодатни изключения, особено в славна-
та ни отечествена история. Така например, когато турските 
палачи предлагали на баташките новомъченици „чалма или 
брадва“, тоест потурчване или смърт, нашите достойни деди 
избрали Христа пред Мохамед, вечния живот пред тукашното 
богатство и кратки земни дни.

Братя и сестри,
Смисълът на човешкия живот  е Христос. Истински богат 

и славен може да бъде само оня, който носи в душата си Пра-
вославната вяра в Христа. Иисус Христос е пътят, истина-
та и  животът (Йоан 14:4–6). Живата вода, която тече 

в живот вечен (Йоан 4:14). Хлябът, слязъл от небето (Йоан 
6:35), Който ние приемаме в  светото Причастие. Светлината 
на света (Йоан 8:12), Която прогонва мрака от душата ни. До-
брият Пастир, Който полага душата Си за нас (Йоан 10:11) —  
Неговите словесни овци. А който няма Христа, той е безпътен, 
лъжовен и мъртъв, жаден и гладен, такъв нищо не може го на-
пои и насити, неговият живот е мрак и пустош.

Христе, бъди Път в нашето безпътие!
Бъди Истина в нашата заблуда!
Бъди Живот в нашата смърт!
Бъди Светлина в нашия мрак!

Само тогава ние ще разберем, че животът на човека не се 
състои в  това, да преумножава имотите си (Лука 10:15), 
а да богатее в Бога. А сега, по време на земния ни живот, нека 
често слизаме с ума си в ада, за да не отидем там завина-
ги с душата и тялото си, по думите на светител Игнатий 
Брянчанинов. Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди по 
евангелските четива”, Изд. „Витезда“
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Блажената Людмила била родом от Сър-
бия, дъщеря на сръбския княз. Омъжи-
ли я  за чешкия княз Боривой. По това 

време чешкият народ още не бил кръстен, 
а самият Боривой и неговата млада съпруга 
били езичници. След женитбата си те повяр-
вали в Христа и се кръстили в името на Отца 
и  Сина и  Светия Дух, построили църкви 
и поставили в тях свещеници. Те имали три-
ма сина и една дъщеря. На тридесет и шест 
годишна възраст Боривой починал. Блаже-
ната Людмила понасяла своята мъка с пъл-
на преданост на Божията воля и  раздавала 
на бедните цялото си имущество. Синът ѝ 
Братислав наследил престола на своя баща 
и  след като управлявал народа си тридесет 
и три години, също починал.
Властта поел Вячеслав, внукът на света Людмила. Но май-
ка му възненавидяла свекърва си и всячески се стараела да 
я погуби. Като научила за това, света Людмила се оттеглила 
в град Течин. Снаха ѝ подучила двама боляри и ги изпрати-
ла в Течин да убият блажената Людмила. Когато отишли там, 

Св. апостол Кодрат бил ученик на някои от апостолите, 
преки ученици на Господа Иисуса Христа.
Бил поставен за епископ в Атина на мястото на мъче-

нически загиналия Атински епископ св. Публий. Проповяд-
вал словото Божие най-вече в Атина и в малоазийския град 
Магнезия. Подир много апостолски трудове и  страдания 
в 130 г. св. Кодрат претърпял мъченическа смърт за вярата 
в Господа Иисуса Христа и бил погребан в Магнезия.
Този доблестен апостолски ученик  е известен още и  като 
апологет, защитник на християнското учение.

злодеите събрали и много други подобни на 
тях зли хора.
Една вечер те обкръжили двора и  двореца, 
където се намирала блажената Людмила, 
разбили вратите и влезли вътре. Те хванали 
светата княгиня, хвърлили въже върху шия-
та ѝ и я удушили. Така блажената Людмила 
угодила на Бога и пострадала мъченически.
Това се случило в  събота, в  първия час на 
нощта. Тогава светата била на шестдесет 
и една години. Бог прославил с много чудеса 
мястото на нейното погребение. Тя не била 
погребана в  църква, а  под градската стена. 
Всяка нощ над това място се появявали го-
рящи свещи, а един слепец прогледнал, ко-

гато се докоснал до пръстта на гроба ѝ. Като научил за тези 
чудни знамения, нейният внук Вячеслав пренесъл мощите ѝ 
в град Прага и ги положил в църквата на свети Георги, където 
и днес те явяват много знамения и чудеса.

© Жития на светиите, преведени на български език 
от църковно-славянския текст на Чети-минеите 

(„Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.

В 126 г. той написал такава блестяща апология на християн-
ството, че император Адриан, като я прочел, издал указ да 
не бъде осъждан никой от християните само за това, че из-
повядвал вярата в Христа, без доказателства, че е извършил 
някакви престъпления.
Апологията на св. Кодрат е изгубена. За нея споменава цър-
ковният писател Евсевий Кесарийски.
В това си съчинение св. Кодрат доказва истината за божест-
веното пратеничество на Христа Спасителя, като сочи из-
вършените от него чудесни изцелявания на болни и възкре-
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На въпроса „Защо Бог Син се явил на света в човешко тяло, 
а не във формата на друга някоя твар?“, умният светител 
Атанасий отговаря така: „Ако питате: защо Тоя не се  е 

явил във формата на някое друго творение, например като 
слънце, като месец, звезди, или огън, или етер, но именно като 
човек?, то нека се знае, че Господ не  е дошъл да покаже Себе 
Си, но да излекува и поучи страдащите. Ако би се само явил 
и удивил зрителите, то значи, че е дошъл за показ. На Изцели-
теля и Учителя е било нужно не само да дойде, но да послужи за 
полза на бедстващите, като се яви така, че явяването му да 
бъде поносимо за тях… Ни едно творение не се заблудило от 
пътя си, освен единствен човекът: слънцето, месецът,… звез-

Когато отидем при докторите за лечение, ние не им казваме 
какво да правят. Те си знаят работата. Ние само им казваме 
къде е болката и откога я имаме. Истината ни се дава, кога-
то я търсим смирено, както търсим лечение от лекарите. Не 
можем да поръчаме истината, но можем да помолим да ни 
се даде, да ни бъде разкрита. Защото истината е Бог, Комуто 
не можем да заповядаме, а  само да просим от Него и  да Го 
обичаме. Докторите знаят какво искате, когато отидете при 
тях. Всичко, което можете да направите  е да им кажете, че 
изпитвате болка и  къде  е тя. Останалото зависи от тях. За-
ради това светите Отци са ни казали да се молим подобно 
на малки деца, които плачат, щом ги заболи. И показват къде 
точно ги боли.

Св. Яков Цаликис
… • …

Днес хората следват светската логика: „Нека не постим зара-
ди децата, та да не се разболеят, те трябва да имат всич-
ко в изобилие, трябва да ги пазим от трудности“. И така си 
живеят, бедните хорица, хапвайки постоянно пържоли, ала от 
това няма полза. Когато някой човек се възрадва, че не яде от 
любов към Христа, то тогава той наистина се храни. Ако от 
любов към Христос той предпочете безвкусното пред вкусно-
то, това е така, защото чрез невкусното той се наслаждава на 
Христос.

… • …
Понякога Господ позволява роднина или колега да ни при-
чинят неприятности, за да изпита нашето търпение и смире-

дите, водата, етерът не са изневерили на своята природа, но, 
напротив, знаели са своя Творец и Царя Слово и винаги оста-
нали такива, каквито са били сътворени; само хората се от-
далечили от доброто и заменили истината с лъжа и честта, 
принадлежаща Богу, както и познанието за Него, принесли на 
дявола и на образи, изваяни от камък… Що, прочее, невероят-
но има в това, че Словото (Синът Божи) се явил като човек, за 
да спаси човечеството?“ Наистина, и ние питаме невярващите 
от наши дни: в какъв вид вие бихте желали да се яви Бог, ако 
не във вид на човек?

Автор: Св. Николай Велимирович
Източник: www.bg-patriarshia.bg

ние. При все това, вместо да сме благодарни за възможността, 
която Господ ни дава, ние реагираме и отказваме да бъдем из-
лекувани. Все едно да не платим на лекаря, който ни поставя 
инжекция, когато сме болни.

Св. Паисий Светогорец
… • …

Никой да не мисли, скъпи мои християни, че само свещеници-
те и монасите трябва да се молят постоянно, а не и миряните.
Не, не! Всеки християнин без изключение трябва винаги да 
пребива в молитва.

Св. Григорий Палама
… • …

Всички трудности и изпитания, които Бог ни праща, са необ-
ходими за нас, но ние не го разбираме, когато сме млади. Ко-
гато израснем, проумяваме, че така Бог показва своята обич 
към нас.

Старец Тадей Витовнишки
… • …

Покаянието е възобновяване на кръщението.
Св. Йоан Лествичник

… • …
След като преживяла всички трудности на земния живот, Бо-
жията Майка вижда всяка сълза; чува всеки вопъл и просба, 
отправени към Нея.

Св. Йоан Максимович
Източник: www.predanie.bg

сявания на мъртви. Той пише:
„Делата на нашия Спасител можеха да 
се видят по всяко време, защото те бяха 
действителни. Излекуваните и възкръс-
налите са били виждани не само тога-
ва, когато са били изцелени или когато 
са били възкръснали. Те са живеели след 
това доста дълго време —  не само през 
време на земния живот на Спасителя, 
но и  подир Неговата смърт. Някои от 
тях доживяха дори до наше време.“
Тия думи превежда църковният писа-
тел–историк Евсевий Кесарийски. Те са 
малко на брой, но притежават голяма 

стойност.
Запазило се е друго едно съчинение на св. апостол Кодрат —  
“Послание до Диогнет“.
Диогнет  е бил образован езичник, който искал да узнае 
в  какво се състои вярата на християните. В  това послание 
този бележит апостолски ученик е писал за живота на хрис-
тияните следното:
„Те са в плът, но не живеят според щенията на плътта. На-
мират се на земята, но са граждани на Небето. Подчиняват 
се на установените закони, но със своя живот превъзхождат 
самите закони. Те обичат всички.“

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 
1991 година, под редакцията на Партений, епископ 
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15 СЕПТЕМВРИ  
† Неделя след Въздвижение. Св. вмчк Никита.  
Преп. Филотей. Св. мчк Леонид. Гл. 4, 
утр. ев. 2, ап. Гал. 2:16–20 (с. 381) , 
лит. ев. Мк 8:34–9:1 (Тип. с. 82) 

16 СЕПТЕМВРИ  
Св. вмчца Евфимия Всехвална.  
Св. Людмила Чешка. Св. Киприан, митр. Киевски 
и Московски. Св. Севастиана.  
Св. Мелитина Маркианополска

17 СЕПТЕМВРИ  
❈ Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов.  
Св. мчца Теодотия

18 СЕПТЕМВРИ  
Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец

19 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт

20 СЕПТЕМВРИ  
Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му

21 СЕПТЕМВРИ  
Св. ап. Кодрат.  
Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски  
(Отдание на Въздвижение) (Тип. с. 84)
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•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КОНТРОЛНА РАБОТА

Е, приятелю, днес времената са такива: ис-
каш да носиш кръстче —  носи. Но имаше 
времена, когато заради Христовия кръст 

хвърляха в клетка с диви зверове. Десетки хи-
ляди зяпачи, затаили дъх, очакваха кървавото 
зрелище. Преди двайсет века всеки можеше да 
избира къде да отида —  в клетката, за да бъде 
разкъсан, или на трибуната на цирка.
Но тихият отрок, сам 
отивайки на мъки,
Прекръсти се, щом чу 
смразяващия рев,
Кръстообразно сви ръцете на гърди си,
Обърна към небето светлия си лик.
А царят на животните сред облак прах,
Втурнал се със страшен рев,
тихо се излегна в детските нозе.
Тогава като гръм трибуните провъзгласиха:
– Велик и славен е Християнският Бог!

През двадесети век по друг начин се глумяха над вярващите. 
Като забележат, че детето носи кръстче, целият клас започва 
да го освирква. Но не просто издевателстваха, но и изселва-
ха заедно с родителите в далечни места, от където малцина се 
връщаха. Дори в училище правиха диктовки, за да проникнат 
в душата и видят кой в какво вярва.
Една майка разказа за сина си.
—  Моят Андрюша по онова време учеше в основно училище, 
беше на 12 години. Учителят по руски език обявил, че ще пи-
шат диктовка и прочел заглавието: „Съд над Бога“.
Андрюша оставил писалката и затворил тетрадката си. Видял 
учителят и пита:
—  Ти защо не пишеш?
—  Не мога и няма да пиша такава диктовка.
—  Но как смееш да отказваш! Сядай и пиши!
—  Няма!
—  Ще те заведа при директора!
—  Както искате, изключете ме, но „Съд над Бога“ няма да пиша.
Учителят свършил с диктовката и си тръгнал. Извикали го при 
директора. Онзи го оглежда с интерес: нечувано явление, два-
найсетгодишно момче, а толкова твърдо и непоколебимо. Ди-

ректорът, изглежда още пазел Божия искрица 
някъде дълбоко в себе си, затова решил нито 
за него, нито за мене, като негова майка, да съ-
общи където трябва. Само казал:
—  Ама че си храбрец! Тръгвай!
Какво можех да кажа на скъпото ми момче? 
Прегърнах го и му благодарих.
След време се сетиха за това и  през 1933 го-
дина го изпратиха на първото заточение, на 
седемнайсетгодишна възраст.
Сега времената са други: искаш да носиш 
кръстче —  носи. Но дълго ли още ще продъл-
жи това време? Няма ли отново да карат ду-
шата ни да увърта —  в кого или какво вярва? 
И отново ще диктуват своето си.

Ще си спомним ли тогава думите на Господа: „Който вярва 
в Мене, има живот вечен“.
Всевишният, душо, да те подкрепи,
Когато времето ни дойде.
Едно тогава бихме искали да чуем:
Велик и славен е Християнският Бог!

Автор: Борис Ганаго, „На децата за вярата”
Превод: храм „Св. прор. Илия”


