
Рече Господ тази притча: излезе сеяч да сее семе; 
и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя 
и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха; 

а други паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхна-
ха, защото нямаха влага; други пък паднаха между 
тръни; и израснаха тръните заедно със зърната и ги 
заглушиха; а други паднаха на добра земя и, като из-
никнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, изви-
ка: който има уши да слуша, нека слуша! А учениците 
Му Го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той 
отговори: вам е дадено да знаете тайните на царство-
то Божие, а на другите се говори с притчи, та, като 
гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират. 
Тая притча значи: семето е словото Божие; а това, що 
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падна край пътя, са ония, които слушат; но отсетне 
дохожда при тях дяволът и грабва словото от сърцето 
им, за да не повярват и се спасят; а това, що падна 
на камък, са ония, които, кога чуят словото, с радост 
го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във 
време на изкушение отстъпват; а това, що падна меж-
ду тръните, са ония, които чуят словото, но в живота 
си се задавят от грижи, богатство и светски наслади 
и не принасят плод; а това, що падна на добра земя, са 
ония, които, като чуят словото, пазят го в добро и чис-
то сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, 
извика: който има уши да слуша, нека слуша! 

(Лука 8:5–15) 

Излезе сеячът да сее семе… (Лука 8:5) 

Възлюбени в Господа, братя и сестри,
В днешното Евангелско четиво се разказва за един сеяч, 
посял семе на нивата си. За зла участ само една четвърт 

част от посятото семе дала плод. Остана-
лото семе или паднало на камениста поч-
ва, или сред тръни и не дало плод.
Семето е словото Божие. Различните ка-
тегории почви изобразяват различните 
слушатели на Божието слово и  тяхното 
отношение към него. Едни от тях го слу-
шат, но не го изпълняват, други го при-
емат, и  то с  радост, ала и  при най-мал-
кото житейско изпитание отстъпват от 
вярата си в  Бога; трети слушатели дори 
се опитват да го изпълняват, но в края на 
краищата житейските грижи, богатство-
то и  светските удоволствия надделяват 
при тях и  те също не принасят духовен 
плод, според евангелист Матей: сто, 
шейсет и  тридесет (Мат. 13:23). Плод 
сто и  шейсет —  това са светиите и  пра-
ведниците, а плод тридесет —  каещите се 
грешници.
Само една четвърт от посятото дала 
плод… Но днес картината  е още 
по-безотрадна и  сякаш предвещава на-
стъпващото време на антихриста. Днес 
почти никой не иска да слуша словото 
Божие. Сеячи малко. Няма къде да сеят —  навсякъде камъни 
и тръни. Където пък се намира малко земя, тя се оказва отро-
вена. Отровена от суетна философия, празни измами според 
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† ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР 
ВЪЗДВИЖЕНИЕ —  НА СВ. ОТЦИ ОТ VII ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

човешкото предание, според стихиите световни, а  не спо-
ред Христа (Кол. 2:8) и  според учението на Православната 
Църква. Отровена от семето на духовната блудница жената 
Иезавела, която нарича себе си пророчица (Откр. 2:20). Това 

отровно семе е астрологията, учението за 
прераждане и карма, дъновизмът, десет-
ките и стотици ереси, секти и суеверия. 
И  тук сеячите са много —  цял легион 
антихристови слуги и  предтечи. И  тук 
плодът от хвърленото семе  е стократен, 
хилядократен —  милиони прелъстени 
и  погубени човешки души. Семе, което 
дава обилен плод и  край пътя, и  на ка-
мък, и между тръни. Семе, което с пълни 
шепи се хвърля и  у  дома —  чрез телеви-
зията, и  в  училище, и  на работа —  чрез 
интернет, и  на улицата —  чрез реклами, 
билбордове, окултна литература…
При това опасно положение дълг на всеки 
православен християнин е да сее доброто 
семе на своята вяра първо в собственото 
си сърце, а след това и в сърцата на свои-
те домашни, приятели, познати… Да сее 
с дело и слово, защото нашето учение 
не произхожда нито от заблуждение, 
нито от нечисти подбуди, нито от лу-
кавство (Сол. 2:3), а от Православната 
славна църква, която няма петно, или 
порок, или нещо подобно (Еф. 5:27), а е 

Църква света и непорочна (Еф. 5:27). В този смисъл са и на-
ставленията на свети Ефрем Сирин, свети Епифаний Кипър-
ски, свети Йоан Кронщадски и свити Пахомий Велики.
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Свети Ефрем Сирин казва: Бъдете разсъдителни, братя мои! 
Непрестанно и  с  увлечение четете религиозни (православ-
ни) книги. Те ни дават духовна храна, по-сладка и питател-
на от млякото, с което са ни кърмили майките ни. Книгите 
за духовни предмети ще ви научат как да водите богоугоден 
и въздържан живот, ще ви покажат начин на придобиване 
на християнски добродетели, а така също и как да подра-
жавате на достойния живот на нашите свети предци.
Свети Епифаний Кипърски изобличава ония, които прене-
брегват четенето на духовни книги така: Християни! Ако ис-
кате да принесете полза за душите си, снабдявайте се с ду-
ховни книги и  постоянно ги четете. Дори самото им при-
тежаване и често виждане ще ви подбужда към богоугоден 
и въздържан живот. При това вашите сърца ще пламнат 
от любов към Бога и ще увеличи ревността ви за придоби-
ване на християнски добродетели. А пренебрежението към 
четенето на християнски книги не е нищо друго, освен ду-
ховна разслабеност и леност, водещи човека в плен на по-
рочните му навици, и в краен резултат —  до вечно осъжда-
не.
Издаването и разпространението на православна литера-
тура —  пише свети Йоан Кронщадски —  е апостолско служе-

ние. И накрая да цитираме и свети Пахомий Велики: Ще дойде 
време, когато вече няма да има старци и хората ще се спа-
сяват според писанието в книгите.

Братя и сестри,
Внимавайте какви книги четете, какво семе —  добро или 

лошо —  приемате на сърдечната си нива. Внимавайте какво 
семе —  пшеница или плевел —  хвърляте и в душите на ближ-
ните си, защото има и фалшиво семе, което наглед е пшеница, 
а по същество —  бодили и тръни. Това са лъжеправославните 
книги и  писания, например така нареченото „Писмо на Гос-
пода Иисуса Христа”, също „Сънищата на Света Богороди-
ца”, каквито заляха православния книжен пазар. Пребъдвайте 
в това, на което сте научени и което ви е поверено от свети-
те отци и учители на Православната Църква, които са един-
ствените приемници на апостолите, а значи и на Евангелската 
вяра, която ни донесе Христос. От скверни и бабешки басни 
отбягвайте, а се упражнявайте в благочестие (1 Тим. 4:7), 
за да станете добри сеячи на словото Божие и да се удостоите 
с награда на светите апостоли и мироносци.
А Сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Госпо-
да да бъде с всички вас! (2 Сол. 3:16). Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евнгелските четива”, Изд. „Витезда“
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ТРОПАР, ГЛАС 1

ТРОПАР НА СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА

Възлюбила небесния Жених,  
не си се убояла от мъченията  

на злочестивия агарянин  

и си проляла кръвта си даже до смърт,  
Злато всехвална, Мъгленска похвало.  
Затова сега приемаш въздаяние по достойнство —   

вечно веселие в чертозите на Христа, нашия Бог.  
Него моли да спаси нашите души!

Покаяния основание, 
прописание умиления,

образ утешения,  
духовнаго совершения

равноангельное житие твое 

бысть, преподобне.
В молитвах убо и в пощениих 

и в слезах пребывавый,
отче Иоанне, моли Христа 

Бога о душах наших.

Oснова на покаяние, 
пример на умиление,
образец на утешение  

и на духовно съвършенство

бе твоят равноангелски 

живот, преподобни,
като си пребивавал в молитви, 
постничество и сълзи.
Oтче Иоане, моли Христа 

Бога за нашите души.
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КАКВО Е НУЖНО ЗА СПАСЕНИЕТО?
А. ВЯРА
„Вярата е първото от условията, необходими за оправданието. 
Тя е началото на спасението на човеците и основа на цялото 
оправдание.“ „А без вяра не е възможно да се угоди Богу“(Евр. 
11:6). „Защото по благодат сте спасени чрез вярата“(Еф. 
2:8). „А всичко, що не е от вяра, е грях“(Рим. 14:23).
„Оправдаваме се не сами със себе си и не чрез своята мъдрост 
или разум, или благочестие, или дела, извършвани от святост 
на сърцето, а чрез вярата, с която Вседържителят Бог от века е 
оправдал всички.“ Св. Климент Римски.
„Вярата не се състои само в  това безусловно да се вярва, че 
с Божията благодат на вярващия в Христа са опростени гре-
ховете заради заслугите Му, но оправдаващата вяра се състои 
в искреното приемане на всички истини на откровението, как-
то ги преподава и разбира вселенската Църква.
Особено нужно е да се вярва, че има Бог, Милосърден Отец 
и Върховен Съдия на всичко. „Защото оня, който дохожда 
при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награжда-
ва ония, които Го търсят“(Евр. 11:6). Също  е необходима 
вяра в  тайнствата на Пресветата Троица и  въплъщенията ѝ. 
„А вечен живот е това, да познават Тебе, Единаго Истин-
наго Бога и пратения от Тебе Иисуса Христа“(Иоан 17:3). 
„Защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез 
което трябва да се спасим“(Деян. 4:12).
„Навсякъде нам, възлюбени, ни е нужна вяра.“ „Вярата е май-
ка на всички блага и  лек за спасение.“ „Както змеят не пази 
нищо и когато самото му тяло разсичат на части, не се защита-
ва много, за да запази главата; така и ти дай всичко —  и имот, 
и тяло, и самата си душа, за да запазиш вярата. Защото вярата е 
и глава, и корен. Ако я запазиш, дори и да изгубиш всичко, пак 
ще го придобиеш с по-голяма слава.“ Светител Иоан Златоуст.
„Нито едно дело не може да бъде извършено както трябва без 
благочестива вяра в Христа. Човешките намерения в разсъж-
денията за доброто дело не се изпълняват без помощ свише. 
За извършването на добродетелта трябва да се съединят и чо-

вешкото усилие, и  помощта, идваща свише, заради вярата.“ 
Светител Василий Велики.
„Онзи, който, без да има истинска вяра, извършва някои добри 
дела, той е подобен на човек, който загребва вода и я излива 
в продънен съсъд.“ Преподобни Иоан Лествичник.
„Общество, състоящо се от хора без вяра в Бога и безсмъртие-
то на душата, е почти като стадо диви зверове, макар и надаре-
ни с разум, които винаги са готови да терзаят и изтребват един 
друг.“ Макарий, Митрополит Московски.
„Вярата приближава човека до Бога и  го усвоява за Бога. Тя 
ще представи човека пред Божието лице и ще го постави в по-
следния ден от живота на този свят —  в  началото на вечния 
ден —  отдясно на Престола Божи за вечно наслаждение в Бога, 
за вечно съцарствие с Бога“ Светител Игнатий (Брянчанинов).
„Вярата в Христа е живот. Хранещият се с вяра вкусва още по 
време на земното си странстване вечен живот, определен за 
праведниците след края на това странстване“ Отечник.
„Онзи, който признава, че има възможност без вяра в Христа 
да се спаси, се отрича от Христа и може, без да знае, да изпадне 
в тежкия грях на богохулството“ Светител Игнатий (Брянча-
нинов).
„Всички добри немощни човешки дела, низхождали в ада, са 
заменени с едно могъщо добро дело: вярата в Господа наш Ии-
сус Христос.“ Светител Игнатий (Брянчанинов).
„Бойте се от отстъплението от вярата като от начало на всички 
злини… онзи, който вярва в Господа, непоклатим е като Сион-
ската планина: пребъдва во веки.“ Преподобни Антоний Ве-
лики.
„Само вяра без добри дела не е достатъчна за спасението. На 
вярващия са необходими за оправдание още и  добри дела.“ 
„Видите ли, че човек се оправдава с  дела, а  не само с  вя-
ра?“(Иак. 2:24).
(Следва)

Автор: Архим. Лазар Абашидзе,  
„Какво е необходимо да знае съвременният 

православен християнин”
•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КАНДИЛОТО НА СВЕТИ ИВАН

Като отиде да живее високо в Рила планина, свети Иван 
не забрави да вземе малката дървена иконичка на света 
Богородица с Малкия Иисус. Приюти се в хралупата на 

огромен дъб и там я окачи, като си издяла от дърво гвоздей 
и го заби в пукнатината на дъба. Ден и нощ се молеше на Не-
бесната Майка, а тя го гледаше с милващ поглед. Но когато 
слънцето клонеше към залез, под сянката на дъба бързо на-
стъпваше синкав здрач и тъмен мрак изпълваше хралупата.
Колко хубаво ще бъде да има кандило пред светия образ, 
но откъде да се вземе в това глухо място, където почти не 
стъпва човешки крак. Все пак свети Иван намисли нещо. 
Потърси глина и  тя се оказа в  хубав червен цвят. Поля 
я с вода, измеси я добре и тя се превърна в меко тесто. По-
сле направи от нея малка чашка. Когато запалваше огън, ос-
тавяше я в жарта да се изпече. Придоби меко-червен цвят. 
В  планината отдавна беше забелязал едно растение, което 
някои наричат шапчица. Неговите цветове не вехнат. Те 
имат кафяво-зеленикав цвят и наистина приличат на малки 
шапчици с остър връх. Когато се поставят в олио и се запа-
ли връхчето, то започва да смуче мазнината и да гори като 
малко пламъче. Но къде да се намери мазнина, без която 

не може? Досети се свети Иван, събра диви орехи, извади 
ядките, счука ги, постави ги между две гладки дъсчици и за-
почна да ги притиска с тежък камък, докато капне една-две 
капчици орехово масло. С  постоянство и  усилия напълни 
чашката, постави я  пред иконата, запали шапчицата и  се 
получи истинско кандило. Колко мило го гледаше Майката 
Божия с Богомладенеца, когато се молеше!
Вечер, привлечени от бледата светлина, долитаха нощни 
птици. Кацваха край светеца, заслушани в  сладкогласното 
му пеене. Свети Иван се молеше Майката Божия да влее 
светлина в душите на хората, за да бъдат добри, а птиците, 
отпуснали криле, не помръдваха.
Веднъж долетя голям скален орел. Крилете му, разперени, 
достигаха до един метър. Тук не пакостеше на горските 
птици. Направи си гнездо на дъба и стана приятел на све-
ти Иван. Често донасяше с клюна си орехи и лешници и ги 
оставяше на купчина пред входа на хралупата. Не ги яде-
ше и  светецът реши, че от тях може да произвежда масло. 
Работата беше трудна, но всяка вечер, поне в най-тъмните 
часове, кандилцето светеше.
В един студен есенен ден привечер той дочу плач. Не беше 
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13 ОКТОМВРИ  
 † Неделя след Неделя подир Въздвижение  
на св. Отци от VII Вселенски събор.  
Св. мчци Карп и Папила. Гл. 8, утр. 
ев. 6, ап. Тит. 3:8–15 (с. 398), лит. 
ев. Лк 8:5–15 (Тип. с. 97) 

14 ОКТОМВРИ  
❈  Преп. Параскева Петка Търновска.  
Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий 
и Целсий (Петковден) (Тип. с. 98) 

15 ОКТОМВРИ  
Преп. Евтимий Нови.  
Св. Лукиан, презв. Антиохийски

16 ОКТОМВРИ  
Св. мчк Лонгин стотник

17 ОКТОМВРИ  
Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски

18 ОКТОМВРИ  
❈  Св. ап. и ев. Лука.  
Св. вмчца Злата Мъгленска (Тип. с. 99) 

19 ОКТОМВРИ  
† Преп. Йоан Рилски Чудотворец.  
Св. прор. Йоил. Св. мчк Уар (Тип. с. 102)
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стон на ранено животно, а човешки глас. Скоро пред него 
застана разплакано дете. Това беше овчарчето Лазар, който 
се беше изгубил в планината. С дядо си пасели стадо овце. 
Отишъл да налее вода от далечно изворче. Там видял див 
козел, който го подгонил. Тичал Лазарчо с все сила където 
му видят очите и се изгубил.
Свети Иван го приласка и  успокои. Нахрани го с  печени 
диви круши, изми краката му, които горяха изранени от 
остри камъчета и  тръни, запали кандилото, постла една 
кожа в хралупата и го постави да легне. После съблече своя-
та кожена дреха и с нея го покри, а той остана почти гол вън 
да се моли. Никой нямаше по-милостиво сърце от неговото.
Сутринта рано Лазар се събуди бодър и спокоен. Някаква 
сладка радост пееше в сърцето му. Свети Иван го помоли да 
се прекръсти и да изпроси помощ и закрила от света Бого-
родица за път. Тръгнаха двамата. Като стигнаха низината, 
той видя отдалече стадото на дядо си. Разделиха се. Вър-
веше той, а  все виждаше в  ума си чудното кандило на от-
шелника и нещо хубаво топлеше сърцето му. Разказа всичко 
на дядо си с такава радост, като че ли нощта е прекарал на 
небето, а не на земята.
Минаха много години. Лазар порасна, задоми се. Имаше 
едно русокосо момиченце, което кръсти на името на света 
Вероника. Малката Вероника беше красива като ангелче, но 

неочаквано се разболя тежко. Дни наред лежеше на болнич-
но легло и се измъчваше. Баща ѝ повика целебници, но нищо 
не помогна. Тогава реши да потърси помощ от Бога. Продаде 
пет крини жито и купи едно малко гърненце орехово масло. 
Стегна се за път и потегли към планината. Капнал от умора 
и  тревога, стигна до кухия дъб, но свети Иван го нямаше 
там. Дали е жив! Може да се е преместил другаде! Помоли се 
и тръгна още нагоре. Най-после го откри пред една пещера, 
в  която се беше заселил. Видя, че и  там кандилцето мъж-
дукаше с оскъдно масълце. Подаде гърненцето и разказа за 
болното си дете. Свети Иван почисти и  запали кандилото 
и двамата се помолиха за малката Вероника.
Като завършиха молитвата, надежда проблесна в бащиното 
сърце. Сбогуваха се и  той се върна. Още на портичката го 
посрещна Вероника здрава и засмяна. Лазар се просълзи от 
радост и я прегърна. Като влезе в дома, първата му работа 
беше да благодари на Майката Божия, която по молитвите 
на свети Иван излекува детето му.
Разказват селяните от Рилския край, че кандилото на свети 
Иван никога не угасвало. И след смъртта му то горяло във 
всяко християнско сърце, което с молитва търси небесната 
закрила на Рилския светец.
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