
Рече Господ тази притча: Някой си човек беше богат, 
обличаше се в багреница и висон и всеки ден пи-
руваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах, 

на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му 
и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха 
от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та 
ближеха струпите му. Умря сиромахът, и занесоха го 
Ангелите в лоното Авраамово, умря и богаташът, и го 
погребаха; и в ада, когато беше на мъки, подигна очите 
си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му и, като 
извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене, и прати 
Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да 
ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък. 
Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти получи вече 
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доброто си приживе, а Лазар —  злото; сега пък той тук 
се утешава, а ти се мъчиш; па освен това между нас 
и вас зее голяма пропаст, та ония, които искат да пре-
минат оттук при вас, да не могат, тъй също и оттам 
към нас да не преминават. А той рече: моля ти се то-
гава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам 
петима братя, та да им засвидетелствува, за да не 
дойдат и те в това място на мъката. Авраам му рече: 
имат Моисея и пророците: нека ги слушат. А той рече: 
не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при 
тях, ще се покаят. Тогава Авраама му рече: ако Мои-
сея и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от 
мъртвите, няма да се убедят.

(Лк 16:19–31)

Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите 
в лоното Авраамово; умря и богаташът, 
и го погребаха…(Лука 16:22) 

Боголюбиви братя и сестри,
Когато на човек му предстои да замине в  чужбина, той 
започва трескави приготовления. Снабдява се с  необхо-

димите документи, доставя всичко нужно за пътуването си, 
запознава се обстоятелствено с особеностите на климата, за-
коните, нравите и  обичаите на страната, където отива, изу-
чава езика ѝ… Може 
за кратко да отива там, 
а  толкова усърдно се 
приготовлява. Пък и за 
по-дълго да остане, той 
пак ще се върне. При-
готовления, вълнения, 
често истинско стълпо-
творение!
А за страната на ве-
чния живот, закъдето 
стремително пътуваме 
всички —  никакви при-
готовления! Оттам ние 
вече няма да се върнем, 
но това сякаш не ни ин-
тересува. Там ние ще 
останем завинаги и  ще 
живеем според онова, 
което си занесем —  доброто или злото, което сме вършили на 
земята —  но това сякаш също не засяга нас. Там ние или вечно 
ще блаженстваме, или вечно ще се мъчим, ала и това не пред-
ставлява никакъв интерес за нас…
Ние приличаме на странници, приютени за кратко време в ми-
зерен хотел —  тукашния живот, от който не искаме да се отле-
пим. А само на няколко крачки от него извисява снага велико-
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лепен дворец, приготвен ни за вечно пребиваване —  с всички-
те му удобства и прелести, но ние не искаме да го погледнем… 
Добре ни е в тинята, в блатото, сред оглозганите кокали на су-
етните земни блага. Ала и тях скоро ще напуснем.
А след това? След това вечен Рай или вечен ад! Вижте еван-
гелската история —  именно история, а не притча! —  за богата-
ша и бедния Лазар, която светата Църква е постановила да се 
припомня днес. Богаташа вечният задгробен живот не го ин-
тересува: той всеки ден пирува бляскаво, облича се със скъпи 

премени, прислужват 
му десетки слуги и слу-
гини… Но скоро всичко 
това свършва и  той —  
с  гладна и  жадна душа, 
с гола откъм добри дела 
съвест —  се озовава 
в  ада, където дрехи му 
стават огненият пла-
мък, храна и  питие —  
незаспиващият червей, 
а  слуги и  слугини —  
тъмните и зли демони…
И обратно! Бедният Ла-
зар цял живот се готви 
за отвъдното, вечно-
то, непреходното… 
Там, под масата, цели-
ят в  рани и  струпеи, 

подритван, унижаван и в жалки дрипи, той приготвя своя пас-
порт за вечната и блажена страна на Рая. Пак там той изучава 
езика на тая страна —  ангелския език на любовта. А благода-
рение на подпечатаната с печата на търпението виза е приет 
в големия град, светия Иерусалим (Откр.21:10), който няма 
нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в  него, 
понеже Божията слава го е осветила и светилото му е Агне-
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цът (Откр. 21:23).
Към коя от тия две страни —  Рая или ада —  пътуваме ние? Ако 
мислим, че пътуваме към Рая, как сме се подготвили за оная 
вечна страна? Ако пък сме с ясното съзнание, че още не сме 
започнали нито едно приготовление за там, повече да не от-
лагаме! Да започнем още днес, защото утре може да е късно!
Най-важното нещо за пътуването в чужбина е изваждането на 
задграничен паспорт или виза. Без този документ ние няма да 
бъдем допуснати в страната, където искаме да отидем. Духов-
ният паспорт, който ще се изисква от нас на Страшния съд, 
а преди това и на Митарствата, са Тайнствата Кръщение и Ми-
ропомазване. Кръщението ни освидетелства като християни, 
а Миропомазването —  като православни християни. Формал-
ното приемане на тези две Тайнства не спасява. Нужно е кръс-
теният да спази обетите си, дадени пред Бога при Кръщението, 
а тези обети са: отричане от сатаната и съчетаване с Христа, 
което се осъществява най-пълно и благодатно в Светото При-
частие, предшествано от искрено покаяние и  Изповед пред 
свещеник. Задължително  е миропомазаният да се придържа 
здраво и неотклонно към светата Православна вяра, пазейки 
нейните догмати и канони. Без Кръщение и Миропомазване, 
Покаяние и Причастие, без Православна вяра, никой не може 
да се спаси!

Братя и сестри,
Нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни 

лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящето 
нам поприще, имайки пред очи началника и  завършителя 

на вярата —  Иисуса (Евр.11:1–2). Като бедния Лазар да бо-
гатеем в Бога (Лука 12:21), а не като богаташа да се окажем 
злочести и клети сиромаси, слепи и голи (Откр. 3:17) духом, 
и така да погинем.
Време  е вече да се потрудим, за да придобием вечния жи-
вот —  наставлява свети Ефрем Сирин, —  защото след този 
живот следва смърт и след земната слава върви срам. Къде 
са там скъпоценните дрехи, елегантните обувки, коприне-
ните платове, тлъстите гозби, излишното злато, дрънка-
нето на сребро? Къде са изобилните вина, красивите коне, 
обширните паркове, величествените къщи, непрестанните 
наслади, събраните съкровища?
Нашият живот е път към Рая или ада. Нашият най-голям Бла-
гожелател Христос ни подканва да изберем първия път: Влез 
през тесните врати, защото тесни са вратите и  стес-
нен е пътят, който води в живота и малцина го намират 
(Мат.7:13–14). Врагът на нашето спасение пък —  дяволът, ни 
предлага друго —  широк път, но път, който води към вечна по-
гибел.
По кой от двата пътя ще тръгнем, това зависи единствено от 
нас!
Христе, заради величието на Твоята Кръстна смърт, не ни по-
губвай.
Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, Изд. „Витезда“
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лото символизира Божията премъдрост като съкровена тайна. 

Св. Рафаил значи „Божие изце-
ление“ или „Бог Изцелител“ 

(Тов. 3: 17; 12: 15). Изобразява 
се тъй —  води в  дясната си ръка 
Товия, който носи риба, уловена 
в  Тигър, а  в  лявата държи ала-
бастрен лекарски съд. 

Св. Уриил —  „огън“, или „Божия 
светлина“(3 Ездра 3:1; 5: 20). 

Изобразява се така —  в  дясната 
ръка държи меч [насочен] против 
персите, а  в  лявата —  огнен пла-
мък. 

Св. Салатиил значи „Божий мо-
литвеник“(3 Ездра 5:16). Изо-

бразява се с наведено лице и очи, 
а ръцете си е сложил на гърдите си 
като на молитва. 

Св. Иегудиил —  „прославител 
Божий“. Изобразява се как дър-

жи в дясната си ръка златен венец, 
а в лявата —  тройно сплетен бич. 

Св. Варахиил —  „благослов Бо-
жий“. Изобразява се с  бели 

рози върху гърдите. 

Иеремиил —  „възвишение Бо-
жие“(3 Ездра 4:36). Почита се 

като вдъхновител и подбудител на възвишените помисли, кои-
то човек въздига към Бога.

Автор: Св. Николай Велимирович

Че Божиите ангели са в непрестанно общение с този свят, 
ясно и неопровержимо свидетел-
ства Свещеното Писание. Час-

тично от Свещеното Писание, час-
тично от Свещеното Предание, пра-
вославната Църква  е узнала имената 
на седемте предводители на ангел-
ските сили и те са: Михаил, Гавриил, 
Рафаил, Уриил, Салатиил, Иегудиил, 
Варахиил (освен това, някои споме-
нават и осми —  Иермиил). 

Св. Михаил на еврейски език оз-
начава „който  е като Бог“ или 

„кой  е равен на Бога“. Св. Михаил 
още от първите християнски време-
на се изобразява като вожд, който 
в дясната си ръка държи копие, с ко-
пието пробожда Луцифер —  сатаната, 
а  в  лявата —  зелено палмово клонче. 
На върха на копието има платнена 
панделка с  червен кръст. Архангел 
Михаил  е особено почитан като па-
зител на православната вяра и борец 
против верските ереси. 

Св. Гавриил значи „мъж Божий“, 
или „крепост Божия“. Той е благо-

вестник на Божите тайни, особено на 
тайната на Боговъплощението, и  на 
всички останали тайни, свързани с нея. Изобразява се така —  
в дясната ръка държи фенер със запалена вътре свещ, а в лява-
та —  огледало от [направено от] зеления камък яспис. Огледа-
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(Продължение от бр. 423) 

Г. БОГОУЧРЕДЕНОТО ПАСТИРСТВО

“Трите посочени точки —  вярата, животът по заповедите 
в духа на вярата и благодатта чрез тайнствата —  изискват 
и четвърто —  богоучредено пастирство. Трябва да вярва-

ме, но как да повярваме без проповедник? „Как ще проповядват, 
ако не бъдат пратени?“(Рим. 10:15). Потребно е благодатта да 
се приеме чрез тайнства, но как може да стане това без служители 
Христови и разпоредници на тайните Божии? (1 Кор. 4:1). Тряб-
ва да се живее по заповедите в духа на вярата, но как да стане това 
изправно без ръководител, който да посочва, предпазва, попра-
вя грешките, да изправя падащите и да насочва отново по пътя 
отклоняващите се от истинския път? Затова за устроението на 
спасението са нужни лица, действащи от Божието име, които да 
учат за вярата, да освещават с благодатта чрез тайнствата и да ръ-
ководят живота —  нужни са богодарувани и богопоставени пас-
тири. Именно тях е благоволил да учреди Господ. Ето апостолско 
свидетелство за това! „И Той постави едни за апостоли, други 
за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учите-
ли, за усъвършенстване на светиите в делото на служението, 
в съзиждане на тялото Христово“(Еф. 4:11–12). Пък и самото 
дело е доказало това“ Светител Теофан Затворник.
„Ето четирите точки, които трябва да спазваме и по които да 
провеждаме делото на своето спасение, ако наистина желаем да 
се спасим. Но има още нещо, а именно: в тялото на Църквата да 
бъдем живо съчетани с целия сонм вярващи. Господ е нарекъл 
Своята Църква лоза, в която Той е лозата или стволът, а всич-

ки вярващи —  пръчките на лозата. Църквата, или цялата съв-
купност от вярващи, поради това е едно неразделно цяло, живо 
съчетано с Господа и със себе си във всички части. Както пръч-
ката, отчупила се от лозата, изсъхва и престава да живее, така 
престава да живее и всеки, който по някакъв начин се отделя от 
Църквата Божия, а чрез това и от Господа (Иоан 15:1–6). Св. Па-
вел е представил още по-ясно това, наричайки Църквата тяло 
Господне. Всички ние, вярващите, сме тяло Христово; Христос 
Господ е глава на това тяло. Както в тялото всеки член живее не 
собствен, а общ живот с цялото тяло и ако се отдели от тялото, 
умира и изтлява, така нито един вярващ не живее обособено, 
а в общия за целия сонм вярващи или за цялата Църква живот 
и ако се отдели от тях или се обособи, духовно умира и погива 
(Рим. 12:5; 1 Кор.12:12–14, 27; Еф. 4:15–16; Кол. 1:18).
Така е било и досега е така, че истинските вярващи смятат закон 
на своя живот, живот, водещ към спасение —  да бъдат в Църк-
вата. Ние изповядваме, че Църквата  е наша майка. И  вярно  е 
словото, че на комуто Църквата не е майка, нему Бог не е отец. 
А ако Бог не му е отец, тогава кой?! Господ, устройвайки чрез 
Светите Апостоли Църквата, е вложил в нея всичко спасител-
но за съхранение и разпространение на земята. В нея са всички 
тайни на вярата и цялото разбиране на истината; в нея е цялата 
благодат и всички тайнства, които я подават; в нея е истинското 
пастирство, истинно ръководещо ни към спасение; на нея по-
чива благоволението Божие, което я пази и слуша молитвения 
ѝ глас: ангелите и човеците, и всякоя разумна твар, обединили 
се, служат на Единия Всеблаг Бог.“ Светител Теофан Затворник.

“Живеещият според Христа  
е добър и като баща, и като син; 
като съпруг и като роднина, като 
приятел и като познат,  
като странник и като съгражданин, 
като съдружник и като спътник, 
и да го кажем най-общо —  той е 
човек добър и благ, отличен във 
всичко. Такива хора изгражда 
животът по Христа.“

ЗА МИЛОСТТА И МИЛОСТИВИТЕ
Милостта  е добродетел, която изявява 
добронамереност, ласкавост, умереност, 
благодарност, благост. Милостта  е до-
бродетел с голяма нравствена стойност, 
която изявява благородството на смела-
та и блага душа.
Милостивият претърпява с  кротост 
онеправдаванията, през които минава, 
и  то не само от тези, които имат власт 
или са високопоставени, но и  от тези, 
които са по-низшестоящи. Милостивият 
винаги претърпява с дълготърпение и кротост отклоненията 
на другите и приема недостатъците и грешките на брата. Ми-
лостивият  е открит към всички, разговаря със сладост, пре-
тъпява с благоразумие онези, които го огорчават, и прощава 

дълговете на длъжниците си; опрощава 
грешните и съди с милостивост техните 
деяния. Всички приближава (никого не 
отбягва, б. пр.), послушен на закона за 
милостта и  се показва благодарен, сла-
дък, изпълнен с ласкавост и благост. Ми-
лостивият на дело показва, че е наистина 
ученик Господен, че в него пребивава дух 
на благодат. Милостивият —  на тези, от 
които е получил удари —  отвръща с бла-
гост, мълчание, дълготърпение.
Свети Григорий Богослов поучава след-
ното: „Нека победим тези, които ни ти-
ранизират, с  милостивост, и  най-ве-
че —  с човеколюбие; нека наша цел да е 
опрощението, а  наша сила —  запове-
дта, която ни бе дадена да отвръщаме 
на другите със същото човеколюбие, 
което приехме и  ние и  от което сами 
имаме нужда.“ Милостивият ще случи 
на милостив съдия и ще получи прошка 

за греховете си.
Автор: Св. Нектарий Егински, митрополит Пентаполски, 

„Опознай себе си. Текстове по себепознание“
Източник: www.diakonia.bg
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Далеч на изток, в едно малко селище, живели двама съсе-
ди —  Наил и Акил. И двамата вярваха в Сина Божий Исус 
Христос и се стараели да изпълняват заповедите Му. Щом 

видели някой търговец да влезе в града, бързали да го напоят 
със студена вода от кладенците си. И доколкото в тези ширини 
слънцето жарело безпощадно, пътниците с благодарност прие-
мали тези грижи и черпели съседите с това, с което търгували.
Наил с радост приемал даровете и казвал, че да бъдеш христи-
янин е лесна работа.
На Акил му тежала грижата за ближния, но се заставял да носи 
каната с вода ден след ден. Той отказвал почерпката и строго 
повтарял:
— Даром получих, даром давам.
Веднъж Акил се разболял и не можел да се вдигне от леглото. 
В същото време от града си тръгвали търговци е един от тях 
наминал при Акил:
— Приятелю, забелязах, че вече не ни посрещаш на пътя. Тво-
ят съсед ми каза, че си болен и няма кой да те закара при лекар.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЗА ДВАМАТА СЪСЕДИ
— Така е, —  кимнал Акил
Аз ще те закарам с магарето си —  казал търговецът. —  Зная, че 
си беден, затова ще платя лечението ти. Преди време ти не взе 
награда за добрината си, няма и аз да взема от тебе.
И заведе търговецът Акил при лекаря. А Наил ги гледал през 
прозореца и се чудел на такова великодушие…

Автор: Наталия Климова
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

„Никой не постига спасение и вечен живот освен този, който 
има за глава Христа, а да има за глава Христа, може само този, 
който се намира в тялото Му, което е Църквата… Онзи, който 
не е сред членовете Христови, не може да има истинско спасе-
ние… Всеки, отделил се от общение с Църквата, дори и живо-
тът му да е достоен за похвала, само за това беззаконие, че се е 
отделил от единението с Христа, няма да има живот, а гневът 
Божи пребивава върху него.“ Блажени Августин.
„Не може да се преплува морето без кораб. А  този кораб  е 
Едната Света Съборна и Апостолска Църква. Господар на този 
духовен кораб е Самият Всемогъщ Бог Отец, кормчия —  Еди-
нородният Му Син, а  благоприятният вятър —  Духът Свети. 
Подчинените началници на този кораб —  Църквата —  са Апос-
толите и техните приемници —  църковните пастири и учите-

ли. Пътниците му са всички православно вярващи християни, 
а дъното и основата му е правата вяра в Светата Троица. Стра-
ните, предната част и кормилото му са правите догмати на вя-
рата, заповедите Божии, преданията на Църквата, правилата 
на Апостолите и  вселенските събори и  изобщо църковните 
постановления. Негова мачта е светият Христов Кръст, с кой-
то се скрепява и утвърждава всичко в Църквата, платна —  лю-
бовта, а котва —  надеждата. Духовният кораб на тази Църква 
от различни места и страни превозва през житейското море 
всички православно вярващи и истински християни в небес-
ния Иерусалим.“ Светител Иоан Златоуст.
(Следва)

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


