
В онова време един законник дойде при Иисус и, из-
кушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, 
за да наследя живот вечен? А Той му каза: в За-

кона що е писано? как четеш? Той отговори и рече: 
“Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сър-
це, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с 
всичкия си разум, и ближния си като себе си”. Иисус 
му каза: право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш 
жив. Но той, като искаше да се оправдае, рече на Ии-
суса: а кой е моят ближен? Отговори Иисус и каза: 
един човек слизаше от Иерусалим в Иерихон, и налетя 
на разбойници, които го съблякоха, изпонараниха го и 
си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно 
един свещеник слизаше по тоя път, и, като го видя, от-
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мина. Също и един левит, като стигна до същото място, 
приближи се, погледна и отмина. Един пък самарянин, 
който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили, и 
като се приближи, превърза му раните, изливайки елей 
и вино; след това го качи на добичето си, откара го в 
странноприемницата и се погрижи за него. А на другия 
ден, като си заминаваше, извади два динария, даде 
на съдържателя и му рече: погрижи се за него; и, ако 
потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя. 
И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен 
на изпадналия в ръцете на разбойниците? Той отговори: 
оня, който му стори милост. Тогава Иисус му каза: иди 
и ти прави също така. 

(Лк 10:25-37)

Евангелие според св. ап. Лука, 10 гл. (25–28) И ето, един 
законник стана и,  изкушавайки Го, рече: Учителю, 
какво да направя, за да наследя живот вечен? А Той му 

каза: в закона що е писано? как четеш? Той отговори и рече: 
„Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от 
всичката си душа. и с всичката си сила, и с всичкия си раз-
ум, и  ближния 
си като себе си. 
Иисус му каза: 
право отговори; 
тъй постъпвай, 
и ще бъдеш жив.

Този законник 
бил човек са-

мохвалец, мно-
го високомерен 
и освен това, как-
то се оказва от 
следващите думи, 
коварен. Затова 
той пристъпва 
към Господа, из-
кушавайки Го: вероятно мислел, че ще улови Господа в отго-
ворите Му. Но Господ му посочва същия закон, с  който той 
се превъзнасял. Погледни с каква точност законът заповядва 
да обичаме Господа. Човек е най-съвършеното от всички тво-
рения. Макар и  той да има нещо общо с  всички тях, но има 
и  някакво преимущество. Например, човек има нещо общо 
с камъка, защото има коси и нокти, които са безчувствени като 
камък. Има нещо общо с растенията, защото расте и се хра-
ни, и ражда себеподобни, както и растенията. Има нещо общо 
с безсловесните животни, защото има чувства, гняв и похот.
Но това, което извисява човека над всички други животни, е, 
че той има общо с Бога, а именно разумна душа. Затова зако-
нът, желаейки да покаже, че човек във всичко трябва да преда-
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де себе си на Бога и всичките си душевни сили да отдаде в плен 
на Божията любов, с  думите от всичкото си сърце показал 
по-грубата сила, присъща на растенията, с думите от всичка-
та си душа —  по-изтънчената сила, присъща на съществата, 
надарени с чувства, с думите с всичкия си разум означил отли-
чителната сила на човека —  разумната душа.

Думите с всичка-
та си сила тряб-
ва да приложим 
към всичко това. 
Защото ние тряб-
ва да подчиним 
на Христовата 
любов и  расти-
телната сила на 
душата, но как? —  
силно, а не слабо; 
и  чувствената, 
и  нея силно; на-
края, и  разумна-
та, и нея с цялата 
си сила, така че 

ние изцяло трябва да се предадем на Бога и да подчиним на 
Божията любов нашата жизнена, чувствена и разумна сила. —  
И  ближния си като себе си. Законът, поради младенческата 
възраст на слушателите, още не можел да преподаде най-съ-
вършеното учение, и  затова заповядва да обичаме ближния 
като себе си. Но Христос ни учи да обичаме ближния повече, 
отколкото самите себе си. Защото Той казва: Никой няма лю-
бов по-голяма от тая, да положи душата си за своите прия-
тели (Йоан. 15:13). И така, Той казва на законника: правилно 
отговори; защото според закона разсъждаваш вярно.
(Лк 10 –37) Но той, като искаше да се оправдае, рече на Ии-
суса: а кой е моят ближен? Отговори Иисус и каза: един човек 
слизаше от Йерусалим в Иерихон, и налетя на разбойници, 
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които го съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го 
оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по 
тоя път, и, като го видя, отмина. Също и един левит, като 
стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина. 
Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го 
и се смили, и, като се приближи, превърза му раните, изли-
вайки елей и вино; след това го качи на добичето си, откара 
го в странноприемницата и се погрижи за него. А на другия 
ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдър-
жателя и му рече: погрижи се за него; и, ако потрошиш нещо 
повече, на връщане аз ще ти заплатя. И тъй, кой от тези 
трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете 
на разбойниците? Той отговори: оня, който му стори ми-
лост. Тогава Иисус му каза: иди и ти прави също така.

Законникът, получил похвала от Спасителя, показал висо-
комерие. Той казал: а кой е моят ближен! Той мислел, че е 

праведен, и няма друг, подобен и близък на него по добродете-
ли; защото предполагал, че ближен на праведника е само пра-
ведникът. И така, желаейки да се оправдае и превъзнесе пред 
всички хора, той с  гордост казва: а  кой  е моят ближен? Но 
Спасителят, тъй като Той е Творец и във всички вижда едно 
създание, определя ближния не според делата и достойнства-
та, но по природа. Не мисли, казва, че след като ти си праведен, 
няма никой подобен на теб. Защото всички, които имат една 
и съща природа, са твои ближни. И така, и ти сам бъди техен 
ближен не по място, но по разположението и грижата за тях. 
И Аз ти давам за пример самарянина, за да ти покажа, че ти, 
макар и да се различаваш по живот, си станал ближен на нуж-
даещия се от милост. Така и ти се проявявай като ближен чрез 
състраданието и  бързай да помогнеш по собствено призна-
ние. И така, чрез тази притча ние се учим да бъдем готови на 
милосърдие и да се стремим да бъдем ближни на тези, които 
се нуждаят от нашата помощ. Ще познаем и Божията благост 
в отношението към човека.
Човешката природа вървяла от Йерусалим, тоест от спокой-
ния и мирен живот, защото Йерусалим означава: видение на 
мира. Къде отивала? В  Иерихон, пуст, нисък и  задушен от 
жега, тоест в  живота, пълен със страсти. Погледни: Той не  е 
казал „слязъл”, но „отивал”. Защото човешката природа винаги 
се скланя към земното не веднъж, но постоянно увличайки се 
от страстния живот. И налетя на разбойници, тоест попадна 
на бесове. Който не слиза от висотата на ума, той не попада 
на бесове. Те, след като разсъблекли човека и  снели от него 
дрехата на добродетелта, му нанесли греховни рани. Защото 
те най-напред ни лишават от всеки добър помисъл и от Божия 
покров, а след това ни нанасят греховни рани. Те оставили чо-
вешката природа едва жива, или защото душата е безсмъртна, 
а тялото смъртно, и така половината от човека е подчинена на 
смъртта —  или защото човешката природа не била отхвърле-
на докрай, а се надявала да получи спасение в Христа, и така 
не била съвършено мъртва. Но както чрез престъплението на 
Адам смъртта влязла в света, така чрез оправданието в Христа 
смъртта щяла да бъде разрушена (Рим. 5:16, 17). Под свещеник 
и левит разбирай, моля те, закона и пророците. Защото те ис-
кали да оправдаят човека, но не можели. Не е възможно —  каз-
ва Апостол Павел —  юнча (телешка) и козя кръв да отнема 
грехове (Евр. 10:4). Те се смилили над човека и размисляли как 
да го изцелят, но победени от силата на раните, отново се от-
дръпнали назад. Защото това значи да отмина. Законът дошъл 
и се спрял над лежащия, но след това, нямайки сили да го изле-
кува, отстъпил. Това и означава отминал. —  Погледни: дума-
та случайно има някакъв смисъл. Защото законът наистина е 
даден не по друга причина, но само поради човешката слабост 

(Гал. 3:19), която в началото не можела да приеме Христовото 
тайнство. Затова и се казва, че свещеникът, тоест законът, до-
шъл да излекува човека не с определена цел, а случайно, както 
обикновено казваме за случайността. Но нашият Господ и Бог, 
станал клетва за нас (Гал. 3:13) и наречен самарянин (Йоан. 
8:48), дошъл при нас, извървявайки пътя, тоест предлога за 
пътя и поставяйки си за цел да ни изцели не само мимоходом, 
и ни посетил (между впрочем) не случайно, но живял и бесед-
вал с нас не призрачно. Веднага превързал раните, не допус-
кайки болестта да се усили, но я свързал. Излял елей и вино: 
елеят  е словото на учението, подготвящо за добродетелта 
с обещанието на благата, а виното —  словото на учението, при-
веждащо към добродетелта със страх. И така, когато слушаш 
думите на Господа: Дойдете при Мене всички отрудени и об-
ременени, и Аз ще ви успокоя (Мат. 11:28): това е елей, защото 
показва милост и  успокоение. Такива са и  думите: Дойдете, 
наследете царството, приготвено вам (Мат. 25:34). Но ко-
гато Господ казва: идете в  тъмнината (Мат. 25:41), това  е 
вино, строго учение. Това може да се разбира и иначе. Елеят 
означава живота по човечество, а  виното —  по божество. На 
вино може да се уподоби божеството и в този смисъл, че бо-
жеството само по себе си (без съединение) никой не може да 
понесе, ако не беше в елеят, тоест животът по човечество. Тъй 
като Господ ни е спасил и чрез едното, и чрез другото, тоест 
чрез божеството и  чрез човечеството, затова и  се казва, че 
Той е излял елей и вино. И тези, които биват кръщавани, еже-
дневно се изпепеляват от душевните рани, бидейки помазвани 
с  миро, като веднага се приобщават към църквата и  се при-
частяват с божествената кръв. Господ е качил нашата изранена 
природа на добичето Си, тоест на Своето тяло. Защото ни е 
направил Свои членове и  причастници на Своето тяло: нас 
намиращите се долу. Издигнал ни е на такова достойнство, че 
ние сме едно тяло с Него! —  Странноприемницата е църквата, 
приемаща всички. Законът не приемал всички. Защото е каза-
но: „Амонитец и моавитец не бива да влиза в обществото 
Господне“(Втор. 23:3). А сега у всеки народ оня, който се бои 
от Бога, приятен Му е (Деян. 10:35), ако желае да повярва и да 
стане член на църквата. Защото тя приема всички, и грешни-
ците, и митарите. Забележи точността, с която е казано, че го 
откарал в странноприемницата и се погрижил за него. Преди 
да го откара в нея, той само превързал раните му. Какво озна-
чава това? Това, че когато се съставяла църквата и се откри-
ла странноприемницата, тоест когато вярата се усилила поч-
ти у всички народи, тогава се открили и даровете на Светия 
Дух, и се разпространила Божията благодат. Това ще узнаеш 
от Деяния Апостолски. Образът на съдържателя може да носи 
в  себе си всеки апостол, учител и  пастир. Господ им дал два 
динария, тоест два завета, ветхия и  новия. Защото и  едини-
ят, и другият завет, като изречени от един и същи Бог, имат 
на себе си изображението на един и същи Цар. Тези динарии 
Господ, възнасяйки се на небесата, оставил на апостолите и на 
епископите и учителите от следващите времена. —  Той казал: 
ако похарчиш нещо от себе си, Аз ще ти заплатя. Апостоли-
те, наистина, харчели и своето, трудейки се много и разпрос-
транявайки учението навсякъде. А и учителите от следващите 
времена, изяснявайки ветхия и новия завет, харчели много от 
своето. За това те ще получат награда, когато Господ се върне, 
тоест при Неговото второ пришествие. Тогава всеки от тях ще 
Му каже: Господи! Ти ми даде два динария, ето, с тях спече-
лих други два. И Той ще каже на такъв: хубаво, добри рабе!

Автор: Блаж. Теофилакт Български, архиеп. Охридски, 
“Благовестник, или Тълкувание на Светото Евангелие”, 

Зографски манастир, Св. Гора, Атон, 2006 г.
Източник: www.svetinikolay-sofia.info



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2

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

ПРЕП. НИЛ МИРОТОЧИВИ, АТОНСКИ
12 НОЕМВРИ

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

СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ, ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛСКИ
13 НОЕМВРИ

с  какво  е виновен игуменът пред вас, който ви  е приел като 
свои деца? Ако вие сте злопаметни, с  какво  е виновно брат-
ството пред вас? Ако във вас се е вселило враждебно проти-
воборство, с какво е виновен ближният ви пред вас? Ах, пре-

подобни отци! Ако всеки от вас познаваше 
страстите, с които той се изкушава, никога 
не би обвинил другиго за своята съблазън.
Човек  е така оплетен от страстите, как-
то дървото от бръшлян. Какво ще стане 
с дървото, когато го обвие бръшлян?
Бръшлянът има способност да му въз-
действа и да се изкачва по него, но само то-
гава, когато стеблото го приеме; тогава той 
се издига нагоре; ако дървото не го приеме, 
бръшлянът никога няма да се изкачи (т. е. 
ако самото дърво не му предостави свои-
те клони за изкачване). Ако бръшлянът 
имаше такава власт, че сам да се изкачва 
по дървото, дори и то да не иска да го при-
еме, всички дървета на земята биха изсъх-
нали… Казваме, ако главният отстъпник 
или властител на тъмнината имаше власт 

да завладее ума на човека и да помрачава неговото съзнание, 
против произволението на човека, то човек никога не би мо-
гъл да стане светъл, а винаги би пребивавал в грях и помраче-
ние. Да, наистина, отстъпникът има власт да съблазнява, но 
над кого има власт? Умът на какъв човек може да се помрачи? 
На такъв, който приема съблазните; такъв и бива прострелян 
от лъка на отстъпника, началника на властта на тъмнината.

Автор: Преп. Нил Мироточиви Атонски, „Пророчества за 
последните времена и за пришествието на антихриста. 

Слова за покаянието, осъждането злословието 
и злопаметството”, Славянобългарски манастир 

„Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2010 г.
Източник: www.predanie.bg

и такава силна вяра, че да мога и планини да 
премествам, щом любов нямам —  нищо не 
съм“(1Кор.13:1–2). Видиш ли, какъв е този дар? 
Старайте се да го придобиете: той е нещо пове-
че от възкресение на мъртви —  той несравнимо 
превъзхожда всички останали дарби! Доказател-
ство, че това е така, са думите на Христа, речени 
в беседа към учениците Му: „По това ще позна-
ят всички, че сте Мои ученици, ако любов има-
те помежду си“(Йоан 13:35).
Ето защо човекът, който люби, е по-превъзходен 
и  по-славен от онзи, който възкресява мъртви. 
И  това  е справедливо: защото възкресението  е 
всецяло плод на Божия благодат, а  любовта  е 
плод пак на нея, но и на твоето усърдие! Любо-
вта е свидетелство за християнина, че той е уче-
ник Христов, който се е разпнал за света, който 

няма нищо общо със земното. Без любовта и самото мъчениче-

ЗА САМООПРАВДАНИЕТО, КОГАТО СЪЖДАМЕ

Чрез осъждането на ближните, което днес извършва чо-
век, демонско лукавство помрачава неговата мисъл. Той 
започва мислено да се съблазнява от всичко (т. е. нами-

ра у  всекиго нещо осъдително), а  самия 
себе си оневинява с  особено оправдание 
(не само че оправдава себе си, но за своя 
грях обвинява другите), като всичко при-
писва на съблазънта на другите.
Ах, преподобни отци! Не оправдавайте 
себе си чрез човека (не обвинявайте дру-
го лице за своя грях) и не се оправдавайте 
чрез съблазънта. Нито хората са винов-
ни пред вас, нито съблазните са причина 
за греховете, но вие сами сте дали място 
в себе си на своята страст и поради това 
обвинявате хората, че ви съблазняват… 
Вие давате в  себе си място на вашата 
страстна завист, тя ви съблазнява и вие по 
своя воля се съблазнявате; с какво са ви-
новни хората пред вас? Вие сте дали място 
на вашия страстен гняв, сърдите се, ста-
вате свирепи като безсловесните; с какво е виновна пред вас 
съблазънта? Вие сами сте дали в себе си място на враждебната 
страст, и сте започнали да враждувате против другия; с какво 
онзи човек е виновен пред вас? Вие сте дали в себе си място 
на вашето страстно непокорство и ставате непокорни по ваша 
воля; с какво съблазните са виновни пред вас? С волята си сте 
дали в себе си място на страстите, те ви водят както желаят, 
вие сте станали едно с тях; с какво са виновни другите за това?
Ако ти си сребролюбец, с какво е виновен игуменът за това? 
Ако ти си непокорен, с какво е виновен икономът за това? Ако 
вие сте убежище на злото и скривате своите помисли, с как-
во е виновен духовникът пред вас? Ако вие сте неблагодарни, 

ЛЮБОВТА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДАР ОТ БОГА

Можеш да имаш дар несравнимо по-голям 
от дара да възкресяваш мъртви, да даваш 
зрение на слепите и  да вършиш всичко, 

което са правили Апостолите. Кой  е този дар? 
Любовта!
Повярвайте ми, това не са мои думи, а слова на 
Христа, Който ви проповядва чрез Павла: „По-
казвайте ревност за по-добри дарби и аз ще ви 
покажа път още по-превъзходен“(I Кор.12:13). 
Какво значи: „още по-превъзходен“? Мисълта 
на Павла е следната: коринтяните тогава се пре-
възнасяли с дарованията си и, притежавайки дар 
на езици, който е най-малкият от всички дарове, 
гордеели се пред другите; за това и  Апостолът 
им пише вразумително: „Да говоря всички ези-
ци човешки и дори ангелски, щом любов нямам, 
ще бъда мед що звънти, или кимвал, що звека; да имам дори 



Енорийският лист се издава с благословията на 
предстоятеля на храма—иконом Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

10 НОЕМВРИ  
† 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Св. апли Ераст, Олипм и Родион.  
Преп. Арсений Кападокийски. Гл. 4, утр. ев. 10, 
ап. Гал. 2:16–20 (с. 211), лит. ев. Лк 10:25–37

11 НОЕМВРИ  
❈ Св. мчци Мина, Виктор и Викентий.  
Св. мчца Стефанида.  
Преп. Теодор Студит Изповедник (Тип. с. 114) 

12 НОЕМВРИ  
Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски.  
Преп. Нил Постник.  
Преп. Нил Мироточиви, Атонски. Св. пророк Ахия

13 НОЕМВРИ  
❈ Св. Йоан Златоуст, архиеп. Константинополски  
(Тип. с. 116) 

14 НОЕМВРИ  
❈ Св. ап. Филип.  
Св. благоверни цар Управда-Юстиниан  
(Тип. с. 118) (Рождественски заговезни)

15 НОЕМВРИ  
Св. мчци Гурий, Самон и Авив  
(Начало на Рождественския пост)

16 НОЕМВРИ  
❈ Свети апостол и евангелист Матей  
(Тип. с. 120)

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

Млад студент тръгнал на раз-
ходка със своя преподавател. 
Докато се разхождали и  разго-

варяли, на отсрещната страна на пътя 
видял един чифт стари обувки, които 
по всичко изглежда принадлежали на 
някой беден селянин, който работел 
на нивата си в близост до пътя и вече 
привършвал своята работа.
Студентът казал на професора: „Хайде 

да се пошегуваме с този селянин. Да скрием обувките му и тай-
но да наблюдаваме какво ще направи.“ Професорът му отгово-
рил: „Момче, никога не се шегувам за сметка на чуждата беда 
и  нещастие. Но тъй като си богат, можеш да си доставиш 
голямо удоволствие от следното —  постави по една златна 
монета във всяка обувка, а след това ще се скрием в храстите 
и ще наблюдаваме неговата реакция.“ Студентът направил така 
и двамата се скрили зад един храст наблизо. Селянинът завър-
шил работата си и скоро дошъл от полето до мястото, където 
оставил обувките си и своето палто.
Докато се обувал, усетил, че има нещо в обувката. Отначало по-
мислил, че е камъче, но скоро разбрал, че това е златна монета. 
Бил изумен, че вижда златна монета, огледал се наоколо и след 
това стоял замислен известно време. Отново се огледал наоко-
ло, но не видял никого. Сложил монетата в джоба си и тръгнал 
да обува и другата обувка, но с голяма изненада и в нея открил 
златна монета.
Изведнъж се разчувствал и той паднал на колене, вдигнал гла-
вата си към небето и започнал да казва молитва в знак на бла-
годарност.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

БЛАГОСЛОВЕН Е ТОЗИ, КОЙТО ДАВА…
ПРИТЧА

В своята молитва той споменал за тежко болната си жена, за деца-
та, които нямат нищо за ядене, а сега благодарение на невидимата 
ръка, която му изпратила монетите, най‐сетне ще бъдат спасени.
Студентът стоял дълбоко трогнат, с просълзени очи. Професорът 
го попитал: „Ако се беше пошегувал с него така, както смяташе, 
щеше ли да бъдеш по-щастлив, отколкото си сега?“
Младият мъж отговорил: „Професоре, дадохте ми урок, който 
никога няма да забравя! Сега наистина разбирам думите, които 
по‐рано не ги разбирах:
Благословен е този, който дава, повече, отколкото този, кой-
то получава! Затова, когато можеш да направиш добро, по-
бързай, и няма да съжаляваш за това. Само следвай съвестта 
си и пътя на истинските ценности.“

ство не би принесло никаква полза. Обърни внимание на след-
ното, за да се убедиш в това: блаженият Павел в две отношения 
достигнал висотата на добродетелите или, по-право, в  три —  
в чудеса, в мъдрост, в живот, но без любовта, казва той, всичко 
това е нищо! Нека се постараем да придобием този дар —  нека 
започнем да се обичаме един другиго: тогава никой няма да чув-
ства нужда от нищо; тогава всичко в живота ще бъде леко; тога-
ва всичко ще свършва с успех. Ще кажете: ние и сега се обичаме, 
ние имаме много приятели. Обичате се, обаче, не за Бога, а за 

сами себе си! Който обича в името на Бога, той има не такава 
подбуда към любовта: той е разположен към всички като към 
свои братя —  верните обича като братя, а езичниците, иудеите 
и еретиците жали като свои братя по природа, но, като не добри 
и безполезни, той се съкрушава и ги оплаква.
Нека бъдем искрени ученици на Христа: да носим достойно 
името Му; да любим един другиго в дела —  да станем жертвени-
ци на любовта!
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