
И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, 
ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; 
а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз 
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ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен.

(Мт 10:32–33)
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† ПЪРВА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА —  
НА ВСИЧКИ СВЕТИИ

Първата неделя след Петдесетница е посветена на всички 
светии. Отците на Църквата са установили този празник 
по три причини.

Първо —  да ни посочат плодовете, с които слизането на Све-
тия Дух изпълни и  оплоди нетленната действителност, ду-
ховния свят.
Второ —  да ни напомнят, че има много герои на вярата, кои-
то със съвършен живот и с жертвена изповед са служили на 
Бога и са овенчани от Него с „венеца на славата“, но са оста-
нали безименни и неизвестни за света.
И трето —  да се съберат всички светии в  един ден, за да се 
знае, че те са живели и просияли със силата на Единия Спа-
сител Иисус Христос, че са се подвизавали на едно и  също 
поприще на добродетелта, че всички са от Едната, Света, Съ-
борна и Апостолска Христова Църква и че пребъдват в едно 
Небесно Царство на Отца и Сина, и Светия Дух —  в Царство-
то на благодатта. „Яви се Божията благодат, спасителна за 
всички човеци“, казва св. апостол Павел.
Днес празнуваме всички светии, които със силата на Светия 
Дух вършеха и  вършат чудеса, разпространяваха Евангели-
ето на Спасението и  с  живота си доказаха, че Божият про-
мисъл и  всемогъщество действат винаги и  че във всички 
времена и при всички обстоятелства възсияват нови и нови 
светци и светици, съсъди на Божията благодат и молитвени 
застъпници за нас пред престола на Всевишния.
Църквата Христова е създадена от Божия Син —  Иисус Хрис-
тос, осветена е от Светия Дух, изстрадана е и утвърдена от 
апостолите и от светиите. Тя стои здраво и твърдо през веко-
вете, защото в нейните основи са вградени мъченичеството, 
подвигът и кръвта на хиляди и хиляди Христови последова-
тели.
Спасителят иска от нас да не пазим само за себе си своята 
вяра, а да я изповядваме, за да се осъществи Евангелието на 
практика като универсално Богооткровено учение за всички 
народи през всички времена. Най-висока стойност има изпо-
вядването и признаването името Христово пред неверници, 
богохулници и богоборци. Христос възвести учението Си не 

за ангели и за съвършени същества, а  за грешната човешка 
природа. Христос познава и  силата на греха. Затова ни учи 
как да живеем —  с вяра в Него, с изповед на името Му пред 
човеците и смирено спазване на Неговата свята воля.
Защото, които са първи по преценката на света, според Бо-
жията отсъда може да се окажат последни, а  които наглед 
и по преценката на хората са последни, според Божия праве-
ден съд ще бъдат първи.

Автор: Николай Хаджиев, Църковен вестник, бр. 12, 1998 г.
Източник: www.pravoslavieto.com
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ТРОПАР, ГЛАС 4

В плът ангелът, основание на пророците,
вторият предтеча на Христово 
пришествие, славният Илия,
свише изпратил на Елисея благодат да 
изгонва недъзи и прокажени да очиства,
затова и на почитащите го дава изцеление.

КОНДАК, ГЛАС 8

Пророк Божи си се явил, приел двойна благодат,
наистина подобаваща на теб, Елисее блажени,
защото си бил съжител на Илия;
с него моли се на Христа Бога 
непрестанно за всички нас.

“Илия биде скрит във вихрушка, —  
и Елисей се изпълни с неговия дух
и в своите дни пред княз не трепереше, 
и никой го не надмина;
нищо го не надделя, и след неговата 
смърт тялото му пророчествуваше.
И приживе вършеше той чудеса, и след смъртта 
делата му бяха чудни“ (Сир. 48:15).

ЖИТИЕ НА СВ. ПРОРОК ЕЛИСЕЙ

Св. пророк Елисей живял около 900 г. преди 
Христа. Той бил приемник в  пророческото 
служение на свети Илия. Когато Бог се явил на 

Илия на планината Хорив и му поръчал да помаже 
вместо себе си пророк, това определение свише се 
паднало на Сафатовия син Елисей. “Намери Илия 
Сафатовия син Елисея, когато ореше. Дванадесет 
рала волове имаше той и сам беше при дванадесе-
тото. Минавайки край него, Илия хвърли кожуха 
си върху него. И Елисей остави воловете си и се за-
тече след Илия и каза: “Позволи ми да целуна баща 
си и майка си, и ще тръгна след теб”! Той му отгово-
ри: “Иди и върни се”! Той се върна от него, взе рало 
волове, закла ги и като запали ралото на воловете 
опече месото им и го раздаде на людете и те ядоха. 
А сам той стана и тръгна след Илия и почна да му 
служи” (3 Цар.19:19–21).
Виждайки усърдието на своя ученик, св. пророк 
Илия, преди да си замине от тоя свят, му казал: “Ис-
кай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда 
взет от тебе!” —  “Духът, който е в тебе, да бъде 
двойно върху мене!” —  отговорил му Елисей, който 
желаел най-вече от всичко възможност да извърш-
ва свето служение с чудодействена сила за по-на-
татъшен успех. — “Мъчно нещо искаш” —  казал му 
Илия, но изпълнил молбата на своя приемник. От-
тогава Елисей ревностно се предал на пророческо 

служение, като утвърждавал във вярата израил-
ския народ и свидетелствал за пребъдващия в Него 
Бог чрез многобройни чудеса. “И в своите дни пред 
княз не трепереше, и никой го не надмина; нищо го 
не надделя, и след смъртта делата му бяха чудни” 
(Сир. 48:13–15).
Народът виждал в Елисей Божий пратеник, нази-
давал се от неговото слово и, макар да не дошъл до 
пълно покаяние, все пак отчасти се отклонявал от 
служението на езическите богове, към които били 
привлечени мнозина израилтяни чрез своите не-
честиви царе.
Свети пророк Елисей извършил много чудеса.
Жителите на Йерихон се оплаквали на Елисей, 
че водата им  е лоша и  затова земята  е безплодна. 
Светият пророк веднага им помогнал с чудотвор-
ството си —  водата станала здрава и нямало повече 
безплодие. Във време на война цялата войска изне-
могвала от жажда. По молитвата на пророка, всич-
ки ями и изсъхнали потоци внезапно се напълни-
ли с вода. На една бедна жена умрял мъжът, като 
оставил много дългове. Заемодавецът се заканял да 
ѝ вземе двата сина за свои роби, ако тя не му се из-
дължи. Вдовицата разказала на Елисей своята тъга. 
“Нямаш ли нищо в  къщи”? —  попитал я  проро-
кът. — “Нищо нямам, отговорила вдовицата, освен 
един съд с маслиново масло”. “Иди си, поискай празни 
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мен опит от почти две хиляди години, опит на много стотици 
и хиляди свети мъже и жени. Каква по-богата съкровищница 
на мъдрост! Какво по-невиждано изобилие от доказателства 
за всяка истина в  Свещеното Писание! И  всичкото това съ-
кровище, всичката тази мъдрост, всичките тези доказателства, 
всичкият този опит протестантите са отхвърлили! О, неизра-
зимо безумие! О, просешка сиромашия!

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски, 
Из „Охридски пролог”

Едни монаси попитали Паисий 
Велики: „Кажи ни, отче, слово 
за спасение и как трябва да жи-

веем по Бога?“. 
Старецът им отговорил: „Вървете, 
изпълнявайте Божиите заповеди 
и  пазете Преданието на Отците“. 
Преданието на Отците  е опитът на 
светиите в  духовната област, огро-

съдове от всички твои съседи —  казал ѝ пророкът. —  и наливай 
масло във всички тия съдове, докато се напълнят”! Жената из-
пълнила повелята на пророка; маслиновото масло се оказало тъй 
много, че тя когато го продала, не само изплатила всички дълго-
ве, но ѝ останали средства, с които издържала семейството си.
В Сирийската страна живял един храбър военачалник, на име 
Нееман. Той заболял от проказа и никакви лекари не могли да 
го излекуват. При жената на Нееман прислужвала една малка из-
раилтянка, взета в плен във време на войната. Жалейки за Нее-
ман, тя казала на господарката си: “Да отидеше моят господар 
при пророка, който е в Самария, навярно би се излекувал”. Жената 
на Нееман съобщила на мъжа си думите на малката израилтянка 
и Нееман взел от царя позволение да отиде в Самария. Царят му 
дал писмо до израилския цар. Нееман взел със себе си злато, сре-
бро и богати дрехи за дар на този, който го изцери и се отправил 
за Израилската земя. Като пристигнал, той дал на царя писмото 
от сирийския цар, който пишел: “Пращам ти Неемане, моя слуга, 
за да го очистиш от проказата”. Наскърбил се израилският цар, 
когато прочел това писмо. “Нима аз съм Бог, да умъртвявам и съ-
живявам!” —  извикал той. — “Сирийският цар търси повод, за да 
ми обяви война”.
Елисей узнал за скръбта на царя и  пратил да му кажат: “Защо 
скърбиш? Нека дойде при мене Нееман и ще узнае, че има Божий 
пророк у Израиля”. Нееман с многобройната си прислуга добли-
жил до къщата на Елисей. Пророкът пратил при него слугата си 
да му каже: “Иди, окъпи се седем пъти във водите на Йордан и ще 
се излекуваш!” Гордият пълководец се разсърдил. Той се обидил, 
загдето пророкът сам не излязъл при него. “Аз мислех —  казал 
той, —  че пророкът ще излезе и ще призове над мене името на своя 
Бог и ще си тури ръката на мене, а той ме праща на Йордан. 
Нима нашите реки близо до Дамаск не са по-добри от Йордан 
и от всички израилски води?” С тия думи той си бил тръгнал вече 
назад. Но слугите му го убедили да изпълни съвета на пророка 
и Нееман, като се потопил седем пъти във водите на Йордан, се 
очистил съвършено от проказата.

Тогава той с благодарност се върнал при Елисей и, като му пред-
ложил богатите си дарове —  злато, сребро и скъпи дрехи, му ка-
зал: “Сега познах, че няма Бог, освен Тоя, Комуто се покланят 
у Израиля! Прочее, приеми даровете, които ти донесе твоя раб!” 
Но Елисей се отказал от даровете и Нееман си заминал обратно, 
като дал обещание да не се покланя повече на идолите и да се 
моли на Бога Всевишни.
Веднъж, когато израилтяните воювали със сирийците, донесли 
на сирийския цар, че пророк Елисей съобщава на враговете му за 
всички негови планове и с това вреди на успеха на неговото дело. 
Сирийският цар, разгневен, заповядал на войската си нощно вре-
ме да обкръжи града, в който пророкът се намирал, за да го взе-
ме в плен. На разсъмване един от слугите на Елисей, като видял 
множество неприятелска войска около града, уплашил се и казал 
на своя господар: “Какво ще правим?” —  “Не бой се! —  отговорил 
му Елисей. —  Защото ония, които са с нас, са повече от ония, кои-
то са с тях!” И Елисей започнал да се моли: “Господи, отвори му 
очите да види!” И веднага слугата видял, че цялата планина е по-
крита с конници и ездачи. Той разбрал, че пророкът е охраняван 
от непобедими небесни сили. По волята Божия враговете дошли 
в смущение и, като били поразени със слепота, паднали в ръцете 
на израилския цар. Царят искал да избие пленниците, но Елисей 
му казал: “Не твоето оръжие ги плени!” —  и склонил царя към 
милосърдие. Царят го послушал и пуснал пленниците на свобо-
да.
Много други чудеса извършил св. пророк Елисей и предсказал 
бъдещето. Пророчествата му са описани подробно в  Библията 
(Четвърта книга Царства). Той умрял в  дълбока старост, при 
цар Иоас, комуто предсказал победа над сирийци. Веднъж вой-
ници погребвали мъртвец близо до гробницата на Елисей. При 
неочаквано нападение на неприятелите те хвърлили мъртвото 
тяло в гробницата на пророка. Умрелият, като се допрял до кос-
тите на светия пророк, веднага възкръснал.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 
1991 година, под редакцията на Партений, епископ 
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БЕСЕДА ЗА СМИРЕНИЕТО КАТО ПРЕДВЕСТНИК НА СЛАВАТА
Господ различава човешката слава от божествената слава. А за 
Себе Си Той казал: От човеци слава не приемам (Иоан 5:41). 
Който търси слава от хората, той върви по пътя на гордостта, 
а който търси слава от Бога, той върви по пътя на смирението. 
Никой без смирение не е прославен от Бога. Божиите светии 
са били най-смирените Божии слуги. С превелико смирение се 
отличавала и Пресвета Богородица. Своето превелико смире-
ние Тя отдавала на избраничество Си за Богоматер: Задето Той 

Пред славата върви смирение (Пртч. Сол. 75:33).

Думата тук  е за истинската слава, а  не за измамната; за 
вечната слава, а  не за умиращата. Славата, която  е от 
хората, ще умре, а славата, която е от Бога, е слава неу-

вяхваща. Който е прославен от хората, не е прославен, а кого-
то Бог прослави, той е прославен. Един от другиго приемате 
слава, а славата, която е от Единаго Бога, не търсите? (Иоан 
5:44) —  казал Господ на еврейските книжници. Виждате, че 
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† 1 Неделя след Петдесетница —   
на Всички светии.  
Св. прор. Елисей. Св. Методий, патр. Цариградски.  
Гл. 8, утр. ев. 1, ап. Евр. 11:33–12:2 (с. 70), лит. 
ев. Мт 10:32–33 (Петрови заговезни)  
(Тип. с. 479) 

15 юНИ  
Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски.  
Св. Ефрем, патр. Сръбски, българин  
(Начало на Петровия пост)

16 юНИ  
Св. Тихон чудотворец, еп. Аматунтски.  
Пренасяне мощите на св. Теофан Затворник

17 юНИ  
Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил.  
Св. мчк Манасий Габровски

18 юНИ  
Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул

19 юНИ  
❈ Св. ап. Иуда брат Господен.  
Преп. Паисий Велики. Преп. Паисий Хилендарски.  
Св. мчк Зосима Созополски

20 юНИ  
❈ Преп. Наум Охридски. Св. свщмчк Методий,  
епископ Патарски.  
Св. Калист, патр. Константинополски  
(Тип. с. 335, т. 1)
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Живели двама братя-брегове и сестра-река. Единият бряг 
бил висок, обрасъл с високи дървета, затова се смяташе 
за богат. А другият бил нисък и песъчлив —  беден.

Веднъж бедният брат помолил богатия да му даде малко дърва 
да се сгрее. Но не би! Възмутил се:
– Ако всеки път ти давам дърва, току виж нищо няма да ми 
остане и ще стана бедняк като тебе!
Небето чуло това и  се навъсило. Блеснала мълния, ударила 
големия дъб на високия бряг. Гората се запалила. Забушувал 

страшен пожар. При-
молил се високият 
бряг:
– Сестрице река! Бра-
тко бряг! Помогнете! 
Спасете ме! Без вода 
и пясък ще загина!
Без да се замислят ре-
ката и  бедният бряг 
се хвърлили да пома-
гат на брат си. Така 
се стараели, че река-
та останала без вода, 
а  бедният бряг —  без 
пясък, но пожара из-
гасили. Но това не 
зарадвало богатия 
брат —  пред него ле-
жала голяма пуста 

земя, нямало ги брата и сестрата…
Минало време. Дъждовете и  трудолюбивите ручеи запъл-
нили низината с  вода. Образувало се езеро, което хората 

нарекли „свято“. И  как да го нарекат иначе, след като се  е 
жертвало заради любовта? А когато някой оставал да пре-
нощува на ниския бряг, високият бряг въздишал виновно 
и щедро давал дърва за огрев за цялата нощ. А нощите по 
тези места са много дълги.

Автор: Монах Варнава (Евгений Санин). 
Из „Малки притчи за деца и възрастни”

Превод: Храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СВЯТОТО ЕЗЕРО
ПРИТЧА

милостно погледна унизеността на рабинята Си. Но Най-сми-
реният от всички най-смирени е бил Сам Подвигоположни-
кът —  Господ наш Иисус Христос. През земния Му живот сми-
рението винаги вървяло пред славата. И нашият живот, братя, 
ако желаем истинска слава, трябва да бъде такъв. Защото, ако 
смирението не предшества славата, славата никога няма да 

дойде.
О, Господи Иисусе, пример и  учител на смирението, един-
ствена наша славо и  Прославителю на всички смирени 
и  кротки, вдъхнови ни с  Твоето неизказано смирение. На 
Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски, 
Из „Охридски пролог”


