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† ДЕВЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

В онова време Иисус накара учениците Си да влязат 
в кораба и да минат преди Него насреща, докле 
Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той 

се качи на планината, за да се помоли насаме; и ве-
черта остана там самичък. А корабът беше вече сред 
морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше 
противен. И на четвърта стража през нощта отиде Ии-
сус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като 
Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: 
това е привидение; и от страх извикаха. Но Иисус вед-
нага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз съм, не бойте 
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„Дерзайте! Аз съм, не бойте се!“ (Мат. 14:27)

Възлюбени в Господа братя и сестри,
В днешното литургийно св. Евангелие вие чухте, че Господ 
Иисус Христос каза тези думи на учениците Си, които били 

смутени и много изплашени, поради настъпилата буря в Гали-
лейското море. След като извършил чудо като нахранил 5000 
души с 5 хляба и 2 риби, Спасителят наредил на учениците Си 
да влязат в кораба и 
да минат преди Него 
на отсрещния бряг 
на морето. Нощта 
настъпила. Когато 
корабът с ученици-
те бил вече по сре-
дата на езерото или 
морето, се появил 
силен вятър. Голе-
ми вълни започнали 
да блъскат кораба и 
да го носят на раз-
ни страни. Бурята 
продължила дълго 
време. Вече било 
четвърта стража 
през нощта т.е. меж-
ду трети и шести 
час сутринта. В тази 
критична ситуация 
учениците съгле-
дали някой да ходи 
в морето като по сухо. Те помислили, че това е привидение и 
от страх извикали, но Иисус веднага им казал: „Дерзайте! Аз 
съм, не бойте се!“ Апостол Петър искал напълно да се увери 
и затова помолил Спасителя: „Господи, ако си Ти, позволи ми 
да дойда при Тебе по водата.“ – „Дойди“ – казал Христос и 
Петър тръгнал по водата. Но, като видял силния вятър, упла-
шил се и като започнал да потъва извикал: „Господи, избави 

ме!“. Господ протегнал ръка, хванал го и му казал: „Маловере-
цо, защо се усъмни?“. Щом влезли в кораба вятърът утихнал. А 
онези, които били там се поклонили на Иисуса Христа и каза-
ли: „Наистина си Божий Син!“. Корабът пристигнал на брега, 
към който плавали.
Тази евангелска случка ни напомня за морето на живота. Това 
море често пъти се вълнува. Не са редки „бурите“ в семейния 

живот, които по 
някога завършват 
с разбиване на до-
машното огнище. 
Не липсват „бури“ и 
в обществения жи-
вот. Често заговарят 
низки инстинкти. 
Разпалват се ежби 
и борби. Вълнува 
се общественото 
море. И резултатите 
са известни: кръв, 
сълзи, беди!... Как 
често злото се нади-
га в грамадни бесни 
вълни и грози да за-
лее света, да погуби 
всичко добро и пре-
красно!... Но не бива 
да забравяме, че чо-
векът не е сам! Той 
има сигурна опора и 

надежда!
Ние сме от Бога. За нас е дошъл Спасителят Иисус Христос. 
Той ни е изкупил с кръвта Си. Направил ни е чада Божии. Дал 
ни е всички средства за борба със злото. Посочил ни е пътя 
за постигане на добър, справедлив, благоденствен живот на 
Земята и ни е обещал, че ще бъде с нас през всички дни до 
свършека на света. Ако живеем с Христа, можем да бъдем спо-

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

ПРОПОВЕД ЗА ДЕВЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

се! Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позво-
ли ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: дойди. 
И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за 
да иде при Иисуса; но, като видя силния вятър, уплаши 
се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме! 
Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: мало-
верецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вя-
търът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха 
се, поклониха Му се и казаха: наистина си Божий Син! И 
като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска.

 (Мт 14:22-34)
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койни и сред най-неспокойния живот, понеже знаем, че с нас 
е Този, Който винаги ни подава спасителна десница, за да ни 
изведе и от най-големите неволи и затруднения.
Братя и сестри,
Да бъдем винаги в общение с Христа Иисуса. Да живеем по 
Неговото учение, по Неговите заповеди и наставления, в Не-
говата света Църква! Тогава сред всички беди и опасности по-
стоянно ще чуваме утешителния ободряващ и спасяващ глас: 
„Дерзайте! Аз съм, не бойте се!“ И още: „Аз съм с вас през 

всички дни до свършека на света!“ (Мат. 28:20).
Никога не бива да проявяваме маловерие, каквото проявил 
апостол Петър, за което и получил от Спасителя укора: „Ма-
ловерецо, защо се усъмни?“. Нека винаги имаме в себе си хрис-
тиянския оптимизъм като казваме: „Господи на силите, с нас 
бъди! Понеже нямаме друг, освен Тебе, помощник в скърбите. 
Господи на силите, помилуй ни!“. 
Амин! 

Източник: www.sveta-nedelia.org
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УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ

В рождестве девство сохранила еси,
во успении мира 

не оставила еси, Богородице, 
преставилася еси к животу, 

Мати сущи Живота, 
и молитвами Твоими избавляеши 

от смерти души наша.

При раждането си  
съхранила девството, 
при успението не си оставила света, Богородице. 
Преминала си към Живота,  
Майко на истинския Живот, 
и с твоите молитви избавяш от 
смърт нашите души.

Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще 
Му нарекат името Емануил (Исаия 7: 14).

Това славно пророчество за раждането на Господа от Деви-
ца е изречено от боговидеца Исаия във време на отчаяние, 
в което се намирал Иерусалим. Безчислените сирийски и 

Ефремови войски били обкръжили града чак до градските стени. 
Цар Ахаз, без войска и оръжие, и иерусалимци били в смъртен 
страх. И разтрепери се сърцето на Ахаза и сърцето на народа 
му, както се от вятър люлеят дървета в гора. В този час на 
крайно царско отчаяние Исаия застанал пред царя и по Божия 
заповед му казал: Не бой се и да не отпада сърцето ти. След 
това Исаия пророкувал, че неприятелите няма да превземат 
Иерусалим. И като видял, че царят не му вярва, му казал да иска 
личба – било в небето, било на земята, ала невярващият цар не 
пожелал да поиска, а продължил да се съмнява. Тогава пророкът 
казал, че Бог ще им даде личба, па макар и да не искат. Тази личба 
била за далечни идещи времена и се отнасяла за спасението на 
целия човешки род. Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и 
ще Му нарекат името Емануил. Защо пророкът не дал веднага 
някаква личба, та царят да повярвал? Затуй, защото това проро-
чество за спасението на Иерусалим в час, в който царят мислел, че 

всичко е загубено, било достатъчно, за да се яви и силата Божия, 
и неверието на царя. А защо пророкът точно в този час и при та-
кива обстоятелства изрекъл пророчество за раждането на Спа-
сителя? Затуй, защото човешкият род,  преди идването на Спа-
сителя, ще бъде в също такова отчаяние, притеснен и обкръжен 
от демонските сили, както Иерусалим в този миг. Дали пророкът 
е казал изрично „Девицата“, а не „жена“? Определено е казал 
„Девицата“. Защото, ако става дума за жена, какво чудо и каква 
личба ще е това? Не се ли раждат всички хора от жени? Цялата те-
жест е върху думата „Девицата“. Тъй всевиждащият Бог умее да 
свързва близкото с далечното и да изпълнява едно пророчество 
в днешния ден, и да потвърждава друго пророчество в бъдещето. 
Емануил – с нас е Бог – тогава, като невидим Бог, спасил Иеруса-
лим. Емануил – с нас е Бог – по-късно, ще спаси човешкия род 
при подобна опасност, вече като въплътен Бог, като Богочовек, 
роден от Пречиста Девица и Светия Дух.
О, Господи, Който си дал на пророците сила да виждат истината, 
идваща отдалеч, дай и нам сила да приемем тази истина, която 
вече е дошла. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин. 

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски
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УГОДНИ НА БОГА

Защото Младенец ни се роди – Син ни се 
даде; властта е на раменете Му и ще Му 
дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец 
на вечността, Княз на мира (Исаия 9: 6).

Към кой смъртен човек в цялата човешка история могат да се 
отнесат всички тези определения, цялата тази власт, цялата 
тази слава? Към никого. Затова св. Златоуст казва: „Това не 

може да се разбира за който и да е друг човек, а се отнася само 
за Христа“. Пророкът тук ясно изобразява двете естества в Спа-
сителя на света – човешкото и божественото.  Младенец ни се 
роди – това означава чисто човешкото естество. Син ни се даде 
–  това е съединението на двете естества в една личност –  Син 
Божи и Сина на Девицата в една личност на въплътения Господ. 
Останалите определения пък означават божественото естест-
во на Господ Иисус. Властта е на раменете Му – т.е. властта 
е Негова. Негова собственост, а не заета. Чуден Съвет – не е ли 
това Светата Троица? Ангел или Пратеник и Вестител на този 
Троичен Съвет е Син Божий, предвечното Слово. Чуден Съвет-

За да върви човек към светостта, не е задължително да отиде 
в манастир, напускайки света. И в света е лесно да угоди на 
Бога и с живота си да бъде осветен. Спазването на Божиите 

заповеди, гостоприемството, милосърдието, смиреномъдрието, 
незлословието и отдалечаването от светския дух стават причина 
за спасение и също така за придобиване на святост.
Светият писател на Лествицата Йоан Синаит, в първото слово 
„За отричането и отделянето от суетния живот“ в 38 стих каз-
ва следното:
„Някои хора, които живеят в света нерадиво ме питаха: Как 
ние живеейки с жени и заплитайки се в светски грижи можем 
да подражаваме на монашеския живот? Отговорих им: Всич-
ко добро каквото  можете да вършите, вършете. Никого не 
осъждайте. Не ощетявайте. Никого не лъжете. Пред никого 
не се гордейте. Никого не мразете. Посещавайте църковните 
служби. Бъдете милосърдни към бедните. Никого не съблазня-
вайте. Не се докосвайте до чуждо легло: бъдете доволни от ва-
шите жени. Ако постъпвате така, няма да бъдете далеч от 
Царството небесно.“
Разбира се, светителят казва и в други слова по-долу, че светските 
хора, живеейки в света, също ще спечелят Царството на Бога. В 
четвъртото слово говори за послушанието, в петото за покаяние-
то и т.н. Две случки, взети от подвижническите текстове са много 
поучителни за всички онези, които желаят единение с Бога.
Двама монаси молели Бога да ги извести до кое духовно стъпало 
са достигнали. И дошъл глас от небето, който им казал:
- В еди кое си село има един светски човек на име Евхаристос, а 
жена му се казва Мария. Вие не сте достигнали до височината на 
тяхната святост.
Станали двамата старци и отишли в това село. Попитали къде е 
къщата му и лесно го намерили. Срещнали първо жената и я по-
питали: „Къде е мъжът ти?“, а тя отговорила:
„Овчарин е и пасе нашите овце.“ Вечерта дошъл Евхаристос с не-
говите овце. И виждайки старците, заповядал на жена си да сгот-
ви храна. След това донесъл вода, за да им измие краката.
Тогава старците казали: „Няма да седнем на трапезата, ако пър-
во не ни кажеш за вашия духовен труд.“
Тогава Евхаристос със смирение им казал: „Аз съм прост овчар, а 

ник – защото всичко е чудо, всичко е изненадващо, всичко е ново, 
всичко, което от Него и чрез Него излиза за човешкия род. Бог 
крепък – какво биха казали за това Арий и неговите съвремен-
ни последователи, които отричат божествеността на Господ Ии-
сус? Княз на мира – защото от Него е трайният мир, а без Него 
– война, външна и вътрешна. Отец на вечността – както Той е 
Господар на миналото, така е и на бъдещето. Но Той още е и Отец 
на Църквата, Творец на новия свят, Осиновител в Царството Бо-
жие. Това дивно и точно е видял самият Исаия, син Амосов, 700 
години преди то да се яви на цялата вселена.
О, Господи Иисусе, Ти си най-славното предсказание на проро-
ците и най-славното откровение за вярващите. Отключи ума 
ни, та в него да засияе чудната слава на Твоето величие; отклю-
чи сърцето ни, та да се изпълни с Твоята животворяща Любов. 
На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски
Източник: www.misioner.com

това е жена ми. Какво повече искате да знаете?“
Тогава старците казали: „Бог ни прати при тебе.“
Когато чул мъжът тези думи се уплашил и им казал: „Тези овце ги 
наследихме от нашите родители. Приходите от нашето стадо 
разделяме на три части. Първата част даваме на бедните, вто-
рата част я използваме за гостоприемство на братята, а тре-
тата част запазваме за наши нужди. С жена ми живеем като 
брат и сестра. Вечер се молим на Бога и Го молим да ни прости 
греховете ни. Това, което ви казвам, не знае никой освен вас.“
Старците като чули това си тръгнали учудени и славели Бога.
Веднъж, докато великият Макарий се молел в килията си, чул 
глас от небето, който казвал:
„Макарий, все още не си достигнал духовният растеж на двете 
жени от еди кой си град.“
Старецът станал сутринта, и като взел в ръце палмовата си тояга, 
започнал да върви, за да стигне до този град, който му бил посо-
чен. Щом стигнал в града, отишъл в къщата, където били двете 
жени и почукал на вратата. Показала се една от жените, отворила 
вратата и с голяма радост приела стареца. И като седнал дошла и 
другата жена. Старецът я помолил да седне. Обръщайки се към 
двете жени им казал: „Заради вас пътувах от пустинята и се из-
морих толкова много; кажете ми с какво се занимавате?“
Те му отговорили:
„Повярвайте ни, отче, че никоя от нас досега никога не е обръ-
щала гръб в леглото на мъжа си. За какви духовни занимания ни 
питаш?“
Старецът ги помолил да му разкажат за техния духовен живот. И 
те му казали:
„Ние сме си чужди, но се омъжихме за двама родни братя. Пет-
надесет години живеем заедно и нито веднъж не сме се скарали. 
Срамна дума не сме си казали никога една на друга, но живеем 
в любов, мир и единомислие през всичките тези години. Ми-
слехме да се откажем от нашите мъже и да заминем да живеем 
в някой манастир. Ние молихме мъжете ни да ни позволят да 
постигнем желаната ни цел, но се оказа невъзможно. Щом не 
успяхме да ги убедим в това, се договорихме между нас и Бог до 
смъртта ни да не казваме обидна дума.“
Щом чул тези неща великият и Божи мъж, с възхищение казал:
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9 АВГУСТ  
† 9 Неделя след Петдесетница. Св. ап. Матия.  
Гл. 8, утр. ев. 9, ап. Деян. 1:12-17 (с. 534),  
лит. ев. Мт 14:22-34 (Тип. с. 394)

10 АВГУСТ  
Св. мчк и архидякон Лаврентий 
(Вечерта - Вечерня с Молебен канон на 
Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

11 АВГУСТ  
Св. мчк и архидякон Евпъл. Св. мчца Сосана 
девица и др. (Вечерта - Вечерня с Молебен 
канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

12 АВГУС  
Св. мчци Фотий и Аникита. Преп. Паламон 
Египетски. Преп. Максим Изповедник 
(Вечерта - Вечерня с Молебен канон на 
Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

13 АВГУСТ  
Св. Тихон, еп. Воронежки и Задонски Чудотворец 
(Отдание на Преображение Господне) (Тип. 
с. 395) (Вечерта - Вечерня с Молебен канон 
на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

14 АВГУСТ  
Св. прор. Михей (Предпразненство на 
Успение Богородично) (Тип. с. 396)

15 АВГУСТ  
† Успение на Пресвета Богородица (Тип. 397)

Събрали се веднъж всички пътища – магистрали, шосета, 
пътеки и пътечки. Приискало им се да изберат царица. Но 
все не могли – всеки се изтъквал и хвалел. Затова се обър-

нали към Самия Господ Бог да отсъди. 
– Защо да не съм аз? – започнала широката магистрала. Я кол-
ко коли и камиони минават насам-натам по мене. А колко ту-
ристи  ежедневно превозват автобусите!
– Не, - казал Господ. – За царица си твърде горда.
– А защо да не съм аз? – попитала влаковата линия. – Колко 
влака минават по мене ден и нощ - бързи, пътнически, товар-
ни, теснолинейки!
– Не, – отговорил Господ. – Ти си твърде самолюбива.
Защо аз да не съм царица? – се обадил междуселският път. На 
мене ми е най-тежко. Наистина коли и камиони рядко мина-
ват по мене, но пък - трактори, комбайни, каруци, крави, кози, 
овци. Е, не съм ли царица?
– Не, - поклатил глава Господ. – Ти си твърде самоуверена.
Накрая Господ попитал малката пътечка, която стояла встра-
ни и мълчала.
– А ти какво ще кажеш?
– Че какво да кажа, Боже мой? Някога по мене минаваха много 

хора, но сега почти никой не минава. Цялата съм буренясала. 
Само понякога идват деца. Наскоро претичаха няколко, на-
браха красиви цветя, отидоха в църквата и ги сложиха пред 
иконата на Божията Майка.
– Ето за това – отсъдил Господ, – в Моите очи ти си най-пре-
красната от всичките.
Така малката пътечка станала царица на всички земни пътища. 

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

Превод: Храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЦАРИЦАТА НА ЗЕМНИТЕ ПЪТИЩА
ПРИТЧА

„Наистина няма ни девствен, ни брачен, ни монах, ни свет-
ски човек, а Бог иска само добра воля и Светия Дух освещава 
всички.“
И след като си отишъл от дома на жените, се върнал в килията 
си славейки Бога.
От тези два текста толкова поучителни, всеки ще разбере, че 
не всички хора са за манастир. В манастир или скит ще отидат 
единствено и само тези, на които Богу е угодно. Апостол Павел 
казва, че не всички са създадени за безбрачие. Едни имат дар 

за брак, а други дар за безбрачие – „ Ала всеки си има своя дар-
ба от Бога – един – тъй, други – инак.“ (1 Кор. 7, 7)
Възможности за спасение се дават и на едните, и на другите. 
Затова св. Макарий казва: „Наистина няма ни девствен, ни 
брачен, ни монах, ни светски човек, а Бог иска само добра воля 
и Светия Дух освещава всички.“

Автор: Протойерей Василиос Акривопулос
Източник: www.pravoslaven-sviat.org


