
В онова време един момък се доближи и Му рече: 
Учителю благий, какво добро да сторя, за да имам 
живот вечен? А Той му отговори: защо Ме наричаш 

благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да 
влезеш в живот вечен, опази заповедите. Казва Му: 
кои? А Иисус рече: не убивай, не прелюбодействувай, 
не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си 
и майка си; обичай ближния си като себе си. Момъкът 
Му казва: всичко това съм опазил от младини; как-
во още ми не достига? Иисус му рече: ако искаш да 
бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на 
сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди 
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и върви след Мене. Като чу момъкът тая дума, отиде 
си натъжен, защото имаше много имот. А Иисус рече 
на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще 
влезе в царството небесно; и още ви казвам: по-лес-
но е камила да мине през иглени уши, нежели богат 
да влезе в царството Божие. Като чуха това, ученици-
те Му твърде много се чудеха и думаха: кой тогава 
може да се спаси? А Иисус, като погледна, рече им: 
за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е 
възможно.

(Мт 19:16–26)

•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† ДВАНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Учителю благий, какво да сторя, за да 
имам живот вечен? (Мат. 19:16) 

Братя и сестри в Господа,
Евангелският разказ, който чухте на светлата Литургия, 
ни  е познат като съдър-

жание. Един момък попитал 
Христа какво добро да стори, 
за да се сдобие с вечния живот 
на Небесата. Спасителят му 
отговорил, че трябва да се от-
каже от богатството си в полза 
на бедните и да Го последва. Но 
момъкът, понеже бил твърде 
богат, не се решил да изпълни 
Христовия съвет, а си отишъл 
натъжен у дома.
Ние сме склонни да съжаля-
ваме този млад човек заради 
неговата привързаност към 
богатството, но дали нашият 
съвременник не заслужава 
още по-дълбоко съжаление? 
Все пак момъкът от евангел-
ския разказ си направил труда 
да отиде при Христа и  Го по-
питал за най-важното: как да 
се спаси? Днес кой отива при 
Христа? А  малцината, които 
отиват при Него, не отиват ли, 
за да питат единствено за ма-
териално благосъстояние, за 
телесно здраве и  уреждане на 
тукашния живот?
Богатият момък изпълнил кажи-речи целия старозаветен за-
кон и не му достигнало само едно нещо за придобиване на съ-
вършенство. Днес всичко е много объркано: на съвременния 

човек, може би и на самите нас, не ни стига не едно, а много 
неща, и то не за придобиване на съвършенство, а за водене на 
един нормален християнски живот…
Но защо Христос изисква от този млад човек такова трудно 

дело, и то без никакво отлагане 
във времето? Точният отговор 
ни дава преподобният Нил 
Синайски. Спасителят знаел, 
че забавянето и  отлагане-
то често стават причина 
за промяна на намерението. 
Затова и Господ, предлагайки 
на богатия съвършен живот, 
нима ще му заповяда да про-
даде имуществото си и  да 
го раздаде на сиромаси, а  за 
себе си да не остави нищо, 
ако не знае, че онова, което 
би останало, както и цялото 
имущество, ще бъде използ-
вано за развлечения (а  значи 
за погибел- б. а.). А  точно та-
къв отговор очаквал момъкът: 
да раздаде част от богатството 
си на сиромаси или на храма, 
но част, дори голяма част, оба-
че не всичко. Когато не полу-
чил желания отговор, той се 
натъжил. Защо се натъжил? 
Не само поради това, че бил 
користолюбив, а  и  за това, че 
бил прекомерно тщеславен, 

изнежен и  привързан към света. Отговор от Христа от рода 
на този, че богаташът трябвало да раздаде част от имущество-
то си на бедните, щеше приятно да погъделичка тщеславната 
му страст и  той веднага би отвърнал, че вече  е сторил това 
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и следователно е постигнал пълно съвършенство… Но какво 
съвършенство е това —  да се оплаче от Христовото предложе-
ние, вместо да се зарадва? И Матей бил богат човек, но когато 
Христа му казал да остави всичко и да Го последва, той не се 
натъжил, а се възрадвал. Този пък се опечалил, оставил Скъ-
поценния Бисер (Мат. 13:46) Христа и отишъл при праха на 
скоропреходното си богатство.
Други оставят Христа заради съпруги, трети заради деца или 
друго нещо земно, ала Господ предупреждава: Който обича 
баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мене; и кой-
то обича син и дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мене 
(Мат. 10:37).
Да, страшно е да оставиш Христа, да си идеш от Христа, и то 
в  момент, когато Той те  е поканил да Го последваш! И  къде 
може да отиде един такъв човек, загърбил Господа? Разбира 
се, при мамона, при Велиара, при дявола… Това знаел и апос-
тол Петър, когато Спасителят го запитал със съучениците му 
дали и те, като мнозина други, няма да Го напуснат. Апостолът 
пламенно отговорил: Господи, при кого да отидем? Ти имаш 
думи за вечен живот и ние повярвахме и познахме, че Ти си 
Христос, Синът на Бога Живий (Иоан 6:68–69). Затова и све-
ти Игнатий Богоносец, когато разбрал, че негови ученици от 
Рим правят постъпки за отменяне на смъртната му присъда 
да бъде хвърлен на зверовете в амфитеатъра, с ужас им пише, 
настоява, заповядва: Простете, братя! Не ми пречете да 
живея, не ми пожелавайте смъртта. Искам да бъда Божий, 
не ме предавайте на света. Пуснете ме при чистата Свет-
лина! Явявайки се там, ще стана човек Божий. Позволете 
ми да бъда подражател на страданията на моя Бог… Аз съм 
пшеница Божия: нека да ме смелят зъбите на зверовете, за 

да стана чист хляб Христов. По-добре приласкайте тези 
зверове, за да станат те мой гроб… Молете се за мене на 
Христа, та чрез тези оръдия да стана жертва Богу!

Братя и сестри,
На когото каквото не му достига в  делото на спасението, 

нека го допълни с покаяние и сълзи. В Древния Патерик четем: 
Един брат запитал авва Пимен: „Какво да правя с грехове-
те си? Старецът отговорил: Който иска да се очисти от 
греховете си, очиства ги със сълзи.”
Авва Пимен казва още: „Плачът е пътят, посочен от Писа-
нието и  от нашите отци, които казваха: плачете —  друг 
път, освен този, няма.”
Ала може би не ни достигат покаяние и сълзи? Тогава да мо-
лим Бога да ни ги дарува и Той ще смекчи сърцето ни, защо-
то всяко добро даяние и  всеки съвършен дар идат отгоре, 
слизайки от Отца на светлините (а  тези Светлини са Бог 
Син и Бог Дух Свети! —  б. а.), у Когото няма изменение, нито 
сянка от промяна (Иак. 1:17).
Но най-важно е да не прогонваме от себе си Христа, защото, 
бидейки нечисти поради греховна сквернота, Единствен Той 
може да ни очисти. Бидейки болни и разслабени, Единствен 
Той може да ни изцели и въздигне. Бидейки мъртви поради 
нашите престъпления и грехове(Еф. 2:1), Едничък Той може 
да ни възкреси… и постави на небесата (Еф. 2:6).
Господи! Не скривай лицето Си от мен, за да се не уподобя на 
ония, които слизат в гроб (Пс. 142:7). Заблудих се като загу-
бена овца: подири Твоя раб, защото не съм забравил Твоите 
заповеди (Пс.118:176). Амин.

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, Изд. „Витезда“

ТРОПАР

Създателю на всички твари, поставил 
времена и години в Своя власт,
благослови по Твоята благост, 
Господи, венеца на годината
и, като съхраняваш в мир хората и твоя град,
с молитвите на Богородица спаси нас.

СВЕДЕНИЯ ЗА ПРАЗНИКА

Месец септември е седмият месец от годината според еврей-
ското летоброене. Свързан е с ред библейски събития, за-

това е определен за начало на църковното новолетие.
На този ден Иисус Христос  е чел от Библията из книгата на 
пророк Исая: „Божият Дух е върху Мене“(Лук. 4:16–18).

† Траянополский епископ Иларион,  
Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

БЕСЕДА ЗА СИЛАТА И МИСИЯТА ХРИСТОВИ 
СПОРЕД ПРОРОЧЕСТВОТО НА ИСАИЯ

Духът на Господа Бога е 
върху Мене, защото 
Господ Ме помаза да 
благовестя на бедни, 
прати Ме да изцелявам 
съкрушени по сърце,
да проповядвам на 
пленени освобождение 
и на затворници —  
отваряне на тъмница, 
да проповядвам 
благоприятната 
Господня година 
и деня за отмъщение 
(Исая 61: 1–2).

Това велико програмно про-
рочество прочел Господ 
Иисус в  самото начало на 

Своето спасително дело в  На-
зарет, пред евреите, и  след като 
го прочел, седнал и  казал: Днес 
се изпълни това писание (Лк. 
4: 16–21). Той прочел едно от 
най-тъмните за книжниците 
и еврейските свещеници проро-
чества, затворил книгата и казал: 
Днес се изпълни това писание. 
Никой от евреите не смеел да се 
докосне до това пророчество, за-
щото никой не знаел за Кого то 
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В този свят трябва да се възползваме от 
всичко, което  е потребно за съзиждане 
на душите ни, понеже когато смъртта ни 

раздели от този свят, ние нищо не ще вземем 
в  отвъдния освен нашите души —  такива, 
каквито сме ги съградили тук. Св. Симеон 
Стълпник, като осемнайсетгодишен момък, 
загрижен за спасението на душата си, вед-
нъж паднал по лице на земята и  отправил 
към Бога молитва да му покаже пътя към 
спасението. Така, дълго лежейки и  молейки 
се, имал следното видение: като че копаел 
ров за някакъв темел и уморен от копаенето, 
спрял да отдъхне. И чул глас: „Копай по-на-
дълбоко!”. Тогава наченал усилено да копае 
още по-дълбоко, ала отново се изморил 

и  спрял да почине. Но повторно чул глас: 
„Копай още по-надълбоко!”. Започнал пак да 
копае с още по-голямо старание и усърдие. 
После гласът му казал: „Престани —  доста-
тъчно; сега, каквото желаеш да зидаш, зи-
дай; без труд в нищо няма да успееш”. Тези, 
които се трудят малко и зидат духовния си 
живот върху плитките основи на плътското, 
строят дом върху пясък, който не може да 
устои и в този преходен свят, а още по-мал-
ко в онзи, вечния.

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

–Отче, вчера ни казахте, че чувствате всички хора, 
които идваха при вас през последните дни като 
братя. Какво е духовното родство?

– Ние сме братя по плът с  всички хора. Всички сме братя 
и всички сме Божии раби. А още повече ние, вярващите, сме 
Божии чеда по благодат, изкупени с  божествената Кръв на 
нашия Христос. В  духовния живот имаме родство по плът 
от Адам и по дух —  от Христа. Онези, които живеят духовно, 
чувстват това духовно родство помежду си. Мислят по един 
начин, имат същите стремежи, същите цели. А ако имат една 
сестра по плът, която живее свой си живот по светски, няма да 
чувстват никакво духовно родство с нея.
– Може ли духовното родство да се разруши?
– Когато единият спре да живее духовно, престава родство-
то му с другия, който живее духовно. Сам се отделя, никой не 
го пъди. Както и ако някой живее по Бога, се приближава до 
Него. Когато се отдалечава от живота по Бога, отдалечава се 
и от Бога. Не Бог го пъди, а човекът сам се отдалечава от Бога. 
И както Божията благодат е сила, която действа от разстояние 
и може да се предава от един човек на друг, така и лукавата дя-
волска енергия е сила, която действа от разстояние и се преда-
ва. Ако например двама души имат добро духовно състояние 

и единият мисли за другия, между тях се установява духовно 
съединение и единият предава на другия някаква божествена 
сила. И ако двама души живеят греховно и имат помежду си 
някакво общение, единият може да приема от другия бесовски 
влияния, подобно на телеграма.
– Отче, когато има такова бесовско общение между двама 
души, ако единият се промени положително, това помага ли 
на другия?
– Да. Той не получава отговор, тъй като онзи не вдига “слушал-
ката”. Контактът прекъсва и вече няма връзка. Когато човек не 
получи отговор, може да се замисли и ако желае, ще получи 
полза.
– Когато общуваме с някого, който има страсти, но те не ни 
вредят, оказваме ли влияние върху характера му?
– Когато имаме добро духовно състояние, святост, оказваме 
силно влияние, защото действа Божията благодат и събратът 
ни получава полза. Когато търпим брата си с любов, той чув-
ства това. Както и ако имаме злоба, дори и да не я проявява-
ме, той я чувства. Душата предава това, което има в себе си. 
Страстната предава страсти, раздразнителната —  раздразне-
ние, гневливата —  гняв. А ако в душата има божествени даро-
вания, тя ще предава божествени дарования.

се отнася. Седем столетия били изминали от изричането и на-
писването на това пророчество, но никой не знаел за Кого се 
отнася то. А когато дошъл Онзи, за Когото се отнасяло това 
пророчество, Той го прочел и отнесъл към Себе Си. Така на-
шият велик Господ оправдал Своя пророк и показал Себе Си 
на света. Духът на Господа Бога е върху Мене. Защо Той казал 
това, като Той е равен с Духа, както и с Отца? За свидетелство 
пред хора, както тълкува св. Златоуст. Не казва: „Благодатта 
на Духа“, а „Духът“, защото благодатта на Духа е върху вяр-
ващите, а върху него е сам Духът, както се и видяло на Иор-
дан. Духът е Свидетел на Сина и нито за миг Синът не е бил 
без Духа. Господ Иисус често споменава Отца и Духа Светаго, 
веднъж от безкрайна любов към Отца и Духа, защото винаги 
отдава любовта си на Тях, и второ —  заради поука към гордите 
хора —  да не изтъкват себе си, а да отдават чест на другите като 

равни на самите тях. Всичко останало, което е казано в това 
пророчество, Господ с чудните си дела е изпълнил дословно. 
Той дошъл най-вече да възвести Божията милост към хората, 
но в същото време [и да възвести] за Страшния Съд за онези, 
които ще презрат и отхвърлят тази милост. Това е видението 
на Исаия, син Амосов —  Божий пророк, пророк истински. Да 
се поклоним, братя, на Исаия, чийто боговдъхновени уста са 
предсказали [идването на] Спасителя и нашето спасение, и не-
престанно да се покланяме на чудния наш Спасител —  Господ 
Иисус Христос.
На Тебе се кланяме, Господи и Спасителю наш, на Тебе бла-
годарим за премъдрото устройване на нашето спасение. На 
Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички 
и Охридски, из „Охридски пролог”
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30 АВГУСТ  
† 12 Неделя след Петдесетница. Св. Александър,  
Йоан и Павел, патриарси Константинопол-
ски. Пренасяне мощите на св. Александър 
Невски. Гл. 3, утр. ев. 1, ап. Гал. 5:22 6:2 
(с. 541), лит. ев. Мт 19:16 26 (Тип. с. 409) 

31 АВГУСТ  
Полагане честния пояс на Пресвета Богородица.  
Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. 
Св. Генадий, патриарх Константинополски

1 СЕПТЕМВРИ  
❈Начало на Църковната нова година.  
Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. Св. мчци 
Айтал и Амун дякони. Правед. Иисус Навин. 
Св. мчци Калист, Евод и Ермоген (Тип. с. 65) 

2 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчк Мамант. Преп. Йоан постник, патриарх 
Константинополски. Св. 3628 мчци в Никомидия

3 СЕПТЕМВРИ  
Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп.  
Теоктист. Св. Фива дякониса. Св. мчца Василиса 
Никомидийска. Св. Йоаникий II, патр. Сръбски

4 СЕПТЕМВРИ  
Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. 
Св. пророк и боговидец Моисей

5 СЕПТЕМВРИ  
Св. прор. Захария и праведна Елисавета
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Решили парите да се обявят за богове. И защо не? Всички 
ги почитат, всички им се кланят, никой не може без тях. 
Съобщили това на хората и им дали много пари. Те се за-

радвали. Но един благочестив човек попитал:
– Докато хората са живи вие наистина можете много да им да-
дете. А после?
– Как какво —  разпалено започнали да обясняват парите. —  
Пищно погребение, красиви венци, разкошни паметници…
– Това ли е всичко?
– А какво още? —  изненадали се парите.

Тогава всички разбрали, че парите не са никакви богове.
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  •

ПРИТЧА ЗА ПАРИТЕ

Църковното настоятелство 
при храм "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ"

с предстоятел иконом Емилиян Костадинов, 
най-съредчно моли всички благочестиви 

християни да подпомогнат довършването 
на новоизграждащия 

се храм "СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ"

– Значи, ако някой общува с добродетелни хора, получава пол-
за?
– Разбира се, че получава. Ако отидеш в  някоя килия, къде-
то постоянно кадят тамян, като си тръгнеш, ще миришеш на 
тамян. Ако отидеш в  някой обор, ще поемеш миризмата на 
обора. Ако отидеш в една светска къща, като си тръгнеш, ще 
миришеш със светски миризми.
По време на окупацията имахме пет декара пъпеши от различ-
ни сортове —  американски от земеделското училище, които 
раждаха бели и големи пъпеши, много сладки, а имахме също 
и от местния сорт. Ако се случеше до американските пъпеши 
да има насадени тикви, намаляваше сладостта на пъпеша и се 
предаваше на тиквата. Тиквата ставаше по-сладка, а  пъпе-
шът —  по-безвкусен. Това се получава при опрашването, което 
правят пчелите, прехвръквайки от цвят на цвят. Ако видиш 
пъпеш с голям пъп, да знаеш, че е израсъл близо до тиква. Ако 
се случи пъпеш от местния сорт до някой хубав пъпеш, тога-

ва пак ще вземе от сладостта му. Хубавият сорт ще изгуби от 
сладостта, но поне тя ще иде на друг пъпеш. Но ако до хубавия 
пъпеш има тиква, тя ще стане сладка и ако я готвиш за ядене, 
ще е нужна една шепа сол. Пъпешът губи, а и тиквата няма 
полза. А ако е пъпеш, тогава хубавият сорт губи, но другият 
става по-сладък. Искам да кажа това, че ако някой христия-
нин, който не е много напреднал, се намира до един духовно 
преуспял човек, тогава вторият може малко да се умори, да 
бъде малко ощетен, но първият получава полза. Обаче ако ня-
кой светски човек, който не вярва, се намира до един духовен 
човек, трудът и времето, които ще отдели духовният човек за 
него, ще отидат напразно. Най-много светският човек да се 
трогне от някои духовни думи на другия, но да ги разтълкува 
по светски. Т.е. ще ги възприеме по светски и няма да получи 
полза. Ще стане една по-сладка… тиква.

Автор: Св. Паисий Светогорец “Духовно 
пробуждане. Слова Том 2”


