
Рече Господ тая притча: имаше един човек стопа-
нин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в 
него лин, съгради кула и, като го предаде на лоза-

ри, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати 
слугите си при лозарите, да му приберат плодовете. 
А лозарите, като уловиха слугите му, едного набиха, 
другиго убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпра-
ти други слуги, по-много от първите; и с тях сториха 
същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: 
ще се засрамят от сина ми. Но лозарите, като видяха 
сина, казаха помежду си: този е наследникът; хайде 
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да го убием и да присвоим наследството му. И, като 
го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха. И тъй, като 
си дойде господарят на лозето, какво ще направи на 
тия лозари? Отговарят Му: злодейците ще погуби зле, 
а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават 
овреме плодовете. Иисус им казва: нима не сте никога 
чели в Писанията: «камъкът, който отхвърлиха зидари-
те, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е 
дивно в очите ни»? 

(Мт 21:33-42)
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† ТРИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

ђИмаше един човек стопанин, който 
насади лозе...“ (Мат.21:33)

Заради вярата на патриарх Авраам Бог избра измежду всички 
останали народи само оня народ, който щеше да произлезе 
от чреслата му, благослови го и го определи за една изклю-

чителна мисия – да 
бъде носител на вя-
рата в единия и ис-
тински Бог. От тоя 
богоизбран народ 
трябваше да произ-
лезе Месия – Спа-
сителят на света.
Много грижи по-
ложи Бог за Своя 
народ и за да го под-
готви за тая мисия. 
Извел го бе от Еги-
пет, за да го осво-
боди от непосилно 
робство, преведе го 
по чудесен начин 
през Червено море, 
храни го в пустиня-
та с манна, източи 
му вода от скала, 
носи го така, както 
баща носи сина си 
(Второз. 1:31), па-
зеше го от чужди неприятелски народи, Сам воюваше против не-
говите врагове (2 Пар. 20:29), изпращаше му пророци, които да 
му възвестяват волята Божия, да го предпазват от заблуждения и 
да му вещаят бъдещи благати дни на Божието царство.
Още Псалмопевецът бе нарекъл иудейския народ „лозе“, насадено 
от Божията десница (Пс. 79:15-16). По-късно пророк Исайя пее 
песен за лозето на Своя Възлюбен, насадено с отбор лозови пръч-
ки на връх торна рътлина, оградено и очистено от камъни, съо-

ръжено с кула и с изкопан в него лин (Ис. 5:1-2).
Лозето, като образ на избрания еврейски народ, е послужило и 
на Господа Иисуса в днешната му притча за лозарите-убийци. 
Тая притча разгледана в нейния исторически аспект, изобразява 
грижите на Бога за човека и неговото спасение, за устрояване на 

Царството Божие.
Лозето, както вече 
се каза, е домът 
Израилев (Ис. 5:7), 
богоизбраният ев-
рейски народ; Гос-
подарят на лозето е 
Бог; лозарите са ев-
рейските първенци 
– първосвещеници-
те и стареите народ-
ни, книжниците и 
фарисеите; слугите 
са старозаветните 
пророци, а Синът 
– Господ Иисус, 
Единородният Син 
Божи. Убийството 
на сина на господа-
ря, станало вън от 
лозето, е разпъва-
нето на Христа, ста-
нало вън от Иеру-
салим, на близкия 

хълм Голгота.
В по-общ и есхатологически смисъл лозето означава още и 
Царството Божие. Това се вижда от думите на Господа Иису-
са:  „Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от 
вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му“ (Мат. 
21:43).
Еврейските първенци не се оказали достойни пристойници на 
Божието лозе. Ослепени от завист и злоба, те избивали изпраща-
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ните от Бога пророци. Най-сетне Бог изпратил и Своя Син, за да 
събере плодовете от лозето, т.е. да научи народа на Божия закон и 
да го спаси от греховете му (Мат. 1:21), като го направи и наслед-
ник на Царството Божие, но жестоките по сърце и заслепените 
поради греха еврейски първенци убили и наследника на лозето 
– Сина Божии (Деян. 2:23).
Като завършил притчата, Христос запитал присъстващите пър-
восвещеници и стареите народни: „И тъй, като си дойде госпо-
дарят на лозето, какво ще направи на тия лозари?” Отговарят 
му – „Злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лоза-
ри, които ще му дадат о време плодовете”.
Думите на Христа по отношение на лозарите-убийци са проро-
чески; те са справедлива присъда, която се е сбъднала в свое вре-
ме; недостойните еврейски първенци наистина били погубени, а 
Царството Божие било отнето от тях и било дадено на езическите 
народи.
Така се изпълни пророчеството на Исайя, според което намериха 
Бога ония, които не бяха Го търсили и Бог се откри на ония които 
не бяха питали за Него (Ис. 65:1). Евреите отхвърлиха крайъгъл-
ния Божии Помазаник – Иисуса, но и Бог отхвърли ония, които 
Него отхвърлиха (Рим. 11:1-2), като обаче Си остави благословен 
остатък по благодат (Рим. 11:5-6), та чрез отпадането на древния 
Израил, да дойде спасението на новия, т.е. – на езичниците (Рим. 
11:11). Така езическата дива маслина се присади към отчеснали-
те се израилски клони. Древният Израил поради неверие бе от-
честнат, а езическите народи поради вярата им по благодат бидо-
ха присадени, за да дават навременен и богат плод (Рим. 11:20). 
Така Бог прояви Своята справедлива строгост към ония, които 

не се оказаха Нему верни и – благодат към ония, които повярваха 
в Него (Рим. 11:22). Размишлявайки върху този забележителен 
факт в Божието домостроителство, св. ап. Павел възклицава: „О, 
каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са 
непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пъти-
ща” (Рим. 11:33).
Братя, ние сме новият Израил, призован не по заслуга, а по бла-
годат да бъдем добри лозари на Божието лозе и да даваме о вре-
ме плодове. Всеки от нас, колкото и иначе незначително място да 
заеме в Църквата, е длъжен да бъде добър лозар на Божия вино-
град. Както в едно тяло има много членове и всеки член изпълня-
ва определена служба, така и в Църквата, и в обществения живот 
има отделни служения; пък и дарбите са различни. Затова, упра-
вител ли си, управлявай с мъдрост и по справедливост; учител ли 
си, пребъдвай в учителствуването; наставник ли си, наставлявай 
с кротост; предстоятел ли си предстоявай с усърдие; благотвори-
тел ли си, благотвори на радо сърце (Рим. 12:5-7). Нека знаем, че 
ако и ние, подобно на лозарите-убийци, не се окажем достойни 
за званието, към което сме призвани, Бог няма да пощади и нас 
(Рим. 11:21). Като имаме, прочее, това предвид, нека да не мислим 
високо за себе си и да имаме страх да не би и ние, не дай Боже, 
да отпаднем. Затова, нека принасяме плод достоен за покаяние. 
Нека пребъдваме в Христа чрез истинската вяра, за да пребъде и 
Христос в нас, съгласно с Неговите думи, и да даваме много плод 
(Иоан. 15:4-5) за Божия слава и за наше спасение. Амин!

Автор: Епископ д-р Николай Макариополски
Източник: www.pravoslavieto.com

Рождество Твое, Богородице 
Дева, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо возсия 
Солнце правды Христос Бог 

наш, и разрушив клятву, даде 
благословение, и упразднив 

смерть, дарова  
нам живот вечний.

Твоето рождение, Богородице 
Дево, радост възвести на 
цялата вселена, защото от тебе 
възсия Слънцето на правдата, 
Христос, нашият Бог и, разрушил 
клетвата, даде благословение 
и, обезсилил смъртта, 
дарува нам живот вечен.

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“– 8 СЕПТЕМВРИ

Свети Дионисий Ареопагит разказва за безпределната радост, 
външното и вътрешното озарение и неописуемото благоуха-
ние, които е изпитвал и усещал в присъствието на Пресвета 

Богородица, когато я е посетил в Иерусалим. В своя възторг той 
казва, че ако не бил познал Единия истински Бог, би признал за 
Бог Нея – Пресветата Дева Мария. Такова силно и изключител-
но впечатление е оставяла Пресветата Дева още през времето на 

Нейния телесен живот на земята. А несравнимо по-голяма сила 
и слава тя е получила след телесната си смърт, когато по Божията 
воля е възвисена над ангелските сили. Нейната сила произхожда 
от непрестанните Ѝ молитви към Бога за верните, за всички, кои-
то прибягват за помощ към Нея. На св. Иоан Новгородски, когато 
с целия народ се молил на Нея за помощ срещу неприятелските 
войски, било открито, че и Тя в този час със сълзи умолява Гос-

ТРОПАР, ГЛАС 1

КОНДАК, ГЛАС 4
Иоаким и Анна от срама на безчадието и Адам и Ева 

от тлението на смъртта се освободиха, Пречиста, в твоето свято рождение. 
Това твоите люде, избавили се от вината на прегрешенията, празнуват, като ти 

викат: неплодната ражда Богородицата и питателницата на нашия живот.
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БЕСЕДА ЗА ЕДИНОДУШИЕТО НА СИНА И ОТЦА
Синът нищо не може да твори 
Сам от Себе Си, ако не види 
Отца да твори (Иоан 5:19).

Как трябва да разбираме тези думи, бра-
тя? Да не би, както са ги схващали ня-
кои еретици, а именно, че Синът е бил 

по-малък от Отца и не е толкова силен като 
Бог Отец. Не, в никакъв случай. Устата, кои-
то така са тълкували словата на Господа, са 
изричали безчестие. Тези думи трябва да 
се разбират, както са ги разбирали свети-
те наши Отци, сиреч, че Синът е равен във 
всичко на Отца и че заради Тяхното равен-
ство волята и любовта, и премъдростта на 
Синa не може в нищо да е противна нито на 
волята на Отца, нито на любовта на Отца, 
нито на премъдростта на Отца. Така нито 
Отец може да върши нещо противно на Сина, нито пък Дух 
Свети – противно на Отца и Сина.
Всичко, което Отец желае, люби и мисли, това същото желаят, 
любят и мислят Синът и Светият Дух. Несравнима хармония, 
неразделно единство, неизказaно битие! Ясно е тогава, че Си-

нът и не може, и не иска да върши нищо Сам 
от Себе Си по Свое изволение, без [запазва-
не на] хармонията и единството със силата 
на Отца и волята на Отца. Че това тълкуване 
е правилно, Сам Господ засвидетелства със 
следващите Свои думи:  Защото, както 
Отец възкресява мъртви и оживотворя-
ва, тъй и Синът оживотворява, които 
иска.  Виждате ли равенството на волята и 
силата? Това, което желае Отец, желае и Си-
нът; това, което може Отец, може и Синът. 
Никой, значи, да не разделя Божеството и 
така сам да навлича проклятие върху себе 
си. Бог не може да се раздели и всеки, който 
дръзне да дели Божеството и да умалява ня-
кое Лице, a Друго да обявява за по-висше, не 
може да се спаси.
Пресвета Троице, Боже наш, Троичен по 

ипостаси Един по естество, Живот, Светлина и Любов, пог-
ледни на нас и ни помилуй. На Тебе слава и хвала вовеки. 
Амин.

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

Един човек беше направил развъдник за риба и по цял ден 
казваше: „Слава Тебе, Боже!“, защото постоянно вижда-
ше с очите си Божия промисъл. Разказваше ми, че малката 

рибка от мига, в който се оплоди и е голяма колкото главичка на 
карфица, има и една торбичка с течност, за да се храни, докато 
порасне и бъде в състояние да яде микроорганизмите във вода-
та. Т.е. Бог я е снабдил и с продоволствие! И ако Бог промисля за 
тези създания, колко повече промисля за човека! Обаче човекът 
често сам урежда нещата си и взема решения без Бога. Казва: 
„Ще създам две деца”. Въобще не слага Бог в сметката. Затова и 
стават толкова нещастни случаи и умират толкова деца. Пове-
чето създават по две деца, после едното катастрофира с колата, 
другото се разболява и умира, и след това нямат нито едно дете.
Когато родителите, които са сътворци на Бога, се затрудняват 
да осигурят материално децата си, трябва смирено да помолят 
за помощ и от Великия Творец, издигайки ръце нагоре. Тогава 
се радва и Бог, Който помага, а и човекът, който получава по-
мощ. Когато живеех в манастира „Стомион”, се запознах с един 
многодетен баща, по професия полски пазач в едно епирско 
село. То се намираше на четири часа и половина път пеша от 
Коница, където живееше семейството му. Имаше девет деца. 
Тъй като пътят за селото минаваше покрай манастира, той 
се отбиваше и когато отиваше на работа, и когато се връща-
ше. Когато се прибираше вкъщи, ме молеше да му дам сам да 

запали кандилата в църквата. Макар че при това разливаше 
зехтин по пода, давах му да ги запали. Предпочитах после да 
почистя плочките на храма, отколкото да го огорча. Когато си 
тръгваше от манастира, на разстояние от около триста метра 
извън оградата винаги даваше по един изстрел! Не можех да си 
обясня това и реших да го проследя от момента, в който влиза-
ше в храма, до когато поемаше по пътя за Коница. И така, той 
запалваше първо кандилата в храма, после излизаше в прит-
вора. След като запалеше и кандилото, което висеше над входа 
пред иконата на Света Богородица, потапяше пръста си в кан-
дилото, коленичеше, издигаше ръце към иконата и казваше: 
“Света Богородице, имам девет деца. Осигури им малко месо”. 
След това намазваше с елея от кандилото мерника на цевта и 
си тръгваше. На триста метра извън манастира, където има-
ше голяма черница, го чакаше една дива коза. Той даваше един 
изстрел, както вече казах, убиваше я, смъкваше я в една пе-
щера по-надолу, одираше я и я отнасяше на децата си. Това се 
случваше всеки път, когато се връщаше от работа. Удивих се на 
вярата на пазача и на грижата на Света Богородица. Двайсет 
и пет години по-късно той дойде и ме намери на Света Гора. 
По време на разговора спонтанно го попитах: „Какво правят 
децата ти? Къде са сега?“. Той първо посочи с ръка на север и 
каза: „Едни са в Германия“, след това посочи на юг и каза: „Дру-
ги са в Австралия. Слава Богу всички са здрави“. Този човек 

пода за спасението на града. И Новгород бил избавен чрез чудо.
Както е страдала заради Своя Син, разпънат [на Кръста], така 
Пресветата Пречиста Божия Майка изпитва състрадание към 
всички несретници, които се обръщат за помощ към Нея. Може 
да се каже, че цялата земя е изпълнена с чудесата на Нейната 
милост. В Белград и до днес е жив един кафеджия, Ц. Й., родом 
от село Лабунища, край Струга, който сляп бил заведен от майка 

си в Калишкия манастир, където, след като свещеникът му про-
чел молитви пред иконата на Света Богородица, отново прогле-
днал. Първият отшелник инок в Почаев видял огнен стълб от 
небето до земята и в този пламтящ стълб съзрял Пресвета Бо-
городица. Тя била застанала на една скала, и после от това място 
бликнал извор с целебна вода, която и до ден-днешен изцерява 
множество болни.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски
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Дарения се приемат по банкова сметка:Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSFBIC: UBBSBGSF
Обединена българска банкаОбединена българска банка

Сторило се веднъж на метла-
та, че работата на лопатката 
е по-лесна. И какво толкова 

прави: лежи си и чака някой да я 
напълни с боклук! 
От своя страна лопатката също 
си мислела, че нейните усилия са 
повече от тези на метлата. Каква 
ѝ е работата на метлата: разхож-
да се насам-натам, мете си с удо-

волствие!
И един ден решили да се разменят. Метлата станала лопатка, а 
лопатката – метла.
Лопатката заскрибуцала по пода, а и ъглите се стараела да из-
чисти. А метлата все не успявала да занесе боклука до кофата 
за смет.
Върнали се стопаните и се ужасили. Целият под изподран, та-
петите съдрани, целият боклук разсипан по целия под, а мет-

лата и лопатката лежали обезсилени в центъра на стаята.
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  •

ЧИЙ ТРУД Е ПО-ЛЕСЕН?
ПРИТЧА

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

КРАТКИ НАСТАВЛЕНИЯ

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"

беше запазил вярата си и себе си чист от всякакви безбожни 
идеологии, затова и Бог не го остави.

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

„Архиепископ Серафим разказа следното за великия светилник 
на Православието отец Георги Косов Чекряковски, в чийто живот 
особено много се проявило покровителството на Божията Май-
ка. Като млад свещеник и по собствено желание отец Георги бил 
назначен в една много бедна селска енория. Скоро го нападнало 
страшно униние и той намислил да напусне енорията си, но преди 
това решил да отиде при Оптинския старец Амвросий. Послед-
ният обаче му заповядал веднага да се върне обратно и всеки ден 
да чете в полуразрушената църква Молебния канон на Пресвета 
Богородица, който се пее при всяка душевна скръб и нещастие. 
И ето какво направили молитвите към Света Богородица: тези 
хора в енорията, които били пияници, блудници, разбойници, в 
кратко време станали истински християни. Била построена нова 
великолепна църква, здание за старците, открито било прекрас-

но училище – образец за много училища в Русия. „Аз лично съм 
ходил там и съм видял всичко с очите си. А самият отец Георги от 
обикновен свещеник станал велик светилник на Божията благо-
дат. Това казва за него отец Йоан Кронщадски.”

Из „Житие и поучения на св. Серафим Софийски 
Чудотворец”, съставил: Иван Николов

… • …„Когато виждаш иконата на Пресвета Богородица, обърни сър-
цето си към нея - Небесната Царица, и ѝ благодари, че тя е била 
готова и покорна на Божията воля, да роди, откърми и възпита 
Избавителя на света, и че при нашия стремеж към съвършенство 
тя никога не ни лишава от своето застъпничество и помощ”

Свети Никодим Светогорец


