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†ТРИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ  
ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

И някой си началник Го попита: Учителю благий, какво 
да сторя, за да наследя живот вечен? А Иисус 
му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, 

освен един Бог; знаеш заповедите: не прелюбодейству-
вай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, по-
читай баща си и майка си. А той рече: всичко това съм 
опазил от младини. Като чу това, Иисус му каза: още 
едно ти не достига: всичко, що имаш, продай и раздай 
на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди 
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ЕВАНГЕЛИЕТО ЗА БРЕМЕТО НА БОГАТСТВОТО

и върви след Мене. А той, като чу това, натъжи се, за-
щото беше твърде богат. Като видя, че той се натъжи, 
Иисус рече: колко мъчно ще влязат в царството Божие 
ония, които имат богатство! Защото по-лесно е камила 
да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в 
царството Божие. Които чуха това, рекоха: а кой може 
да се спаси? Но Той рече: невъзможното за човеците е 
възможно за Бога. 

(Лк 18:18-27)

Иисус рече: колко мъчно ще влязат в царството 
Божие ония, които имат богатство! Защото по-лес-
но е камила да мине през иглени уши, нежели бо-
гат да влезе в царството Божие” (Лк. 18:24-25).

Братя и сестри! Ни едно слово на нашия Господ Иисус Хрис-
тос не би могло да бъде хвърлено на нивата на този свят 
напразно. Ако от него не се ползвали тези, към които то 

било непосредствено насочено, от него се ползвали тези, към 
които то било насочено косвено. В дадения случай Христовите 
слова били непосредствено насочени към богатия законник, 
а косвено – към уче-
ниците Му. Закон-
никът не могъл да се 
възползва от Хрис-
товите слова, но от 
тях се възползвали 
учениците Му. Зато-
ва Господ, след като 
законникът си тръг-
нал, се обърнал сега 
към тях и им казва, 
колко трудно е богат 
да влезе в Царството 
Небесно. Господ не 
казва, че за богатия е 
невъзможно да влезе 
в Царството Небес-
но, но че е трудно, 
много трудно.
А защо за богатия 
не е невъзможно да 
влезе в Царството 
Небесно, е видно от 
примерите, приведени в Свещеното Писание. Авраам бил бо-
гат, наистина богат човек, но с вярата си бил привързан към 
Бога повече, отколкото към всичкото си богатство и даже по-
вече, отколкото към своя единствен син. „Аз съм прах и пепел” 

– казвал за себе си Авраам при цялото си богатство. Много бо-
гат бил и праведният Иов, но богатството не му попречило да 
се смири пред Бога и да бъде послушен Нему както в славата, 
така и в мъките и униженията. Богат бил и Вооз, Давидовият 
прадядо, но със своето милосърдие угодил на Бога. Богат бил и 
Иосиф Ариматейски, но богатството не му попречило напъл-
но да се предаде на нашия Господ Иисус Христос и да окаже 
всевъзможни почести на мъртвото тяло Господне, отстъпвай-
ки Му даже новия каменен гроб, който бил приготвил за себе 
си. Накрая, богати били и други безчислени Божии угодници 

в историята на Църк-
вата, но се спасили и 
наследили Царство-
то Божие, защото със 
сърцето си те били 
привързани не към 
земното богатство, 
а към Христа, счи-
тайки всички земни 
богатства за прах и 
пепел.
Не богатството само 
по себе си е зло, как-
то сама по себе си не 
е зло ни една сътво-
рена от Бога вещ, но 
човешката привърза-
ност към богатство-
то, към имането, към 
вещите е зло. Зло и 
гибел са страстите и 
пороците, които бо-
гатството извиква 

и провокира, такива като блудство, чревоугодие, пиянство, 
скъперничество, разточителност, самохвалство, тщеславие, 
гордост, презрение към бедните и унижаването им, забрава за 
Бога и много, много други. Малко са тези, които имат в себе 
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си сили да се съпротивляват на изкушенията на богатството, 
тези, които са в състояние да владеят своето богатство, а не 
стават негови слуги и роби. Преди всичко, за богатия е трудно 
да пости, а без пост няма ни укротяване на плътта, ни смире-
ние, ни истинска молитва. Затова Господ казва, че е трудно за 
богатия да влезе в Царството Божие. Но с това Той не е казал, 
че е леко за бедняка да влезе в Царството Божие.
И бедността донася свои изкушения, почти както богатството. 
Богатият трябва да се спаси с голямо милосърдие и смирение 
пред Бога, а беднякът с голямо безропотно търпение и непоко-
лебимо упование на Бога. Не ще се спаси ни немилосърдният 
и горд богаташ, ни беднякът, който роптае срещу съдбата си и 
не се уповава на Божията помощ.
Бог е дал на човека свобода на избор, на всеки човек. Няма 
нито един човек на света, пред когото да не са открити двата 
пътя: пътя на спасението и пътя на погибелта. В това се състои 
и човешката свобода. Богатството може да спаси богаташа, а 
може и да го погуби; бедността може да спаси бедняка, а може 
и да го погуби; и образоваността може да спаси образования – 
или да го погуби; неучеността може да спаси неукия – или да го 
погуби; и здравето може да спаси здравия – или да го погуби; 
и болестта може да спаси болния – или да го погуби. Всичко 
зависи от избора на самия човек. Христос е дошъл да вразуми 

хората, а не да ги принуди. Затова и Христос не заповядва на 
законника: „Влез във вечния живот!”, а казва: „Ако искаш да 
влезеш във вечния живот” и не му заповядва: „Бъди съвър-
шен!”, но казва: ”ако искаш да бъдеш съвършен”. „Ако искаш” 
– така Господ говори на свободните и разумни създания.
Нашият Бог е Бог Всемогъщ. Той наистина може да спаси 
нас, желаещите спасение. Каквото и да е нашето положение 
на земята, каквото и да е нашето състояние, каквито и да са 
обстоятелствата, Той, Всемогъщият, може да ни спаси. Но не 
просто може – Той това и иска. Всемогъщ и всеблаг е нашият 
Бог – да побързаме за среща с Него. Той ни зове и очаква. И 
Той се радва заедно с всички Свои свети ангели, само да види, 
че сме обърнали към Него лице. Да обърнем към Него лице и 
да побързаме в своето истинско отечество, за среща с нашия 
Бог. Но само да побързаме, докато смъртта не е потропала на 
нашата врата и не е казала: ”Късно е!”.
На нашия Бог, на Всемогъщия и Всеблагия, на Единосъщна-
та и Неразделна Троица – на Отца, Сина и Светия Дух, чест 
и слава, сега и винаги, във всички времена и во веки веков. 
Амин.

Автор: Св. Николай (Велимирович) 
Превод със съкращения: свещ. Йоан Карамихалев

Източник: www.pravmladeji.org

А Иисус, като се обърна и ги 
видя, че идат подире Му, казва 
им: какво търсите?  
Те Му отговориха: Рави! (което 
значи: учителю) де живееш? 
Казва им: дойдете и вижте.  
Те отидоха и видяха, де живее; 
и престояха оня ден при Него. 
Часът беше около десетия.
Един от двамата, които бяха 
чули за Иисуса  
от Иоана и бяха тръгнали 
след Него, беше Андрей, брат 
на Симона Петра. Той пръв 
намира брата си Симона и 
му казва: намерихме Месия 
(което значи Христос).“ 
(Евангелие от Йоан, 1:38-41)

ИЗ „ПОХВАЛНО СЛОВО  
ЗА СВЕТИ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИЙ”

О, превъзходство на братската любов! О, преобръщане на 
реда! – Андрей се родил след Петър в живота и първи за-
вел Петър при Евангелието, и – как го уловил:”намерихме” 

казал “Месия”. От радост било казано това, това било съеди-
нено с веселие благовестие за намерения предмет. Намерихме, 
казал, това съкровище: бягай Петре, от нищетата на обрязва-
нето, освободи се от раздраните дрипи на закона, отхвърли от 
себе си игото на буквата, счети го за нещо незначително, пре-
зри настоящето – като съновидение, и се погнуси от Витсаида 
– като от някакво лошо и отхвърлено място. Остави мрежата 
– като оръдие на нищетата, лодката – като обиталище по време 
на потопа, риболова – като занаят, подложен на морско вълне-
ние, рибата – като стока за чревоугодие, иудейския народ – като 

превъзнасяне пред Бога, Каиафа – като 
баща на лукаво сборище. Намерихме Ме-
сия, Когото превъзвестиха пророците, 
Когото законът ни провъзгласи със своето 
учение, като с някаква тръба. Намерихме 
съкровището на закона. Бягай Петре от 
глада на буквите: намерихме Месия, Ко-
гото от древност предизобразиха знаме-
нията, Когото Михей видял на престола 
на славата, Когото Иезекиил видял върху 
херувими, Когото Даниил съзрял на обла-
ци, Когото Навуходоносор видял в пещта, 
Когото Авраам приел в шатрата си, Когото 
Моисей видял изотзад на скалата – Този 
намерихме, безначално родения и явил се 
в последните дни. О, велико съкровище, 
пълнота на което не може да бъде изчер-
пана! Това са богатства, неподлежащи на 
законите на веществото, природата, на 
които не знае начало и самото намиране на 

които е ново. “Намерихме Месия (което значи Христос)”. Много 
са христософците, но всички те са смъртни. Авраам е бил хрис-
тос, но е изтлял в гроба; Исаак също е бил христос, но костите 
му лежат в гроба. Иаков е бил христос, но е смъртен. И Моисей 
е бил христос, но е бил погребан, на кое място, не знаем. По-
добно на това и Давид е бил христос, но всички те са станали 
плячка на смъртта. Единствен Христос наистина по природа 
е Бог, Който поради Своето милосърдие към човеците запе-
чатал с излизането Си от девическата утроба, като с някакъв 
печат, и тези рибари с изворите на своите изцеления. Негова е 
властта, царството, славата и поклонението, с непорочните 
и единосъщни, със същата природа, Отец и Свети Дух, сега 
и винаги и във вечни векове, амин.

Автор: Св. Йоан Златоуст
Източник: www.pravoslavieto.com
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СВ. АП. АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ 
30 НОЕМВРИ
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ПРЕП. САВА ОСВЕЩЕНИ
5 ДЕКЕМВРИ

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

СВ. ВМЧЦА ВАРВАРА
† ОКОЛО 306 ГОДИНА, ЧЕСТВА СЕ НА 4 ДЕКЕМВРИ

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“ 
– 5 ДЕКЕМВРИ

Човек може да е много 
вещ в делата си, да е ве-
лик държавник или во-

еначалник, но никой между 
хората не е по-велик от чове-
ка, велик във вярата, надеж-
дата и любовта. Колко велик 
във вярата и надеждата в 
Бога бил св. Сава Освещени, 
най-добре показва следният 
случай. Един ден манастир-
ският иконом казал на св. 
Сава, че идващата събота и 
неделя не ще може да удари 
клепалото и по обичая да 

призове [братята] на общата служба и трапеза, защото в мана-
стира нямало и прашинка брашно, нито нещо друго за ядене и 
пиене. Даже и служба не можело да има поради тази причина. 
Без да се замисля, светията му отговорил: „Аз няма да изоста-
вя божествената служба заради недостатъка на брашно. Верен 

ИЗ „ЖИТИЕ НА СВЕТА 
ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА 

ВАРВАРА”

През времето на импера-
тор Максимиан живял 
в Илиопол един богат и 

знатен човек на име Диоскор. 
Жена му умряла. Едничката 
си дъщеря Варвара той обичал 
и пазел като очите си. Пола-
гал големи грижи за нейното 
езическо възпитание, защото 
сам бил езичник. Девойката 
била необикновено красива. 
До нейното пълнолетие баща 

ѝ я държал далече от всяко общество. В своите богати стаи, 
построени на висока кула, Варвара не виждала никого освен 
възпитателките си и слугините. От високото ѝ жилище се от-
кривала великолепна гледка към намиращите се в далечината 
планини, гори и равнини, към светлия небесен лазур.
Веднъж девойката загледана в природната красота, започнала 

е Онзи, Който ни е заповядал да се грижим за телесното, и е 
силен да ни изхрани по време на глад“. И св. Сава възложил 
цялата си надежда на Бога. В краен случай, той бил готов да 
прати в града нещо от църковните съсъди или одеяния и да 
ги продаде, само и само да не изоставя никак Божията служ-
ба и обичайната братска трапеза. Но преди да настъпи събота, 
хора, подбудени от Божия Промисъл, докарали в манастира 
30 мулета, натоварени с пшеница, вино и елей. „Какво ще ка-
жеш сега, брате? – казал Сава на иконома. – Дали да не ударим 
клепалото и да повикаме отците?“. Икономът се засрамил от 
своето маловерие и помолил игумена за прошка. Житиеписе-
цът на св. Сава нарича този светец „суров спрямо демоните, 
а благ спрямо хората“. Веднъж, някои монаси се разбунтува-
ли против св. Сава и заради това, по нареждане на патриарх 
Илия, били изгонени от манастира. Те си направили колиби до 
Текутския поток, но във всичко търпели оскъдица. Чувайки, 
че гладуват, св. Сава натоварил едно магаре с брашно и лич-
но им го закарал. Като видял, че нямат църква, съградил им и 
църква. Първоначално монасите го посрещнали с ненавист, но 
после на неговата любов отговорили с любов и се покаяли за 
предишни простъпки към него.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски

да размишлява:
– Чия ръка – мислела тя и питала своите наставнички – е съз-
дала тая красота?
Възпитателките ѝ отговорили, че боговете са създали Вселена-
та. Но девойката им отговаряла:
– Не може всичко това да е създадено от боговете, на които ние 
се кланяме! Те сами са творения на човешки ръце, направени 
са от злато, сребро и камък и нямат ни чувство ни разум. На-
вярно има истински Бог, Който е създал небесата, основал зе-
мята, Който осветлява цялата Вселена чрез лъчите на слънце-
то, чрез сиянието на луната, чрез блясъка на звездите, а земята 
украсява с дървета и цветя и оросява с реки и извори. Навярно 
има един Бог, Който всичко поддържа, всичко оживява и всич-
ко управлява.
По такъв начин, като съзерцавала красотата на природата, 
девойката се издигала с мисълта и сърцето си към Създате-
ля, стараейки се да Го узнае. Тя нямала учител. Но Господ, по 
Своята благодат, ѝ внушавал тия стремежи и я готвел към раз-
биране на истината.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 
1991 година, под редакцията на Партений, епископ 

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

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

ЗА БОЖИЕТО ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ
ПРИТЧА НА СВ. ЕФРЕМ, ОТ ПРОЛОГА, 30 НОЕМВРИ

Един богат човек купил много ниви от другата страна на ре-
ката, повикал работниците си и им казал: “Давам ви да се 
грижите и да обработвате еднакви парцели от земята. Идете 

и се погрижете всеки за своя дял, а след известно време ще мина 

да видя кой какво е постигнал!”. Усърдните от тях, като чули во-
лята на господаря си, без бавене преминали реката и се заели със 
задълженията си. Останалите, непокорни и зли, започнали да 
търсят различни оправдания защо не могат да отидат и накрая 
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Веднъж търсачът на истината по-
чувствал, че някой чука на сър-
цето му.

– Кой е там? – попитал търсачът.
– Аз съм Истината – се чул отговор.
– Я не ме разсмивай, - усъмнил се 
търсачът. – Истината разговаря на 
езика на тишината.
За радост на търсача, чукането вед-
нага престанало. Но той не знаел, че 
чукало неговото боязливо сърце.

***
Много често ние не искаме да чуваме истината, защото знаем, 
че няма да ни хареса.

Из „Мъдри притчи за деца“ 
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

www.svetiilia.bg

29 НОЕМВРИ  
† 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
Св. свщмчк Парамон и 370 мъченици с него.  
Св. мчк Филумен. Преп. Акакий Си-
найски. Гл. 8, утр. ев. 3, ап. Еф. 4:1-
7 (с.238), лит. ев. Лк 18:18-27

30 НОЕМВРИ  
❈ Св. ап. Андрей Първозвани  
(Андреевден) (Тип. с. 130) 

1 ДЕКЕМВРИ  
Св. прор. Наум. Св. Филарет Милостиви

2 ДЕКЕМВРИ  
Св. прор. Авакум. Преп. Йоан и Андрей. 
 Преп. Порфирий Кавсокаливит

3 ДЕКЕМВРИ  
Св. прор. Софония. Св. свщмчк Теодор,  
архиеп. Александрийски

4 ДЕКЕМВРИ  
❈ Св. вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин  
(Тип. с. 133)

5 ДЕКЕМВРИ  
❈ Преп. Сава Освещени.  
Преп. Нектарий Битолски (Тип. с. 135)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

НЯКОЙ ЧУКА НА СЪРЦЕТО

съвсем се отказали.
Вместо да накаже престъпниците, господарят устроил пир и ги 
черпил до напиване. В такова състояние на загуба на съзнание 
наредил да ги превозят отвъд реката и да ги оставят всеки на мяс-
тото, което той му е определил да обработва... Когато дошли на 
себе си, някои от тях се учудили на дълготърпението и великоду-
шието на господаря си и усърдно се стараели да заличат постъп-
ката си с упорита работа. Друга част, раздразнени от действието 
на насилие, извършено спрямо тях, не искали да се заемат с ни-
каква работа, по цял ден мързелували и спали, затова в определе-
ната им земя израснали само тръни и коприва.
След известно време дошъл да ги посети господарят според ду-
мата си и като видял старанието на послушните и изпълнителни 
работници, ги благословил. Погледнал плода и на тези, които не-
трезви били пренесени през реката, но в крайна сметка изпълни-
ли възложената им работа, благословил и тях... Накрая стигнал 
до ленивите и неразкаяни работници, видял ги да спят дълбок 
сън, а земята им в тръни и коприва, и извикал: “Лукави слуги, 
защо сте оставили необработени определените ви участъци? Или 
не помните как ви простих непокорството, умишлено ви напоих 
и без да помните, ви пренесох през реката, като ви оставих където 
трябваше да проявите труд и старание? Не трябваше ли заради 
направеното ви добро да се постараете да се изравните с оста-

налите работници?”. Нещастниците се разтреперили и не знаели 
какво да му отговорят.
Накрая господарят като справедлив съдия въздал всекиму спо-
ред делата - старателните наградил, а ленивите предал на смърт.

Тълкувание
Господарят е Владиката Христос, нивите изобразяват вярата, 

реката - измамата и богатствата на този свят; послушните работ-
ници са праведниците, тези, които след излизане от пиянството 
започнали да изпълняват своите задължения, са грешниците, 
изправили живота си след изпитание и наказание, каещи се за 
извършените грехове и вече живеещи според Заповедите Господ-
ни. А ленивите работници са тези от хората, които напълно са 
отхвърлили Божията благодат, които никога не се каят и не съжа-
ляват за греховете, и са безразлични за спасението на душите си.
Християни, нека си спомним за Павел, който по нареждане на 
Иудейските архиереи отиваше в Дамаск да преследва христия-
ните и да унищожи вярата им - но какво се получи?... Павел се 
превърна в най-ревностен проповедник на Словото Господне. За-
това, колкото и големи да са греховете ти, никога не помисляй, че 
е невъзможно да се спасиш! Бог е търпелив и само очаква твоето 
искрено и дълбоко обръщане и покаяние.

Из: “Училище за благочестие”, съставил прот. Григорий 
И. Мансетов, изд. Славянобългарски манастир 

“Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон 


