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В ШЕСТНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА, ЗА ТАЛАНТИТЕ
Хубаво, добри и верни рабе!
В малко си бил верен,
над много ще те поставя,
влез в радостта на господаря си!
(Мат. 25:21, 23)

Благослови, отче!
Благочестиви слушатели християни! Смъртните гре-
хове са седем: гордост, сребролюбие, блудство, преяж-

дане, завист и леност (мързел), а от тези седем се раждат 
всички други грехове. 
От мързела, който не 
ни оставя да се трудим 
за спасението си, се 
ражда гибел за душата 
и вечно осъждане. За-
щото, за да нахраним 
тялото с много ястия 
и за да го облечем със 
скъпи дрехи, се тру-
дим ден и нощ, ходим 
по суша и по море, в 
студ и пек, само и само 
да съберем за тялото. 
А за душата изобщо 
не се трудим да я ук-
расим с добри дела, 
защото ни мързи. И 
каквито дарби сме по-
лучили от Бога – ум, 
богатство, образова-

ност, или занаят. Ние ги крием от мързел, за да не се тру-
дим, или от завист, за да не се ползва от тях друг човек, като 
днешния ленив слуга, за когото ще чуете сега от днешното 
Евангелие.

ТЪЛКУВАНИЕ

Християни, чухте ли тази притча, която разказва за Хрис-
товото възнесение, разнообразните ни дарби и за изо-

бличаващото ни Второ Христово пришествие? Преди да 
се възнесе на небето, 
Иисус Христос повика 
слугите си и им пове-
ри небесните Божест-
вени тайни. Слугите 
Му са апостолите, 
след тях, архиереите, 
свещениците, дякони-
те, учителите, църков-
ните проповедници и 
всички майстори за-
наятчии, които са по-
лучили дарбата си от 
Бога, някои повече, а 
някои по-малко, защо-
то Божиите дарби са 
различни. Бог дава на 
някого разум, на друг, 
мъдрост, на друг сила, 
на друг вяра, всекиму 
според чистотата и 

Рече Господ тази притча: един човек, тръгвайки за 
чужбина, повика слугите си и им предаде имота си, 
и едному даде пет таланта, другиму два, други-

му един, всекиму според силата, и веднага отпътува. 
Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и 
спечели други пет таланта, също тъй и който взе два-
та таланта, спечели и други два, а който взе единия 
талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на 
господаря си. След дълго време дохожда господарят 
на тия слуги и поисква им сметка. И като пристъпи 
оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и 
казва: господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз 
спечелих с тях други пет. Господарят му рече: хубаво, 
добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще 
те поставя, влез в радостта на господаря си. Дойде 
също и оня, който бе взел двата таланта и рече: гос-
подарю, ти ми предаде два таланта: ето, аз спечелих 
с тях други два. Господарят му рече: хубаво, добри 

и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те 
поставя, влез в радостта на господаря си. Пристъпи 
и оня, който бе взел единия талант, и рече: господарю, 
аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си 
сеял, и събираш, дето не си пръскал, и като се уплаших, 
отидох, та скрих таланта ти в земята, ето ти твоето. А 
господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе! 
Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето 
не съм пръскал, за това трябваше парите ми да вне-
сеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера 
своето с лихва, вземете, прочее, от него таланта и го 
дайте на оногова, който има десет таланта: защото 
всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от 
оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има, а 
негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще 
бъде плач и скърцане със зъби. Като рече това, извика: 
който има уши да слуша, нека слуша!

 (Мaт. 25:14-30)
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усърдието. Колкото повече чистота и усърдие има човек, 
толкова повече дарби му дава Бог. Защото, щом Бог види, 
че човек се труди за доброто, увеличава дарбата му и го 
похвалва, като днешния слуга, който имал пет таланта и ги 
увеличил с усърдието си. Така и всеки образован или богат, 
или майстор занаятчия, ако не гледа само себе си, а според 
силата си се труди да достави полза на друг човек, увелича-
ва дарбата си и Бог му помага, а който крие дарбата си от 
хората и гледа само себе си, изгубва и онова, което Бог му 
е дал, и накрая ще бъде осъден на вечна мъка. Слушатели 
християни, колко сме длъжни да се трудим, да увеличава-
ме таланта си според силата си. Защото който крие своята 
ученост, своето богатство, своя занаят, ще бъде осъден като 
онзи слуга, който скрил среброто на господаря си в земята 
и за когото господарят казал да вземат таланта от него и 
да го дадат на онзи, който имал пет таланта. Защото който 
има много и не го крие от хората, Бог му дава още, а който 
има малко и го крие от хората, Бог го взема от него и го дава 
на достойните. Но някой може да каже: „Кога Бог ще вземе 
дарбата Си от недостойните, сега в този свят ли, или там, 
на онзи?“. Що се отнася до това, знайте, че на този свят ще 
им отнеме славата, която биха имали в Небесното царство 
и ще ги изпрати във вечна мъка. Както отне тук на евре-
ите царството и на Иуда (апостолското) достойнство, там 
ще им отнеме вечната слава и ще ги изпрати във вечната 
мъка. Така на този свят Бог отнема и богатството на мнози-
на недостойни и ги прави сиромаси, а на онзи свят ще им 
отнеме и славата, ако не се покаят и не се поправят. Защото 
Бог както взема тук Своята дарба от недостойните и я дава 
на достойните, които знаят как да я увеличават за добро, 
така при Второто пришествие ще вземе и всеки грешник 
от праведните и ще го предаде на вечна мъка, да плаче и да 
скърби за леността си, че не е употребил Божията дарба за 
добро, а я е заровил в себе си като злато в земята.

ПОУЧЕНИЕ

Мнозина казват, че тази притча се отнася само за господа-
рите, архиереите, свещениците, за богатите и учените, 

които са взели от Бога талант, тоест различни дарби, и че 
те са длъжни да увеличават своя талант, тоест да помагат на 
другите хора. „А ние сме – казват – сиромаси и нямаме ни-
какъв талант. Какво тогава да увеличаваме?“. Но не е така. 
Тази притча се отнася за всички хора. Защото Бог е дал на 
всички хора по някоя дарба, на един много, а на друг мал-
ко, както на богатите, така и на сиромасите. И всеки може 
да увеличава таланта си, защото Бог не гледа на богатото 
ни даване, а гледа доброто ни намерение. Спомнете си 
за евангелската вдовица, която пуснала само две лепти, за 
които Христос я похвалил, че е пуснала най-много, тоест, 
цялото си имущество, защото това било всичко, което има-
ла. Другите хора пускали от излишъка си, а тази вдовица 

пуснала само двете лепти, които имала (вж. Марк. 12:41-44, 
Лук. 21:1-4). Бог не гледа дали даровете ни са големи или 
малки, а гледа доброто ни намерение. Приема и малкото, 
и голямото, когато е от добра воля, и заплаща еднакво как-
то за голямото, така и за малкото. Когато човек има сила-
та да умие нозете на един християнин, той има талант, и 
щом му умие нозете, увеличава таланта си, понеже прави 
добро. Който познава някой път, има талант, и щом го по-
каже на другиго, увеличава таланта си. Който може да на-
пои някого с чаша студена вода, има талант, и щом напои 
някой жаден, увеличава таланта си. Който може да се моли 
на Бога, има талант, и щом се помоли на Бога за някого, 
който е болен или е в беда, увеличава таланта си. Ето, каже-
те ми сега, кой човек няма талант, кой не може да даде на 
другиго чаша вода, кой не може да утеши някой скръбен? 
Наистина всеки. Ето че всички имаме талант, който трябва 
да увеличаваме. Богаташ, който раздава милостиня на си-
ромасите, майстор, който обучи ученици, свещеник, който 
поучава народа, всичките увеличават таланта си. О, колко 
блажен и преблажен е този, който увеличава таланта си, 
който учи непросветените, който упътва прелъстените към 
доброто, който укрепва верните, който избавя грешните, 
който помага на скърбящите и сиромасите, който приема 
чужденци, който защитава обиждани, който проявява ми-
лост към сиромаси и вдовици и който се труди за доброто 
на рода си, на града си и на съседите си, защото такъв чо-
век уважава всекиго, защитава всекиго и мисли доброто на 
всеки. Такъв човек почита благодетелите си като бащи, а 
приятелите си като братя. И не само той уважава хората, 
но и всички го уважават през целия му живот за неговите 
добродетели. А който не увеличава таланта си, винаги е за 
укор, като ленивия слуга и никой не го уважава. Така ни-
кой не уважава и сребролюбивия богаташ, а всеки говори 
лошо за него. Така всеки укорява и образования, който не 
споделя с другите своите знания, и казва за него, че е мър-
зелив или глупав. Така никой не почита и свещениците, 
които не изпълняват задълженията си и не поучават наро-
да, за това и той не им се покорява. Така всеки укорява и 
сиромасите, които от мързел не изпълняват задълженията 
си. Когато дойде да съди всичките ни грехове, Христос ще 
изпрати във вечна мъка всички, които не увеличават талан-
та си, да плачат и да се мъчат заедно с дяволите. Тежко на 
онези, които не са сторили никаква добрина на другиго, а 
блазе на онези, които на този свят са сторили добро. Защо-
то за тези добрини Бог ще им подари Небесното царство 
и те ще влязат в ангелската радост и ще блаженстват там 
вечно. Защото са сторили милост на човеците и винаги са 
украсявали душите си с добродетели. Слава на нашия Бог 
във вечните векове, амин.

Автор: Св. Софроний, Епископ Врачански, „Поучително 
Евангелие“, Славянобългарски манастир „Св. 

Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон

Твоят мъченик, Господи,
при своето страдание прие от Тебе, на-
шия Бог, нетленен венец,
Защото, имащ Твоята подкре-

па, мъчителите повали
и съкруши на демоните  
безсилната дързост:
с неговите молитви спаси нашите души.
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ДА ВЪРШИМ ДЕЛАТА СИ С ЛЮБОВ

КОНДАК

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“ – 10 ФЕВРУАРИ

Св. свещеномъченик Харалампий бил епископ в Маг-
незия, Мала Азия, смел проповедник на вярата. Из-
правен на съд, напразно бил увещаван да се поклони 

на идолите. Предаден на мъчения, стъргали тялото му 
с железни куки. Раните по чудесен начин заздравявали. 
Мнозина езичници, като гледали твърдостта на вярата 

Многото тежки страдания, които 
сполетяват човек, имат своята при-
чина, знайна или незнайна, в не-

говото минало. Причините за тези тежки 
страдания, да речем като безумието, не 
са друго освен нарушаване на моралния 
Божи закон. Когато св. Харалампий бил 
мъчен, царят мъчител узнал за неговата 
чудотворна сила и наредил да доведат 
при него един бесноват, за да се увери 
дали Харалампий може да го изцели. 
Този човек 35 години бил измъчван от 
дявола, гонен по пустини и планини, 
хвърляйки го в блата и пропасти. Когато 
този безумец се доближил до Харалам-
пий, дяволът усетил благоухание от све-
тия човек и извикал: „Моля ти се, служи-

Чувал съм някои хора да казват: „Ах! Каква полза от 
човешката любов”, което е голяма грешка. Човеш-
ката обич е безполезна и безплодна само когато в 

нея липсва божествената любов и няма стремеж към 
нея. Нима някому директно е дадена божествената 
любов; или пък кой може да определи нейните грани-
ци? Любовта може и трябва да бъде научена. Тя наче-
ва в нас от най-ранно детство и ако напредваме добре 
в нея, то тогава по Божия милост и благодат ние също 
биваме удостоени с божествената любов. На човек е да-
ден талантът на любовта като дар и ако искрено пазим 
в себе си пътечките, водещи към нея, този талант ще 
израсте и ще даде плодове. Истинското преобразяване 
на човешката любов е божествената любов. Човешката 
любов начева онова, което божествената завършва.
Да вършим делата си с любов е велик талант. Без дела 
вярата, също както молитвата, е мъртва. Делата, из-
вършени с любов, покриват множество грехове. На пе-
тте неразумни девици им липсвали дела, направени 
с любов, поради което били лишени от благодатта на 
Светия Дух, а чрез благодатта - от освещаване, очис-
тване и просветление с още любов.
Любовта на Бога е скрита от онези, които са неопит-
ни в служението Богу, тъй като ако Той напълно ни 

му и чудесното оздравяване, повярвали и били предаде-
ни на смърт.
Осъден на посичане, св. Харалампий издъхнал преди ме-
чът да го докосне по времето на Септимий Север в 198 
година на 113 години.

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

телю Божий, не ме мъчи преди време, 
но ми заповядай и ще изляза; ако ис-
каш, ще ти кажа защо съм влязъл в този 
човек“. Светителят му наредил да каже. 
Демонът рекъл: „Този човек искаше да 
окраде съседа си и си помисли: „Ако 
първо не убия човека, не ще мога да 
взема неговото богатство.“ Отиде и уби 
своя съсед. Заварвайки го в това дело, аз 
влязох в него, и ето вече 35 години стоя 
в него“. Чувайки това, Божият светител 
заповядал на демона веднага да излезе 
от човека и да го остави на мира. Демо-
нът излязъл, а бесноватият оздравял и 
станал кротък.
Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски

разкрие колко много ни обича, това би било в наша 
вреда. Бихме забравили страха и благоговението пред 
Него; и съзнателно бихме използвали свободата, която 
ни е дадена за духовен напредък, за падение. Поради 
това Господ позволява да бъдем подложени на изку-
шения, така че да бъдем изпитани и да се научим, та 
да напреднем още повече. Защото ако изкушението се 
усили, то се увеличава и Божията благодат.  
Как можем да се научим да обичаме? Господ ни по-
казва трагедиите, сполетели други хора, за да ни дава 
уроци. Не бъдете безразлични към болката на ближ-
ния. Ако можете да му помогнете, направете го; ако не 
можете да направите нищо, при всички случаи можете 
да проявите състрадание. Помолете се за него. Молит-
вата, изречена с любов, има огромна сила. Чрез това 
ние се упражняваме в любовта и се учим да обичаме.
Някой хора твърдят, че имат любов в себе си, ала дори 
не знаят какво е любовта. А и кой ли може да я разбе-
ре в дълбочина? Любовта е дълготърпелива, пълна с 
благост, любовта не завижда, любовта се не превъз-
нася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не 
се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се 
радва на истина;всичко извинява, на всичко вярва, на 
всичко се надява, всичко претърпява.( 1 Кор. 13:4-7).

С благодатта на свещенството  
добродействал, славни,
сияйно си украсил Църквата  
с божественото страдение,
което, възрадван,  

доблестно за Христа си приел:
Харалампие честни,  
светилниче всемирни,  
осиял краищата на света  
като непобедим.



Енорийският лист се издава с благословията  
на председателя на храма—иконом Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg
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7 ФЕВРУАРИ  
† Неделя 16 подир Петдесетница - за 
Талантите. Преп. Партений, еп. Лампса-
кийски. Преп. Лука Еладски.  
Гл. 2, утр. ев. 2, ап. 2 Кор. 6:1-10 
(с. 178), лит. ев. Мт 25:14-30

8 ФЕВРУАРИ  
Св. вмчк Теодор Стратилат.  
Св. прор. Захария Сърповидец

9 ФЕВРУАРИ  
Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение  
Господне) (Тип. с. 216)

10 ФЕВРУАРИ  
❈ Св. свщмчк Харалампий Чудотворец.  
Св. мчца Валентина (Тип. с. 219)

11 ФЕВРУАРИ  
❈ Св. свщмчк Власий, еп. Севастийски.  
Св. мчк Георги Софийски, Нови  
(Тип. с. 224)

12 ФЕВРУАРИ  
Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски.  
Св. Антоний, патр. Константинополски

13 ФЕВРУАРИ  
Преп. Мартиниан.  
Св. Евлогий, архиеп. Александрийски. 
Препп. Зоя (Живка) и Фотина (Светла)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •
ВЪЗДУХ, ВОДА И ВЯРА

Заспорили Въздухът, Водата и Вярата кой е най-ну-
жен на хората.
– Без мене не могат да живеят и пет минути – се пох-

валил Въздухът.
– И без мене не могат! Ще оцелеят само няколко дни!
– А без мене някои живеят цял живот – казала Вярата. – 
Но какво губят не знаят...

Автор: монах Варнава „Малки притчи 
за деца и възрастни“

Превод: Храм „Св. прор. Илия”

ВРАНА И СОВА

Разбрала Вра-
ната за мъд-
ростта и уче-

ността на Совата и 
решила да изпра-
ти при нея децата 
си да се учат.
След известно 
време долетяла до 
хралупата на Со-
вата и почукала, 

но чула глас:
– Посетители приемаме само през нощта.
Изчакала Враната нощта.
– Къде са децата ми? – попитала. – Научили ли ги на ум 
и разум?
– Е как да ги науча като през нощта те спят, а през деня 
аз си почивам?!

Притча от Николай Бутенко
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

ВРАНА И ЧЕРВЕЙ
Завалял дъжд: 
– Чук-чук, чук-чук...
– Кой чука? – попитало 
Червейчето.
– Чук-чук, чук-чук...
– Влезте, моля! – пока-
нил Червеят незнайния 
гост.
– Чук-чук, чук-чук...
Любопитството надде-

ляло над мързела и той се подал навън.
– Колко приятно е да се ловува, когато вали! – тихо грак-
нала съобразителната Врана. 

Притча от Николай Бутенко
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

Ако презрете дори един човек, то тогава вие сте да-
леч от Царството Небесно. Любовта е майка на всич-
ки добродетели. Сърцето принадлежи преди всичко 
най-вече на Този, Който ви го е дал – тази е първа и 

най-голяма заповед(Мат. 22:38).

Автор: Св. Гавриил Ургебадзе
Източник: www.predanie.bg


