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† ОСМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – ПЕТДЕСЕТНИЦА

В последния велик ден на празника застана Иисус, 
издигна глас и рече: който е жаден, да дойде при 
Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата 

утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки 
от жива вода. Това каза за Духа, Когото щяха да 
приемат вярващите в Него; защото Дух Светий още не 
бе даден, понеже Иисус още не бе прославен. Тогава 
мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха: Този 
е наистина Пророкът. Други казваха: Този е Христос. 
А други казваха: нима от Галилея ще дойде Христос? 
Не е ли казано в Писанието, че Христос ще дойде от 
Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше 
Давид? И тъй, у народа произлезе разпра за Него. А 
някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури 
върху Му ръка. Тогава слугите се върнаха при пър-

восвещениците и фарисеите, а те им рекоха: защо Го 
не доведохте? Слугите отговориха: никога човек не е 
говорил тъй, както Тоя Човек. Фарисеите им отгово-
риха: да не сте се и вие прелъстили? Повярвал ли е в 
Него някой от началниците или от фарисеите? Но тоя 
народ, който не знае Закона, е проклет. Никодим, който 
бе ходил нощя при Него и беше един от тях, казва им: 
осъжда ли нашият Закон човека, ако първом го не чуят 
и узнаят, какво върши? Те му отговориха и рекоха: да 
не си и ти от Галилея? Изпитай и виж, че от Галилея 
пророк не се е явил. 
Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на све-
та; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще 
има светлината на живота. 

(Евангелие от Иоана 7:37-52, 8:12)

ТРОПАР НА ПЕТДЕСЕТНИЦА, ГЛ. 8
Благословен еси, Христе Боже наш, 

Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и еми уловлей вселенную, 

Человеколюбче, слава Тебе.

Благословен си, Христе, Боже наш, Кой-
то показа рибарите премъдри, 
като им прати Светия Дух и чрез тях улови света. 
Човеколюбче, слава на Теб.

Настъпи големият празник, празникът на великата ра-
дост за християните: Светият Дух слезе върху апос-
толите и не само върху тях. Дух Свети дойде в света, 

за да изпълни обещанието, което Господ Иисус Христос 
ни даде: няма да ви оставя сираци, а 
ще ви изпратя Светия Дух, Утешите-
ля (Иоан 15:26). И Светият Дух освети 
земята,  и ще води християнския род по 
пътя на спасението до края на вековете.
Светият Дух най-напред слязъл върху 
апостолите. Но как е станало това? Във 
вид на огнени езици, видими за очите. 
Никога повече Светият Дух не е слизал 
видимо по подобен начин върху нико-
го. Какво значи това? Защо е било необ-
ходимо да слезе върху светите апостоли 
под формата на огнени езици, видимо 
и осезаемо за всички? Защото апосто-
лите били светии; защото чрез тях, чрез 
тяхната проповед Светото Евангелие 
трябвало да се утвърди по целия свят. 
Те са първите проповедници на благата 
вест, първите, които разпръскват в света 
Христова светлина. Затова Светият Дух ги обозначава по 
този начин, слизайки върху тях във вид на огнени езици. 
Той е направил огнени и сърцата и умовете им, осветил ги 
е и ги е просветил,  направил е така, че да си спомнят всич-

ко, което са чули по-рано от Господа Иисуса Христа, и им е 
дал сили, за да водят целия свят към Христа.
Но не слиза ли Светият Дух върху всички, които са достой-
ни да го приемат? Не беше ли свети Серафим Саровски 

изпълнен със Светия Дух? Слезе върху 
него, разбира се, не във вид на огнени 
езици, но по такъв начин, че изпълни 
всичките му мисли, желания, чувства и 
стремления. Изпълни цялото същество 
на свети Серафим. По този начин е сля-
зъл Светият Дух върху много и много 
светци, по този начин изпълва и всички 
нас, недостойните християни от днеш-
ния век, защото в тайнството Миропо-
мазание и в тайнството Кръщение ние 
получаваме благодатта Му.
Ние получаваме тази благодат, всички 
я получават, но не всички я запазват. 
Мнозина загубват това съкровище, гу-
бят благодатта на Св. Дух. Защото би 
ли могъл Светият Дух по какъвто и да 
е начин да пребивава в нечисто сърце, 
изпълнено с грях? Както димът прогон-

ва пчелите, както смрадта отблъсква човеците, така и 
смрадта в човешкото сърце прогонва Светия Дух, Който 
живее само в чистите сърца, и само на тях дарява Бо-
жествената си благодат,…защото Той е „Съкровище на 
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благата“ – на всички истинни и ценни блага, които може 
да придобие човешкото сърце. Може ли да ги възприеме не-
чистото сърце? Нима може да възприеме благодатта на 
Светия Дух сърце, което е греховно, лишено от милосър-
дие и любов?
Но как да придобием сърце чисто (срв. 50 Псалм – б.п.)? 
Как да се въздържим от срамните грехове? Как да се сдър-
жим по време на изкушенията от врага на нашето спасе-
ние, от изкушенията на света? Как да запазим себе си от 
тях? Нужно е неуморно, винаги, във всички дни на живота 
ни, всеки час, да помним това, че Светият Дух не живее в 
нечистото сърце. Нужно е да не се поддадем на съблазън-
та, когато нечистият дух, врагът на нашето спасение, ни 
нашепва в ухото стремление за благополучие на земята, 
когато ни рисува картина на изпълнен със слава, обезпе-
чен и комфортен живот, когато пробужда нашата гордост, 
когато възбужда нашето желание за придобиване на чест и 
слава –  ние не трябва да приемаме тези дяволски нашеп-
вания.
Не сме длъжни да приемаме съблазните на света. Когато 
влязат в сърцето ни, трябва веднага да разпознаем, че това е 
изкушение и с цялата сила на волята и сърцето си да го от-
хвърлим, да не гледаме съблазнителните образи, които ни 
рисува нечистият дух, изкушавайки ни. Ние не сме длъж-
ни да се поддадем на нашепванията му. И ако се провалим 
тук, ако съзерцаваме тези изображения на земната слава 
и прогрес, ако мислим все повече и повече за тях, тогава 
горко  ни – защото в този миг изкушението ще е овладяло 
сърцето ни.
Великите подвижници на благочестието, които умеели да 
наблюдават движението на своето сърце, казват, че ако чо-
век приеме тези съблазнителни внушения (прилози), той 
се улавя в примката им; душата му се привързва към тях и 
съчетава с тях. Светите отци ни призовават да се боим да 
не се съединяваме с тези нечисти прилози. И ако следва-
ме това наставление, тогава няма да ни постигне тежкото и 

страшно злочестие – Светият Дух няма да ни напусне. Да 
не се любуваме, да не се услаждаме от съблазните на врага, 
да не смесваме себе си с тях, но да се въоръжим против тях 
със свещен гняв. Св. ап. Павел изрича силни думи, които 
на всички нас е нужно да помним:  „Гневете се, но не гре-
шете.“ (Еф. 4:26).
Съществува свещен гняв – същият този гняв, с който се из-
пълнило сърцето Иисусово, когато изгонил търговците от 
храма с бич, и когато казал на св. ап. Петър: „Махни се от 
Мене, сатана!“ (Мат.16:23)...
Как е могъл Господ Иисус Христос да изрече такива думи 
на светия апостол, който Го обича с цялото си сърце? С 
гняв ги е изрекъл. Така и трябвало да бъде. Господ не би 
могъл да не се прогневи на апостол Петър, когато той се 
опитва да Го уговори да не приеме кръстна смърт. Това е и 
свещеният гняв, с който трябва да се изпълни сърцето на 
всеки християнин, когато чуе нашепвания против Хрис-
товия път. Тогава нека ни избави Господ от това, да ос-
танем хладни (вж. Откр. 3:15). Нека ни даде Той свят гняв, 
с който да изгоним изкусителя. Това е, от което имаме 
нужда. Имаме нужда също да помним през целия си живот, 
че Господ Иисус Христос ни призова да станем чеда Бо-
жии; и през целия си живот да се стремим към Христова-
та светлина.
Ние трябва да предадем целия наш живот на Господ Иисус 
Христос. С всяка фибра на душата си да се стремим да не Го 
прогневим по никакъв начин, и усърдно да се молим Той 
да помогне на нас, слабите духом. И Господ ще помогне. И 
Светият Дух ще слезе и в нашето сърце и ще го освети, и ще 
ни даде сила да вървим по пътя на спасението.
Нека Светият Дух да слезе в нашите сърца. Нека Светият 
Дух да ни помага в този труден път на спасението. Нека да 
утеши нас и всички, които скърбят. На това ни учи велики-
ят празник Петдесетница.

Автор: Св. Лука Кримски и Симферополски
Източник: www.pravoslavie.bg

Душе Свети, всемогъщи Боже,
Утешителю благи и крепки Защитниче,
Подателю на мъдростта и Светлината,
Ти, Който със Своето идване си довел
всички краища на света до единственото 

истинско богопознание, дойди сега и при 
нас, които Те оскърбяваме непрестанно,
за да ни просветиш и осветиш, за да ни изцелиш 
и утешишс Твоето нетленно утешение.

(Молитва към Светия Дух от свети Софроний Сахаров)

„Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз 
да си замина; защото, ако не замина, Утешителят 
няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пра-

тя; и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда 
и за съд: за грях, че не вярват в Мене; за правда, че Аз оти-
вам при Отца Си, и няма вече да Ме видите; а за съд, че 
князът на тоя свят е осъден” (Иоан 16:7-11).
Със Своето идване Светият Дух просвещава човека да 
познае, че всичко, което става без да бъде съотнесено към 
Христос и без вяра в Него като Бог, е грях: „всичко, що не е 
от вяра, е грях” (Рим. 14:23).
Само Светият Дух ни явява греха и само Той може да го 
изличи.
Светият Дух освен това ни разкрива истинската правед-
ност (справедливост) на Бога, както я изразява Христос на 
Кръста: „Отче! Прости им, понеже не знаят, що правят” 

(Лук. 23:34). Праведноста е човек да търпи страдания, ко-
гато е невинен, в изпълнение на Божията заповед. Както 
страданията на Христос са несправедливи, понеже е без-
грешен – и затова Неговото страдание става осъждане на 
нашата смърт, която е била справедлива поради греха, кой-
то я предшества, – така също и всяка болка и страдание, 
които търпим, за да се помирим с Бога, стават осъждане на 
нашия грях и изтриват смъртта в самата ни плът. Ето защо 
чрез Кръста идва радостта и спасението на целия свят.
Истинският Божи съд се извършва с понизяването и край-
ното смирение на Христос (Вж. Филип. 2:7). По този начин 
биват победени началата на този свят (Вж Иоан 16:11 ). За-
това, когато вярващият вземе върху себе си вината за своята 
неправедност, той предварва окончателния съд и получава 
прошка на греховете и благодат от Светия Дух. Ето защо 
всички, които са водени от Светия Дух, не престават да уко-
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ряват себе си пред Бога и в сми-
рение предпочитат волята на 
брата пред собствената си воля.
Всички тежки думи на Еванге-
лието, когато бъдат приети с 
вяра, съкрушават високомери-
ето на човека.
Чудната сила на съкрушението 
и сълзите дава на вярващия да 
познае нетленното утешение 
на Светия Дух, което идва след „сътресението” („земетръ-
са”) на покаянието: „Блажени плачещите, защото те ще се 
утешат” (Мат. 5:4 ). Чрез благодатта на Светия Дух Името 
на Христос, словата на Свещеното Писание и тайнството 
на Божествената Евхаристия стават един живот в сърцето 
на възродения вярващ. Със силата на този живот той по-
стоянно се преобразява и обновява в плана на „благата, 
угодна и съвършена воля Божия” (Рим. 12:2). 
На всяка Божествена Литургия действа великото тайнство 
на Петдесетница. Ние принасяме хляб и вино, в които сме 
вложили целия свой живот, и просим и умоляваме небес-
ния Отец да изпрати Светия Дух, за да ги превърне в Тяло и 
Кръв Христови, т.е. да ги изпълни със Своя безначален Жи-
вот. След това продължаваме да се молим още по-усърдно, 
така че причастяването ни със светите дарове да бъде на-
истина общение със Светия Дух. И когато се удостоим да 
чуем небесния глас – „светинята е за светите”, – тогава 
биваме призовавани да участваме в тези дарове и се удос-
тояваме да заменим своя малък живот с безкрайния Живот 
на Бога. Затова в края на Литургията ние пеем победната 
песен: ,,Видяхме истинската светлина, приехме небесния 
Дух, намерихме истинската вяра, покланяме се на нераз-
делната Троица, защото тя ни е спасила”.
Когато Светият Дух влезе в сърцето като силен грабващ 
вятър, съкрушавайки неговата жестокост, там в „дълбо-
кото” сърце  Той изобразява образа на Господ Иисус Хрис-
тос.
Светият Дух очиства и пресътворява сърцето ни, за да мо-
жем да призоваваме Името Христово в дълбините на душа-
та си. Целта на нашия живот е придобиването на Светия 
Дух. Сам Господ ни насърчава към това със светите Си уста: 
„Ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния 
на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух 
Светий на ония, които Му искат?” (Лук. 11:13 ) 

ТРИТЕ ДАРБИ НА СВЕТИЯ ДУХ

Четивата от Стария Завет от вечернята на Празника на 
Светия Дух говорят пророчески за трите дарби, които 
Той дарява. Първата от тях е пророческият дар. Когато 

Светият Дух дойде, хората ще могат да пророкуват, т.е. те 
ще бъдат способни да приемат и да изричат слова с вечна 
истинност.
Втората дарба се състои в това, че Светият Дух дава на чове-
ка благодатта да призовава богоподобаващо Името на Гос-
пода и така да се спасява. От св. апостол Павел знаем, че ни-
кой не може да нарече Иисус – Господ, освен чрез Светия 
Дух (Вж. 1 Кор. 12:3). А св. апостол Петър ни казва, че „под 

небето няма друго име, на чо-
веци дадено, чрез което трябва 
да се спасим” (Деян. 4:12). 
Третият дар, който Бог дава на 
вярващия, е сърце от плът, вър-
ху което да може да се напише 
законът на евангелските запо-
веди. В деня на Петдесетница, 
когато слиза Светият Дух, тези 
три обещания се изпълняват. 

Учениците на Господа пророкуват с най-възвишен дух. Те 
говорят на чужди езици, а по-късно този дар се заменя от 
дара на вътрешната сърдечна молитва.
Чрез дара на сърдечната молитва хората могат да фор-
мират вътрешния си  човек и да усвояват словото Божие 
така, че то да стане самата тяхна природа.
Апостолът казва, че „всеки си има своя дарба от Бога” (1 
Кор. 7:7), която е нужна на вярващия, за да стане член на 
Тялото Христово – Църквата. Основен дар в живота на 
Църквата, който е и въвеждащ, и обхващащ всички оста-
нали дарове, е покаянието, с което човек се помирява с 
Бога и се пази от греха. Следващият абсолютно необходим 
дар е смирението. Само чрез него човек да бъде ученик на 
Тайнството на Христа, както Сам Господ ни казва: „Поуче-
те от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце” (Мат. 
11:29). А онова, което удостоверява истинността на всички 
дарби и усилва ревността за „растене по Бога” (Кол. 2:19) е 
дарът на непрестанното благодарение от сърце на Творе-
ца. Според степента на тази благодарност Владиката Хрис-
тос раздава даровете Си на верните Свои раби.
Всички онези неща, за които постоянно благодарим на 
Бога, накрая стават наши. Така например, когато благода-
рим на Господа за Неговите страдания и жертва, спасение-
то, което произтича от тях, става наше. Тогава Сам Бог ни 
дава дела на нашето наследство.
Затова нека да прегледаме целия си живот от детство-
то до настоящия момент, като се молим до краен предел: 
или като благодарим на Бога за всички знайни и незнайни 
блага, които Неговият благ Промисъл ни е отредил, или 
като оплакваме греховете си. В края на тази молитва ще 
усетим, че целият ни живот е изкупен.
През периодите, когато имаме мир, можем да отправя-
ме благодарение на Бога за целия си живот и да оставяме 
духа си да се разшири. Когато обаче нямаме мир и умът 
ни е разпилян, тогава нека да чукаме на небесните двери 
с еднословна молитва (Еднословна молитва или молитва 
с една мисъл – такава е преди всичко Иисусовата молитва 
или всяка друга кратка молитва, която се потваря непрес-
танно – б. пр.). За да намерим сърцето си, ни е нужен или 
духовен плач, или непрестанно благодарение за всичко. 
Благодарението е единственото, което оправдава нашето 
съществуване; то възпълва онова, което ни липсва или не 
ни достига.

Автор: Архим. Захариас (Захару)
Източник: www.pravoslavie.bg

В Църквата ние имаме ръцете на Христос, Неговите уста, 
очи и също така Божественото Му сърце. Неговите ръце 
са богослужебните чинодействия, езикът на устата Му 

е евангелското слово, а очите Му са тайнствата, чрез които 
Той гледа в нашите сърца. Неговото сърце е Божествената 
Литургия.

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •
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20 юНИ  
† 8 Неделя след Пасха - Петдесетница.  
Св. Наум Охридски (Всичко на празника)  
(Тип. с. 475)

21 юНИ  
† Свети Дух. Св. мчк юлиан Тарсийски.  
Св. свщмчк Терентий, епископ Иконийски  
(Тип. с. 477)

22 юНИ  
Св. свщмчк Евсевий, еп. Самосатски.  
Св. мчци Зинон и Зина

23 юНИ  
Св. мчца Агрипина. Св. преп. Антоний  
и Йоаникий (Блажи се)

24 юНИ  
❈ Рождение на св. Йоан Кръстител. 
 Св. Никита, еп. Ремесиански 
(Еньовден) (Тип. с. 339, т. 4)

25 юНИ  
Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий  
Атонски. Св. прпмчк Прокопий  
Варненски (Блажи се)

26 юНИ  
Преп. Давид Солунски. Преп. Давид Българ-
ски (Отдание на Петдесетница) (Тип. с. 478)
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Обединена българска банка
За :Църковното настоятелство при храм „Св. прор. Илия“
(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Минало време и евреите в Египет станали повече от 
египтяните. Това притеснило фараона. Затова по не-
гова заповед всяко родено момче трябвало веднага да 

бъде убито.
Когато се родил Моисей, родителите му три месеца го кри-
ели, а след това майка му направила кошче и го оставила 
в тръстиките на река Нил. Сестрата на Моисей, Мариам, 
стояла наблизо, за да види какво ще се случи.
След малко дошла фараоновата дъщеря, намерила го и 
много харесала. Решила да си го отгледа като син. Нарекла 
го Моисей, което означавало „изваден от водата“. Мариам 
попитала дали й трябва кърмачка за детето. Принцесата я 
помолила да намери кърмачка. Момичето довело майка 
си, която го откърмила. 
В двореца Моисей изучил всички науки. Бог се погрижил 
да не забрави, че е еврейски син и, когато навършил чети-
ридесет години, го пратил при еврейския народ. Така раз-
брал колко тежък е трудът на сънародниците му.
Веднъж видял как един египтянин биел работещите евреи 
и го убил. След това избягал в Мадиам. Там се оженил и 
станал пастир. Цели четиридесет години пасял овцете на 
тъста си.
След четиридесетте години Бог го призовал да спаси наро-
да си от египетския гнет. Тъй като Моисей говорел трудно, 

Бог му пратил за помощник брат му Аарон. Така Моисей 
станал служител на Господа.  

Из книгата: Библия за деца, автор А.Соколов

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

МОИСЕЙ

Считайте за изгубен деня, в който не сте били на Литур-
гия. Литургията е диамант, прекрасен дар от Христос; 
Литургията е обновяваща, оздравителна река, извираща 
из сърцевината на разпнатия Христос; Литургията е злат-
ният мост, по който единствено можем да достигнем жи-
вот вечен с Христа. Обикнете Божествената Литургия, тя е 
отпечатък на живота на Христос, изпълнена с най-дълбоко 
съдържание и щастливец е този човек, който черпи от този 
източник на радост, живот и премъдрост Христова.
Божествената Литургия е задвижващата ос за целия свят. И 
също както колелото може единствено да се върти, когато 
е скрепено с оста, така и светът, нашето житейско колело 
може да се задвижва само чрез Божествената Литургия, по 
време на която се предлага Безкръвната Жертва.
Нищо на земята не е по-ценно от Божествената Литургия. 
Ако съберем скъпоценностите на целия свят; изкопаем 
всичкото злато, скъпоценни камъни; съберем всички пер-
ли от морското дъно и ги сложим на едната везна, а на дру-
гата Св. Литургия, отслужвана от някой свещеник в най-бе-
дната селска енория, тогава тежестта на Божествената Ли-
тургия ще надделее.
Ако не бе Литургията, слънцето би помръкнало и земята 

няма да произрасте своите плодове.
И също както майката води своето дете за ръчичка и при-
съда близо до него и го гледа, като то прегръща понякога, 
милва го, грижи се за него и го храни, по същия начин и 
Господ във всички църковни служби и домашни молитви 
сякаш ни държи за ръка, гледа ни, а в Св. Литургия ни взе-
ма на ръце, настанява се на масата и ни храни със Своята 
храна. На всички богослужения освен Литургията ние го-
ворим с Бога по телефона, общуваме чрез телеграф, а на 
Божествената литургия ние директно казваме нашите про-
шения на Господа лице в лице, лично Му благодарим и Му 
се молим.
Божествената Литургия е пролука, оставена от Господа в 
нашия грешен, невярващ, прелюбодеен свят, през която 
влиза свеж въздух; ако този прозорец го нямаше, вярващи-
те биха се задушили.
Кръстът е нашата котва. Кръстът е нашето прибежище. 
Молитвите на светите наши отци, поменавани всеки ден 
на Литургията, запазват света от окончателна разруха.

Автор: Св. Серафим Звездински
Източник: www.predanie.bg


