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† ПЪРВА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА – 
 НА ВСИЧКИ СВЕТИИ

И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, 
ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а 
който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще 

се отрека от него пред Моя Отец Небесен. 

(Мт 10:32-33)

С почитта си към светците пряко и непряко възхваля-
ваме Господа. По думите на Самия Спасител: „Кой-
то приема вас, Мене приема; а който приема Мене, 

приема Тогова, Който Ме е пратил“ (Мат. 10:40).
Почитаме светците, защото те са приятели на Господа, 
според свидетелството на Спасителя, Който казва на 
своите ученици: „Вие сте Ми приятели, ако вършите 
всичко онова, що ви Аз заповядвам“ (Йоан 15:14). И на 
други места в Писанието се казва, че светците са прия-
тели на Бога: „И изпълни 
се Писанието, което каз-
ва: „повярва Авраам на 
Бога, и това му се вмени 
за оправдание“, и той биде 
наречен приятел Божий“ 
(Яков. 2:23; срвн. Исая 
41:8).
Почитаме светците и чрез 
тях измолваме Неговата 
помощ, защото „не знаете 
ли, че светиите ще съдят 
света?…“ (I Кор. 6:2). За-
щото Спасителят само на 
апостолите и на подобните 
на тях е казал: „Истина ви 
казвам, че вие, които Ме 
последвахте, при пакиби-
тието, кога Син Човече-
ский седне на престола на 
славата Си, ще седнете и 
вие на дванайсет престо-
ла, като съдите дванай-
сетте Израилеви колена“ 
(Мат. 19:28).
Знаете ли колко на брой 
са светиите? А ангелите? Никой не знае колко са нито 
едните, нито другите... Но нека осъзнаем колко голям е 
нашият дълг, на нас – християните, постоянно да се мо-
лим и да призоваваме за помощ светиите и Божиите ан-
гели в молитвите си.
„Голяма сила има усърдната молитва на праведника” 
(Яков 5: 16), ни казва Писанието, а каква ли е силата на 
молитвите на милионите светии пред Господа, които 
се застъпват за хората и са положили душите си пред 

Него?! Затова, радостни са онзи християни, които почи-
тат Божиите светии и просят милост от тези Господни 
посредници в молитвите си. Но горко на онези христия-
ни, които са се отклонили от истинската вяра и не почи-
тат светиите и ангелите като молитвеници за света пред 
всевечния и милостив Господ.
Най-големите измежду светиите, като Пресвета Бого-
родица, св. Йоан Кръстител, светите апостоли, светите 
Трима светители, светите Николай и Спиридон, светите 

великомъченици Георги и 
Димитър, св. Варвара, св. 
Екатерина и още много 
други се радват на особена 
почит. Църковната служба 
за тях е богата, а техните 
празници се празнуват с 
особено благоговение. В 
името на големите светии 
се строят църкви, те се про-
възгласяват за закрилници 
на градове и държави. По-
вечето от нашите вярващи 
носят имена на светии, 
които приемат при светото 
Кръщение, и още от малки 
се поверяват на закрилата 
на съответния светец или 
светица, като при изпита-
нията в живота си се упо-
вават на тях.
Но защо е необходима 
„Неделя на всички све-
тии”? Тъй като голяма част 
от мъчениците и препо-
добните са останали неиз-

вестни за света, Православната църква е наредила вед-
нъж годишно, в първата неделя след Петдесетница да се 
почитат всички светии – знайни и незнайни, от Христос 
до наши дни.
Кой може да бъде почитан като светия? Много от свети-
ите, които са съвършени в молитвата християни, смире-
ни пред Господа в изпитанията и най-вече в любовта си 
към Бога, са приели особен духовен дар още през зем-
ния си живот. Някои от тях са имали дара на сърдечната 
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молитва, други са имали дара на сълзите, на духовното 
мълчание, на смирението и на безграничната любов към 
цялото творение. Други от светиите са имали дара да 
правят чудеса, да виждат в бъдещето, да лекуват болести, 
да виждат мислите на хората, да гонят нечисти духове. 
След смъртта им техните мощи остават нетленни и по 
Божията благодат правят чудеса.
Светиите в Православната църква се делят на някол-
ко чети: тази на апостолите, които прогласяват Христо-
вото Евангелие по цялата Земя; на пророците и твърдите 
във вярата от времето на Стария Завет; четата на учите-
лите на света, които са защитавали Църквата и догмати-
те на православната вяра; четата на мъчениците, които 
проливат кръвта си за вярата в Христос; четата на препо-
добните отци на Църквата, това са свети монаси и отшел-
ници, уповаващи се единствено на Бога, подвизавали се 
в пустини, пещери и манастири на пост и непрестанна 
молитва. И последната чета е тази на блажените и пра-
ведните на Земята, които Господ е обикнал, на сираците, 
вдовиците, невинните деца, на усърдни в Бога монаси и 
свещеници, на вярващите, които славят Господа и които 
безстрашно търпят нещастията си, болестите или изпи-
танията в земния си живот.
Христовата църква е Църква на светиите и мъчениците. 
Тя е основана с жертвата на Господа на Кръста, върху 
учението на апостолите и с кръвта на над десет милиона 
мъченици. Църквата винаги е раждала светии и на нея 
винаги са служили светии. Църквата и днес изисква свя-

тост, свети пастири и вярващи със свят живот!
Измежду тях сме и ние. Нашият дълг е да бъдем Христо-
ви последователи и тук, на Земята, да водим живот по 
пътя към светостта, да полагаме усилия за придобиване-
то на Небесното царство.
Да бъдем с душата си със светиите, които са ни помогна-
ли да се родим отново в Христос, означава да следваме 
тяхната непоколебима вяра, любовта им към Господа, 
усърдието, с което изпълняват Евангелието, постоян-
ството им в молитвата. Не можем да се спасим, ако не 
подражаваме според силите си на живота на светиите. А 
това означава смирение и чистота на сърцето, мъжество-
то на мъчениците, молитвата на аскетите, смелостта на 
първите християни, търпението и благостта на отците...
Светиите са като наши родители, те са нашите молители, 
помощници в мъки и неволи, пример за следване. Нека 
оставим гордостта настрана, лошотията и липсата на 
вяра, и да помолим за помощ всички небесни светии, на-
чело с Пресвета Богородица, която също честваме днес. 
Те са имали у себе си само чистота и святост: на тялото, 
на ума, на словото и на чувствата си. Затова са вършели 
чудеса, затова са изгонвали нечисти духове, затова тела-
та им остават нетленни.
За да следваме пътя на светиите, нека се покаем за гре-
ховете си и винаги да се молим за помощ с тази кратка 
молитва: „Всички светии, молете се на Господа за нас!“. 

Автор: Архим. Клеопа (Илие)
Източник: www.pravoslavie.bg

Първопрестолни между апостолите и учители на 
вселената, молете Владиката на всички да дару-
ва на света мир и на душите ни велика милост.

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Поздравявам ви 
с празника на светите първовърховни апостоли Петър 
и Павел! Това е един от големите праз-

ници в нашата Църква, с който завършва 
Петровият пост.
Когато празнуваме паметта на тези вели-
ки апостоли, ние, разбира се, се прекланя-
ме пред техния апостолски подвиг: пред 
подвига на следване на Христос, подвига 
на тяхната проповед, пред удивителните 
слова, които е запечатало Свещеното Пи-
сание.
Когато, отваряйки Новия Завет, ние четем 
техните послания, винаги трепва сърцето 
ни, срещайки се с живите свидетелства на 
вярата. Чрез тези послания ни стават мно-
го близки и апостол Петър, и апостол Па-
вел. Те стават живи, изглеждат така, сякаш 
ние лично ги познаваме. Така става, защо-
то тези слова са казани не просто от ума или от житейски 
опит, но те са свидетелство за вярата и непосредствената 
жива връзка с Христос.

Разсъждавайки по човешки, изглежда неразбираемо защо 
Христос е избрал за Себе си такива хора като апостолите 

Петър и Павел. Нали в нашия обикновен 
живот, когато човек избира за някакво ва-
жно дело за себе си помощници, избира 
такива, на които може да се облегне, на 
които може нещо да довери, той винаги 
се старае да избере най-добрите: най-спо-
собните, най-образованите, най-твърдите, 
най-силните, най-най…
А Господ избира в числото на своите апос-
толи Петър, човек на възраст, не много 
силен физически, необразован, който при 
това през цялото време се колебае, отстъп-
ва, говори едно, а върши друго. Такъв, ка-
квито сме всички ние, много приличащ на 
нас.
Господ приближава до Себе Си и прави 
Свой най-близък ученик Павел, който бил 

Негов враг. Той се доверява на човека, който гонел Негова-
та Църква и Неговите последователи, одобрявал убийство-
то на архидякон Стефан, бил от числото на тези същите 
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фарисеи, които Христос непрестанно изобличавал в Свое-
то Евангелие.
От една страна – това е поразително! А, от друга страна, 
това за нас е такова утешение. Понеже, оказва се, – ето кой е 
нужен на Христос! Не тези хора, които могат да се утвърдят 
в света с външни блестящи способности, със сила, с власт, 
със знание, с достойнство. А тези, които могат да кажат с 
най-простите думи, идващи от сърцето, както казал апос-

Всички светии са плод на светата Петдесетница. Така 
както Светият Дух идва на земята, за да свидетелства за 
божествеността на Христос и да яви Неговия образ, така 

и всички светии в Църквата свидетелстват за божественост-
та на Светия Дух и явяват Неговия образ.
След Възнесението на Господа по-високо от небесата и бла-
говолението на небесния Отец за Неговото дело, върху зе-
мята се излива дъжд от даровете на Светия Дух. Там, където 
тези дарове намерят добра почва, те дават като плод свят 
живот. Бог знае, че всеки един човек на земята, колкото и 
свят да е той, не може да вмести цялото богатство от Бо-
жиите дарове. Ето защо Той съзижда в историята Тяло, на 
което предава всички Свои дарове. Всеки един вярващ се 
съединява с Тялото чрез особен дар и го обогатява, като в 
същото време става участник на даровете на всички чле-
нове, на всички светии. Носители на благодатните дарове 
са всички членове на тялото Христово, които са съединени 
с Главата Христос и помежду си. Спасението на Христос е 
пълно и дивно в тази общност на благодатта – Неговото 
Тяло. Никой не може да постигне височината и дълбочи-

Тежка робия тегнеше и над малкото софийско село Дра-
гун. Прикътано край гъста вековна гора, то тръпнеше 
от страх пред турски безчинства всеки път, когато по 

прашния път се зададеше непознат конник. Единствената 
надежда на селяните беше в небесната закрила на свети 

тол Петър: „Господи, Ти знаеш, че Те обичам”. Когато това 
е в сърцето на човека, той става и апостол, той става близък 
до Христос.
Би трябвало да придобием тази правда, която придобили 
апостолите Петър и Павел, и с нея да живеем винаги… И 
тогава ще се спасим. Амин!

Автор: Прот. Алексей Умински
www.pravmladeji.org

ната, ширината и дължината на неописуемата Христова 
любов, освен в общението с всички светии.
Ето защо е опасно да отхвърлим дори един единствен све-
тия, понеже тогава ни отхвърля и целият сонм на светиите. 
И обратното, голяма мъдрост и разум е да придобиваме 
приятели сред жителите на небесния Сион, за да ни при-
емат те в деня на нашето велико и свещено заминаване при 
Бога. Животът на светиите е една непрестанна Петдесетни-
ца. Чрез даровете на светиите ни се явява „образът” на Све-
тия Дух. Всеки един светец, като участник в енергията на 
Бога, става „нова твар” (2 Кор. 5:17)  със „своя дарба от 
Бога, един – тъй, други – инак” (1 Кор. 7:7). Така например, 
виждаме дарбите на чудотворенето, предвиждането, про-
зорливостта, на богословието и всички други дарове на 
Светия Дух. Всички те имат за цел съграждането на Тялото 
на Църквата и изпълняването на нейното дело: „да подири 
и спаси погиналото”(Лук. 19:10), т.е. да спаси целия свят. 

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

Иван Рилски. В тревоги и беди те отиваха горе в манастира 
и изплакваха мъките си.
Най-красивата девойка в селото беше Аница. Такава ху-
бост не помнеха и най-старите хора. Стройна и румена, тя 
грееше като лъчите на зорница. В неделя излезе пременена 

Труди се упорито, моли се постоянно и с вяра. Само така 
можеш да вървиш по пътя на духовния живот.
Приучвай се на мълчание, чрез него се придобива молитва.
Каква огромна лична отговорност е нужна за изпълнение-
то на установеното молитвено правило: в душата си да по-
чувстваш неговата святост, висота, необходимост. Да прес-
танеш да мислиш, че това е твое лично, килийно дело. Не, 
това е велико обществено служение. Помни това.
Трябва просто физически да се заставяш да се молиш. 
Дори ако в началото се молиш несвързано, запъвайки се, 
дори падайки. Независимо от всичко води своя разговор, 
своята беседа с горния свят.
Колко съм слаб и непостоянен в своите решения и намере-
ния! И най-малката причина може да наруши нещо тол-
кова важно и необходимо, каквото е молитвата. Помни, че 
човек е силен само в молитвата. А какво правя аз... Не ценя 
възможностите да придобия велика сила.

Трябва да възпитаваме в себе си постоянство, а не мимолет-
ни пориви. Пълно отдаване, а не половинчатост. Бедата е в 
моята разсеяност и разпиляност.
Колко опасно е да си позволяваш отпускане! Достатъчно е 
да си позволиш нещо малко и последиците са разрушаване 
на целия духовен градеж. За кратко време може да се срине 
нещо, което е съзиждано и пазено с месеци.
Главното е да се научиш да възпитаваш в себе си чувство за 
пълна отдаденост на Божията воля. Помни твърдо: всеки 
ден, всеки час, каквото и да се случи с тебе - за всичко да 
благодариш на Господа и във всичко да виждаш не прос-
то случайност, а необходима проверка на твоите духовни 
сили, на твоята духовна боеспособност.
(Следва)

Автор: Прот. Григорий Пономарьов
Източник:„Църковен вестник”
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27 юНИ  
† 1 Неделя след Петдесетница - на Всички 
светии. Преп. Сампсон Странноприимец. Гл. 8, 
утр. ев. 1, ап. Евр. 11:33-12:2 (с. 70), лит. ев. 
Мт 10:32-33 (Петрови заговезни) (Тип. с. 479)

28 юНИ  
Пренасяне мощите на св. безсребреници  
и чудотворци Кир и Йоан

29 юНИ  
† Св. първовърховни апостоли Петър и Павел  
(Петровден) (Тип. с. 349, т. 5)

30 юНИ  
❈ Събор на св. славни и всехвални  
12 апостоли (Тип. с. 354, т. 4)

1 юЛИ  
❈ Св. безсребреници Козма и Дамян  
от Рим. Възвръщане честните мощи 
на преп. Йоан Рилски чудотворец 
(Тип. с. 360 т. 5 или с. 361, т. 7)

2 юЛИ  
Полагане честната дреха на Пресвета  
Богородица във Влахерна (Тип. с. 363, т. 1)

3 юЛИ  
Св. мчк Иакинт. Св. Анатолий,  
патр. Константинополски
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

на хорото. Там беше и Златин зографът. След като 
се учи при иконописци в Средец и стана известен 
майстор, се завърна при старите си родители. Ху-
бостта на Аница го плени. Още същата вечер оти-
де в дома на баща ѝ да я поиска за невеста. Тя се 
съгласи, а за бащата беше висока чест да се сроди с 
такъв човек.
Замина да довърши наетата работа и се уговориха 
за сватбата. Всички моми завиждаха на Аница, но 
и тя го заслужаваше, защото беше не само красива, 
но умна и с добро сърце.
Унесена в мечти, тя взе кобилицата с менците и 
тръгна към извора за вода. Слънцето клонеше 
към залез. Мека розова светлина огряваше бялото 
ѝ лице и я правеше още по-красива. Наведе се да 
черпи вода и нечакано я стресна конски тропот. 
Повдигна очи и изтръпна. Турски конници спряха 
пред извора. Този, който яздеше пръв, гордо и заповедни-
чески и каза да налее вода за конете в коритото. Тя вдигна 
плах поглед, а той остана прикован от невижданата хубост. 
С треперещи ръце наливаше вода. От страх мислите ѝ се 
намираха в някаква мъгла. Само повтаряше с гореща вяра: 
“Свети Иване, запази ме.” Отминаха, а тя едва се съвзе от 
уплахата.
Прибра се и разказа за случилото се. Не излезе вече от пор-
тата навън. Селяните разказваха, че турчинът пак минал 
през селото. Направиха набързо сватба и тя не се мярна 
нито на хоро, нито на извора за вода. Всяка сутрин се моле-
ше на Рилския светец за закрила.
Мина време. Роди им се хубаво момиченце, което кръсти-
ха Марина. То израсна красиво като нея, но не проговори. 
Това внесе нова тревога в семейството.
Разнесе се вест, че мощите на свети Иван се пренасят от 
Търновград в Рилския манастир. Селяните разбраха, че 
стигнали до Средец. Пътят минаваше през селото и всички 
се приготвяха да посрещнат рилския закрилник на бълга-
рите. Цялото село излезе да ги посрещне там, където изви-
ва пътят край гората. Шествието се зададе. Присъединиха 
се към него и спряха на мегдана сред селото. Поставиха 
ковчега на приготвеното за целта място, постлано с нови 
черги. Започна поклонението. Рилски монаси пееха слад-
когласно тропара на светеца.
Зададоха се Аница и Златин с малката Марина, премене-
ни както подобава, но тъжни. Едва задържаха сълзите на 
очите си от мъка. Детето крачеше мълчаливо до тях, хубаво 
като ангелче. Приближиха, направиха поклон с дълбока 
вяра и упование в чудотвореца и целунаха мощите през 
сълзи. Кой не знаеше мъката им! Златин повдигна детето 
да целуне ковчега. Като го остави, то се обърна към тях и 

каза “Мамо”, за почуда на всички. Аница заплака с 
глас от радост и благодари с топли думи. Заговори 
се за чудото. Съпровождащите мощите разказваха, 
че по дългия път, където спрели, много болни хора 
оздравявали и тревожни сърца се успокоявали.
Цяла нощ светеха борини на мегдана и народът не 
се прибра по домовете си. Златин сложи трапеза на 
изморените и прашни пътници. Сутринта изпра-
тиха шествието далеч от селото, а той отиде чак до 
Рилския манастир. Помогна при поставянето на 
ковчега в църквата и присъства на благодарствено-
то служение.
Селяните от Драгун решиха да построят църква в 
чест на свети Иван. Всеки отделяше по нещо от не-
мотията си с радост. Само за едно лято се довърши 
с доброволен труд. Аница уши на Марина малка 
престилка и я водеше на строежа. Слагаше в нея 

шепа пясък или едно малко камъче и тя ги носеше на май-
сторите.
Най-много даде майстор Златин. Той изписа иконите в 
храма. На иконостаса се появи свети Иван с ореол, мона-
шеска дреха и свитък в ръка. Тя стана най-хубава и всички 
спираха възхитен поглед на нея.
В деня на освещаването младото семейство коленичи пред 
лика на светеца, а малката Марина, както я беше научила 
майка ѝ, каза високо: “Свети Иване, благодаря ти!” Всички 
се почудиха на силната им вяра в Рилския чудотворец.
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