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† НЕДЕЛЯ СЛЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Рече Господ на учениците Си: Който иска да върви 
след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе 
кръста си и Ме последва. Защото, който иска да 

спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата 
си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. За-
щото каква полза за човека, ако придобие цял свят, 
а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде 

човек за душата си? Защото, който се срами от Мене 
и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син 
Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата 
на Отца Си със светите ангели. И рече им: истина ви 
казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, 
докле не видят царството Божие, дошло в сила. 

(Марк 8:34-9:1)

„Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма 
да вкусят смърт, докле не видят царството Бо-
жие, дошло в сила” (Марк. 9:1). С тези думи, братя, 

Христос завършва учението си за кръста на истинският 
ученик и за изкупващата стойност на разпнатата любов. 
Преди седем 
дни празнува-
хме намирането 
и издигането на 
Честния кръст. 
Оттогава с тре-
пет празнуваме 
това събитие, за-
щото с кръстна-
та Си саможерт-
ва Богочовекът 
Христос дари 
възкресение на 
всички хора.
Кръсто-възкрес-
ната проповед 
на Църквата 
ни вече 20 века 
изразява и раз-
крива събитието 
на нашето спа-
сение. Защото 
възкресението 
на мъртвите е 
надежда на християните и животът е духовният им опит 
в преходния свят на тление и развала. С този кръсто-въз-
кресен морал християнинът може и намира изход от 
многобройните обстоятелства и изкушения, които го 
мъчат. Защото, братя, от кой друг неизчерпаем извор да 
почерпи човек сила, за да преодолее болката, несправед-
ливостта, експлоатацията, лъжата, угнетението? И още 
повече мъката пред лицето на смъртта? И дори внезап-
ната смърт на наши млади и обични близки?
Колкото по-отговорни сме в живота, толкова по-тежък е 
ежедневният кръст, който носим на плещите си. Но още 

толкова и неизмеримо по-голямо е предвкусването на 
възкресението. Защото, който се намира в ръцете на раз-
пнатия и възкръснал Христос, не оставя място за смъртта. 
Християнинът не вкусва смърт, защото прибягва към ис-
тинския, безкраен живот. Там намира светлина и сила, 

за да преодолява 
всички интриги 
на дявола, дори 
и самата смърт.
Когато, братя, 
осъзнаваме но-
вия свят, който 
се открива пред 
нас с Кръста и 
Възкресението 
на нашия Гос-
под, вече вдиш-
ваме възкресе-
нието. Въпреки 
че около нас 
всичко мирише 
на смърт, тле-
ние и развала. 
И всеки път, 
когато придру-
жаваме нашите 
мъртъвци, и им 
пеем погребал-
ната служба с 

възкресна мелодия и думи, които показват ужаса на 
смъртта, но засвидетелстват и непоколебимата вяра във 
възкресението на всички мъртви. Това ни поучава еван-
гелието днес и това ни повтаря нашата Църква с чети-
вата и песнопенията на погребенията и помените на 
нашите близки. „Които в този свят поверяват живота си 
на Господ, не вкусват смърт, но възкресение”, в Неговата 
разпната и възкрестна любов! Да бъде!

Автор: Апостол Папаконстантину, Митрополит на 
Поляна и Кукуш, Из „Как ще повярват, ако не чуят”
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СВ. ПЪРВОМЪЧЕНИЦА И РАВНОАПОСТОЛНА ТЕКЛА
24 СЕПТЕМВРИ

ЖИТИЕ НА СВ. ПЪРВОМЪЧЕНИЦА И РАВНОАПОСТОЛНА ТЕКЛА

Светите апостоли Па-
вел и Варнава проповядва-
ли Евангелието в Икония, 

град в Мала Азия. Живеели 
в дома на благочестив човек 
на име Онисифор. Св. апос-
тол Павел говори за него във 
Второто послание до Тимотей 
така: „Господ да даде милост 
на дома на Онисифор, защото 
много пъти ме успокои и се не 
посрами от веригите ми“. В къ-
щата на Онисифор се събрали 
всички, които желаели да слу-

шат проповедите на апостолите. Мнозина се обръщали в 
истинския път.
Измежду честите посетители на тоя дом била една 18-го-
дишна девойка на име Текла, красива дъщеря на богати и 
знатни родители. Тя била сгодена за момък, който се казвал 
Фамир, също измежду първите в града по знатност, богат-
ство и красота.
Думите на светия апостол подействали силно на девойка-
та. Тя приела тайно християнската вяра. Обикнала Бога с 
цялото си сърце. Отказала се да встъпи в брак. Решила да 
посвети на Бога целия си живот.
Майка ѝ, която била езичница, се безпокояла силно, като 
виждала, че дъщеря ѝ общува постоянно с християни. Ко-
гато узнала, че и Текла приела християнската вяра, се раз-
сърдила твърде много. Повикала при себе си Фамир и му 
казала:
- Защо не се грижиш за годеницата си? Нима не виждаш, че 
тя се е увлякла от думите на тия измамници, които лъжат с 
приказки народа? Нима не виждаш, че тя е забравила съв-
сем себе си и семейството си?
Годеникът се огорчил. Опитал се с нежност да привлече от-
ново годеницата към себе си. Но тя оставала равнодушна 
и студена.
Майката ту се гневяла и се отнасяла жестоко към нея, ту я 
молела със сълзи да не се отказва от женитбата, която ѝ обе-
щавала и знатност, и богатство, и всички радости на света.
Текла оставала непреклонна. Тя жалела, че не може да из-
пълни волята на майка си. Но за нея вече не било възможно 
да се върне към езическите суеверия. Тя познала истинска-
та вяра, познала истинския Бог. Невъзможно ѝ било също 
да се омъжи за езичник, когато сърцето ѝ се стремяло към 
друг живот, желаело да се отдаде всецяло на Бога.
Като видял, че всичко е напразно, Фамир подал жалба до 
градския началник против апостол Павел.
- Тоя чужденец – казал той – измамва чрез вълшебство чове-
ците, като ги отвръща от поклонение на боговете и им про-
повядва за някой си Христос, разпънат на кръст от юдеите. 
Той прелъсти чрез това и моята годеница Текла, която ме 
обичаше досега, а сега не иска да се омъжи за мене.
Началникът повикал св. апостол Павел и заповядал да го 
затворят в тъмница, докато го изправи на съд.
Когато Текла чула, че апостолът е затворен в тъмница зара-
ди нея, решила да отиде при него. През една нощ тя оти-
шла в тъмницата, подкупила стражата да я пусне при апос-

тола и останала при него да му служи тъй, както дъщеря 
служи на своя баща.
Нейното бягство разтревожило всичките ѝ близки. Търсе-
ли я дълго навсякъде. Разпитвали за нея. Най-после я наме-
рили в затвора. Донесли веднага за това на градския начал-
ник, който заповядал да я доведат при него.
Началникът я уговарял да се обърне отново към предиш-
ната вяра и да се омъжи за Фамир. Тя не се съгласила. Осъ-
дена била да бъде жива изгорена на клада.
Донесли били на определено място сухи дърва, сено, вей-
ки. Дигната била кладата. Слугите на началника се готвели 
да турят на кладата младата християнка. Но тя не дочакала 
това. Прекръстила се и сама се качила на кладата спокой-
но, без страх. Запалили кладата. В тоя момент сам Господ 
се явил на Текла.
За това говори в една молитва св. Киприян Картаген-
ски така: «Яви се нам, Господи, както си се явил на апостол 
Павел в оковите и на Текла в огъня!»
Пламъкът се издигнал вече високо. Изведнъж завалял про-
ливен дъжд с такава силна градушка, че началникът и це-
лия насъбрал се там народ избягали с голяма уплаха към 
домовете си. Кладата угаснала. Текла слязла от нея невре-
дима и напуснала свободно града. Чула, че апостол Павел 
бил освободен от затвора и изпъден от града, искала да го 
намери, за да продължи да му служи.
Вън от града тя срещнала един Павлов ученик, когото пре-
ди това виждала често в дома на Онисифор. Той отивал в 
града да купи хляб. Текла го спряла и го разпитала за апос-
тола. Той я завел при него.
Като благодарили с радост на Бога за великото чудо, чрез 
което Текла била спасена, апостолите Павел и Варнава, 
Павловият ученик и Текла тръгнали на апостолско пъте-
шествие. Отправили се през Листра и Дервия за Антиохия.
Когато пристигнали в Антиохия, един от градските начал-
ници на име Александър видял хубавата Текла и поискал 
да се ожени за нея. У Текла се затвърдило още по-силно на-
мерението да посвети живота си на Бога. Затова не приела 
предложението му. Любовта на началника се превърнала 
в силна омраза. Решил да я погуби. Той уведомил главния 
началник, че Текла е християнка.
Тъй равноапостолна Текла била осъдена да бъде изядена 
от зверовете в цирка. Трябвало присъдата да се изпълни на 
другия ден.
Текла била отведена при една жена, която се казвала Три-
фена. Знаело се, че Трифена е от царски род. Предполагало 
се, че тя ще повлияе на Текла да се отрече от вярата си и да 
стане жена на началника. Но станало обратното: Трифена 
приела християнската вяра. Св. апостол Павел споменава 
за нея в посланието си до Римляните (16:11).
Текла прекарала цялата нощ в молитва и беседа с Трифе-
на. На сутринта била заведена на смърт. Насъбрал се много 
народ. Пуснали срещу нея зверовете. Но тия диви животни 
не се допрели до светата девица. Мнозина изсред тълпите 
почнали да славят истинския Бог, Когото Текла проповяд-
вала. Други говорели, че тя е магесница и подействала на 
зверовете чрез магии.
Главният началник заповядал да отведат Текла наново при 
Трифена. Наредил също зверовете да не бъдат хранени до 
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ЗА ЛЮБОВТА

Господ ни обича толкова много, че ние не 
можем да си представим това. Ние вижда-
ме кръста, знаем, че Той се е разпънал за 

нас и е умрял в страдания, и при това душата 
не може да разбере тази любов, но я познава 
само чрез Светия Дух.
Благодатта на Светия Дух е толкова сладка и 
милостта Божия толкова велика, че това е не-
възможно да се опише. Но душата се стреми 
към Него ненаситно, защото е разпалена от 
Божията любов и се успокоява в Него, и на-
пълно забравя света. Но милостивият Господ 
не винаги дава това. Понякога дава любов 
към целия свят и душата плаче за света, и 
умолява Владиката, благия и милостивия, да излее Своята 
благодат върху всяка душа и да я помилва със Своето ми-
лосърдие.
Какво да Ти въздам, Господи, задето си подарил толкова 
милости на душата ми? Моля Те: дай ми да виждам гре-
ховете си и винаги да плача пред Тебе, защото Ти обичаш 
смирените души и им даваш Светия Дух.
Боже милостиви, прости ми. Ти виждаш как се стреми ду-
шата ми към Тебе, моя Създател. Ти уязви душата ми с Тво-
ята любов и тя жадува за Тебе, безкрайно тъгува и ненасит-
но се стреми към Тебе ден и нощ, и не иска да се вглежда в 
този свят, макар и да го обичам, но повече от всичко оби-
чам Твореца, и душата ми иска Тебе.
О, Създателю мой, защо аз, твоето малко творение, съм Те 
наскърбявал толкова много? Но Ти не си спомняй за моите 
грехове.
Ако хората знаеха каква е Божията любов, биха се завтекли 
вкупом към Христа и Той би съгрял всички със Своята бла-
годат. Неизказано е Неговото милосърдие: от Божията лю-

бов душата забравя земното.
Господ много обича каещия се грешник и 
милостиво го притиска в обятията Си: „Къде 
беше, чедо Мое? Аз отдавна те очаквам.“ Гос-
под призовава всички към Себе Си с евангел-
ски глас: „Елате при Мене всички отрудени 
и Аз ще ви успокоя. Елате и пийте от живата 
вода. Елате и познайте, че ви обичам. Ако не 
ви обичах, Аз не бих ви призовавал. Не мога 
да понеса да погине и една Моя овца. И за 
една добрият Пастир отива в планината и я 
търси.
Елате при Мене, овчици Мои. Аз ви създадох 
и ви обичам. Моята любов към вас Ме доведе 

на земята и Аз претърпях всичко заради вашето спасение, 
и искам вие да познаете любовта Ми и да кажете като апос-
толите на Тавор: „Господи, добре ни е с Тебе.“
Милостивият Господ е дал на нас, грешните, Светия Дух 
и не иска никаква отплата, но пита всекиго от нас както 
апостол Петър: „Любиш ли Ме?“ Господ иска от нас само 
любов и се радва на нашето обръщане. Такова е Божието 
милосърдие към човека: престанал е човекът да греши и се 
е смирил пред Бога, и Господ милостиво му прощава всич-
ко и му дарява благодатта на Светия Дух и сила да побеж-
дава греха.
Удивително нещо: човек се отвръща от своя брат, когато е 
беден или нечист, а Господ както нежнолюбящата майка 
към своето дете, всичко ни прощава, не се гнуси от никакви 
грешници, дори им дарява благодатта на Светия Дух.
Ако хората бяха познали любовта на Господа към нас, биха 
се оставили изцяло на Неговата свята воля и биха живе-
ли успокоени в Бога, като царски деца. Царят се грижи за 
всичко: и за царството, и за семейството, и за сина, и за де-

другия ден.
На следващия ден Текла била доведена отново на арената. 
Придружавала я Трифена, която горко плачела. Трифена 
била вече обикнала светата девица и вярата ѝ станала ней-
на вяра.
Пуснали мечка и лъв. Раздразнени от глад, зверовете из-
скочили яростно от своите клетки. Но като видели равно-
апостолната девица, дошли кротко при нея и легнали при 
нозете ѝ.
Поразен от чудото, народът извикал:
- Велик е Бог, Когото Текла проповядва!
Главният началник, заобиколен от другите началници, не 
се покорил на Господнята сила. Той заповядал да хвърлят 
девойката в яма, пълна със змии и отровни гадове. Тя изля-
зла и оттам невредима.
Заредили се мъчения, които не сломили волята на света 
Текла.
Главният началник най-после се уплашил от силата, която 
я пази. Повикал Текла при себе си и я попитал:
- Коя си ти? Каква сила те пази?
- Аз съм служителка на вечния Бог – отговорила Текла.
Изплашен още повече, той я пуснал на свобода с думите:
- Текла, Божията служителка, пускам на свобода!
Текла се завърнала при Трифена и живяла при нея извест-

но време, като проповядвала непрекъснато словото Божие 
и обръщала езичниците към Христа Господа.
По-късно тя пожелала отново да придружи ап. Павел в не-
говите пътешествия. Но той не се съгласил. Казал:
- Който отива на война, не трябва да води със себе си де-
войка.
С благословението на св. апостол Павел Текла отишла в 
Селевкия (Сирия). Поселила се в пустинно място на една 
планина. Мислела да прекара живота си в самота, пост и 
молитва. Мнозина идвали при нея да се поучават и дона-
сяли своите болни, които Текла с Божията помощ изцеря-
вала. Обърнала много езичници към вярата в Христа Бога.
И тук зли хора подигнали гонение срещу нея. Но Бог по 
чудесен начин я пазел и спасявал от всички беди и опас-
ности.
Така тя прекарала много години още в молитва и добри 
дела. Починала в дълбока старост.
Света Текла била първата мъченица от жените християн-
ки. Поради това св. Църква я нарекла «първомъченица». 
Заради нейната апостолска дейност я нарекла и «равноа-
постолна».

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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19 СЕПТЕМВРИ  
†  Неделя след Въздвижение.  
Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт. 
Гл. 4, утр. ев. 2, ап. Гал. 2:16-20 (с. 381), 
лит. ев. Мк 8:34-9:1 (Тип. с. 83, т. 2) 

20 СЕПТЕМВРИ  
Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му

21 СЕПТЕМВРИ  
Св. ап. Кодрат. Св. Исакий и Мелетий,  
еп. Кипърски (Отдание на Въздвижение)  
(Тип. с. 84)

22 СЕПТЕМВРИ  
Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски.  
Св. прор. Йона. Преп. Йона. 
Преп. Козма Зографски

23 СЕПТЕМВРИ  
Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител.  
Св. мчца Ираида

24 СЕПТЕМВРИ  
Св. първомъченица и равноапостолна 
Текла. Преп. Коприй. Св. Силуан Атонски

25 СЕПТЕМВРИ  
❈ Преп. Ефросиния Александрийска. 
Преп. Сергий, Радонежки чудотворец
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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“

Една ленива ученичка попитала веднъж приятелката 
си, която се учела много добре:
– Какво правиш, че винаги си знаеш уроците?

– Моля се на Бога да ми помага в учението – бил отгово-
рът.
– Чудесно, - казала ленивата – от днес и аз запoчвам да 
се моля!
На другия ден ленивата ученичка отново получила сла-
ба оценка.
– Ето, молих се, но пак не си знаех урока! – възнегодувала 
тя.
– А учи ли си урока? – попитала прилежната.
– Не, не го учих.
– Сега вече разбирам, защо ти нищо не си знаела и този 

път. Най-напред трябва да се потрудиш, а след това да 
помолиш Бога за помощ!

Източник: „Детски молитвеник”, изд. „Витезда”

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

МОЛИ СЕ И СЕ ТРУДИ

цата, а синът живее спокойно в двореца; всички му служат, 
а той, без грижи, се наслаждава на всичко.
Така и предалият се на Божията воля живее в покой, дово-
лен от съдбата си, макар и да е болен, беден или преслед-
ван. Той е спокоен, защото с него е благодатта на Светия 
Дух, и сладостта на Светия Дух го утешава, и той тъжи само 
за това, че много е наскърбил любимия Господ.
Ах, как трябва да се живее на земята, за да може душата 
винаги да усеща, че е заедно с Бога. Господ е казал: „Няма 
да ви оставя сираци“ и ни е дал Светия Дух, и душата тряб-
ва да чувства, че Божият Дух живее в нея. Макар и да има 
малко благодат, но все пак душата усеща Божията любов, 
чувства, че Господ е наш, а ние Негови. А който не е такъв 
в душата си, в него е изгубена благодатта.
Душата чувства, че Господ я обича независимо от много-
то ѝ грехове. Така, както Господ казал на Закхея: „Закхее, ... 
днес трябва да бъда у дома ти“ (Лука 19:5), и то само защото 
той искал да види Христа; така става и днес с грешника, 
когато душата му се обърне към Бога.
Днес хората се отклониха от добрия път и станаха неми-

лосърдни, ожесточиха се, няма вече любов, затова и не 
чувстват Божията любов. Поради жестокостта на сърцето 
си хората мислят, че и Бог е такъв, каквито са те, и съвсем 
загубват вяра в Него.
О, ако беше възможно, бих им показал Господа и бих им ка-
зал: „Вижте какъв е Господ. Пред лицето на любовта Му ду-
шата на човека се топи.“ Но тази любов не може да се про-
зре с обикновения ни ум. Тя се познава чрез Светия Дух.
Господи, дай ми да проливам сълзи за себе си и за цяла-
та вселена, за да могат народите да Те познаят и да живеят 
вечно с Тебе.
Господи, сподоби ни с дара на смирения Свети Дух, за да 
видим Твоята слава.
Душата ми скърби до сълзи: жал ми е за хората, които не 
познават сладостта на святото умиление. Душата ми силно 
желае Божията милост да бъде с всички, и цялата вселена, 
всички хора да узнаят как горещо ни обича Господ, като 
любими деца.

Източник: www.pravoslaven-sviat.org


