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•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР 
ВЪЗДВИЖЕНИЕ - НА СВ. ОТЦИ ОТ VII ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

Рече Господ тази притча: излезе сеяч да сее семе; 
и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и 
бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха; а 

други паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхна-
ха, защото нямаха влага; други пък паднаха между 
тръни; и израснаха тръните заедно със зърната и ги 
заглушиха; а други паднаха на добра земя и, като 
изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, из-
вика: който има уши да слуша, нека слуша! А учениците 
Му Го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той 
отговори: вам е дадено да знаете тайните на царство-
то Божие, а на другите се говори с притчи, та, като 
гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират. 
Тая притча значи: семето е словото Божие; а това, що 

падна край пътя, са ония, които слушат; но отсетне 
дохожда при тях дяволът и грабва словото от сърцето 
им, за да не повярват и се спасят; а това, що падна 
на камък, са ония, които, кога чуят словото, с радост 
го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във 
време на изкушение отстъпват; а това, що падна меж-
ду тръните, са ония, които чуят словото, но в живота 
си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и 
не принасят плод; а това, що падна на добра земя, са 
ония, които, като чуят словото, пазят го в добро и чис-
то сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, 
извика: който има уши да слуша, нека слуша! 

(Лука 8:5-15)

Сега се сбъдва това, което някога е казал цар Давид от 
името на Христа. Ще отворя – е казал той – уста-
та Си с притчи (Пс. 77:2). Господ говори с притчи с 

много цели, именно, и да направи слушателите по-вни-
мателни и да подбуди ума им да изследва това, за кое-
то се говори (защото ние, хората, 
обикновено повече се занимаваме 
с прикрити речи, а на ясните обръ-
щаме по-малко внимание), и за да 
не разбират недостойните това, за 
което се говори тайнствено, както 
и по много други причини. Излезе 
сеяч, тоест Син Божий. Излязъл от 
недрата на Отца и от Своята съкро-
веност и станал видим. А кой е из-
лязъл? Този, Който винаги сее. За-
щото Син Божий никога не прес-
тава да сее в нашите души: Той сее 
добри семена в нашите души не 
само тогава, когато учи, но и чрез 
този свят, и чрез събитията, които 
стават с нас и около нас. Той изля-
зъл не за да погуби земеделците 
или да изгори страната, но само 
за да сее. Защото земеделецът чес-
то излиза не само за да сее, но и за 
друго. Той излязъл да сее Своето семе. Защото словото 
на учението било Негово собствено, а не чуждо. Проро-
ците например, каквото и да говорели, го говорели не 
от себе си, но от Духа; затова и те казвали: „тъй казва 
Господ”. А Христос имал Свое семе; затова, когато учел, 

не казвал: тъй казва Господ, но Аз ви казвам. Когато Той 
сеел, тоест учел, някои зърна паднали край пътя. Той не 
е казал: сеячът ги хвърлил, но: те паднали; защото сеячът 
сее и учи, а словото пада в сърцата на слушателите. И 
те се оказват или път, или камък, или тръни, или добра 

земя. Когато учениците Го попи-
тали за притчата, Господ им казал: 
вам е дадено да знаете тайните 
на царството Божие, тоест на вас, 
желаещите да се научите; защото 
всеки, който иска, получава. А на 
другите, недостойните за тайн-
ствата, те се предават прикрито, и 
такива изглежда, че виждат, но не 
виждат, и чуват, но не чуват, и това 
за тях е добро. Защото Христос е 
скрил това от тях, за да не попад-
нат под по-голямо осъждане, след 
като са познали тайнствата и са ги 
презрели, тъй като този, който знае 
и пренебрегва, е достоен за по-теж-
ко наказание.
(11-15) Тая притча значи: семето 
е словото Божие; а това. що пад-
на край пътя, са ония, които слу-
шат; но отсетне дохожда при тях 

дяволът и грабва словото от сърцето им, за да не по-
вярват и се спасят; а това, що падна на камък, са ония, 
които, кога чуят словото, с радост го приемат, ала 
нямат корен и временно вярват, а във време на изкуше-
ние отстъпват; а това, що падна между тръните, са 
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•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

СЕДМИЯТ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

Седмият вселенски събор бил свикан в 787 година в гр. 
Никея, при императрица Ирина (вдовица на импе-
ратор Лъв Хазар) и се състоял от 367 отци.

Съборът бил свикан против иконоборческата ерес, въз-
никнала 60 години преди Събора при гръцкия импера-
тор Лъв Исаврий, който, желаейки да обърне мюсюлма-
ните в християнската вяра, решил да унищожи почита-
нието на иконите. Тази ерес продължила и при неговия 
син Константин Копроним и внук Лъв Хазар.
Съборът осъдил и отхвърлил иконоборческата ерес и 
постановил в светите храмове редом с изображението на 
Честния и Животворящ Кръст Господен да се разполагат 
и свети икони, да се почитат и да им се въздава поклоне-
ние, възнасяйки ума и сърцето към изобразените на тях 

Господ Бог, Божия Майка и Светиите.
След Седмия вселенски събор гонението на светите ико-
ни отново било подновено от следващите три императо-
ра: Лъв Арменец, Михаил Балбоа и Теофил и вълнувало 
около 25 години Църквата.
Почитанието на светите икони било окончателно въз-
становено и утвърдено на Поместния събор в Констан-
тинопол в 872 година, при императрица Теодора.
На този Събор, в знак на благодарност към Господ Бог, да-
рувал победата на Църквата над иконоборците и всички 
еретици, бил установен празника Тържество на Правос-
лавието, който Вселенската Православна Църква празну-
ва и до днес в първия неделен ден от Великия пост.

Източник: www.pravoslavieto.com

Твоята агница, Иисусе, Злата зове с висок 
глас: Тебе, Женихо мой, обичам, и Тебе 
като търся, страдая, и се съразпъвам,

и се съпогребавам с Твоето 
кръщение и страдам заради 

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ВМЧЦА ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА
18 ОКТОМВРИ

ТРОПАР НА МЪЧЕНИЦА, ГЛАС 4

ония, които чуят словото, но в живота си се задавят 
от грижи, богатство и светски наслади и не принасят 
плод; а това, що падна на добра земя, са ония, които, 
като чуят словото, пазят го в добро и чисто сърце и 
принасят плод с търпение. Като каза това, извика: кой-
то има уши да слуша, нека слуша!
Според тази притча има три вида хора, които не се спа-
сяват. Към първия се отнасят тези, които са подобни на 
семето, паднало край пътя, тоест изобщо не са приели 
учението, защото, както утъпканият и набит път не при-
ема семето, защото е твърд, така и жестокосърдечните 
изобщо не приемат учението, защото, дори и да слушат, 
не слушат с внимание. Към другия вид се отнасят тези, 
които са подобни на семето, попаднало на камък, тоест 
тези, които, макар и да са приели учението, но след това, 
поради човешка немощ, са се оказали безсилни пред из-
кушенията. А третият вид са тези, които познават уче-
нието, но се задушават от житейските грижи. И така, има 
три вида погиващи, и само един – спасяващи се. Така 
спасяващите се са малко, а погиващите – твърде много. 
Погледни как говори Той за тези, които се задушават от 
житейски грижи: не е казал, че се задушават от богат-

ството, но от грижите за него. Защото не богатството вре-
ди, а грижите за него. Затова мнозина са получили полза 
от богатството, раздавайки го за изхранване на бедните. 
Забележи, моля те, и точността на евангелиста, какво е 
казал за спасяващите се: като чуят словото, пазят го. 
Това е казал заради тези, които са край пътя; защото те 
не пазят учението, но дяволът го грабва от тях. И прина-
сят плод – това е казал заради тези, които се задушават 
от житейски грижи и не претърпяват докрай, защото та-
кива не принасят плод. С търпение – е казал заради тези, 
които са подобни на семето паднало на камъка; те при-
емат учението, но не устоявайки против постигналото ги 
изкушение, се оказват негодни. Виждаш ли какво е казал 
за спасяващите се: пазят и принасят плод с търпение и 
чрез тези три свойства ги е отличил – от непазещите сло-
вото, каквито са тези край пътя, от непринасящите плод, 
каквито са тези в тръните, и от непонасящите постигна-
лото ги изкушение – тези, които са на камъка.
Блаж. Теофилакт Български, архиеп. Охридски.

Из “Благовестник, или Тълкувание на Светото 
Евангелие”, Зографски манастир, Св. Гора, Атон 2006 г.

Източник: www.svetinikolay-sofia.info

Тебе, за да живея с Тебе.
Но като жертва непорочна приеми ме, 
с любов, пожертвала се за Тебе:
с нейните молитви, като милостив, 
спаси нашите души.

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Света Злата Мъгленска живяла по време на 
турското робство в България. Родила се в 
бедно семейство в село Слатино, Мъглен-

ска епархия. Била рядко красива, смирена, 
благочестива, с чисто сърце и твърда вяра в 
Господа.
Млад турчин я издебнал и отвлякъл. Поискал 
от нея да се отрече от вярата си и да се ожени 

за него. Тя не склонила дори пред молбите 
на близките си да се отрече от християнска-
та вяра. Турците дълго и безмилостно я изте-
завали, а подир това я обесили и насекли на 
късове тялото ѝ. Пречистена в огъня на стра-
данията, св. Злата предала душата си на Бога 
на 18 октомври 1795 година.

Източник: www.pravoslavieto.com
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Покаяния основание, прописание умиления,
образ утешения, духовнаго совершения

равноангельное житие твое бысть, преподобне.
В молитвах убо и в пощениих и в слезах пребывавый,

отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших.

Oснова на покаяние, пример на умиление,
образец на утешение и на духовно съвършенство
бе твоят равноангелски живот, преподобни,
като си пребивавал в молитви, постничество и сълзи.
Oтче Иоане, моли Христа Бога за нашите души!

•  Н Е Б Е С Е Н  З А К Р И Л Н И К  •

ПРЕП. ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
19 ОКТОМВРИ

ТРОПАР, ГЛАС 1

•  О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

СВ. ЙОАН КРОНЩАДСКИ ЗА КАКВО ГОВОРИМ ВКЪЩИ?

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

БРОЕНИЦАТА

Колко много губят хората при домашна беседа, за оживя-
ването ѝ, с това, че не говорят за Бога! Колко би се оду-
шевил, оплодотворил и разнообразил разговорът им! 

Тогава от утробите на вярващите биха потекли реки (ср. 
Ин. 7:38) от спасителни слова. Колко назидание, успокое-
ние, истинска наслада биха доставили подобни разговори! 
А сега, като не говорят за Бога в домашния кръг, а говорят 
за светска суета, бързо изчерпват темите за разговор и ску-
чаят и после убиват скъпоценното време с глупави игри 
или танци. Врагът на човешкия род е забелязал слабостта 
на хората да се занимават със суетни житейски разговори и 
въобще да прекарват времето в суетни забавления. Той из-

Когато свети Иван тръгна за Рила планина, не се въоръ-
жи с копие, лък и нож, а с молитвената броеница, изра-
ботена от груби вълнени конци. През дългите и тъмни 

влече и извлича от тази слабост огромна изгода за себе си: 
откри театри, циркове – истинско осъществяване на суета-
та, истинска подигравка с хорската суета, и безумните из-
между хората, склонните към суета, леност и бездействие 
охотно посещават театрите и цирковете, не намирайки 
по-добро занимание, което да достави спокойствие и при-
ятност на духа им. Суета на суетата – всичко е суета! Бой се 
от Бога и пази Неговите заповеди, защото в това се заклю-
чава всичко за човека (Екл. 1:2; 12:13).

Из “Моят живот в Христа Том 2, част 1″  
Благо Слово, София 2014

Източник: www.www.pravoslavensvyat.com

нощи той отброяваше Иисусовата молитва: “Господи, Ии-
сусе Христе, Сине Божий, помилуй ме, грешния.” Името 
Христово прогонваше тъмните сили по-сигурно от всяко 

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

ПРЕП. ИЛАРИОН ВЕЛИКИ
21 ОКТОМВРИ

ИЗ: „ЖИТИЕ НА СВЕТИ ПРЕПОДОБНИ ИЛАРИОН ВЕЛИКИ”

Преподобни Иларион Велики живял в 
годините 291–372. Родил се в Палес-
тина, близо до град Газа. Родителите 

му били езичници. Изпратили го да се 
учи в Александрия, Египет. Там момъ-
кът се запознал с християнското учение 
и приел с вяра свето Кръщение.
Преподобни Антоний Велики чул за 
подвизите му. Поискал да го види и чуе 
и отишъл при него. Живял известно вре-
ме при него. Подражавал на неговите 
трудове в строго постничество и посто-
янна молитва.
После се върнал в своето отечество, Па-
лестина. Тук монашеството било пре-
минало от Египет и се развило твърде 
много в двата вида: отшелничество (ана-
хоретско) и общежително (киновийно).
Преп. Иларион не заварил родителите си живи. Изпъл-
нен с отшелническо настроение, той раздал имуществото 
си на роднини и бедни. За себе си избрал бедността. Посе-

лил се недалеч от Маюм Газки в едно пу-
стинно място, между морето и езерото. 
Предал се на молитви и лишения. Бла-
гочестиви люде започнали да се заселват 
край него. Подражавали на подвига му.
Бог го прославил с дар на чудотворство. 
Болни получавали изцеление по него-
вата молитва и с допиране до неговата 
ръка. Като виждали това, мнозина се об-
ръщали към Господа.
Какъвто усърден наставник на монаше-
ски живот бил преподобни Антоний за 
жителите на Египет, такъв станал препо-
добни Иларион за жителите на Палес-
тина. За всеки нов манастир изпросвали 
неговото благословение. Където и да 
отидел, народът на тълпи вървял подир 

него, желаейки да чуе от него слово за спасение. (...)
© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 

1991 година, под редакцията на Партений, епископ 
Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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17 ОКТОМВРИ  
†  4 Неделя след Неделя подир Въздвижение  
на св. Отци от VII Вселенски събор.  
Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски.  
Гл. 8, утр. ев. 6, ап. Тит. 3:8-15 (с. 
398), лит. ев. Лк 8:5-15 (Тип. с. 97)

18 ОКТОМВРИ  
❈  Св. ап. и ев. Лука.  
Св. вмчца Злата Мъгленска (Тип. с. 99)

19 ОКТОМВРИ  
†  Преп. Йоан Рилски Чудотворец.  
Св. прор. Йоил. Св. мчк Уар (Тип. с. 102)

20 ОКТОМВРИ  
Св. вмчк Артемий Антиохийски

21 ОКТОМВРИ  
❈  Преп. Иларион Велики.  
Св. Иларион, еп. Мъгленски

22 ОКТОМВРИ  
Св. равноап. Аверкий,  
еп. Йераполски чудотворец

23 ОКТОМВРИ  
Св. ап. Яков, брат Господен 
(Службата е според Минея)

ДАРЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ПО СМЕТКА:
IBAN: BG50UBBS80021090315830 |  BIC: UBBSBGSF

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“

оръжие.
Но когато разбойници го нападнаха и изгори-
ха бедната му колиба, в пламъците изчезна и 
неговата броеница. Това не го смути. Направи 
си нова. Как? - В планината няма прежда, но 
Бог, виждайки усърдието му, беше промислил 
за това. Разбойниците бяха забравили парче от 
метална тел от лъковете си. Свети Иван намери 
грапавия камък, наричан пясъчник, и с много 
търкане успя да я изостри от единия край, за да 
стане като игла. После набра жълъди, и то все 
еднаква големина, запали огън, нажежи острия 
край и започна да ги пробива. На какво ще ги 
наниже? - И на това намери леснината. В храс-
тите беше виждал повет, който се увиваше край 
тях. Намери старо стъбло и започна да бели ко-
рата му. Получаваха се здрави нишки. Направи 
два конеца, върза ги на едно клонче и започна да 
ги увива все в една посока. После ги събра, усука 
двойната нишка в обратна посока и се получи здрав конец, 
който при всички усилия с ръка не можеше да се скъса. За-
почна внимателно да ги ниже. Не беше лесно, но все пак 
успяваше. Преди да свърже така направената броеница в 
кръг, трябваше да постави кръстче. Това се оказа най-лес-
но. Издяла от дрян малко кръстче, проби с нагорещената 
тел горния му край и се получи нова хубава броеница. С 
нея той усърдно отброяваше Иисусовите молитви и покло-
ните. Като привършеше молитвите, я окачваше на един 
дървен гвоздей, забит в дъбовата кора.
Започнаха да идват хора за съвети при него и я гледаха с 
почуда. А когато се окайваха, че са неграмотни и не могат 
да четат молитви, той им обясняваше употребата ѝ. Научат 
ли тази кратка молитва, могат да я ползват и без броеница. 
Съветваше ги и когато работят, и когато са на път да си я 
казват, особено при нужда. Всеки човек може лесно да я за-
помни, а нейната сила е голяма.
Някои възприеха съвета му и се научиха да се молят така. 
Един от тях при повторно идване при него му разказа уди-
вителен случай, който свети Иван не пропускаше да каже 
на новодошлите за поука и утвърждаване на християнска-
та вяра.
Все още езическите обичаи не бяха заличени между ново-
покръстените българи. Правенето на магии, гадаене, ба-
ене и предсказване намаляха, но не изчезнаха. При един 
магьосник дошъл лош и непросветен човек и поискал да 
му направи магия, за да отмъсти на своя враг. Започнал 
магьосникът своята работа, но неочаквано дошъл негов 
съсед, който знаел Иисусовата молитва. Като разбрал, че 

в този дом се прави магия, той се учудил на не-
вежеството и маловерието му и по навик казал 
наум молитвата. В същия момент магьосникът 
се смутил и казал, че не може нищо да направи. 
Обяснил, че новодошлият негов съсед с нещо му 
пречи и дори получил лек припадък. Всъщност 
призоваването на името на Иисус Христос про-
гонило за миг злите сили и магията се осуетила.
Дълги години свети Иван си служил с жълъдова-
та броеница. От употреба зърната се излъскали, 
потъмнели и станали като кехлибарени. Самата 
броеница се осветила от молитвите на светеца. 
Той разказваше и следното чудо, станало с нея:
Когато се здрачавало един ден, той излязъл пред 
пещерата с броеница в ръка. При него, както 
се знае, идвали горски животни, и дори зверо-
ве, но никой не му пакостял. Този път обаче от 
невиделица се задал гладен и свиреп чакал. Със 
страшен вой се спуснал да го нападне и разкъса. 

Отшелникът вдигнал ръката си да се защити, на която ви-
сяла броеницата. И тя се оказала по-силна и от най-силно-
то оръжие. В миг чакалът се изплашил, обърнал се обратно 
и като стрела побягнал.
И много други случаи разказваше Рилският отшелник за 
силата на тази кратка молитва, с която са си служили много 
монаси преди него, и винаги завършваше поученията си с 
думите: “ВЕЛИКО Е ИМЕТО ХРИСТОВО! ТО Е НЕПО-
БЕДИМОТО ОРЪЖИЕ НА ХРИСТИЯНИТЕ.”
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