
РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО  |  ГОД. X БРОЙ 12 (531) — 21.11.2021 г.

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

† ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО.
ДЕВЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Рече Господ тази притча: на един богат човек ни-
вата се бе много обродила; и той размишляваше в 
себе си и казваше: какво да направя? няма де да 

събера плодовете си. И рече: това ще сторя: ще съборя 
житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там 
всичките си храни и благата си, и ще кажа на душа-

та си: душо, имаш много блага, приготвени за много 
години: почивай, яж, пий, весели се. Но Бог му рече: 
безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си 
приготвил, кому ще остане? Тъй бива с тогова, който 
събира имане за себе си, а не богатее в Бога.

 (Лука 12:16-21)

Господ ни е дал всички средства, всички сили, необхо-
дими на човека, за да претворим целия си живот от 
служене на дявола в Бого-служение. Да служим не на 

дявола, а на Бога, 
и всеки от нас да 
бъде крилат, ог-
нен служител на 
Бога, вместо бе-
ден и окаян слу-
га на дявола.
Какъв чуден, 
прекрасен при-
мер за това, че 
целият живот 
на човешкото 
същество може 
да бъде непрес-
танно служение, 
имаме в лицето 
на Пресветата 
Майка Богоро-
дица, която е ро-
дила за нас Хрис-
тос! Как тя се е 
удостоила да Го роди? Удостоила се е, защото цялата е 
живяла в храма, цялата е живяла в Божията църква, цели-
ят ѝ живот е бил богослужение. На тригодишна възраст 
тя е била доведена в храма и девет години е останала да 
се възпитава, да расте, да живее в него. Целият ѝ живот 
е преминавал във великия Йерусалимски храм, в който 
е имало просторни сгради и стаи за деца и млади деви-
ци; тук тя се е подвизавала, прекарвайки времето си в 
пост, молитви, бдение, смирение, кротост и всички све-

ти добродетели. Така тя очистила душата Си, очистила 
я докрай и станала единствената безгрешна, и тогава се 
удостоила да роди Господа Бога и наш Спасител Иисус 

Христос.
Днес е великият 
и светъл праз-
ник Въведение, 
тоест Празникът 
на въвеждането 
на Пресветата 
Божия Майка в 
храма, където тя 
останала девет 
години, за да се 
възпитава и слу-
жи на Бога.
Каква е целта на 
възпитанието? 
Неговата цел е 
човек да служи 
на Бога и да жи-
вее заради Бога. 
А ние? Къде сме 
днес ние с наше-

то училище и нашето възпитание? На какво учат вашите 
деца в училищата? На какво ги учат по улиците? Учат 
ги да се потъпква всичко, което е Божие, всичко, което е 
Христово! Какво е възпитанието, какво е образованието 
в днешните училища: да не смееш да споменеш Христос, 
защото „Христос е измислица!“. Това иска и дяволът – 
този свят да не бъде храм Божи, а негова лудница! (…)
Какво ни дава днес християнската епоха? Как ние, хрис-
тияните, и аз, и ти, ще претворим живота си в непрестан-
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но служение на Бога? Как ще изпълним главната и един-
ствена задача, която Господ ни е поставил, когато ни е 
сътворил като хора? Сътворил ме е като човек, защо? За 
да бъде моят живот непрестанно богослужение; за да 
мога аз, човекът, претворявайки се в ангел, денонощно 
да служа на Господа. С какво, как? С молитва, пост, бде-
ние, с всяко добро дело, което извършвам, с всяка добра 
мисъл, с всеки добър поглед, с всяка добра дума, защото 
Господ, слизайки в този свят, ни е научил как да претво-
рим своя живот в непрестанно богослужение.
Какво е светото Кръщение, с помощта на което и аз, и 
ти ставаме членове на Христовата Църква, ставаме хрис-
тияни? Според учението на Светото Христово Еванге-
лие, то е обличане в Господ Христос (Гал. 3:27). Когато се 
кръщаваш, ти се обличаш в Господ Христос, даваш обет 
да живееш по Бога и в Бога в този свят, непрестанно да 
служиш на Бога. Как? Чрез светите Тайнства и светите 
добродетели: вяра, молитва, пост, бдение... Служейки на 
Бога, ти служиш на себе си – ето какво иска Господ. Той 
няма нужда от слава и похвала от мене и от тебе, червея 
и дървеницата. С какво ще допринеса за Божията слава? 
Колкото и да възхваляваш Бога, ти правиш добро не на 
Него, а на себе си, ти спасяваш себе си от греха, спасяваш 
се от злото, спасяваш се от дявола. Служейки на Бога, ти 
придобиваш Царството небесно, осигуряваш си рая и ве-
чния живот. Това значи служене на Бога, а всъщност то е 
служене на човека.
Който служи на Бога, служи на себе си и своята веч-
ност, служи на своя вечен, безсмъртен човек в себе си. 
Така целият труд, който ние, християните, полагаме, за 
да служим на Бога в този свят, всъщност е труд, който 
полагаме, за да служим на себе си, на своето вечно спа-
сение. Не на някой друг, а на самите себе си. Когато слу-
жиш на своя ближен, когато отделяш за бедния, когато 
помагаш на сиромаха, ти всъщност служиш на себе си, 
ти осигуряваш на себе си небесното царство. Когато 
изпълниш душата си с молитва, когато почувстваш, че 
този свят е храм Божи, когато се смириш пред Господа, 
тогава ще почувстваш и осъзнаеш колко тайнствен, кол-
ко чудесен, колко дивен е целият Божи свят! Смири се 
пред Господа и кажи: „Господи, Ти си всичко, а аз съм 
нищо!“ И ето, когато започнеш така да живееш в този 
свят, ти ще почувстваш безкрайно блаженство в душата 
си. Ще почувстваш умиление. Ще почувстваш радостта, 
че си човек, радостта, че си християнин. И наистина ще 
почувстваш, че царството небесно е твое, че целият този 
видим свят, който е храм Божи, е твой.
Затова Спасителят е дал евангелска заповед, изразил е 
това в Своята първа, чудесна заповед на Планината на 
Блаженствата: „Блажени бедните духом, защото тяхно 
е царството небесно“ (Мат. 5:3). Тяхно. Ти си на земя-
та, ти си християнин. Ти си смирен. Ден и нощ благо-
дариш на Бога за това, че те е сътворил човек, че можеш 
да Му служиш, че е сътворил небесното царство за теб 
и ти е дал всички средства за спасение. Ти изпълваш ду-
шата си със смирение – и ставаш най-големия богаташ 
в този свят: Царството Небесно е твое. Това са изрекли 
нелъжливите, всеистинни уста на Всемилосърдния Гос-
под Христос: Блажени бедните духом, защото тяхно е 
царството небесно. Ето, брате и сестро, в какъв Божи 
свят живееш, в свят, който ти предлага всички богатства 
на Небето.
Господ е дошъл в този свят като в храм, дошъл е, за да 

ни направи притежатели на най-трайното богатство, 
да обогати всички нас с непреходни блага. А ние какво 
правим? Забравяме, че най-необходим на човека в този 
свят е Бог. А кое е най-ценното, което човек има? Душа-
та, душата! Затова Спасителят е казал на всички нас, на 
всички хора във всички времена: „Каква полза за чове-
ка, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?“ 
(Мат. 16:26). С какво ще изкупи душата си, с какво ще я 
изправи и поправи? Напразно си станал господар и цар 
на всички светове, не само на малката земя, но и на не-
бесата, ако грехът е обладал душата ти, ако душата ти 
живее в неразкаяни грехове. С какво ще се спасиш? Няма 
спасение за тебе, докато не прибегнеш към Бога, докато 
не Му изкажеш раните си, и Той не те изцели и въведе в 
Своето предивно Царство.
Да, брате и сестро, ти и аз имаме голяма свобода! В този 
свят ти можеш да бъдеш и Божи служител, и слуга на дя-
вола. Избирай! Твоят живот може да бъде или служение 
на Бога, или служене на дявола. Но знай, че служиш ли 
на дявола чрез греховете, ти си устройваш вечния ад; а 
служиш ли на Господ Христос, изпълнявайки Неговите 
свети заповеди, ти си правиш стълба, по която ще се из-
качиш към царството небесно.
Недей казва: тази псувня, която днес съм казал, не е 
нищо. Бог е създал езика, за да казваш добри думи с него, 
да служиш на Бога, да се молиш на Бога и да утешаваш 
и учиш своите ближни. А ти, ти употребяваш езика за 
псувни! Или ти крадеш и мислиш: това не е нищо, ни-
кой не го вижда. Ето, и това е служене на дявола. Ти сам 
си проправяш пътя към ада. Или си сребролюбец, за теб 
богатството е всичко на този свят: твоите ниви, твоята 
къща, това за тебе е всичко. Нищо друго не виждаш, не 
си спомняш за Бога; а ако си спомниш, то е един, два, 
три пъти в годината, тогава идваш в църквата и мислиш: 
достатъчно е. Е! Нима това е служене на Бога?! Нима за-
това Бог е станал човек, за да си спомниш за Него вед-
нъж в седмицата, или веднъж в месеца, или два-три пъти 
в годината?! Внимавай, брате! Ти не служиш на Него, а 
на себе си. Ако рядко си спомняш за Него, ти рядко си 
спомняш за себе си, рядко си спомняш за своето „себе 
си“, за своето небесно царство. Къде ще отиде душата ти, 
когато излезе от тялото? Горко ти! Така е с всеки от нас, 
докато не се покае, докато не намрази своя грях, докато 
не изхвърли греха от душата си, докато не го изкорени, 
докато не придобие вяра в Господа, че Той ще очисти 
душата му.
Ето, днес всички вие сте дошли да се причастите, да при-
емете в себе си Господ Христос, Който е оставил Светото 
Причастие като свидетелство, че Той наистина е дошъл в 
този свят и, ето, чрез светото Причастие хлябът се претво-
рява в Тяло на Господ Христос, а виното – в Негова Кръв, 
за да живеем вечно, причастявайки се, защото Господ ни 
дава вечен живот чрез светото Причастие. И ти чрез све-
тото Причастие приемаш Господ Христос, приемаш Бога 
– защо? За да бъде твоят живот днес, макар и от днес, слу-
жене на Бога; за да намразиш своя грях, да се потрудиш 
да изхвърлиш всеки грях, да се покаеш пред свещеника 
и пред Бога, и да служиш на Господ Христос, изпълня-
вайки Неговите свети заповеди, живеейки според Него-
вото свето Евангелие. И знай: и от мене, и от тебе Той 
ще изисква отговор в Деня на съда: какво си направил с 
Неговото Евангелие в този свят? Той го е донесъл в този 
свят заради тебе и заради мене, за да ни спаси от ада и от 
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Православните родители често се безпокоят: няма ли в 
обикновеното светско училище децата им да „прихва-
нат” от връстниците си лоши навици, няма ли учите-

лят – дарвинист да разколебае неукрепналата детска вяра, 
ще може ли детето през Великия пост мъжествено да се от-
каже от кремвиршите в училищния стол?
Така и света Нона, майката на свети Григорий Богослов, се 
тревожила, когато пратила сина си в най-доброто учебно 
заведение по онова време – Атинската академия, основана 
още от Платон. Тогава – в средата на четвърти век – жите-
лите на Кападокия (малоазийска провинция на Римската 

империя), където живеело семейството на свети Григорий, 
не са имали много възможности да дадат на децата добро 
образование.
Но Атина в ония времена е столица на езическата култура, 
която все още е в разцвета си. Християнството съвсем не-
отдавна се е утвърдило като официална религия и в Ати-
на; както и преди, навсякъде е имало статуи на божества, 
които са били поливани обилно с благовония и опушвани 
с тамян. А ораторите от прочутата Академия често обуча-
вали младежите на красноречие чрез доста свободни мито-
логични сюжети.
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КАК СВЕТЦИТЕ ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА СИ
УРОЦИ ПО МОЛИТВА: СВЕТА НОНА И СВЕТИ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
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СВ. СТИЛИАН ПАФЛАГОНИЙСКИ 
26 НОЕМВРИ

ИЗ „ЖИТИЕ НА СВ. СТИЛИАН ДЕТЕПАЗИТЕЛ”

Св. Стилиан е роден и живял в периода 
между 400 и 500 г. сл. Р. Хр. в Пафлаго-
ния, която се простирала покрай южния 

бряг на Черно море в Мала Азия. Благосло-
вен още от майчината си утроба, той растял, 
възпълвайки се с Дух Свети. Макар и дете, в 
него вече се проявявали изключителните да-
рове на свят живот. Той не оставял своенрави-
ята да омърсят ни духа, ни душата му – бил 
чист, пречист. Така растял без земни страсти 
и без да остави користолюбието и любовта 
към земните богатства да го завладеят и под-
чинят на развалата и тлението.
Със силата на благодатта Божия той успял да 
се пребори с всички уловки на временния земен живот и 
виждайки живота през чистата Божия премъдрост, решил 
да последва стремлението на своята душа. А тя, неговата 
душа, го зовяла към борби нравствени и извисени. Зовя-
ла го към упражняването на добродетелта, като му сочела 
тежкия и трудно проходим път към живота вечен и бла-
жен. 

Чистото му сърце се отзовало на този зов на 
душата и впървом тъй постъпил: всичко в на-
следство, що той притежавал, продал и раз-
дал на църковни хора сиромаси. И когато се 
освободил напълно от бащиното си имане, 
изпълнен с облекчение и радост, си казал: „Е, 
махнах острия бодил, дето ме беше приковал 
към желанията на смъртното ми тяло. А сега 
ме чака пътят към живота в истината“.
Така, след като се освободил от земното си 
имане, св. Стилиан потеглил към съкрови-
щето небесно. Отишъл в недалечен мана-
стир и се облякъл там в монашеска схима. 
От тоз момент нататък никаква земна мисъл, 

никакъв помисъл за нещо материално не можели вече да 
го отдалечат от вярата и молитвата. Стараел се само да се 
хареса на Господа, да разхубави душата си и да си спечели 
така обиталище на небесата. Не оставил в себе си никакво 
желание, което да противоречи на Божията воля. (...)

Из книгата „Жития на светиите, свети 
Стилиан“ на архим. Хараламбос Василопулу

Източник: www.pravoslavieto.com

греха. А ние живеем според своите желания и прищевки, 
според своите удоволствия, фантазии, мечтания... Не си 
спомняме за Божията мъдрост, отхвърляме Божиите за-
поведи. Когато ни кълнат, благославяме ли, както е запо-
вядал Спасителят? Правим ли добро на онези, които ни 
причиняват зло? Молим ли се за враговете си (Мат. 5:44)? 
Служим ли на братята, изпълняваме ли Божиите думи?
Вижте, нашата душа е от небето. Тя има нужда от не-
бесна храна, потребен ѝ е небесен въздух, нужно ѝ е не-
бесно питие, а всичко това го дава Христос, всичко това 
Той дава чрез Светите Тайнства и светите добродетели. 
И ние сме богати, ние, християните, ако сме истински 
християни, богати сме с неизчерпаемо богатство.
Ето, днес прославяме най-съвършената и най-възвише-
на възпитателка на човешкия род, Пресвета Богородица, 
Божията Майка. Тя с цялото си същество, а сега на небето 
със своите молитви, се застъпва за всички нас. Тя ни води 

и ръководи към небесното царство. Учи ни да превърнем 
живота си в непрестанно служене на Бога, в непрестанно 
богослужение, защото с това ние непрестанно служим на 
самите себе си и своето спасение.
Нека тя, Пресветата, преблагословена, славна наша Вла-
дичица Богородица Мария, с всички светии, бъде посто-
янна учителка и възпитателка на всички нас, на всяко чо-
вешко същество, на целия човешки род, за да достигнем 
до това да предадем целия си живот на Господ Христос, 
на Единия Човеколюбив Бог, на Него, Вечната Истина, 
Вечната Правда, Вечния наш Живот и в този, и в онзи 
свят. На Него, чрез Пресветата Богородица, да бъде чест 
и слава, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.
(Публикувано със съкращения)

Автор: Св. Юстин Попович
Източник: www.pravoslavie.bg
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21 НОЕМВРИ  
†   Въведение Богородично. 9 Неделя след 
Неделя подир Въздвижение  
(Ден на православната християнска 
младеж и семейство). Гл. 5, утр. ев. 11, 
ап. Евр. 9:1-7 (с. 415), лит. ев. Лк 12:16-
21 (Разрешава се риба) (Тип. с. 124)

22 НОЕМВРИ  
Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин

23 НОЕМВРИ  
Св. Амфилохий, еп. Иконийски. Св. Григорий,  
еп. Акрагантийски. ❈ Св. благоверен княз  
Александър Невски

24 НОЕМВРИ  
❈ Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий

25 НОЕМВРИ  
❈ Св. Климент, архиеп. Охридски.  
Св. Климент, папа Римски. Св. Петър, 
еп. Александрийски (Отдание на 
Въведение Богородично) (Тип. с. 127)

26 НОЕМВРИ  
Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков 
Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски

27 НОЕМВРИ  
❈ Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков 
Персиец. Преп. Паладий (Тип. с. 129)
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Разхождал се Бобърът из гората с красив кожух.
– Ето това е кожух! – завиждали му горските 
обитатели.
– Колко ми се иска и аз да имам такъв – гру-
хтял Глиганът – мекичък е, не е като моята 
четина.

– Е, трябва да знаете как да живеете! – отговарял Бобърът. 
– Имам цели седем кожуха, да не мислите, че е само един.
– Че откъде ги имаш? – чудели се животните.
– Как откъде? Откраднах ги от другите бобри, - отговарял 
Бобърът.
– И не ти ли е жал за тях?
– Който умее да живее, живее! Като не могат – да ходят 
голи! Това да им е за урок!
Някои продължиха да му завиждат, а други го наричаха 
душегубец.
За всичко това разбрал Вълкът. Намерил го и попитал:
– Ти как мислиш, Бобре, аз умея ли да живея?
– Не умееш! Я се виж какъв си проскубан! Мене би ме дос-
рамяло да ходя така из гората!
Научи ме, миличък, как да живея!
– На твое място бих съдрал нечий скъп кожух.
– Е, това го мога, - зарадвал се Вълкът. – Сега ще ти покажа 
как става това. Сваляй, Бобре, кожуха!
– А, така не може! – възмутил се Бобърът. – Трябва да е от 
другите, не от мене.
– Не учи Вълка как да живее! За мене ти си друг.
Опитал се Вълкът да вземе и останалите шест кожуха, но се 
оказало, че Бобърът имал само един – неговия си.
– Лъжец! – разкрещял се Вълкът. – Казваше, че знаеш как да 

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

БОБЪРЪТ, КОЙТО ЗНАЕШЕ КАК ДА ЖИВЕЕ

Света Нона е била християнка и много е искала синът ѝ 
също да израсне християнин. Затова първото, на което тя 
научила малкия Григорий, е да разговаря с Бога. От дет-
ство момчето свиква да поверява на Господа най-съкро-
вените си мисли и вълнения. А в паметта му се запечатва 
сън, в който той възлиза нагоре към сияещия Божи Прес-
тол, от който се лее неизречена Светлина. Майката вярва, 
че умението да се моли ще защитава надеждно сина ѝ от 
изкушенията, които неизбежно ще възникнат, когато той 
поотрасне. Света Нона сама му дава пример. „Най-първата 
ѝ мисъл ежедневно беше за това ... Кой, като пристъпва към 
молитва, има толкова силно упование, че да получи проси-
мото?” – си спомня по-късно нейният прочут син.
По молитвите на света Нона нейният съпруг Григорий 
става християнин, а по-късно – епископ. Той в младостта 
си съвместявал вярата в Единия Бог с огнепоклонството. 
Майката на бъдещия светител посреща всяка скръб с бла-
годарствена молитва към Бога. Тя знае, че Бог не изпраща 
изпитания, които превишават човешките сили.

Затова когато Григорий поотраства, майка му без колеба-
ние го изпраща в най-добрите учебни заведения, въпреки 
че някои от тях се смятат за огнище на езичеството. Мла-
дежът учи и в „митрополията на науките” – Кесария Ка-
падокийска, и в Палестина, и в египетска Александрия, и 
разбира се – в Атинската академия и става един от най-об-
разованите хора на своето време.
Интересното е, че приблизително по същото време в Атина 
учи и племенникът на Константин Велики – Юлиан, който 
по-късно става император и е наречен Отстъпник заради 
опита му да реставрира езичеството. И именно учението в 
Атина затвърждава решението му да скъса с християнство-
то. А Григорий се оказва, че има силен имунитет срещу 
езическата „инфекция”. Вероятно за това решаваща роля 
е изиграл примерът на майката: най-много го привличат 
уединените размишления и молитвеното предстоене пред 
Бога. Не без основание той влиза в историята с името Бо-
гослов.

Източник: www.pravoslavie.bg

живееш, а освен собствената си козина нямаш нищо друго 
на гърба си. Ето ние, вълците, знаем как да живеем!
Оттогава, когато някой в гората започвал да се хвали, че 
знае как се живее, животните му отговаряли: „няма да е 
лошо да попиташ Вълка“.

Автор: Юрий Степанов
Превод: Храм „Св. прор. Илия”


