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                   Евангелие от Лука (8:5-15) 
 

В дните на Ирода, цар иудейски, имаше един свещеник от 
Авиевата смяна, на име Захария; а жена му беше от дъщерите 
Ааронови, и името й - Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бога, 
постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни. Те 
нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в 
напреднала възраст. Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария 
служеше пред Бога, по жребие, както бе обичай у свещениците, падна 
му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество 
народ се молеше отвън през време на каденето, - тогава му се яви 
Ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник, и Захария, 
като го видя, смути се, и страх го обзе. А Ангелът му рече: не бой се, 
Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще 
ти роди син, и ще го наречеш с името Иоан;  и ще имаш радост и 
веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му; защото той ще 
бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с 
Духа Светаго още от утробата на майка си; 

 
Из посланието на свети Апостол Павел до Тит (3:8-15) 
 

Верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са 
повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това 
е добро и полезно за човеците.  А от глупави разисквания и 
родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са 
безполезни и празни.  Страни от еретик, след като го посъветваш 
веднъж и дваж, знаейки, че такъв човек се е извратил и греши, като 
сам осъжда себе си.Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, 
побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да 
презимувам. Зина законника и Аполоса погрижи се да изпроводиш тъй, 
че от нищо да нямат нужда. Нека и нашите се приучват да залягат към 
добри дела за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни. 
Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни 
обичат по вяра. Благодатта да бъде с всички вас. Амин. 
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         Църквата като училище на живота 

Проповед на Пловдивския митрополит Максим 

„А други паднаха на добра земя и, като изникнаха, дадоха 
плод стократен.” (Лук. 8:8). 

 
            Възлюблени братя и сестри,  
 

Всеблагият Бог винаги се грижи 
за нас, както се грижи един 
чадолюбив баща за децата си. 
Както един баща гледа да 
отхрани добри деца, така и 
общият ни Баща се грижи да ни 
отгледа, да ни отхрани, да ни 
възпита и направи добри и 
полезни, както тук на земята, 
така и горе на небето, блажени 
и честити. Тук ние имаме 
училища, в които се учат децата 

на доброто, хубавото и полезното, за да се приготвят още от малки, за 
да преминат един по-добър, по-честит и по-радостен живот. Учителите 
гледат да развият техният разум, да ги направят да мислят както 
трябва върху разни предмети, да им дадат наука в ръцете, за да си 
изкарват по-лесно препитанието. Така и общият ни Учител, Господ, да 
не останем слепи на тоя свят и не знаем нищо за Бога, за Божиите 
работи, за вечният живот, дал ни е книга на живота, която учи хората на 
истината, как да живеят, за да блаженстват, да се спасят и наследят 
вечния живот.  
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Бог поставил учители и просветители, и както  по светски има училища, 
така и духовно има училища духовни, има църковни, в които се 
преподава на християните най-святото най-чистото, най-нужното учение: 
Божественото учение, Божието слово. 

Тук хората намират всичко, което е потребно за душата. Всички 
претоварени от светски грижи и нещастия тук намират своето утешение; 
скърбящите, плачещите, грешните тук получават опрощение на 
греховете си и отрада на душите си; тук, в Божието Жилище учителите 
Христови, наставниците Божии, проповедниците на Словото Божие 
наставляват чадата Божии по Божиите пътища, кръщават ги в името на 
Отца и Сина и Св. Дух, освещават ги, очищават ги и ги ръководят по 
пътя към горния мир. И направи Бог Църква свята, нямаща никаква 
сквернота или порок, или нещо такова; и постави едни Апостоли, други 
пророци, други благовестители, и други пастири и учители; за 
усъвършенстване на светиите, в делото на служението, в назиданието 
на тялото Христово – докато достигнем всички в единството на вярата, и 
познанието Сина Божий в съвършен мъж, в мярката на възрастта на 
Христовата пълнота (Еф. 4:11-14). 

И тъй братя, словото Божие е необходимата храна за душата на 
всекиго, и без него пътищата Божии и Божията воля нещяха да бъдат 
известни. Сега обаче всичко в пълнота е казано, каквото е имало да ни 
каже Бог за нашето спасение, стига само да четем и слушаме словото 
Божие и  да го пазим, да вървим по него и ще имаме живот вечен: 
блажени са, които слушат словото Божие и го изпълняват (Лук. 11:38). 
Милиони човеци са се просветили и спасили с Божието слово, били са 
честити и пречестити, като вървели според неговите повеления. Много 
множество, безчетно число слушали словото Божие и го изпълнявали.  

Наистина братя, блажени са онези, които слушат словото Божие и го 
изпълняват; а пък нещастни са били и ще бъдат всички онези, които не 
го слушат и не го изпълняват. То е плод небесен, дар божествен. 
Оприличават го на бисер, на безценен камък, на талант; но то е нещо 
повече, по-драгоценно – то е семе на спасение и живот вечен. Както 
тялото ни не можеше да живее без храна, така и душата не може да 
живее без словото Божие. Тя е от Бога, безсмъртна, и нищо от този свят 
не може да я нахрани: 

„Не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяко слово, които излиза от 
Божиите уста”. Без него душата е безплодна, умряла, изгубена, както 
зърното, което паднало на суха земя и не дало никакъв плод. Ако 
душата е неразработена, као не е посеяна със словото Божие, то тя е 
пуста, безплодна и не принася добродетелен плод… 

Кой от нас братя, не вижда в тази притча подобие на духовната наша 
нива? Кой не вижда в нея Духовния Сеятел, словото Божие и нашите  
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души и сърца? И коя душа, която не слуша словото Божие не се 

уподобява на едно семе, което пада на суха земя или на камък? Кое 
сърце, коя душа може да принесе плод, ако това сърце е кораво като 
камък пред Словото Божие? – Наистина, братя, никой! Нека погледнем 
себе си, и нека се попитаме: каква земя сме ние, каква нива сме? 
Слушаме ли словото Божие? Четем ли св. Писание? Назидаваме ли се 

от поученията? Сега 
например, чухме 
евангелието, слушаме 
и поучението църковно; 
но няма ли из между 
нас такива, на които 
словото да пада като на 
суха земя? Няма ли 
такива, които слушат 
словото Божие и го 
приемат, но които 
лесно го забравят, 
които го оставят още 
тука при прага на 
църквата? Вие всички 
днес чухте словото 
Божие; но всички ли ще 
го задържите у себе 

си? Дали не ще го изкълват враните, дали не ще го отнеме дяволът? И 
тогава този човек ще се уподоби на семето, което паднало при пътя и 
го изкълвали птиците небесни. Евангелието казва: а друго семе падна 
между тръните и като порасна, заглушиха го. Ах, братя, колко е 
подобно това семе на онази душа, която слуша словото Божие, или в 
която това последното пада, пуска корени, но отпосле, когато се 
заобиколи от лоши човеци, от развалени човеци, или от обстоятелства, 
заглъхва!... 

Нещастни са, братя, човеците при които дяволът дохожда и грабва 
словото Божие от сърцата им: защото те, като Адам и Ева се поддават 
на изкушенията на този свят, предпочитат лукавите мисли и съвети на 
сатаната, оставят Божиите пътища и тръгват по лошите пътища – по 
пътищата на беззаконието. Беззаконният ще погине от беззаконието си. 
И тъй, братя, да четем и да слушаме словото Божие, да го 
изпълняваме, за да сме блажени и честити, и да получим живот вечен! 
Амин!  


