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† ПЪРВА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Веднъж, когато народът се притискаше към Него, 
за да слуша словото Божие, а Той стоеше при Ге-
нисаретското езеро, видя два кораба, които стоя-

ха край езерото; а рибарите, излезли от тях, плавеха 
мрежите. 
Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, 
помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от 
кораба поучаваше народа. А когато престана да гово-
ри, рече Симону: отплувай към дълбокото, и хвърлете 
мрежите си за ловитба.
Симон Му отговори и рече: Наставниче, цяла нощ се 
мъчихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще 
хвърля мрежата.
Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, 
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Както опитният рибар носи със себе си различни риболов-
ни принадлежности и лови с тях много и различни риби, 
така и Христос лови с мъдростта Си различни хора и ги 

довежда до спасение. 
Както привлякъл 
към Витлеем трима-
та източни царе чрез 
новопоявилата се 
звезда според тяхно-
то знание, така при-
влякъл и сега светите 
апостоли с уловената 
риба според тяхното 
майсторство и ги на-
правил ловци на чо-
веци, както ще чуете 
сега от Евангелието.
Когато Иисус Хрис-
тос, придружен от 
много хора, отишъл 
на Генисаретското 
езеро, намерил там 
рибарски лодки, едната от които била на Петър и Андрей, а 
другата —  на Иаков и Иоан, които били съдружници и лове-
ли риба. Но понеже се трудили цяла нощ и не уловили нищо, 
излезли на брега да изперат мрежите си. А Христос, като вля-
зъл в една от лодките, която била на Петър, накарал Петър да 
Го отдалечи малко от брега, колкото да Го чуват хората и да 
не Го притискат. И като седнал в лодката срещу множеството 
хора, започнал да проповядва и да ги поучава, а народът гледал 
пресветлото Му лице и слушал. След това, като свършил поу-
чението Си към народа, Той извършил голямо чудо, за да под-
крепи с дела думите Си и да покаже божествената Си сила. За-
щото рекъл на Петър и той уловил толкова много риба, която 
напълнила двете рибарски лодки, и с това убедил цялото мно-

жество хора, които се били събрали там, че е Всемогъщият 
Бог. Защото, като видял толкова много риба, Петър разбрал, 
че това е божествена сила, и от голямо смирение се мислел 

за недостоен, затова 
помолил Христа да 
слезе от лодката му. 
Както някога сътво-
рил с една заповед 
целия свят, така и 
сега Бог с една дума 
напълнил мрежата с 
риба, която уплаши-
ла цялото множество 
хора. Тогава Христос 
рекъл на Петър: Не 
бой се; отсега ще ло-
виш човеци. Като ка-
зал така и на другите 
апостоли —  на Иаков 
и Иоан: —  „Елате да 
ви направя ловци на 
човеци“, те веднага 

оставили всичко и тръгнали след Него. Християни, виждате 
ли какви хора избира Христос за проповедници —  галилейци, 
прости, сиромаси и неуки. Но Бог прави всичко чудесно с раз-
ум; защото, ако бе избрал някои изтъкнати, образовани и бо-
гати хора да ги изпрати по света да проповядват Евангелието, 
тогава много еретици биха казали, че са прилъгали с богатство 
и мъдрост простите хора да повярват в тяхното учение. Затова 
Христос избрал не богати и образовани, а прости и неуки си-
ромаси, които не знаели друг език, освен еврейския, за да няма 
какво да кажат еретиците; защото е явно, че апостолите поу-
чавали и вършели големи чудеса единствено с Божията сила. 
Защото Христос, като направил апостолите ловци на човеци, 
им дал вместо мрежа Евангелието, което е преплетено (разме-
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ЗА МНОГОТО УЛОВЕНА РИБА

та и мрежата им се раздираше. И кимнаха на друга-
рите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат 
на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че 
щяха да потънат.
Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Ии-
сусови и рече: иди си от мене, Господи, понеже аз съм 
грешен човек. Защото ужас обвзе него и всички, които 
бяха с него, от тая ловитба на риби, хванати от тях, тъй 
също и Иакова и Иоана, синове Зеведееви, които бяха 
другари на Симона. И рече Иисус на Симона: не бой се; 
отсега ще ловиш човеци. И като изтеглиха корабите на 
брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него. 

(Лк 5:1–11)
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сено) със закона и пророческото учение, да го хвърлят (про-
повядват) като мрежа по целия свят, и колкото хора уловят, 
от който и народ да бъдат, да ги извадят от идолопоклонни-
ческата тъмнина в светлината на Христовото учение, с което 
и те просветили и обърнали към Бога толкова хора, колкото 
не е възможно да се преброят. Извадили ги от тъмнината на 
безбожието към светлото Богопознание. Дори пророците не 
били успели да направят това, което направили заради вярата 
си апостолите, а след тях —  и архиереите и учителите. Защото 
щом Христос ги повикал след Себе Си, те веднага изоставили 
всичко и тръгнали след Него. Елисей орял на нивата с двана-
десет чифта волове и щом Илия го повикал, Елисей веднага 
изклал воловете, сварил ги и всички хора, които били там, ги 
изяли и той последвал пророк Илия (вж. 3 Царств. 19:19–21). 
Ето такава вяра и послушание иска Бог и от нас, когато ни 
вика с Евангелието към някоя добродетел. И когато решим да 
свършим някое добро дело, да не се бавим, дори да ни се случи 
нещо, защото, ако се забавим, няма да го направим; както и 
онзи младеж рече на Христа: Позволи ми да отида и погреба 
баща си (Мат. 8:21; Лук. 9:59). А Христос му каза: Върви след 
Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци (Мат. 
8:22; Лук. 9:60). С това Христос ни поучава да имаме послу-
шание и заради любовта си към Него бързо да изпълняваме 
каквото ни заповядва.
Благочестиви християни, видяхте ли какво послушание са 
имали светите апостоли? Щом Христос ги повикал, те ведна-
га изоставили домове, деца и цялата светска слава и тръгна-
ли след Него. И помислете колко сиромашки живеели в све-
та, когато след Христовото възнесение приели Светия Дух и 
се пръснали по света да проповядват Евангелието и Неговите 
чудеса. И колко мъчения претърпели от злочестивите римски 
императори заради любовта си към Христа, само и само да 
доведат света до Богопознание. Загинали в различни мъчения 
за Христовото име: Петър умрял на Крит, прикован с глава-
та надолу, а Павел бил посечен от император Нерон. Така в 
различни мъчения загинали и останалите апостоли, които се 
прославили и на този свят, и на онзи. Така се прославят и сега 
онези, които изпълняват Божия закон. Но някой от вас може 
да каже: „Виждаме, че много хора изпълняват Божия закон, но 
не се прославят, а прекарват много скръбно живота си; а има 
и мнозина, които не изпълняват Божия закон, но прекарват 

живота си много славно и благополучно. Защо е така?“.
Що се отнася до това, чуйте какво казва апостол Павел. Той 
казва: „Кой знае какво има в човека, освен Бог и неговия дух, кой-
то е в него?“ (Ср. 1 Кор. 2:11). Никой не знае човешките тайни. 
Гледаме много хора отвън и си мислим, че са праведни и свети, 
а не знаем, че вътре са пълни с лошотии —  с лъжа, грабеж и 
лукавства. И има мнозина, които отвън ни се виждат грешни и 
неправедни, а вътре са чисти, праведни и свети. Хората, които 
живеят праведно и получават тук някакво наказание от Бога, 
Бог ги изпитва като праведния Иов, за да види търпението им, 
за което ще им подари Небесното царство, където ще светят 
като слънце. А за онези, които вършат зло и живеят славно и 
благополучно, пророк Давид казва: Не завиждай на злодейци-
те; защото те като трева скоро ще бъдат покосени (ще изсъх-
нат) и като цвят (зелен злак) ще повехнат (Пс. 36:1,2). Защото 
неправедното богатство скоро изсъхва като трева и беззакон-
ното благополучие изчезва като дим. Днес гледаш беззаконни-
ка благополучен и да се превъзнася (извисява) като топола, а 
утре изчезва с благополучието си така че и мястото му не се 
познава. Ежедневно виждаме сред хората големи промени —  
как някои хора от зло стигат до добро, а други —  от добро —  до 
голямо зло. Защото който не събира за Бога, изгубва всичко. 
Виждаме, че закононарушителите остават излъгани и посра-
мени от беззаконието си, но понеже сме глупави, пак престъп-
ваме Божия закон и се надяваме да получим от Бога добро и 
слава. Християни, ако искате слава, ако искате благополучие и 
добруване, ходете право, спазвайте чисто Божиите заповеди и 
Бог ще ви даде всичко. И когато придобием богатство, госпо-
дарство (началническа длъжност) или занаят, да не се хвалим 
и да не се надяваме на тях, а да се надяваме само на Бога и да се 
хвалим само с Него; защото всичко е от Бога. Той ни дава всич-
ки небесни и земни блага, когато му служим вярно. Затова да 
се хвалим само тогава, когато познаваме Бога и се придържаме 
към правдата. И да искаме от Бога само Небесното царство и 
правдата, а Бог ще ни даде останалите тукашни блага и без да 
ги искаме, както Сам казва: Търсете царството на Бога и Него-
вата правда, и всичко това ще ви се придаде (Мат. 6:33). Слава 
на нашия Бог във вечните векове, амин.

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански
Източник: www.sveta-gora-zograph.com/
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В ПАМЕТ НА ПРЕПОДОБНИЯ КОПРИЙ
24 СЕПТЕМВРИ

Свети Коприй се родил на торището близо до стените на оби-
телта на преподобни Теодосий Велики, началника на обще-
житието.

Майка му избягала от преследване на агаряните заедно с много 
други и потърсила закрила за себе си до стените на обителта на 
преподобния. Когато агаряните се оттеглили, монасите излезли и 
намерили на торището новороден младенец. По заповед на своя 
игумен, великия Теодосий, те взели детето и го нарекли Коприй. 
То се хранело с козе мляко. Затова монасите нарочно избрали от-
делна коза от стадото. Всеки път, когато младенецът искал храна, 
козата сама се отделяла от стадото, слизала от планината и като 
накърмела младенеца, отново се връщала. Тя правела така, докато 
младенецът не започнал да приема твърда храна. Когато младият 
Коприй достигнал пълнолетие, преподобният Теодосий много го 
обикнал. Заради своя благочестив живот той скоро станал жили-
ще на Светия Дух; дори дивите зверове го слушали. Веднъж в ма-

настирската градина той видял една мечка, която лакомо поглъ-
щала градинските зеленчуци; светецът хванал звяра и го извел от 
градината, като му забранил вече да влиза там. Друг път се качил 
на планината с едно магаре, за да донесе дърва в обителта. Докато 
събирал дърва, една мечка ухапала магарето по крака.
Тогава свети Коприй натоварил дървата на мечката и ѝ казал:
— Сега ти трябва да работиш, докато магарето не оздравее.
Мечката го послушала и носела дърва и вода, докато магарето оз-
дравяло; тогава преподобният пуснал звяра.
Свети Коприй служил известно време в манастирската кухня; 
веднъж гозбата в казана започнала да кипи и да прелива. Като не 
намерил лъжица наблизо, преподобният започнал да обира пяна-
та с ръка, а след това разбъркал с ръка яденето и с това прекратил 
кипенето, а самият той останал напълно невредим. Преподобни-
ят достигнал деветдесетгодишна възраст и сияел сред монасите 
като слънце. Той се удостоил да получи свещенически сан и бил 



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

НАСТАВЛЕНИЯ ЗА КРОТОСТТА И СМИРЕНИЕТО
(Продължава от бр. 312)

За съжаление в нашите взаимоотношения се наблюдава точно 
обратното явление: не любов един към друг, а жестокост; не 
снизходително, а осъдително отношение към недостатъците 

на ближните. Осъждането е любима тема на нашите разговори, 
при това то нерядко се съпровожда от клевета и чувство на зло-
радство.
В случая винаги трябва да помним думите на великия пастир на 
руската земя о. Йоан Кронщадски. Веднъж някой хулел в негово 
присъствие един познат нему човек. „Наистина ли е така?“, попи-
тал великият пастир своя събеседник. — „Наистина“, отговорил 
онзи. — „Щом е така, казал о. Йоан, да не говорим за греховете на 
ближните си. Имаме достатъчно собствени грехове. И ако срав-
ним нашите грехове с греховете на онези, които осъждаме, то 
може би собствената ни греховност ще надмине тяхната.“
Същото деликатно и внимателно отношение към душите на 
ближните е имал и великият оптински старец йеросхимонах Ам-
вросий. Когато през 1910 г. бях в Оптина, една от най-преданите 
и любими ученички на този именит старец, монахиня Мария, 
ми каза, че от всички Божии угодници най-великите са трима —  
св. Николай, св. Серафим Саровски и отец Амвросий Оптински. 
На въпроса ми защо към най-великите светии причислява само 
споменатите от нея, монахинята отговори: „Защото те са се отли-
чавали с най-голяма любов към ближните, която се е проявявала 
в снизходителното им отношение към техните недостатъци“.
С такава снизходителност се е отличавал и Воронежкият архие-
пископ Антоний, духовно близък на св. Серафим Саровски. По 
архипастирски дълг му се налагало да изобличава пороците на 
своите ближни, които идвали при него. Но архиепископ Анто-
ний правел това така, че изобличаваният не чувствувал веднага 
разобличението и мислел, че то се отнася за някой друг. И едва 
по-късно думите на праведния и прозорлив светител, като при-
месени с благодатна сол, проявявали своята божествена сила. И 
изобличаваният от архиепископ Антоний постепенно се убеж-
давал, че макар владиката да бил започнал своето наставление 
отдалече, то се отнасяло именно за неговите недостатъци. Често 
пъти светителят придружавал назидателното си наставление с 
извинение: „Може би —  казвал той на изобличавания, —  аз съм Ви 

огорчил или съм Ви обидил със своите думи, затова Ви моля да 
ми простите заради Христа“.
Но особено се отличавал с такова снизходително отношение към 
недостатъците на ближните преп. Серафим Саровски. Каква ог-
ромна любов е проявявал той към хората, се вижда от обноските 
му с тези, които идвали при него като при дръзновен молитвеник 
и утешител в скърбите. Той се кланял доземи на грешни хора, не-
рядко целувал ръце и на миряните и ги наричал своя радост.
Дори към явно порочни лица преп. Серафим се отнасял с изуми-
телна по снизхождението си любов, като увещавал и другите да се 
отнасят така към хората.
В любовта си към ближните преп. Серафим се уподобил на Са-
мия Спасител, Който не осъдил падналата жена, хваната от фари-
сеите в прелюбодеяние и доведена при Него на съд.
Да ни помогне Господ да имаме и ние такава велика любов към 
ближните, такава снизходителност към техните недостатъци. 
Според свидетелството на св. ап. Павел (Гал. 6:2), когато постиг-
нем тази любов, ние ще сме изпълнили целия Христов закон, 
всички Негови спасителни заповеди.
Тогава кръщенската благодат на Светия Дух ще възсияе в нас 
със Своята божествена светлина. Тогава над нас ще се изпъл-
нят думите на чудното църковно песнопение: Които в Христа се 
кръстихте, в Христа се облякохте (срв. Гал. 3:27), и благодатта на 
Кръщението ще бъде за нас Христова одежда.
Тази Христова одежда, или благодатната божествена светлина, 
ще ни покрие от всички бесовски козни, от бедите и скърбите. 
Тя ще ни покрие от всички нападения на бесовете, когато след 
смъртта нашите души преминават въздушните митарства. Тази 
одежда Христова —  кръщенската благодат, която сме преумножа-
вали чрез изпълняване на заповедите и понасяне на скърбите, ще 
ни покрие и на Страшния Христов съд. Като брачна одежда тази 
благодат ще ни въведе в Небесния чертог на нашия Спасител и 
ще стане за нас извор на вечна, непрестанна радост в Небесното 
царство на нашия Господ Иисус Христос. Амин.
(Край)

Автор: Св. Серафим Софийски (Соболев) (1881–1950)

украсен с всякакви добродетели; често, като се отдалечавал на ня-
кое уединено място, той усърдно се молел на Бога. Преподобният 
Теодосий Велики, който по това време вече бил починал, поня-
кога му се явявал и като заставал до него, пеел молитви заедно с 
него. Като му се явил за последен път, той му рекъл:
— Коприй, ето, настана време да оставиш временния живот; ела 

при нас в приготвеното за теб място за упокоение.
Скоро след това видение дивният угодник като поболедувал 
кратко време и като се простил с подвижниците, се преставил в 
Господа.

© Жития на светиите, преведени на български език 
от църковно-славянския текст на Чети-минеи-
те („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски
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СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ: БОЖИЯТ ПРОМИСЪЛ

Вселената е създадена и устроена от велик и безкраен 
Разум, Който всичко носи в Себе Си и стои над всич-
ко. Странно е желанието да се обхване необятното! Бог, 

след като е устроил света, още от първия миг го ръководи и 
движи, по мъдри и неизменни закони, както ударът движи 
на кръгове пумпала. Не е самослучайно естеството на този 
прекрасен и обширен свят, който няма друг равен на себе 
си —  нито пък неговата хилядолетна история е дело на са-
мослучайни закони. Видял ли си къща или кораб, или колес-
ница, или щит, или шлем, които да не са направени от ръка? 

Светът не би преживял толкова много време, ако би бил ли-
шен от начало и закон. Хорът на певците би се разстроил, 
ако няма кой да го управлява. Не е свойствено за вселена-
та да има друг, освен Този, Който я създал. Ти, който пред-
ставляваш звездите за ръководници на нашето рождение, 
на всеки живот и на целия свят, кажи ми: какво още друго 
небе ще простреш над звездите и над тях ще поставиш ли 
нещо друго, което да би ръководило „ръководниците“? Под 
една и съща звезда се ражда и цар, и роб, и лош, и добър, и 
оратор, и търговец, и скитник. Мнозина, родени под разни 



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
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❈ Преставяне на св. ап. и ев. Йоан Богослов  
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Св. мчк Калистрат и дружината му.  
Св. апостоли от 70-те Марк и Аристарх
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❈ Преп. Харитон Изповедник.  
Св. прор. Варух (Тип. с. 90)

29 СЕПТЕМВРИ  
Преп. Кириак Отшелник.  
Преп. Теофан Милостиви

30 СЕПТЕМВРИ  
Св. свщмчк Григорий, просветител на Армения.  
Св. мчца Рипсимия

Веднъж жена дошла със 
своя малък син при 
старец.
— Моето момче е уро-

часано —  казала тя. —  
Той яде фурми от су-

трин до вечер. Само 
сладки фурми и нищо 

друго. Какво да правя?
— Старецът погледнал към 

момчето и казал:
— Добра жено, върни се със синчето у дома. А утре по това 
време ела отново при мен и аз ще ти помогна.
На следващия ден старецът поставил момчето на коленете си, 
взел от неговата ръка фурмата и казал:
— Сине мой, запомни това, че на света има и други вкусни 
неща.
След това той благословил детето и го пуснал при майката.
Учудена жената го попитала:
— Но защо ти не каза това вчера? Защо ние трябваше още вед-
нъж да изминем този дълъг път?
— Добра жено —  отговорил старецът. —  Вчера аз не можех да 
кажа убедително на твоя син това, което казах днес. Понеже 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ФУРМИ
(ПРИТЧА)

вчера и аз самият ядох с наслаждение фурми.
Смисълът на тази притча е прост: започни със себе си. Всички 
съвети и поучения придобиват сила само тогава, когато те са 
потвърдени от твоят собствен живот.

Източник: Фомин А. В.“Лекарство от греха“
Източник: www.facebook.com/Biblioteka.Pritvor

звезди, еднаква им е участта и по море, и на война. Кои-
то пък са свързани по звезди не са еднакви по край на жи-
вот. Други пък, макар и разделени по звезди —  еднакви са 
по участ. Ако за всекиго съществува някаква си звезда, или 
пък има някаква първична необходимост от този род —  това 
е чиста басня.
Аз пък зная и уча следното: Бог управлява вселената и чо-
века. Божието Слово разпределя всичко, което според пред-
вечния съвет е поставено на небето и земята —  на едни от 
тварите е даден за всякога неизменен строеж и движение, 
а на други е определен променлив живот, който добива 
различни форми. За тварите едно Бог е открил нам, а дру-
го пази в кришниците на премъдростта Си. За да изобличи 
тщеславието на смъртния —  първото Той го дал тук, вто-
рото ще открие в последните дни. Земеделецът жъне само 

всичко зряло. За мен най-добър съдия е само Христос. Тако-
ва е моето слово —  то е независимо от всякакви звезди и си 
върви по свой път. Говори ми ти за своите гадания по звез-
дите, посочвай ми най-малките движения на зодиакалния 
кръг, разкривай ми мерките на пътя, убеждавай ме докрай, 
разорявай в мен законите на живота, които са страх за зло-
честивите и надежда за добрите. Ако наистина всичко дава 
звездният кръг —  то и аз ще се повлека в неговото движение! 
Звездният кръг, обаче, не поражда в мене никаква сила на 
волята или ума, която да ме напъти в доброто: към него ме 
влече само небето! Колкото се отнася до нас —  ние ще вър-
вим по своя си път: защото макар и да сме роби на земята, 
ние ще се отправим към разумното в живота и ще търсим 
закрила в естеството на Твореца.

Източник: www.predanie.bg


