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В онова време Иисус, като вървеше покрай Гали-
лейско море, видя двама братя, Симона, наричан 
Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в 

морето, понеже бяха рибари; и казва им: вървете след 
Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те вед-
нага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам 
като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иа-
кова Зеведеева и брата му Иоана, в кораб със Зеве-
дея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика. 
Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха 
след Него. И ходеше Иисус по цяла Галилея, като по-
учаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието 
на царството и изцеряваше всяка болест и всяка не-
мощ у народа. 

(Мт 4:18–23)

Да възхвалим сега славните мъже и отците на на-
шия род: много славни дела Господ е явявал чрез 
тях със Своето величие отвека (Иис. Сир. 44:1–2)

Всеки от нас има свой имен ден, посветен на православен све-
тец или празник. Втората неделя след Петдесетница е имен-
ният ден на цяла България —  денят на всички български све-

тии.
Редица протестантски секти отхвърлят почитта към светиите и 
св. Богородица. Парадоксално е, че същевременно някои от тях 
като мормоните наричат себе си „светии“, което издава прекале-
на самоувереност и липса на смирение. Почитта към светиите е 
ярко изразена в Новия Завет на Библията и е твърде характерна 
за древната Църква, чиито приемници сме ние. Почитането на 
светиите (veneratio) нито замества, нито противоречи на прекло-
нението (adoratio), което отдаваме само на Бога.
Най-характерният елемент в култа към светиите е подражанието 
във вярата и доброто. Христос е нашият съвършен пример. На 
Него подражават Христовите апостоли, които просвещават ця-
лата земя със своята проповед. На свой ред на апостолите под-
ражават равноапостолите на българската земя —  първият наш 
мисионер св. Енравота, св. княз Борис, учениците на св. Кирил и 
Методий начело със св. Климент и Наум.

Те са били първенци в своите царства и прочу-
ти по сила мъже; те са давали разумни съвети, 
възвестявали са чрез пророчества (ст. 3)

След апостолската епоха за древната Църква започва времето на 
мъчениците. Повече от триста години римската власт с огън и 

меч се стреми да изтреби самото име „християнин“. На ранни-
те мъченици подражават нашите многобройни мъченици от ос-
манското робство —  както мъже, така и жени, както духовници, 
така и миряни. Сред тях блестят имената на трима млади мъже, 
свързани със Североизточна България —  св. Райко Шуменски, 
св. Йоан Омуртагски и св. Прокопий Варненски. Древната църк-
ва се гордее с най-блестящите умове, най-извисените богослови, 
най-проникновените тълкуватели на Словото Божие. Техни сле-
довници са българските епископи от Златния век на цар Симеон, 
включително патрона на Шуменския университет Константин 
Преславски, и духовните водачи на нашия народ като св. патри-
арх Евтимий и св. Софроний Врачански.

Те са били ръководители на народа в съ-
вещания и книжно обучение; мъдри думи 
имало в тяхното учение (ст. 4–5)

Много от светците в календара са монаси и монахини, отдадени 
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ЖИТИЕ НА СВ. МЕТОДИЙ ЦАРИГРАДСКИ
14 ЮНИ
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СВ. ТИХОН ЧУДОТВОРЕЦ, ЕП. АМАТУНТСКИ. СИЛАТА НА МОЛИТВАТА
16 ЮНИ

Св. Методий 
бил родом 
от гр. Си-

ракуза (Сици-
лия). След като 
завършил свет-
ско училище, 
той приел мона-
шество и започ-
нал да се подви-
зава в манастир. 
Цариградският 

патриарх Никифор го взел на служба при себе си.
Във време на иконоборческите царе той се прочул навсякъ-
де като отличен бранител на иконопочитанието. Император 

В едно лозе изрязвали сухите клони от лозите и ги изхвърля-
ли навън. Свети Тихон ги събрал, засадил ги в своята гра-
дина и се помолил на Бога да изпрати върху лозето четири 

дарования: първо —  сухите клони да овлажнеят, да се изпълнят 
с влага и листа, да се вкоренят и израснат, второ —  лозето да ста-
не красиво и пълно с плодове, трето —  зърната да бъдат сладки 
и здрави, четвърто —  неговите гроздове да узреят преди остана-
лите.
Сутринта Тихон отишъл да посети лозето и видял върху него 
изпълнено Божието благословение: всички клонки били про-
расли и започнали да растат, като същата година свръхестестве-
но дали изключително изобилен плод, цялото лозе било зелено, 
плодовете били много сладки и полезни за здравето.
Това лозе не само докато бил жив Чудотворецът, но и след него-
вата смърт не загубило чудесната си сила, а виното, получено от 
него, в голямата си част се използвало за принасяне на безкръв-
ната Жертва Богу.
Ето колко е действена пред Господа молитвата на Неговите угод-

Теофил (829–842) го пратил на заточение на един остров, 
където бил хвърлен в тъмница, заедно с двама обикновени 
разбойници. Там той прекарал седем години във влага, без 
светлина и без достатъчно храна. Във време на благочес-
тивата царица Теодора и нейния син Михаил, св. Методий 
бил освободени и избран за патриарх.
В първата неделя от Великия пост —  Неделя на Правосла-
вието (19 февруари 842 година) —  патриарх Методий тър-
жествено внесъл иконите в църква и написал канон в тяхна 
чест. Тоя велик изповедник на вярата се поминал в 846 го-
дина.

© Жития на светиите, преведени на български език  
от църковно-славянския текст  

на Чети-минеите („Четьи-Минеи“) 
на св. Димитрий Ростовски

ници… Но, християни, тук забележете друго, не по-маловажно 
за вас нравоучение. Нима вие не сте членове на Църквата, не сте 
ли клонки от лозето, което е насадила Господнята десница? При 
своето природно, естествено раждане, вие сте сухи, без духовни 
дарования, но светият купел на Кръщението ви подарява влага-
та, Божественото миро —  живота, Кръста Господен —  силата. Ця-
лата Църква тогава се моли за вас чрез устата на свещенослужи-
теля да се вкорените и израстете в евангелската вяра. Изпълнете 
се с добри дела, бъдете украшение не само за вашите семейства, 
но и за цялото християнско общество. Смесвайте огорчения от 
нещастия живот на ближните със сладостта на вашите благоде-
яния, съдействайте за оздравяването на страдащите от недъзи. 
Бързайте един пред друг да се проявите във вяра, благочестие и 
братолюбие! Тогава ще бъдете като дърво, посадено край водни 
потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне 
и във всичко (Пс. 1:3), което вършите, ще успеете.

Протойерей Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие

на молитва и аскеза. Те са пример и идеал за следване от българ-
ските иноци и инокини, като се започне от родоначалника на на-
шето монашество св. Иван Рилски и се стигне до преп. Паисий 
Хилендарски.
Ние сме дали православието и писмеността на другите славянски 
народи, които имат повече светци в календарите си от нас. Трябва 
сериозно да се помисли за канонизирането на великите и благо-
честиви наши царе като Иван Асен ІІ, Иван Александър, отказа-
лия да приеме исляма Иван Шишман. Не заслужава ли ореола на 
светостта един титан със световни мащаби като Екзарх Йосиф, 
който отдаде живота си за обединението и напредъка на Българ-
ската църква и българския народ?

Между тях има такива, които са оставили след 
себе си име да разглася тяхната хвала (ст. 8)

От друга страна трябва много внимателно да се подходи към 
настойчивите призиви да бъдат канонизирани известни нацио-
налреволюционери. Разколниците прибързано обявиха йеродя-
кон Игнатий (Васил Левски) за светец. Следва да се прави раз-
граничение между идеология и вяра, между политика и религия, 

между хората, борили се с оръжие в ръка за освобождение на 
страната и загинали в тази борба, и светците, следвали Христо-
вия идеал на ненасилието и любовта дори към враговете. Неслу-
чайно гърците наричат хората от първата категория „етномъ-
ченици“:, а не православни мъченици. Освен това, евентуалната 
канонизация трябва да се опира не само на доказано свят и чист 
живот, но и други фактори като нетление на мощите, извършени 
посмъртно чудеса и др. Трябва най-сетне да се вземе решение за 
причисляване към сонма на светците на редица български духов-
ници, зверски изтезавани и убити от комунистите преди и след 9 
септември 1944 г.

Има и такива, за които не е останал спомен, които 
са изчезнали, като да не са съществували (ст. 8)

Нека в днешния ден, посветен на българските светци, да изпро-
сим тяхното молитвено застъпничество пред Божия престол за 
многострадалния българския народ, който притежава много до-
бродетели и заслужава по-добра съдба.

Архим. проф. Павел Стефанов
Източник: www.pravoslavie.bg



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

В притвора на 
кириакона (глав-
ната църква) на 
Великата Лавра са 
изобразени Раят 
и Адът. В ада има 
много категории с 
измъчвани в раз-
лични изтезания 
и мъчения. В едно 

от тях са блудниците, магьосниците, убийците, наред с тях и 
страхливите. Впечатление прави, че дори страхливите, които 
се страхуват или не смятат за благоразумно да излагат себе си 
пред хората чрез изповядването на Христос, ще се мъчат на-
равно с другите, макар и те, страхливите, да са били междувре-
менно нравствени, тихи, „добри християни“.

… • …
Паднал си в тежък грях? Подготвил си го още от стаята си, 
предварително си приготвил почвата, сега просто се е прояви-
ло твоето духовно състояние. Затова старците казват дори да 
не събеседваме с нечистия помисъл.

… • …
Докато Бог ни е дарил срама, за да не съгрешаваме, ние го из-
ползваме, за да не се изповядваме и да скриваме греховете си.

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

КРАТКИ ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТ

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

СВЕТОГОРСКИ СЛОВА— СТРАСТИТЕ СА КАТО 
ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

1. Благодари на Бога за Неговите благодеяния, за живота, 
който ти е дал и за спасението от греховете.
2. Гледай да имаш душевен мир, а за тази цел всичко върши 
без да бързаш, с молитва, все едно предстоиш пред Бога, и си 
казвай: „Може би живея последния си ден“.
3. На всички се старай да казваш и сториш по нещо добро: 
това ще бъде балсам за тях и за твоите рани.
4. Всички обиди претърпявай с кротост, като не осъждаш 
обиждащите те, говорейки на себе си: „Това ми е за предишни-
те грехове“.
5. Никога не изпадай в крайно униние, дори и да си сбър-
кал —  Христос дойде заради грешниците.
6. Понасяй себе си и своите слабости, без да изпадаш от тях 
в униние, а се смирявай. Господ обича такива.
7. До края на дните си смятай себе си за недостоен за Бо-
жиите благодеяния и дарове на благодатта и не се заглеждай 

в добрите си дела —  те са плод на благодатта, а не на нашето 
лично усилие. Винаги смятай себе си за пръв сред грешници-
те и постоянно бързай към благодатта (причастие, св. вода и 
пр.) не като достоен за тях, а като към лекарство, с чувство на 
дълбоко смирение, покаяние и упование на Божията милост. 
Така велики грешници са ставали светии.

8. Греховете и страстите отделяй от себе си и знаейки, че са 
от демоните, бори се с тях чрез молитва, смирение и търпение 
и ще получиш мъченически венец.

9. Врагът склонява към грях чрез различни помисли. Не 
беседвай с тях и не анализирай помислите. Така ще избегнеш 
смущението. Беседвай с делата [т.е. преодолявай лошите поми-
сли, вършейки добри дела —  бел. прев.], с хората, а най-вече с 
Бога, защото казано е: непрестанно се молете.

10. Всяка печал и скръб обръщай в молитва и се успокоя-
вай в Бога: Той спасява и прощава на тези, които се каят.

Автор: Схиигумен Савва (Остапено)

… • …
Занимаваме се постоянно с ширината на Православието, а не 
с неговата дълбочина. Научаваме всекидневно кой патриарх 
се изкашлял, как е бил облечен еди-кой си владика на еди-кой 
си празник и въобще се задълбочаваме във всички събития и 
клюки от църковното пространство, но много малко се зани-
маваме със същността и дълбочината на Православието. Тоест 
не сме хора на Духа, а на религията, след като едно е духовни-
ят, а друго религиозният човек. Духовният притежава в себе 
си жизнеността и росата на Светия Дух и където и да застане, 
пръска около себе си покой и радост, карайки ближните си 
да дишат по-свободно, докато човекът с религиозен характер 
е единствено задушлив и изморяващ формалист, който като 
маймуна имитира и копира различни постъпки и външни ре-
лигиозни форми, но сърцето му стои далеч от Христос (срв. 
Марк 7:6)

… • …
Вътрешният безпорядък носи и външен безпорядък.

… • …
Ръцете на един човек с немощ или увредено здраве са по-до-
бри от ръцете на свидливия.

Автор: о. Дионисий Тамбакис
Източник: www.sveticarboris.net

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДЕЦАТА В ГОРАТА
ПРИКАЗКА

Две деца, братче и сестриче, тръгнаха за училище. Те тряб-
ваше да минат през една прекрасна сенчеста малка гора. 
По пътя беше горещо и прашно, а в гората —  прохладно и 

весело.

— Знаеш ли какво? —  каза братчето на сестричката. —  Има вре-
ме за училище. В училището сега е задушно и скучно, а в гората 
трябва да е много весело. Слушай как пеят там птичките! А пък 
катеричките, колко катерички подскачат по клончетата! Да идем 



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов
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10 юНИ  
† 2 Неделя след Петдесетница – 
на Всички български светии.  
Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски

11 юНИ  
❈ Св. апли Вартоломей и Варнава. 
Св. Богородица „Достойно есть“

12 юНИ  
Преп. Онуфрий Велики.  
Преп. Петър Атонски

13 юНИ  
Св. мчца Акилина.  
Св. Трифилий, еп. Никозийски

14 юНИ  
Св. прор. Елисей.  
Св. Методий Цариградски

15 юНИ  
Св. прор. Амос.  
Св. мчк Исихий Доростолски

16 юНИ  
Св. Тихон чудотворец, еп. Аматунтски. 
 Пренасяне мощите на св. Теофан Затворник

ли там, а, сестричке?
На сестричката се хареса братовото предло-
жение. Децата хвърлиха букварите си в трева-
та, хванаха се за ръка и се скриха между зеле-
ните храсти под кичестите брезички. В гората 
беше наистина весело и шумно. Птичките 
прелитаха непрекъснато, пееха и крещяха. 
Катеричките скачаха по клончетата, насеко-
мите се лутаха насам-натам в тревата.
Децата най-напред видяха един златен бръм-
бар.
— Поиграй с нас —  казаха децата на бръмбара.
— С удоволствие бих поиграл —  отговори 
бръмбарът, —  но нямам време, трябва да си 
намеря обед.
— Поиграй с нас —  казаха децата на една жъл-
та мъхната пчеличка.
— Нямам време да играя с вас —  отговори пче-
личката, —  трябва да събирам мед.
— А ти няма ли да поиграеш с нас? —  запитаха децата мравката.
Но мравката нямаше време да ги слуша: тя мъкнеше една слам-
чица, три пъти по-голяма от нея, и бързаше да построи своето 
майсторско жилище.
Децата се опитаха да се обърнат и към катеричката и да предло-
жат и на нея да поиграе с тях, но катеричката махна с пухестата си 
опашка и отговори, че трябва да се запаси с лешници за зимата.
Гълъбът каза:
— Аз правя гнездо за мъничките си дечица.
Сивичкото зайче тичаше към ручея, за да умие муцунката си. Бя-
лото цветче на горската ягода също нямаше време да се занимава 
с децата. То искаше да използува прекрасното време и бързаше да 
приготви навреме своята сочна вкусна ягода.
На децата стана мъчно, че всички са заети със своята работа и 
никой не иска да играе с тях. Те се затекоха към ручея. Като ромо-
леше по камъните, той бягаше през гората.
— Ти поне навярно няма какво да правиш? —  му казаха децата. —  
Хайде поиграй с нас!
— Как? Аз ли няма какво да правя? —  забълболи сърдито руче-
ят. —  Ах, вие, лениви дечица! Погледнете ме: аз работя денем и 
нощем и нито минута не зная покой. Нима аз не поя хората и 
животните? Кой друг освен мене пере бельото, върти мелнични-
те колела, носи лодки и гаси пожари? О, аз имам толкова много 
работа, че главата ми се върти! —  прибави ручеят и започна да 
бълболи по камъните.

На децата стана още по-мъчно и те помисли-
ха, че по-добре щеше да е, ако отначало бяха 
отишли на училище и сетне, на връщане от 
училището, се отбият в гората. Но точно в 
това време момиченцето забеляза на едно 
зелено клонче една съвсем мъничка красива 
червеношийка. Тя, както изглеждаше, седеше 
много спокойно и от нямане какво да прави 
свирукаше една извънредно весела песничка.
— Ей ти, весела песнопойке —  извика момчето 
на червеношийката. —  Както изглежда, ти на-
истина няма какво да правиш; хайде поиграй 
с нас!
— Как? —  свирна обидената червеношийка. —  
Аз ли няма какво да правя? Нима през целия 
ден не лових мушици, за да нахраня мънич-
ките си рожби? Аз толкова съм уморена, че не 
мога да вдигна крилете си, а и сега приспивам 

с песничка моите мили дечица. А вие какво сте правили днес, 
малки ленивци? В училището не отидохте, нищо не научихте, ти-
чате из гората, а на всичко отгоре пречите и на другите да рабо-
тят. Я идете по-добре, където са ви пратили, и помнете, че почива 
и играе приятно само оня, който е работил и свършил всичко, 
което бил длъжен да свърши.
Децата се засрамиха: отидоха в училище и макар че стигнаха къс-
но, усърдно се учиха.
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