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† 3 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

В онова време Иисус отиваше в града, наречен 
Наин; и с Него вървяха мнозина от учениците Му 
и много народ. А когато се приближи до град-

ските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на 
майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше 
с нея от града. Като я видя Господ, смили се над 
нея и рече й: не плачи. И като се приближи, допря се 

В днешния евангелски откъс Иисус Христос възкресява 
сина на една вдовица от гр. Наин. Както идвал към града 
видял погребалното шествие, съжалил вдовицата и ѝ ка-

зал: „Жено не плачи“.
Разбира се, плачът е 
нещо естествено в та-
кива моменти. Също-
то се случва на всички 
погребални служби. 
Обикновено, когато 
пеем несравнимата по-
гребална служба пла-
чът спира, успокоява 
се.
Ние християните не 
се сбогуваме с нашите 
мъртъвци без надежда. 
Обръщате ли внима-
ние какво повтаряме 
постоянно и на погре-
бенията, и на помени-
те?
„Вечна му памет!“ и 
„Бог да го прости!“. Едното означава, че паметта се отваря за 
вечността, а другото, че мястото, където бива посрещан вярва-
щият християнин, не е сътворената и тленна земя, но възкръс-
налото тяло на Богочовека Христос. Същото място, „страна-
та на живите“, където се намират възкръсналите светци и 
мъченици.
Когато Господ вижда вдовицата, и казва състрадателно: „Не 
плачи!“ Евангелист Лука ни уверява, че тези думи не са били 

една обикновена утеха, а събитие. Защото Христос възкреси 
детето и ѝ го предаде живо.
Възкресението на това прескъпо за вдовицата дете, както 

по-късно и на Лазар, са предобраз 
и уверение за всеобщото възкре-
сение на мъртвите.
Смъртта, която е обща за всич-
ки хора без изключение, се пре-
връща във всеобщо възкресение! 
Всички ще възкръснат, братя, за 
да участват в Господнята радост 
или да останат далеч от нея. Това 
зависи от човека и от избора, кой-
то е направил във времето, пре-
карано на земята. Зависи от сте-
пента на любовта и почитта към 
Бог и от любовта и прошката към 
ближния.
Забележителни са традициите 
ни, свързани с погребаните наши 
близки. На третия ден, на деве-
тия, на четиредесетия, на шестия 

месец, на една година, но и когато ходим на гробовете пеем 
трисагий и постоянно повтаряме за любимите ни хора: „Вечна 
му памет!“, „Бог да го прости!“.
Паметта работи живително движена от любовта. И „мъртви-
те в Христа“ възкръсват заедно с възкръсналият Господ.

Автор: Апостол Папаконстантину,  
Митрополит на Поляна и Кукуш

Източник: „Как ще повярват, ако не чуят?“

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

ИИСУС ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЯВА СИНА НА НАИНСКАТА ВДОВИЦА

до носилото; носачите се спряха, и Той рече: мом-
ко, тебе думам, стани! Мъртвецът, като се подигна, 
седна и почна да говори; и Иисус го предаде на 
майка му. И страх обзе всички, и славеха Бога и 
казваха: велик пророк се издигна между нас, и Бог 
посети Своя народ. 

(Лук. 7:11–16)
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СВ. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦИ ЗОГРАФСКИ
10 ОКТОМВРИ

Император Михаил Палеолог, за да укрепи империята, 
сключил уния с папата. Обявилите се против това били 
преследвани: двадесет и шест Зографски подвижници изо-
бличили това отстъпление, били изгорени в една кула в дво-
ра на Зографския манастир в 1284 година.

† Траянополский епископ Иларион,  
Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

През 1274 г. византийският император Михаил Палеолог се 
съгласил на уния с Рим. Целта на т. нар. Лионска уния била 
да получи от Запад помощ срещу арабите. През 1278 г. той 

издал указ унията да се въвежда чрез всички насилствени мер-
ки. Светогорските монаси изпратили послание до императора, 
в което твърдо отстоявали невъзможността да приемат уния-
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ПАДНАЛИЯТ МОНАХ

Тридесет години един демон се оп-
итвал да съблазни монах и все се 
провалял. Накрая, след толкова 

години, той го прелъстил с блудство 
и монахът паднал. За падналия монах 
това било все едно да бъдат унищоже-
ни всичките му предишни тридесет-
годишни трудове. Бесът дошъл при 
съгрешилия и му казал, че сега е отпад-
нал от Бога и е станал роб на греха и 

дявола.
— Сега ти си мой.
— Никога —  аз съм раб Божий.
— Да, как може да си Божий, когато си паднал в мерзък грях? 
Ти си ужасен грешник.
— Е, какво като съм грешник? Аз съм Божий, а теб не искам да 
и да те знам.
— А нима не падна?
— А теб какво те засяга?
— Къде ще отидеш сега?

та. Освен това те го молили да държи онова 
учение, което е приел от св. отци.
Във Византия и Св. Гора дошли папски пра-
теници, за да проверят прилагането на Ли-
онската уния. Някои манастири ги приели 
от страх, но други не, и затова пострадали. В 
това число бил и българският Зографски ма-
настир.
Тези, които се нахвърлили срещу манастира, 
били скитащи рицари-кръстоносци. Игу-
менът Тома накарал по-малодушните да се 
скрият някъде по планинските пещери. А той 
с 21 монаси и 4 миряни се заключили в мана-
стирската кула.
Кръстоносците подпалили кулата от всички 
страни. Затворените вътре 26 защитници на 
Православието загинали сред пламъците. Това се случило на 

10 октомври 1284 г. Не са известни имена-
та на четиримата миряни. Известни са само 
имената на монасите: Тома, Варсануфий, 
Кирил, Михей, Симон, Иларион, Яков, Иов, 
Киприян, Сава, Яков, Мартиниан, Козма, 
Сергий, Мина, Йоасаф, Йоаникий, Павел, 
Антоний, Евтимий, Дометиан и Партений. 
От всички само монах Партений не загинал 
в пламъците, а паднал от кулата. Той живял 
още 30 дни и така имал възможност да раз-
каже всичко на завърналите се по-късно в 
манастира братя.
През 1873 г., за да не рухне кулата, монасите 
я съборили сами, като издигнали на нейно 
място паметник. Осветили го на 10 октомври.

Църковен вестник, брой 19 за 1998 година
Източник: www.pravoslavieto.com
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В ПАМЕТ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ФИЛИП
11 ОКТОМВРИ

Свети апостол Филип 
бил роден в Кесария 
Палестинска. Той встъ-

пил в брак и имал четири 
дъщери, които пророчест-
вали (Деян. 21:9). Впослед-
ствие той бил избран от 
светите апостоли за дякон 
и след ръкополагането си 
едновременно със свети 
първомъченик архидякон 
Стефан започнал с цялото 
си усърдие да служи на вяр-
ващите, като се грижел за 
нищите и вдовиците. След 
гонението срещу Иеруса-

лимската църква, когато свети Стефан бил убит и всички хрис-
тияни, с изключение на дванадесетте апостоли, се разпръснали 
по иудейските и самарийските области, в Самария по същото 
време пристигнал и свети Филип. Тук той проповядвал Хрис-
та и всички самарийски жители се вслушвали в проповедта му. 
Свети Филип потвърждавал проповедта си с много чудеса, из-
целявал всякакви болести и прогонвал лукавите духове, които 
излизали от хората с вик. И тогава в града настъпила голяма 
радост, защото онези, които приемали проповедта на Филип и 
повярвали в истинския Месия, се изцелявали не само от телес-

ните, но и от душевните недъзи. По това време там имало и един 
много знаменит и прославен влъхва на име Симон, който изу-
мявал цяла Самария с вълшебствата си и всички го почитали 
като велик. Виждайки големите знамения и чудеса, извършвани 
от Филиповите ръце и слушайки благовестието на светия апос-
тол за Царството Божие и за името на Иисуса Христа, Симон 
повярвал и се кръстил заедно с другите (Деян.8:5–13).
Веднъж на апостола се явил ангел Господен и му заповядал 
да тръгне на юг по пътя от Йерусалим за Газа. По пътя све-
ти Филип срещнал един етиопец, евнух на етиопската царица 
Кандакия, който се завръщал в Газа, намираща се под негово 
управление, от Йерусалим, където бил на поклонение. Евну-
хът седял в колесницата си и четял пророчески книги. Апосто-
лът го научил на вярата в нашия Господ Иисус Христос и като 
продължил пътя си заедно с него, го кръстил.
След кръщението на евнуха апостол Филип бил грабнат от 
ангел и пренесен в Азот, и проповядвал словото Божие във 
всички градове по пътя си, докато не стигнал в Кесария. Тук 
той имал собствен дом, в който известно време живял заедно с 
четирите си дъщери —  пророчици. После отново се завърнал в 
Йерусалим. Светите апостоли го поставили за епископ и го из-
пратили да проповядва в Мала Азия, в град Тралия. Там апос-
тол Филип обърнал мнозина към Христа, извършил големи 
чудеса и, достигнал дълбоки старини, се преставил в Господа.

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

(„Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски
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ЗА БЕЛГРАДСКАТА ГРЕШНИЦА

Един белградски свещеник ни разказа за необикновен слу-
чай с една развратна, улична жена в същия град.
Веднъж привечер тя се разхождала по улиците, занима-

вайки се със своя скверен занаят. Минавайки край един парк, 
видяла човек, който се готвел да се обеси. Той бил привързал 
въже за клона на едно дърво и вече бил надянал примката на 
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КАК ДА СЕ МОЛИМ НА ВЛАДИЧИЦАТА БОГОРОДИЦА,  
НА АНГЕЛИТЕ И СВЕТИИТЕ

(Продължение от бр. 367)

Моли се на Владичицата Бого-
родица, на светите Ангели и 
на всички светии като на Са-

мия Свети Дух, а по-добре —  като на 
Светата Троица, Която ги освещава и 
живее в тях. Те да бъдат в Нас едно 
(Иоан. 17:21). Защото си Свят, 
Боже, наш, и в светиите обитаваш 
(възглас). Амин!
Когато се молим на Бога, трябва ви-
наги да си представяме безкрайното 
Му величие, поклонението на множеството небесни Ангели и 
светии, а също Неговата вездесъщност и всезнание, безкрай-
ната Му благост, правда и святост. Когато в молитва нари-
чаш Владичицата Дева Богородица Пресвята, Пречиста, пре-
непорочна, преблага —  представяй си, че самата Ѝ същност 
е святост вечна, непоколебима, неизменна, невъобразима, 
невидима и с Ангелски очи (Акатист на Пресвета Богоро-
дица). Същото мисли и за всички Ангели и светии, т. е., че 
същността им е святост и благост, по благодатта на Иисуса 
Христа. Винаги считай за голямо щастие да беседваш в мо-
литва с Господа или с Пречистата Владичица Богородица, 
или с Ангелите, или със светиите, и с радост, а и с трепетно 
благоговение им се моли винаги, като помниш с Кого бесед-
ваш ти, нечистият и нищожен червей.
Когато се молиш на Небесните Сили, не си ги представяй 
много страховити, недостъпни, немилостиви: не —  това са 
същества прекротки, смирени, благочестни, обичащи, дос-
тъпни и общителни, благопослушни, близки до онези, кои-
то с искрена вяра и любов ги призовават в своите молитви. 
Тяхно свойство е любовта към единение с всички християни 
чрез молитвата на вярата и още —  когато се молиш на Небес-
ните Сили презирай всичко земно като тленно, и с цялото 
си сърце обичай небесния, духовния живот и се стреми към 
него. На тях им е много приятно да виждат нашето истинно 
любомъдрие, нашето желание да станем техни съграждани, 
към което сме и призвани по благодатта на Иисуса Христа в 
Пребожествената Троица.

МОЛИТВА ЗА ПРОГОНВАНЕ  
НА ЛУКАВИТЕ И ХУЛНИ ПОМИСЛИ

Когато по време на молитва към 
Божията Майка не почувстваш 

в сърцето си подобаващо към Нея 
благоговение и усетиш лукави и ху-
лни помисли, тогава възкликни със 
следните похвални, съответстващи 
на достойнството Ѝ думи: „Владичи-
це, Ти цялата си светлина, цялата 
си светиня, цялата си благост, цяла-
та си премъдрост, Ти всичко можеш 

като Майка на Всемогъщия, Ти винаги си една и съща —  всесъ-
вършена като Майка на всесъвършения Цар на славата!“

БОЖИЯТА МАЙКА ЧУВА  
НАШИТЕ МОЛИТВИ И СЕ МОЛИ ЗА НАС

Ние се молим на всеблагата и всенепорочна Божия Майка —  и 
Тя се моли за нас. Прославяме Нея, която превъзхожда вся-
каква слава, а Тя приготвя вечна слава за нас самите. Често 
Ѝ казваме: „Радвай се“, и Тя моли Своя Син и Бог: Сине мой 
възлюбени, дай им вечна радост за това, че Ме приветстват 
с радост.
Силата на молитвата например се състои в това: да отваря и 
да затваря небето, да превръща огъня в роса. Чия молитва 
е особено силна? На небето —  молитвата на Божията Майка 
(с Твоите свети и всесилни молитви) и на светиите; на земя-
та —  молитвите на свещениците, поставени от Бога до самия 
Му престол да се молят за себе си и за хората (за греховете 
на народа, сторени по незнание —  Евр. 9:7), молитвите на 
преподобните, на отшелниците (само неговото лице ще при-
ема —  Иов 42:8). Леността към молитва от страна на христи-
яните е причина за оскъдняване на вярата, надеждата и лю-
бовта, а оттам и за греховете и беззаконията, за душевните и 
телесните беди
(Следва)

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“ 
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“,  

Света Гора, Атон

— В манастира.
— Нима в манастира има място за теб след това ужасно дело? 
Твоето място сега е в света. И при кого ще отидеш?
— При духовника на изповед.
Бесът всячески хулел духовника, за да спре монаха, но той дър-
жал на своето. А какво казал духовника? Той му прочел разре-
шителната молитва.
— Всички свои предишни трудове, брате, унищожи със своето 
падение. Стани и започни отначало.
А през нощта на игумена на този манастир, мъж с високоду-
ховен живот, му се явил Господ Иисус Христос. Той държал за 

ръка монаха.
— Знаеш ли кой е това? —  Господ попитал игумена.
— Знам, Господи, този монах е от моето стадо, макар и да 
е паднал.
— Знай също така, че това е монах, неподдаващ се на бесовски-
те навети, склоняващи го към униние или отчаяние, а в самото 
си падение посрами беса и Аз го оправдах.
Такова значение имат твърдостта и мъжествената готовност —  
когато претърпиш поражение в борбата, да я започнеш отна-
чало, без да паднеш в униние или отчаяние.

Автор: Преподобни Варсануфий Оптински
Източник: www.predanie.bg
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7 ОКТОМВРИ  
† 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Св. мчци Сергий и Вакх

8 ОКТОМВРИ  
Преп. Пелагия.  
Св. прпмчк Игнатий Старозагорски

9 ОКТОМВРИ  
❈ Св. ап. Яков Алфеев.  
Преп. Андроник и Атанасия

10 ОКТОМВРИ  
❈ Св. мчци Евлампий и Евлампия.  
Преп. Теофил Изповедник.  
Св. 26 прпмчци Зографски

11 ОКТОМВРИ  
Св. апостол и дякон Филип.  
Преп. Теофан Начертаний, еп. Никейски

12 ОКТОМВРИ  
Св. мчци Пров, Андроник и Тарах.  
Преп. Козма Маюмски.  
Св. Мартин Милостиви

13 ОКТОМВРИ  
Св. мчци Карп и Папила

— „Защо просяците 
просят милостиня 
все около църквите —  
за да гледаш кой им 
дава ли?“ (Ира, 2-ри 
клас)
— „Мили Боже, моля 
Те, направи така, че 
всички, от баба ми 
до слоновете, да са 
щастливи, сити и 

обути“. (Тоня, 2-ри клас)
— „Мама ми каза, че съм плакал насън. Ти не помниш ли, какво 
си говорихме с Теб?“ (Игор, 3-ти клас)
— „В различните книги Те описват различно. Къде мога да на-
меря Твоя снимка, макар и не много хубава?“ (Рая, 3-ти клас)
— „На какъв език говорят душите?“ (Рая, 4-ти клас)
— „Още съм малка, уча се в трети клас, все още нямам грехове, 
но ще си събера“. (Ева, 3-ти клас)
— „Как да живея така, че на света всички да са щастливи?“ 
(Лиза, 2-ри клас)
— „За какво ни е нужен животът, и ако е нужен, защо хората 
умират?“ (Костя, 2-ри клас)
— „Господи, какво правиш, като вали дъжд?“ (Люба, 3-ти клас)
— „Божичко, направи така, че на небето да светнат лицата 
на баба и дядо и те да ми се усмихнат“. (Кира, 4-ти клас)

— „Нека всички хора да бъдат щастливи, така няма да са 
лоши“. (Вася, 4-ти клас)
— „С Теб бих отишъл на разузнаване“. (Гарик, 1-ви клас)
— „Много бих искала децата от приютите да си намерят 
нови, уютни родители“. (Даша, 4-ти клас)
— „Вчера разбрах от Тебе, че ако си богат —  това е от Тебе, ако 
си беден —  това е заради Тебе“. (Зорик, 4-ти клас)
— „Когато умра, не искам да отида нито в Рая, нито в ада. 
Искам при Тебе“. (Вера, 3-ти клас)

Източник: http://pravoslaven-sviat.org

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДЕЦА ПИШАТ НА БОГА
(ОТКЪСИ ОТ ДЕТСКИ ПИСМА)

врата си. Жената бързо се прехвърлила през оградата, извади-
ла от джоба си ножче и прерязала въжето. Човекът паднал на 
земята, но вече бил в безсъзнание. Тя започнала да го разтрива 
и масажира, докато той не дошъл на себе си. Самоубиецът оба-
че я упрекнал. „Защо направи това —  казал ѝ той. —  Не мога 
повече да живея. Нямам си никъде нищо. Заради нищетата си 
исках да разчистя сметките си с този скръбен живот.“ Жена-
та извадила всички пари, които имала в себе си и му ги дала, 
като обещала да му помага и занапред, докато той си намери 
работа. Тя продължила да върши непристойните си дела, а 
част от заработените пари отнасяла на този бедняк, за да може 
той някак да свързва двата края. Но след шест седмици, же-
ната, поразена от тежка болест, легнала на легло. Извикали 

свещеник. В негово присъствие, чувствайки вече приближа-
ването на смъртта, тя започнала да говори: „О, ангели Божии, 
защо дойдохте при мен? Нима не знаете, че аз съм скверна и 
грешна?“ Малко по-късно тя отново възкликнала: „О, Владико 
Христе, нима и Ти дойде при мен, грешницата? С какво съм 
заслужила тази чест? Нима само с това, че спасих от смърт 
онзи нещастник? Горко на мен, недостойната! О, колко велика 
е Божията милост!“ С тези думи тя издъхнала, а лицето и про-
сияло, сякаш осветено от отблясъците на горяща свещ.
Ето какво означава да спасиш душата на един човек! Ето как 
едно дело на милост към ближния покрива много грехове!

Автор: Св. Николай Велимирович, „Творения: С нами Бог“
Източник: http://pravoslaven-sviat.org


