
Рече Господ: както искате да постъпват с вас чо-
веците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате 
ония, които вас обичат, каква вам награда? Защо-

то и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако 
правите добро на ония, които и вам правят добро, как-
ва вам награда? Защото и грешниците правят същото. 
И ако давате заем на ония, от които се надявате да го 
получите назад, каква вам награда? Защото и грешни-
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ците дават заем на грешници, за да получат същото. 
Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на-
заем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде 
наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния; 
защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. 
И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е ми-
лосърден.

(Лк 6:31–36)

Бъдете милосърдни, както и вашият Отец  
е милосърден. И както искате  
да постъпват с вас човеците,  
тъй и вие постъпвайте с тях (Лука 6:31).

Какви удивително прости слова! Те са така естествени, така 
че когато човек ги чуе за пръв път, на него даже му ста-
ва неловко. Господи! Как сам не се сетих по-рано за това! 

Цялото учение на 
Христа  е необик-
новено просто, но 
и така величествено. 
То  е било насочено 
към хора с  просто-
душни сърца, било 
възприемано от без-
хитростните гали-
лейски рибари, кои-
то просветили целия 
свят.
Цялото Негово уче-
ние изглежда понят-
но само по себе си 
и  при все това, кол-
ко  е далече нашият 
живот от изпълне-
нието на великите 
Христови заповеди! 
Колко рядко постъп-
ваме с човеците така, както искаме те с нас да постъпват. Ча-
каме от хората уважение, а сами ги унижаваме; искаме да ни се 
помогне в нужда, а сами забравяме на помагаме на ближните, 
когато благоденстваме. Защо се получава така? Какво ни пре-
чи да действаме според заповедите? Нашият егоизъм, защото 
обичаме само себе си, за себе си мислим, а хората край нас чес-
то обиждаме и оскърбяваме. По-нататък Господ казва: И ако 
обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защо-
то и  грешниците обичат ония, които тях обичат. И  ако 
правите добро на ония, които и  вам правят добро, каква 
вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако 
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давате заем на ония, от които се надявате да го получи-
те назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават 
заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте 
враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да оч-
аквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете 
синове на Всевишния (Лк. 6:32–35).
Величайшо, необикновено тежко изискване отправя Господ —  

да обичаме враго-
вете. Нима това  е 
лесно. Да обичат 
ненавиждащите ги, 
враговете си могат 
онези, които имат 
чисто сърце и в кои-
то живее Светият 
Дух, които са про-
никнати от духа на 
любовта и  смире-
нието. Подобно на 
същински въглени 
добротата и  любо-
вта прогарят сърца-
та на неприятелите 
и  те, свели главите 
си, от врагове стават 
приятели.
Господ изисква да 
не очакваме нищо 

за направеното добро, обещава велика награда във вечността 
и говори, че ще бъдем синове на Всевишния. И тъй, бъдете 
милосърдни, както и вашият Отец е милосърден (Лк. 6:36), 
а Той е благ и към безблагодатните и злите, Той на всички пра-
ща дъжд и  на слънцето повелява да свети над целия свят —  
и над добрите, и над жестоките.
Коренът на милосърдието  е в  жалостта и  състраданието. 
Това е основното свойство на любовта, защото не може да оби-
чаш и да не състрадаваш. Не може състрадателният човек да 
не прави добро на тези, които се нуждаят от него, като го пра-
ви без всякакво очакване на благодарност. От чистата любов 
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произтича нашето милосърдие и изпълнението на Христовите 
заповеди —  да даваме на заем на онези, от които не се надяваме 
да го получим обратно. Този, който постъпва така, чака вели-
чайша награда от Бога —  той ще се нарече син на Всевишния 
и на Страшния съд ще бъде оправдан като праведник, творящ 
делата на любовта. А онези, които не са проявили милосърдие, 
ще бъдат наречени синове на дявола и заедно с него ще се мъ-
чат вечно.
От апостол Павел ние знаем, че любовта е изпълнение на зако-
на (Рим. 13:10). Какво трябва да направим, за да я придобием? 
По кой път да тръгнем? Господ ни посочва, че трябва да минем 
през тесните врата, по пътища каменисти и  трънливи, да не 
се боим от скърбите, защото страдащите се освобождават от 
злото, стават тихи и  кротки, пълни с  любов. Да не оставяме 
молитвата и  поста, за да влезем в  общение с  Бога. Любовта 

придобиват онези, които, подобно на преп. Серафим Саров-
ски, ден и  нощ се молят и  строго постят. Техните сърца Бог 
очиства от всяка нечистота, тъй като Светият Дух, Духът на 
любовта, може да обитава само в чисто и смирено сърце.
Много трябва да се молим, да се каем за безчислените наши 
грехове. Но непрестанна и основна трябва да бъде молитвата 
за това Господ да очисти сърцето ни от злобата, да ни даде ве-
ликите християнски добродетели —  кротостта и  смирението. 
Никога не забравяйте за най-важната молитва —  за любовта. 
Молете се с такава молитва, каквато Бог вложи в сърцето ви, 
например: „Господи, дай ми любов свята, научи ме да обичам 
всички хора: и  грубите, и  дръзките, и  глупавите, и  нечес-
тивите, защото Ти, Господи, обичаш всички нас грешните 
и окаяните.” Амин!

Автор: Св. Лука (Войно-Ясенецки)

•  Б О Г О Р О Д И Ч Н И  П РА З Н И Ц И  •

ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
1 ОКТОМВРИ

ПЕСНОПЕНИЯ НА ПРАЗНИКА – ТРОПАР

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ЙОАН КУКУЗЕЛ
1 ОКТОМВРИ

Богомайко, като гледаме 
на твоя пречист образ, умилно казваме: 
покрий ни с честния си покров и ни избави 
от всяко зло, като молиш твоя Син 
Христос да спаси душите ни.

КАКВО РАЗКАЗВА ПРЕДАНИЕТО

На 1 октомври 910 г. сарацините (араби) нахлули в преде-
лите на Византийската империя и  я  подложили на теж-
ко изпитание. Император по това време бил Лъв Мъдри 

(886–911).
Свети Андрей Юродиви с  ученика си Епифаний се намирал 
по това време на всенощно бдение в  цариградската църква 
Влахерна, където се пазела като скъпоценна реликва една от 
одеждите на света Богородица.
Било събота срещу неделя. Църквата била пълна с народ.
В 10 часа през нощта по време на всенощното бдение св. Анд-
рей насочил погледа си нагоре и видял св. Богородица във въз-
духа. Тя била обкръжена от пророци, апостоли и ангели. Със 
своя омофор покривала богомолния народ и се молела за него 
на своя божествен Син.
Развълнуван от гледката, св. Андрей запитал тихо ученика си:
— Виждаш ли, брате, как света Богородица се моли?
Епифаний отговорил:
— Виждам, отче свети, и се ужасявам!
Това видение на двамата подвижници станало известно на бо-
гомолците в храма, а след това и на целия град.
По молитвите и покровителството на света Богородица араби-
те били прогонени от страната. А Църквата учредила празни-
ка „Покров Богородичен“.

Източник: www.pravoslavieto.com

Този знаменит певец и композитор, преподобни Йоан Куку-
зел, живял през дванадесетия век. Той е по произход бълга-
рин. Родил се в град Дирахия (днес Дурацо).

Той оставил майка си вдовица в родния град и отишъл да се учи 
в придворната школа в Цариград. Проявил големи дарования.
Заради прекрасния му глас и възхитителното му пеене импера-



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  •

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“
4 ОКТОМВРИ
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ДУХОВНИ НАСТАВЛЕНИЯ

РАЗСЪЖДЕНИЕ

Видение на св. Андрей: Не само апостол Павел е бил възнесен 
в рая и е чул неизказани думи (II Кор. 12: 4). След апостол 
Павел, през 850 г. това се случило и  със св. Андрей. Една 

зимна нощ Андрей лежал на бунището между две кучета, за да 
стопли премръзналото си тяло. Тогава му се явил ангел Божий 
и го възнесъл в Рая (с тяло ли или без тяло, това и Андрей не 
можал да каже), две седмици го държал в небесния свят и го за-
вел до третото небе. „Видях себе си облечен в пресветла одежда, 
сякаш изтъкана от светкавица, с венец от цветя на главата 
ми и препасан с царски пояс, и твърде много се радвах на тези 
красоти, и се удивлявах с ума и сърцето си на неизказаната 
хубост на Божия Рай, ходих из него и се веселях…“. След това 
Андрей описва как видял Христа Господа: „Като че ли огнена 
ръка дръпна завеса и видях моя Господ, както някога [го видял] 

ДУШАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДАЛА  
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ, НЕ СЕ БОИ ОТ НИЩО

Как да узнаем дали живеем по Божията воля или не? Ето как: 
ако тъгуваш за нещо, значи не си напълно отдаден на Божия-

та воля, макар външно и да изглежда, че си. Който живее по Не-
говата воля, за нищо не се безпокои. Когато нещо му е потребно, 
моли Бога за това и ако не го получи, остава спокоен, като да 
го е приел. Душата, предадена на Господа, не се бои от нищо —  
нито от заплахи, нито от разбойници, от нищо. За всичко, което 
ѝ се случва, казва: „Така е искал Бог”. Ако дойде болест, мисли: 
„Болестта ми е от някаква полза, иначе Бог не би я допус-
нал”. Така се запазва мирът в душата и тялото.

… • …
Господ гледа в дълбината на сърцето какво желае то, и за какво 
копнее. И ако душата не може веднага да дойде на себе си, Гос-
под в свое време ще я очисти и отново ще я привлече към цен-

пророк Исая, седейки на висок и превисок престол, а серафими-
те стояха около Него. Беше облечен в червена одежда*. Лицето 
Му бе пресветло, а очите с голяма любов гледаха към мен. Като 
го видях, паднах ничком пред Него, кланяйки се на сияйния 
и страшен престол на Неговата слава. Каква радост ме обзе, 
като видях Неговото лице, не може да се изкаже; и сега, като 
си спомням за това видение, се изпълвам с неизказана радост. 
И чух моя премилосърден Творец да ми казва с пресладките Си 
уста три слова, които толкова усладиха сърцето ми и разпа-
лиха любов към Него, та се топях като восък от духовна то-
плина…“. Свети Андрей пожелал да види и Пресвета Богородица, 
но му било казано, че в този момент Тя не е на небето, а е слязла на 
земята да помага на бедните и да утешава нещастните.
* В оригинала - риза

Автор: Св. Николай Велимирович
Източник: www.misioner.com

търа, за да се отрезви, и да се смири. Ако обаче в дълбината на 
душата има нещо, което не е очистено, нещо, което я притиска 
и привързва към този свят, тогава нашето лутане ще бъде дъл-
готрайно и ще имаме мъки и неволи. Повече беди ще имаме ние, 
които сме вярващи, от онези, които не са, защото те нямат тази 
вътрешна болка, не размишляват за вечността, за тях всичко е 
от този свят, да се преживява, да се яде, да се пие… Това е тях-
ната грижа, а ние сме раздвоени —  искаме да сме с Господа, а не 
сме разчистили своите земни сметки, с които нашето сърце има 
още много връзки, все още е в плен. Затова и много страдаме.

ГОСПОД Е ВЪВ ВСИЧКИ НАС

Ние се намираме тук, на земята, като под някаква епитимия. За-
това не се удивлявайте, че с вас непрестанно се случват някакви 

неприятности, нещастия и беди. Всички ние постоянно грешим, 
подхлъзваме се и падаме. Ние всъщност попадаме в примките на 
демоните. Светителите постоянно подчертават, че е важно вина-

торът го обикнал и го назначил за пръв певец при своя двор.
Своята скръб по родината и родната си майка пре-
подобни Йоан изразил в оригинална композиция, 
която сам нарекъл “Полиелей на българката”.
Отегчен от суетата на столицата, тайно от импера-
тора, Йоан заминал за Атон. Влязъл като послуш-
ник в  лаврата на преподобни Атанасий Атонски. 
Братята го приели като непознат прост човек и го 
назначили за пастир. По-късно, като узнали него-
вото изключително дарование, постригали го в мо-
нашество.
Като монах вече, преподобният си построил вън от 
манастира килия с малка църква в чест на свети-
те Архангели. Там прекарвал в уединение първите 
шест дни на седмицата. В централната манастир-
ска църква дохождал в неделни и празнични дни 
и пеел на десния клир.
Насън и в будни видения няколко пъти Божията 
Майка му изразявала своето благоволение. Веднъж 
дори го възнаградила за вдъхновеното му пение със златна моне-
та. Намирал се в дремещо състояние, когато станало това. Щом 

се събудил, монетата се оказала в дясната му ръка. Тази златна 
монета стои и до днес, прикачена към чудотворна-
та икона на св. Богородица в лаврата. Тая икона се 
нарича с неговото име “Кукузелиса”.
Преподобни Йоан Кукузел прекарал монашеския 
си живот в изумителни подвизи на съзерцание, мо-
литва и пост.
Удостоил се да предвиди деня и часа на своята кон-
чина. Простил се с братята, причастил се със свети-
те Тайни Христови. Помолил братята да погребат 
тялото му в построената от него архангелска църк-
ва и предал душата си на Господа с молитва и бла-
жена усмивка на уста.
Починал на 1 октомври, денят на Богородичния 
покров.
Светата църква го  е канонизирала като светец. 
Съставени са му служба, молебен, канон и акатист, 
които са преведени на старобългарски език.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 
1991 година, под редакцията на Партений, епископ 

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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† 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Преп. Кириак Отшелник.  
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2 Кор. 4:6–15 (с. 171), лит. ев. Лк 6:31–36
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Св. свщмчк Григорий, просветител на Армения.  
Св. мчца Рипсимия

1 ОКТОмВРИ  
❈ Покров на Пресвета Богородица.  
Св. ап. Анания. Преп. Роман Сладкопевец.  
Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93) 

2 ОКТОмВРИ  
Св. свщмчк Киприан. Св. мчца Юстина.  
Св. Андрей, юродив заради Христа

3 ОКТОмВРИ  
Св. свщмчк Дионисий Ареопагит.  
Преп. Йоан Хозевит

4 ОКТОмВРИ  
Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински.  
Св. мчца Виринея. Преп. Павел Препрости

5 ОКТОмВРИ  
Св. мчца Харитина

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КАК ДА ИЗКОРЕНЯ ЗЛИТЕ СКЛОННОСТИ ОТ СЪРЦЕТО СИ?
ПРИТЧА

Един отшелник 
живеел уеди-
нено в  пусти-

нята, изпълнявал 
Божиите запове-
ди, молел се много 
и просиял с подви-
зите си в  името на 
Бога. Мълвата за 

пустинника се разнесла из околността. Веднъж при него дошъл 
един юноша и го попитал:
— Отче, как да изкореня злите склонности от сърцето си?
— Кажи ми, —  отвърнал старецът —  би ли могъл да изтръгнеш 
от почвата прясно разсадено дръвче, което още не се е вкоре-
нило?
— Разбира се, че мога! —  засмял се юношата. —  А това дърво? —  
и пустинникът посочил един стар дъб.
— Не, отче, —  отвърнал юношата, —  това вече не е по силите ми.
— И със злите склонности, и с лошите навици е така. Докато не 
са се вкоренили в сърцето ти, е лесно да ги изтръгнеш, но оста-

ги отново да ставаме и да продължаваме пътя си към Бога. Дори 
и сто пъти на ден да паднете, не се разстройвайте, не спирайте 
внимание върху това; само станете и вървете напред, без да се об-
ръщате назад. Каквото било, било и е минало. Вие само вървете 
напред и се молете за помощ от Господа.
Ние не досаждаме на Господа с това, че постоянно за нещо се оп-
лакваме. Дотягаме Му, когато грешим, а не когато постоянно се 
обръщаме към Него като към най-близък. Господ обича, когато 
ние Го призоваваме непрестанно и  когато изливаме пред Него 
своето сърце. Молитвата не е нещо, което ти си започнал и за-
вършил, и толкова. Да застанеш пред иконата, да кажеш, което 
имаш да казваш, и после да вървиш по пътя си. Това не е молитва.
Обичайте малките дела и се стремете към това, което е скром-
но и просто. А когато душата съзрее, тогава Бог ѝ дава вътрешен 
мир. Господ сега само гледа към вас и Му е скъпо, че вие се стре-
мите към Неговия мир. Докато душата не съзрее за Господа, Той 
само понякога ще ѝ дава да вижда, че Той е навсякъде, че изпълва 

всичко, целия свят, всички твари. Тогава душата  е толкова ра-
достна. Тогава тя има всичко. Но после Господ отново се скрива 
от нас, за да тъгуваме за Него и да Го търсим от все сърце.
Тежко е да се живее с ближните, ако ние се впускаме в мислена 
война с тях. Не е достатъчно само да се въздържаме от открита 
война с думи и действия. Не встъпвайте дори в мислена война 
с тях. От това се изгубват душевният мир и любовта към ближ-
ните. Не е нужно да се противопоставяме на ближните, нито да 
ги убеждаваме. Това е безполезно. Може и на глава да стоите пред 
тях и нищо да не постигнете. Ближните трябва само да се оби-
чат заради Господа. Господ е и в невярващите, защото, ако Той не 
беше в тях, нима те въобще щяха да са живи?!
Не придавайте голямо значение на външните събития. Повече 
бъдете вътре в сърцето си с Господа, а тях ги оставяйте настрана. 
Само бъдете приветливи и тихи, и ласкави с всички, и не обръ-
щайте внимание на останалото.

Автор: Старец Тадей Витовнишки

виш ли ги да пуснат дълбоки корени, трудно ще ги изкорениш.
Превод от руски език: Йоанна Калешева

Източник: сп. „Камбанка”, бр. 1, 2019 г.


