
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 греш-
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ниците дават заем на грешници, за да получат също-
то. Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и 
назаем 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)

•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Обичайте враговете си, и им правете добро
(Лук. 6:35) - казва Христос.

Благослови, отче!
Няма на света по-голяма добродетел от любовта, коя-
то изпълнява целия закон. Защото Сам Бог казва: “Кой-

то Ме люби, изпълнява Моите заповеди, и който изпълнява 
Моите заповеди, Ме люби” (ср. 
Иоан. 14:21). А да обичаме Бога 
ще рече - да обичаме хората, да 
им правим добро, да им помага-
ме според силата си и да не ми-
слим зло никому. А ако някой 
каже: “Аз обичам Бога, а мразя 
хората”, той лъже, защото, щом 
не обича хората, които вижда, 
как може да обича Бога, който не 
вижда? (ср. 1 Иоан. 4:20).  Бог е 
любов (1 Иоан. 4:8), и който има 
любов, живее в Бога и Бог жи-
вее в него, а който няма любов, е 
нищо. Дори да знае всички езици 
на света и да разбира Божиите 
тайни, и да има голяма вяра, и да 
раздаде целия си имот, и да изсу-
ши тялото си с пост, и да го пре-
даде на огън, щом няма любов, 
пак е нищо. Това не го казвам аз, 
а първовърховният апостол Па-
вел (вж. 1 Кор. 13:1-4); казва: “Който търпи много, милува, не 
завижда, не се гордее, не се големее, не се гневи, не мисли зло, 
а изпълнява Божия закон, той никога не отпада от Бога” (ср. 1 
Кор. 13:4-8). За да вкорени тази любов в хората, Христос мно-
го пъти поучавал апостолите и тогавашните народи, както и 
сега поучава верните християни, както ще чуете от днешното 
свето Евангелие.

ТЪЛКУВАНИЕ

Заповедта, която Христос изрекъл, е естествен наш закон. 
Ако искаме хората да не говорят лошо за нас, и ние не тряб-

ва да говорим лошо за тях. Ако искаме да ни хвалят, трябва да 
хвалим; ако искаме да ни милват, трябва да милваме; ако иска-
ме прошка от Бога, трябва и ние да прощаваме на онези, които 
са съгрешили против нас. Ако искаме да не ни подиграват, да 
не ни крадат и псуват, и ние не бива да постъпваме така. Както 
искаме да се държат хората с нас, така и ние трябва да се дър-
жим с тях. След това Христос казал на апостолите да обичат не 

само добрите, но и враговете си, 
защото знаел, че като отидат по 
света да проповядват Евангелие-
то, много царе и мъчители щели 
да се надигнат срещу тях да ги го-
нят и да ги мъчат, затова Христос 
им съобщил предварително, та да 
знаят и после да не скърбят и да 
не се плашат, а да търпят благо-
душно, да не се гневят на мъчите-
лите, а да ги обичат и да се молят 
на Бога за тях, както и Христос 
се молил на кръста за враговете 
Си. Да видят апостолите, за да не 
кажат, че не е възможно човек да 
се моли за враговете си, а да раз-
берат, че това е посадено в нас от 
Бога и да им правим онова, което 
искаме да ни правят те; защото 
кой каквото посее, това и ще по-
жъне (ср. Гал. 6:7), тоест кой как-
вото направи, това ще му напра-
вят. Ако обича, ще го обичат, ако 

мрази, ще го мразят. Но ако обича само онези, които го обичат, 
това не е голяма добродетел; защото и идолопоклонниците, 
разбойниците, сребролюбците и самите грешници правят съ-
щото. А Бог не иска така, а иска да обичаме и враговете си и да 
им правим добро. Бог не иска да се трудим само за себе си, Той 
иска да помагаме и на хората. Както сеячът не сее само за себе 
си, а гледа да има да нахрани и много други хора, така и воинът 
не се бие, за да избави само своя дом, а се бие, за да избави 
цялата си родина, така и търговецът не печели само за себе 
си, а за много хора. Затова който не се грижи за бедните сиро-
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СВ. МЧЦА ХАРИТИНА
5 ОКТОМВРИ
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маси, не ще получи милост от Бога. Но някой може да каже: 
“Този сиромах нито ми е приятел, нито ми е роднина, нито ми 
е съсед. За какво да му помагам?”. О, хора! Тялото ни е едно, 
но има много части: ръце, крака, очи и така нататък. Но могат 
ли ръцете, краката или очите да кажат: “Не сме от това тяло”?. 
Така и ние, всички християни, сме кръстени с едно кръщение, 
ходим в една църква и ядем от една трапеза Христовото тяло 
като братя. Можем ли при това положение да кажем: “Еди-кой 
си или еди-кой си не ми е роднина или съсед?”. Всички ние от 
първия до последния сме братя. Затова, ако един скърби, всич-
ки трябва да скърбим, и ако един се радва, всички трябва да се 
радваме. А това ще стане, ако се обичаме като братя и ако си 
помагаме един другиму в нуждите.

ПОУЧЕНИЕ

Благочестиви християни! Между нас действат три закона: 
естествен, писмен и евангелски. Естественият казва: човек 

да не прави другиму това, което не обича. Писменият казва 
да обича Бога от все сърце и всеки човек като самия себе си, а 
евангелският казва да обичаме дори и враговете си, за да бъ-
дем синове Божии, защото който обича врага си, прилича на 
Бога, Който дава дъжд и слънце на добрите и на злите (ср. Мат. 
5:45). Затова никога да не казваме: “Който ме обича, ще го оби-
чам, а който ме мрази, ще го мразя”. Защото всеки човек ни е 

брат и ако ще да ни е враг, пак да го обичаме, както и Бог об-
икна нас, които Му бяхме врагове заради Адамовото престъ-
пление, и предаде Себе Си на смърт за нас. Затова трябва да 
милваме, както и Бог милва нас. И истинската ни любов ще 
проличи тогава, когато обичаме враговете си, прощаваме им и 
им помагаме, когато обичаме не златото, а хората; защото кой-
то обича златото и печалбата повече от хората, е немилостив. 
И когато дойде някой сиромах в нужда и му приплаче, той гле-
да да го натовари с лихва, и вместо да го утеши, го натоварва 
с още скръб. А не мисли, че християнският закон не позволя-
ва да вземаме лихва от християнин, който е наш брат; защото 
това е най-омразно и противно на Бога. Християнският закон 
гласи: “Не вземай лихва от християнин и лихва върху лихва 
да не вземаш, защото това е беззаконно”. Така казва и пророк 
Давид: Който не дава парите си с лихва и не приема дарове 
против невинния, няма да се поклати навеки  (Пс. 14:5). И 
още на много места пише, че Бог много мрази немилостивите 
хора. Затова трябва да бъдем милостиви, да обичаме всички 
хора, да правим всекиму добро и да милваме всекиго, та дано 
и ние да получим милост в страшния съден ден от нашия Бог 
Христос. Нему слава във вечните векове, амин!

Автор: Св. Софроний, Епископ Врачански
Източник: www.sveta-gora-zograph.com

ЖИТИЕ НА СВ. МЪЧЕНИЦА ХАРИТИНА

Света Харитина живяла в края на третия и началото на чет-
въртия век. Родината ѝ е Понт, североизточна област на 
Мала Азия. Докато била още малка, останала сираче. Взел 

я в дома си един богат и състрадателен човек на име Клавдий. 
Възпитал я като своя дъщеря.
Като пораснала тя почнала да прави впечатление не само с 
телесната си красота, но и с добрия си характер, с кротост, 
целомъдрие, чиста мисъл и светла вяра в Бога. Вярващите ѝ 
се радвали. На невярващите тя говорила за Спасителя и им 
сочела пътя на истината.
В началото на четвъртия век настанало жестоко гонение. До 
началника на окръга, където тя живяла, стигнал донос за ней-
ната християнска дейност. Била повикана от него на съд. До-
метиан, тъй се казвал началникът, я запитал:
– Вярно ли е това, че ти си християнка? Вярно ли е това, че ти 
заблуждаваш хората да стават християни?
Харитина отговорила:
– Истина е, че съм християнка. Истина е също, че от вашата 

нечиста вяра привеждам хора към моя Господ Иисус Христос.
Разярен, началникът заповядал да я бият безпощадно. След 
това е препратил на съд при областния управител.
Напразно управителят правел опити да я убеди да се отрече 
от своята християнска вяра. Като почувствал безсилието си, 
той заповядал да ѝ острижат косата, да сипят горещи въглени 
върху главата и тялото ѝ.
Накрай я осъдил на обезчестяване. Така в онова време често 
постъпвали египетските съдии. Но светата девойка се помо-
лила на Бога и тъй издъхнала, като запазила непорочно дев-
ство си.
Тялото ѝ било сложено в чувал с пясък и хвърлено в морето. 
След три дни морските вълни го изхвърлили на брега. Сам 
Клавдий погребал света мъченица Харитина.

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
Източник: www.pravoslavieto.com

Агница Твоя, Иисусе, /.../ зовет 
велиим гласом:/ Тебе, 

Женише мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, 
страдальчествую/ и сраспинаюся и 

спогребаюся Крещению Твоему,
/ и стражду Тебе ради,/ 

яко да царствую в Тебе,/ и 
умираю за Тя, да и живу с 
Тобою,/ но яко жертву непорочную приими 

мя,/ с любовию пожершуюся Тебе.// 
Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

Твоята агница, Иисусе (името), зове 
с висок глас: Тебе, Женихо мой, 
обичам, и Тебе като търся, страдая, 
и се съразпъвам, и се съпогребавам 
с Твоето кръщение и страдам заради 
Тебе, сякаш  царствам с Тебе, и 
умирам за Тебе, за да живея с Тебе.
Но като жертва непорочна 

приеми ме с любов, пожертвала се за Тебе:
с нейните молитви, като милостив, 
спаси нашите души.
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СВ. АПОСТОЛ ТОМА 
6 ОКТОМВРИ

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Св. апостол Тома - от Дванадесетте апостоли, 
родом от Галатия, не бил с другите апостоли, 
когато възкръсналият Господ се явил. Поис-

кал и той да се увери лично във възкресението и 
това станало на осмия ден (Иоан. 20:27-28).
Проповядвал в Парта, Мидия и Индия. В един 
град обърнал във вярата царица Мигдония и се-
стра ѝ Терциада.
Хвърлен в тъмница, в огнена пещ - на нажеже-
на желязна скара, останал невредим. Поведен да 
бъде умъртвен вън от града, след него следвали 
новоповярвалите Азан и Сафот, висши сановни-
ци. Апостолът ги благословил: Сафот поставил 
за свещеник, Азан - за дякон.
Прободен с копие - починал. Мощите му били пренесени в Месо-
потамия, на гроба му ставали чудеса.

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

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“ – 6 ОКТОМВРИ 
Ние имаме от Бога дом на небесата, жилище 
неръкотворно, вечно (II Кор. 5: 1). 

Всички наши трудове пред Бога имат една цел – да заслужим, 
според нашите сили, това неръкотворно жилище на небето. 
Индийският цар Гундафор намислил да си построи  чуден 

дворец, такъв, какъвто няма никъде по земята. Когато неговият 
служител Аван търсил опитен майстор, който да съзида такъв 
дворец за царя, по Божи промисъл срещнал апостол Тома, който 
му казал, че е майстор и никой не може да построи онова, що ца-
рят желае, освен него. И тъй, Тома получил много злато от царя 

за построяването на двореца. Но като се разде-
лил с царя, раздал всичкото злато на сиромаси-
те. След две години царят пратил служителя си 
да попита Тома дали е готов дворецът. Защото 
дворецът трябвало да се построи някъде далеч 
от столицата. Тома отговорил: „Всичко е гото-
во, освен покрива“. Поискал още пари от царя и 
царят му дал. А Тома пак раздал всичко на си-
ромасите и започнал да обикаля из царството и 
да извършва своята служба, т.е. да проповядва 
Евангелието. Царят узнал, че Тома даже не е за-
почнал да строи двореца, хванал го и го хвърлил 
в тъмница. Същата нощ умрял царският брат и 
царят потънал в голяма скръб. Ангел взел душа-

та на умрелия, развел я из рая, показал ѝ един пречуден дворец, 
какъвто човек и на ум не може да си представи. Душата на умре-
лия пожелала да влезе в този дворец, ала ангелът ѝ казал, че не 
може, защото този дворец е на неговия брат, който му е построен 
от апостол Тома чрез неговата милостиня. Ангелът върнал душа-
та [на умрелия] отново в тялото му. Когато братът дошъл на себе 
си, казал на царя: „Закълни ми се, че ще ми дадеш каквото по-
искам“. Царят се заклел. Тогава брат му казал: „Дай ми твоя дво-
рец, който имаш на небесата“. Учудил се царят и се усъмнил дали 
може да има дворец на небесата. Но когато брат му подробно му 
описал [какво видял], царят повярвал и веднага освободил Тома 
от тъмницата и като чул от неговите уста словата за спасението 
и вечния живот, се кръстил заедно с брат си. След това царят се 
потрудил с нови дела на милосърдие и с тях си построил пречу-
ден дворец на небесата.

 Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски
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БЕСЕДА ЗА ЦАРСКОТО ПОКАЯНИЕ
Всяка нощ обливам  
леглото си, със сълзи  
измокрям постелката си (Пс. 6: 7).

Денят се сменя с нощ, а нощта – с ден. Нека и нашето 
дневно покаяние да се сменя с нощно, а нощното – с 
дневно. Дневното покаяние се изразява главно с добри 

дела, а нощното – с молитви, въздишки и плач. Така се издъл-
жаваме на дните и нощите, т.е. изпълваме ги с онова, което е 
най-полезно пред Бога, и което ще дойде с нас на Божия съд. 
Погледни цар Давид и виж пример на истинско покаяние. 
Не е достатъчно да изповядаш пред свещеник своя грях и 
веднага да го считаш за простен. Гледай – и Давид признал 
пред пророк Натан своя грях, като казал:  Съгреших пред 
Господа (II Цар. 12: 13). Ала този велик цар не смятал това 
за достатъчно, а непрестанно молитвено въздишал пред 
Бога и всяка нощ със сълзи на покаяние умивал своя грях. 
Даже и лежането в постелята не му служило за почивка, а за 
съкрушителен покаен плач, плач [съпроводен] с въздишки. 
Не казвай: „Давид убил и прелюбодействал, имало е защо да 
се кае“. А нима ти с омразата си не убиваш хората и с нечис-
тите си мисли и пожелания не прелюбодействаш? Този жи-
вот не е за самооправдание, братя, а за самоизобличаване. 

Блажен е само онзи, когото Бог ще оправдае на Страшния 
Съд. Покаянието не е делo за един час или за един ден. То 
трябва да бъде наше вътрешно занимание до края на жи-
вота ни. Всяка нощ обливам леглото си, казва Давид. Това 
не значи, че денем не трябва да се каем, а че за сърдечното, 
душевното покаяние нощта е по-удобна, отколкото денят. В 
нощната тишина нашите грехове и Божият Съд са по-ясно 
пред очите ни. И нощта не ни ли напомня по-ясно за смър-
тта от деня? И нашата постеля за близкия гроб?
О, Господи, праведни и чудни, ние не можем да се покаем ис-
тински без Твоята помощ. Помогни ни, Всеблагий, да видим 
греховните си рани и да усетим смрадта им, та да заридаем 
над самите себе си, преди нашите сродници да заридаят над 
нашите мъртви тела; преди, Господи, преди нашите ангели 
пазители да заридаят над нашите пропаднали души, когато 
се хвърлят в неугасимия огън. Помогни ни и ни спаси, Гос-
поди Боже наш. На тебе слава и хвала вовеки. Амин!

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски, 
из „Охридски пролог”
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4 ОКТОМВРИ  
† 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. Св. мчца  
Виринея. Преп. Павел Препрости. Гл. 8, утр. ев. 
6, ап. 2 Кор. 6:16-7:1 (с. 185), лит. ев. Лк 6:31-36

5 ОКТОМВРИ  
Св. мчца Харитина

6 ОКТОМВРИ  
❈ Св. апостол Тома. Прпмчк Макарий  
Атонски (Тип. с. 95)

7 ОКТОМВРИ  
Св. мчци Сергий и Вакх

8 ОКТОМВРИ  
Преп. Пелагия. Св. прпмчк Игнатий  
Старозагорски

9 ОКТОМВРИ  
❈ Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андроник  
и Атанасия (Тип. с. 96)

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

В колибата на един старец 
живеели Папагал, Котка 
и Куче. Живеели дружно 

– в мир и любов. Понякога 
бедният старик глезел своите 
питомници с лакомства, ку-
пени с оскъдните му средства.
След време на Папагала му 
дотегнало да дели вкуснотии-
те с Котката и Кучето и решил 
да се отърве от тях.
Веднъж рано сутрин стопа-
нинът тръгнал към пазара. 
Заръчал на животинките да 

се държат добре. Папагалът кацнал на бюфета, отворил вра-
тичката, извадил сметаната и почерпил Котката. Тя, без да по-
дозира каквото и да е, я изяла до последната капка.
Вечерта, когато се върнал, старецът видял на пода празния 
буркан от сметаната страшно се ядосал и гневно попитал:
– Кой е крадецът?
Кучето и Котката не говорели по човешки – затова само мъл-
чали и гледали недоумяващо.
– Котката, Котката е крадецът! – не спирал да повтаря Папа-
галът.
Ядосаният мъж отворил широко вратата и изгонил бедната 
животинка.
На следващия ден му се наложило отново да излезе. Поръчал 
на Папагала и Кучето да живеят дружно и тръгнал. Но щом за-
вил зад завоя, Папагалът отворил килера и отмъкнал салама, 
който се пазел само за празници. Нищо не подозиращото Куче 
го изяло целия.
Късно вечерта стопанинът се върнал и веднага забелязал лип-
сата на салама. 
– Кой е крадецът? – гневно изсъскал той.
– Кучето, Кучето! – повтарял Папагалът.
Така била решена съдбата и на Кучето.
Сутринта старецът отново излязъл. Папагалът останал сам в 
колибата. 
Изведнъж чул някакъв шум. От дупка в пода изпълзели ог-

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛАКОМИЯТ ПАПАГАЛ

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

НЕКА БЕЗКОРИСТНО ДА РАЗДАВАМЕ ЛЮБОВТА СИ НА ВСИЧКИ

Любовта е над всичко. Онова, което трябва да ни занимава, 
чеда мои, е любовта към другия, неговата душа. Каквото и 
да вършим: молитва, съвет, препоръка, нека го правим с лю-

бов. Без любов молитвата не носи полза, съветът наранява, пре-
поръката вреди и погубва другия, който чувства дали го обичаме 
или не, и реагира според това. Любов, любов, любов! Любовта 
към брата ни подготвя да обикнем още повече Христа. Не е ли 
хубаво?
Нека раздаваме любовта си на всички безкористно, без да ни 
интересува тяхното отношение. Когато Божията благодат дойде 
в нас, няма да се интересуваме дали ни обичат или не, дали ни 
говорят с доброта или не. Ще чувстваме нуждата ние да обичаме 
всички. Егоистично е да искаме другите да ни говорят с доброта. 
Нека обратното не ни притеснява. Да оставим другите да ни го-
ворят както се чувстват. Да не изпросваме любовта им. Нека се 
стремим да обичаме и да се молим с цялата си душа за тях. Тогава 
ще забележим, че всички ни обичат, без ние да сме се стремили 

към това, без изобщо да сме просили тяхната обич. Ще ни обичат 
свободно и искрено, от дълбините на сърцето си, без да ги насил-
ваме. Когато обичаме, без да имаме за цел да ни обичат, всички се 
събират около нас подобно на пчели. Това важи за всички.
Ако твоят брат те дразни, досажда ти, ти си мисли: „Сега ме боли 
окото, ръката, кракът; трябва да се погрижа за него с цялата си 
любов“ (виж 1 Кор. 12:21). Нека обаче не мислим за това, че ще 
бъдем възнаградени за уж добрите си дела, нито за това, че ще бъ-
дем наказани за злините, които сме вършили. Идваш до познание 
на истината, когато обикнеш с Христовата любов. Тогава не тър-
сиш да те обичат – това е лошо. Ти обичаш, ти отдаваш любовта 
си – това е правилното. От нас зависи да се спасим. Бог иска това. 
Както казва Свещеното Писание: ...Който иска да се спасят всич-
ки човеци и да достигнат до познание на истината (1 Тим. 2:4).

Автор: Св. Порфирий Кавсокаливит, 
из книгата: „Живот и слова“
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ромни черни и злобни плъхове.
Едва сега Папагалът разбрал какви ги е сътворил, но вече било 
късно.

Автор:Николай Бутенко
Превод: Храм „Св. прор. Илия”


