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† ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Рече Господ тази притча: Някой си човек беше богат, 
обличаше се в багреница и висон и всеки ден пи-
руваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах, 

на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му 
и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха 
от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та 
ближеха струпите му. Умря сиромахът, и занесоха го 
Ангелите в лоното Авраамово, умря и богаташът, и го 
погребаха; и в ада, когато беше на мъки, подигна очи-
те си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му и, 
като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене, и 
прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода 
и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пла-
мък. Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти получи 
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вече доброто си приживе, а Лазар - злото; сега пък той 
тук се утешава, а ти се мъчиш; па освен това между 
нас и вас зее голяма пропаст, та ония, които искат 
да преминат оттук при вас, да не могат, тъй също и 
оттам към нас да не преминават. А той рече: моля ти 
се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото 
имам петима братя, та да им засвидетелствува, за 
да не дойдат и те в това място на мъката. Авраам 
му рече: имат Моисея и пророците: нека ги слушат. А 
той рече: не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите 
отиде при тях, ще се покаят. Тогава Авраама му рече: 
ако Моисея и пророците не слушат, то и да възкръсне 
някой от мъртвите, няма да се убедят. 

(Лк 16:19-31)

“Чедо, спомни си, че ти получи доброто си прижи-
ве, а Лазар - злото; сега пък той тук се утешава, 
а ти се мъчиш; па освен това между нас и вас 
зее голяма пропаст, та ония, които искат да пре-
минат оттук при вас, да не могат, тъй също и от-
там към нас да не преминават“ (Лука. 16:25-26) 

Братя и сестри,
Има няколко дни в годината, в които св. Църква е нареди-
ла да си спомняме за покойниците. Това са задушниците 

и днешната неделя. Тези молит-
вени помени, както ги нарича на-
родът, от една страна, облекчават 
съдбата на умрелите, от друга, ни 
умъдряват. Те ни отвеждат духом 
в друг мир да погледнем на оти-
шлите си преди нас и да помислим 
дали са в лоното на Авраама при 
праведнците или жестоко се мъ-
чат, както ни представя задгроб-
ния мир днешното св. Евангелие. 
Мисълта за умрелите ни насочва 
към по-смислен живот.
Има учители и професори по 
много науки, но най-мъдър и во-
дещ към висините учител е смър-
тта. Тя е професор, който говори 
на всички езици и има разреше-
ние да поучава във всички стра-
ни. Край всеки човешки гроб се 
издига катедрата на този велик 
учител на живота - смъртта. Той резюмира своите поуки така: 
научете се: 1) колко е преходен животът; 2) каква скъпоцен-
ност е все пак животът; 3) каква отговорност е животът.
Колко преходно е всичко и как бързо отминава. Единствен 
само Бог е вечен. Да живееш и в мраморен палат, всеки ден 

бляскаво да пируваш като богаташа от евангелската притча, 
най-знаменит управник или учен да станеш, ще ти дойде кра-
ят. Днес заплануваш, че ще отлетиш със самолет на морски ку-
рорт, а докато се приготвиш за път, може вече да летиш към 
вечността. Човекът е пръст, славата - дим, а краят - изгниване. 
Нека чуем този глас на мъртвите и се сепнем да не кроим пла-
нове и желания да живеем само за тая земя. Жалко е, че от-
бягваме да мислим за смъртта. А тя ни наставлява да не бъдем 
високомерни, защото животът тук е много кратък, и ни учи, че 

сме граждани на два свята, без да 
можем да останем завинаги в ту-
кашния. За земния живот ние по-
лучаваме само транзитна виза, а 
само в отвъдния имаме постоян-
но живелище. Тук сме пътници, а 
там е нашата постоянна родина. 
Смъртта ни упреква: Как може-
те да живеете така лекомислено 
с мисъл само за ядене, наслади и 
забави? Защо ставате пленници 
на въздушни кули? Имате един-
ствена ценност, която ще отнесе-
те отвъд. Това са добрите ви дела. 
Сторете ги!
А  каква ценност е животът! 
Той е кратък наистина, но въпре-
ки това е най-скъпият дар от Бога. 
Човек се ражда с отворени ръце, с 
надежда и възможност да владее 
всички блага на тоя свят, а умира 

със скръстени ръце, в знак на това, че не е взел и не може да 
вземе от него ни прашинка отвъд. Бързо летящите ни дни от-
минават и стават минало, което не ни принадлежи. Не знаем 
бъдещето си, а днешният ден ни предлага възможност да се 
проявим. Вижте - като че казва смъртта - крайната цел, в която 
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се влива вашият път и използвайте тоя живот, за да придоби-
ете вечния. Днес все още можете да живеете с мисъл за Бога, 
можете да обичате своите ближни, можете да поправите мина-
лото си, да проверите дали сте в ред със своята съвест. Напра-
вете тая проверка, защото утре може да бъде късно.
Каква отговорност е животът! Това е третата поука на 
смъртта. Животът е голяма отговорност. Когато удари послед-
ният ни час, за какво бихме съжалявали най-вече? Раздялата с 
домашните? - Но вярата ни учи, че ние пак ще се видим отвъд. 
Или ни е жал за неизпълнените планове и несвършена работа, 
за богато наредения дом, лека кола и пр.? - Всичко това ще ос-
тане да довършва друг и да се радва на оставеното. Страдаме 
още в сюблимния момент при раздялата на душата от тялото. 
Но не това е най-страшната болка. Най-много ни плаши рав-
носметката на живота, която се прави веднага: нашата отго-
ворност пред Бога за всяка дума и всяко дело. Какво ще стане 
с нас? Къде ще идем? Затова е предупреждението на Господа 
Иисуса: „Бъдете... готови, понеже в който час не мислите, 
ще дойде Син Човеческий!“ (Лука. 12:40).
Готови ли сме? Живеем ли съзнателно? В ред ли са делата ни? 
Готови ли сме за смъртта? Не ще ли открият пред погребалния 
ни ковчег нередности в нашите домакински или служебни за-
дължения? Не ще ли рухне цялата фасада, зад която сме при-
кривали нашите скрити порочни мисли, чувства, желания? 
Бихме ли могли да се помирим с околните? Не виждаме ли без-
смислието на кавгите ни често за дреболии? Колко жалко е, че 
често заговорваме за някой, че е добър, едва след като вече не е 

между нас. Поднеси цветя на обичания, докато е край теб, а не 
само на гроба му! Обичай хората! Идва час, когато ще стоиш 
край гроба им и ще плачеш. Всяка блага дума, всеки утешите-
лен поглед и всяка проява на обич... Всичко това ще те съпът-
ства зад гроба.

Братя и сестри,
Нашата вяра в Бога ни води към един друг живот. Смъртта 

не е край, а начало на истинския, вечния живот. Там - отвъд, 
ще видим неизказани неща, ще намерим Божия мир. Ще вле-
зем в бащиния дом на Отца.
Ето, днес ни се напомня за богаташа и бедния Лазар: „Умря си-
ромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово; умря 
и богаташът и го погребаха; и в ада, когато беше на мъки, 
подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното 
му и, като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене и 
прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми 
разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък. Авраам пък 
рече: чедо, спомни си, че ти получи доброто си приживе, а 
Лазар - злото; сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш; 
па  освен това между нас и вас зее голяма пропаст, та ония, 
които искат да преминат оттук при вас, да не могат, тъй 
също и оттам към вас да не преминават“ (Лука. 16:22-26).
Прочее, земният живот трябва да бъде подготовка за отвъд-
ния, за вечния живот. Амин!

Из: „Църковен вестник“, брой 20, 2013 г.
Източник: www.bg-patriarshia.bg
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СВВ. БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КОЗМА И ДАМЯН АСИЙСКИ
ЧЕСТВАТ СЕ НА 1 НОЕМВРИ.ЖИВЕЛИ ВЕРОЯТНО НЕ ПО-КЪСНО ОТ IV ВЕК.

ТЕЗИ СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ СА РАЗЛИЧНИ ОТ СВВ. КОЗМА И ДАМЯН В РИМ, ЧЕСТВАНИ НА 1 ЮЛИ

Св. Козма и Дамян били 
родни братя. Те се ро-
дили в провинцията 

Асия, Мала Азия. Баща 
им бил езичник, а майка 
им Теодотия изповядва-
ла християнската вяра. 
Мъжът ѝ починал рано, и 
младата вдовица заживяла 
благочестив живот, като 
изпълнявала съвета на св. 
Ап. Павел: „Истинската 
вдовица се надява на Бога 
и пребъдва в моления и мо-
литви денем и нощем“. Тео-
дотия поучавала децата си 
да водят богоугоден живот, 
учила ги на страх Божи, 

съветвала ги да се утвърждават в християнските добродетели.
Козма и Дамян от ранна възраст залягали да изпълняват Бо-
жия закон. Когато пораснали, те просияли със своите добри 
дела като две светила. За да бъдат полезни на ближния, те се 
заели да изучават лекарското изкуство; изучили вълшебните 
свойства на различните билки и се прочули като лекари. Гос-
под Иисус благословил двамата лекари и им дарувал чудотвор-
на целителна сила. Братята били много скромни. Те не търсе-
ли земна слава и величие, нито пък богатства. Не взимали от 
излекуваните болни ни пари, ни дарове, изпълнявайки строго 
съветите на Спасителя към апостолите: „Болни изцерявайте, 

прокажени очиствайте... Даром получихте, даром давай-
те“ (Мат. 10:8). Заради тяхното безкористие св. Църква ги на-
зовава „безсребреници“.
Една християнка на име Паладия, която боледувала много 
години и похарчила голяма част от имота си по лекари, като 
узнала за тези лекари, изпратила хора да ги повикат, за да я из-
лекуват. Св. Козма и Дамян изпълнили молбата ѝ. Те посетили 
дома ѝ, помолили се над нея и я излекували от тежката болест. 
Зарадвана, тя поискала да ги възнагради. Те отказали. Тя обаче 
настояла един от двамата да приеме поне три яйца в чест на 
св. Троица. По-малкият брат, св. Дамян, понеже тя го заклела в 
името на св. Троица, приел скромния дар – трите яйца. Когато 
по-късно големият брат узнал, че св. Дамян нарушил дадения 
пред Бога обет да не приемат никакви дарове за лекуването, 
поръчал на християните след смъртта им да не ги погребват в 
един гроб. Дамян, като нарушител на обета, да бъде погребан 
отделно.
Пръв починал св. Козма. Когато починал и св. Дамян, христия-
ните преценили, че поръчката на св. Козма е прекалено строга 
и не я изпълнили. Като родни братя, които извършили един 
подвиг и постигнали равна светост, те били погребани в един 
гроб. По-късно над този гроб бил построен храм, в който се 
извършвали много чудеса по тяхното молитвено застъпниче-
ство.

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ
ЧЕСТВА СЕ НА 3 НОЕМВРИ

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Преподобният Пимен Зографски бил родом от София, 
подвизавал се в Зографския манастир, после в България 
построил - обновил около 300 църкви и 15 манастири и 

собственоръчно ги украсявал със стенописи. В края на живо-
та си се установил в Черепишкия манастир, дето починал в 
1620 година. При гроба му ставали чудеса.

Автор: † Траянополский 
епископ Иларион, 

Пространен православен 
месецослов, изд. Тавор.

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ПРЕПОДОБНИ ЙОАНИКИЙ ВЕЛИКИ
ЧЕСТВА СЕ НА 4 НОЕМВРИ

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Преподобни Иоаникий Велики - родом от Витиния, пасъл 
добитъка на баща си Митрикий. Като войник се показал 
неустрашим, удостоен с царски почести. Напуснал света, 

отишъл на Олимп и преживял в пост и молитва. Починал око-
ло 834 година на 94 години.

Автор: † Траянополский 
епископ Иларион, 

Пространен православен 
месецослов, изд. Тавор.

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ПАВЕЛ ИЗПОВЕДНИК, АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛСКИ
ЧЕСТВА СЕ НА 6 НОЕМВРИ

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Св. Павел Изповедник, Архиепископ Цариградски бил от 
Солун, високопросветен защитник на Православното из-
поведание против арианите. За вярата Христова заточен в 

Кукус, Армения - както служил в храма, арианите го удушили 
с омофора му в 350 година.

Автор: † Траянополский 
епископ Иларион, 

Пространен православен 
месецослов, изд. Тавор.

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. ПРЕПОДОБНИ ЛАЗАР ГАЛИСИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ЧЕСТВА СЕ НА 7 НОЕМВРИ

ТРОПАР, ГЛАС 8

С бденни молитви, с проливане  
на сълзи стълпа си намокрил;
и с въздишки стократно  
си уплодоносил трудовете;
и пастир си бил, даващ на всички прощение,
преподобни отче наш Лазаре,
моли се Христу Богу да се спасят нашите души.

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Преп. Лазар Чудотворец - от 
Магнезия, Азия. В Галисия 
на една планина при постро-

ен от него храм се подвизавал на 
стълп в молитва и всевъзможни 
лишения в XI век.

Автор: † Траянополский 
епископ Иларион, 

Пространен православен 
месецослов, изд. Тавор.

До намиращите се в Ефес светии (Ефес. 1: 1).

Апостолът нарича християните в Ефес светии. Не нарича 
светии един или двама от тях, или една част от тях, а всич-
ки. Не е ли това удивително Божие чудо, хора, които не са в 

пустинята, а в град, и то в един идолопоклоннически и покварен 
град, да бъдат светии?  И да са свети женени хора, които тър-
гуват и работят! Такива, наистина, са били първите християни. 
Тяхната преданост и вярност, както светостта и чистотата на 



Енорийският лист се издава с благословията на 
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Кучето яростно лаеше. Срещу него, подпряно на оградата, 
седеше настръхнало коте. То широко отваряше муцунката 
си и жално мяучеше. Недалеч стояха две момчета и чакаха 

да видят какво ще се случи.
Една жена погледна през прозореца и веднага изскочи на бал-
кончето. Тя изгони кучето и се скара на момчетата:
– Как не ви е срам?
– Защо да ни е срам? Ние нищо не сме направили! – изненада-

но попитаха момчетата.
– Точно това е лошото, че нищо не сте направили!

Източник: Валентина Осеева, „Беседи с Бога“ 
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

www.svetiilia.bg

1 НОЕМВРИ  
† 5 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян.  
Св. прпмчци Яков Костурски, дякон Яков и 
мон. Дионисий. Гл. 4, утр. ев. 10, ап. 1 Кор. 
12:27-13:8 (с.406), лит. ев. Лк 16:19-31

2 НОЕМВРИ  
Св. мчци Акиндин, Пигасий, Афтоний,  
Елпидифор и Анемподист

3 НОЕМВРИ  
❈ Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал. 
 Преп. Пимен Зографски

4 НОЕМВРИ  
Преп. Йоаникий Велики. Св. свщмчци Никандър,  
еп. Мирски и Ермей презвитер

5 НОЕМВРИ  
Св. мчци Галактион и Епистима

6 НОЕМВРИ  
Св. Павел, архиеп. Константинополски.  
Св. Клавдия. Преп. Лука Тавроменийски

7 НОЕМВРИ  
Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар Галисийски. 
Св. мчк Таврион (Задушница) (Тип. с. 110)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛОШО

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

СВЕТОГОРСКИ СЛОВА: „ДНЕС” Е ОТ БОГА, „УТРЕ” Е ОТ ЛУКАВИЯ
Максимално се ограничи от многото и излишните неща. Оп-
итай се да имаш по-малки грижи и отговорности. По-добре да 
постигнем малко със спокойствие, отколкото много със смут.

***
С многото занимания забравяме Бога. Както фараонът нало-
жил изтощителни работи на евреите, за да забравят Бога.

***
– Геронда, да влизаме ли в интернет, за да се информираме?
– Никога не е имало епоха с толкова обилна информация и 
същевременно с такава оскъдица на молитва и духовен живот.
Из „Светогорски слова“, съставител: о. Дионисий Тамбакис

превод: Константин Константинов
Източник: www.sveticarboris.net

живота им, напълно оправдавала названието светии. Ако в по-
следните времена светиите ще станат изключение, в онези пър-
ви времена несветиите са били изключение. Така че светиите са 
били правило. Впрочем, не трябва да се чудите защо апостолът 
нарича всички кръстени души в Ефес светии, защото освен това 
той има още едно по-високо название за всички християни, а 
именно – синове, синове Божии (Гал. 4: 6). Правото да се нари-
чаме така ни го дал сам Христос Господ, когато ни е научил да 
назоваваме Бога: Отче наш! О, братя мои, не казваме ли всеки 
ден на Бога: „Светий Боже?“. Не наричаме ли ангелите свети? Не 

наричаме ли Божията Майка света. Ами пророците, мъченици-
те, праведниците? Кой [друг], значи, може да се всели в светото 
царство, освен светиите? Ако имаме надежда за спасение, има-
ме и надежда за святост.
О, Святий Боже, Който живееш в святост и почиваш всред све-
тиите, и светиите призоваваш и милваш при Себе Си, помогни 
нам да се осветим – в думите, мислите и делата. За Твоя слава и 
наше спасение. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички  
и Охридски, Из „Охридски пролог”


