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† ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

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-

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)

На Апостолите предстояло да бъдат изпратени на про-
повед, и затова очаквали да имат много гонители и 
клеветници. И ако Апостолите, отегчавайки се от гоне-

нието, след това, в же-
ланието си да отмъстят 
на оскърбителите, бяха 
замълчали и престана-
ли да учат, то слънцето 
на Евангелието би угас-
нало. Затова и Господ 
предварително убеж-
дава Апостолите да не 
пристъпват към отмъ-
щение на враговете, но 
да понасят мъжествено 
всичко, което се случ-
ва, когато ги обиждат 
или замислят зло против тях. Така постъпил и Сам Той на 
кръста, казвайки: Отче! прости им, понеже не знаят, що 
правят (Лук. 23:34). След това, за да не кажат Апостолите, 
че такава заповед – да обичаме враговете – е невъзможна, 
Той казва: което желаеш за себе си, това прави и на други-
те, и към другите се отнасяй така, както искаш и те да се 
отнасят към теб. Ако искаш враговете ти да бъдат сурови 
към теб, несъстрадателни и гневливи, бъди и ти такъв. А 
ако, напротив, желаеш те да бъдат добри, състрадателни 

и незлопаметни, то не смятай за невъзможно и ти самият 
да бъдеш такъв. Виждаш ли вродения закон, написан в 
сърцата ни? Така и Господ е казал: Ще вложа Моя закон 

във вътрешността им 
и ще го напиша в сър-
цата им (Иер. 31:33). 
След това им предла-
га и друга подбуда, а 
именно: ако вие обича-
те тези, които ви оби-
чат, то вие сте подобни 
на грешниците и езич-
ниците; а ако обичате 
онези, които ви мра-
зят, вие сте подобни 
на Бога, Който е благ и 
към неблагодарните и 

злите. И така, какво желаете: да бъдете подобни на грешни-
ците или на Бога? Виждаш ли божественото учение? Той 
първо те убеждава чрез естествения закон: каквото желаеш 
на себе си, това прави и на другите; след това те убеждава и 
с края, и с наградата, защото за награда ви обещава това, че 
ще бъдете подобни на Бога.
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СВ. СВЩМЧК ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ 
3 ОКТОМВРИ

ЖИТИЕ НА СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ

В свещената книга „Деяния на светите апостоли“, на-
писана от св. апостол и евангелист Лука, се говори 
между другото и за проповедта на св. апостол Павел в 

Атина (17:15). В тоя старинен град, прочут със своите фи-
лософи и добре уредени училища, апостолът обърнал 
внимание на един жертвеник, на който било написано: 

„Незнайному Богу». На голямо събрание от най-знатни 
и учени атиняни в Ареопага апостолът на народите обя-
вил, че дошъл при тях да проповядва за Оня Бог, Когото 
атиняни, без да знаят, почитат, Който създал целия свят 
и дава на всички живот, дихание, всичко. Той обяснил 
на своите слушатели разликата между Тоя вездесъщ и 
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всемогъщ Бог и без-
душните идоли, на 
които те се покланяли. 
Той им говорил също 
за възкресението на 
Оня, който проповяд-
вал покаяние и живот, 
и Който ще дойде да 
съди вселената.
Голяма част от атиня-
ните се отнесла недо-
верчиво към това ново 
учение. Но между слу-
шателите имало и та-
кива, които повярвали 
на думите на светия 
апостол и се обърнали към Христа Господа. Между тях 
бил и Дионисий, член на Ареопага, т.е. на върховния съ-
вет в Атина.
На млади години Дионисий живял дълго в Египет. Той 
бил там по време на кръстната смърт на Спасителя. На 
Голгота Господ Иисус изрекъл думите „свърши се“ и из-
дъхнал. Тъмнина обгърнала земята. Мрак обхванал Еги-
пет. Дионисий, както говори преданието, изтръпнал от 
ужас пред тоя мрак и извикал:
– Или светът се свършва, или Бог, неговият Създател, 
страда!
След проповедта на ап. Павел в Атина сърцето на Ди-
онисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истин-
ския Бог. Но той не се кръстил веднага.
Като излизал от Атина, апостол Павел срещнал сляп чо-
век. С ръката си направил кръст над него и човекът про-
гледнал. Като го видял радостен, апостолът му поръчал 
да отиде при Дионисий и да му припомни за неговото 
желание да стане член на Христовата църква.

Чудесното изцеление 
на слепия човек убе-
дило още повече Ди-
онисий в истинност-
та на християнската 
вяра. И той приел кръ-
щение с целия си дом.
След това оставил се-
мейството си и тръг-
нал с апостола като 
станал негов ученик 
и сподвижник. В про-
дължение на три годи-
ни той бил неотлъчно 
с него, като непосред-
ствено от него изуча-

вал словото Божие.
Той видял и другите апостоли и заедно с тях бил в Гетси-
мания при Успението на пречистата Божия Майка.
Скоро след това апостол Павел го въздигнал в сан епис-
коп и го изпратил да проповядва в Атина. Като атински 
епископ Дионисий се заклел да устрои в тая част на света 
Божията църква.
В Атина по-късно той узнал за мъченическата смърт на 
своя учител и сам не много след това дал живота си за 
вярата.
На св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит се припис-
ва съчинението „За небесната йерархия“. В това съчине-
ние се говори за ангелските чинове. На този апостолски 
мъж се приписва също книгата за Божиите имена и тайн-
ственото богословие. Той дава сведения за чудната смърт 
на Божията Майка.

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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СВ. АП. ЯКОВ АЛФЕЕВ
9 ОКТОМВРИ

ПАМЕТ НА СВ. АПОСТОЛ ЯКОВ АЛФЕЕВ

Св. апостол Яков бе син на Алфей и 
брат на св. апостол и евангелист 
Матей, който отначало беше ми-

тар. Когато Господ Иисус Христос, въ-
плътил се от Пречистата Дева Мария 
заради нашето спасение, започна да 
проповядва на народа Своето Божест-
вено учение, Той избра в апостолско 
достойнство незлобиви и правдиви 
хора, за да ги изпрати да проповядват 
Евангелието по целия свят. Тогава Спа-
сителят избра и св. Яков като достоен, 
и го постави в числото на Своите апос-
толи.
Така св. Яков стана един от 12-те апос-
толи - Христов служител, очевидец и 
проповедник на Неговото Божествено учение и верен 
Негов последовател.
Заедно с останалите ученици на Спасителя, в деня Пет-
десетница и той прие благодатта на Светия Дух, слязъл 

във вид на огнени езици, и излезе да пропо-
вядва Христа сред народите и да наставлява 
в пътя на спасението заблудилите се.
Той цял гореше от ревност по Бога и изга-
ряше с огъня на тази ревност тръните на 
безбожието, разрушаваше идолите и разо-
ряваше капищата им. С Божията благодат, 
която пребъдваше в него, той излекува мно-
го хора от болестите им, изгонваше от тях 
злите духове и обърна към Христа голямо 
множество народ - заради това и бе наречен 
«Божествено семе». Наистина, той сееше в 
човешките сърца животворното Божие сло-
во, насади вярата и се погрижи за израства-
нето на благочестието.
Св. апостол Яков обиколи много страни и 
навсякъде благовестеше евангелското уче-

ние за Царството Божие. С цялото си усърдие той се тру-
деше като добър работник на Божията нива и събираше 
класовете на спасените човешки души, «за да се радват 
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СВ. ГАВРИИЛ УРГЕБАДЗЕ: ДА ВЪРШИМ ДЕЛАТА СИ С ЛЮБОВ

•  О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

СВ. ЙОАН КРОНЩАДСКИ: БОЙТЕ СЕ ОТ ЗЛОТО КАТО ОТ ОГЪН

Чувал съм някои хора да казват: „Ах! Каква полза от чо-
вешката любов”, което е голяма грешка. Човешката 
обич е безполезна и безплодна само когато в нея липсва 

божествената любов и няма стремеж към нея. Нима някому 
директно е дадена божествената любов; или пък кой може 
да определи нейните граници? Любовта може и трябва да 
бъде научена. Тя начева в нас от най-ранно детство и ако 
напредваме добре в нея, то тогава по Божия милост и бла-
годат ние също биваме удостоени с божествената любов. 
На човек е даден талантът на любовта като дар и ако искре-
но пазим в себе си пътечките, водещи към нея, този талант 
ще израсте и ще даде плодове. Истинското преобразяване 
на човешката любов е божествената любов. Човешката лю-
бов начева онова, което божествената завършва.
Да вършим делата си с любов е велик талант. Без дела вя-
рата, също както молитвата, е мъртва. Делата, извършени 
с любов, покриват множество грехове. На петте неразумни 
девици им липсвали дела, направени с любов, поради кое-
то били лишени от благодатта на Светия Дух, а чрез бла-
годатта - от освещаване, очистване и просветление с още 
любов.
Любовта на Бога е скрита от онези, които са неопитни в 
служението Богу, тъй като ако Той напълно ни разкрие 
колко много ни обича, това би било в наша вреда. Бихме 
забравили страха и благоговението пред Него; и съзнател-
но бихме използвали свободата, която ни е дадена за духо-

Бойте се от злото като от огън. Не му позволявайте да се 
докосне до сърцето ви, дори нещо да изглежда на пръв 
поглед справедливо и правилно. Независимо от обстоя-

телствата, не му позволявайте да влезе във вас. Злото ви-
наги си остава зло. Понякога злото представя себе си като 
стремление към Божията слава или като нещо добро спря-
мо вашия ближен. Дори в тези случаи, не се доверявайте 
на това чувство. Това е грешно и лишено от смисъл. Вместо 
това, работете върху това да го прогоните от себе си.
Злото, независимо от това колко невинно изглежда, е про-
тивно на дълготърпеливата Божия любов, с която преди 
всичко се изразява Неговата слава. Иуда предал Господа 
за тридесет сребърника, прикривайки се зад мисълта да 
се помогне на бедните. Имайте предвид, че врагът търси 
вашата погибел дълго време и атакува още по-яростно, 
когато не сте внимателни. Неговата злост е безкрайна. Не 
позволявайте на егото и любовта към материалните блага 
да ви завладее. Щом почувствате гняв срещу някого, повяр-
вайте от цялото си сърце, че това е в резултат от работата на 
дявола в сърцето ви. Опитайте да намразите дявола и дела-
та му и така той ще се махне от вас. Не го приемайте за част 
от себе си и не го оправдавайте. Зная това от опит.  Дяволът 
се прикрива зад душите ни и ние слепешката вярваме, че 
действаме сами. Сетне защитаваме делата на дявола като 

вен напредък, за падение. Поради това Господ позволява да 
бъдем положени на изкушения, така че да бъдем изпитани 
и да се научим, та да напреднем още повече. Защото ако 
изкушението се усили, то се увеличава и Божията благодат. 
Как можем да се научим да обичаме? Господ ни показва 
трагедиите, сполетели други хора, за да ни дава уроци. Не 
бъдете безразлични към болката на ближния. Ако можете 
да му помогнете, направете го; ако не можете да направите 
нищо, при всички случаи можете да проявите състрада-
ние. Помолете се за него. Молитвата, изречена с любов, има 
огромна сила. Чрез това ние се упражняваме в любовта и се 
учим да обичаме.
Някой хора твърдят, че имат любов в себе си, ала дори не 
знаят какво е любовта. А и кой ли може да я разбере в дъл-
бочина? Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, лю-
бовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, 
не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, 
на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко изви-
нява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претър-
пява. (1 Кор. 13:4-7).
Ако презрете дори един човек, то тогава вие сте далеч от 
Царството Небесно. Любовта е майка на всички доброде-
тели. Сърцето принадлежи преди всичко най-вече на Този, 
Който ви го е дал - тази е първа и най-голяма заповед (Мат. 
22:38).

нещо, което е част от нас самите. Понякога смятаме, че гне-
вът е честна реакция спрямо нещо лошо. Ала мисълта, че 
дадена страст може да е справедлива, е напълно лъжлива 
и смъртоносна. Когато някой ви е ядосан, помнете, че това 
зло чувство е в него. Той е просто подмамен от дявола и 
е само окаяна играчка в неговите ръце. Помолете се вра-
гът да го остави и Бог да отвори духовните му очи, които 
са били потъмнени от злия дух. Молете се за всички хора, 
поробени от страстите, тъй като врагът действа в техните 
сърца.
Вероятно мразите вашия съсед, презирате го, не желаете да 
поприказвате с него спокойно и с обич, защото се е държал 
грубо, арогантно или е говорил и се държал неприятно. 
Може би сте го презрели поради себичността му, гордост-
та и липсата на уважение. Но тогава вие сте по-виновен от 
него. Лекарю, изцери се сам! (Лука 4:23). А също, учителю, 
научи себе си. Този вид гняв е по-лош от всяко друго зло. 
Нима може злото да бъде изгонено с друго зло? Как можете 
да извадите сламката от окото на другия, докато във ваше-
то има греда. Пораженията от злото трябва да бъдат леку-
вани с любов, доброта, смирение и търпение. Признайте 
се за най-окаяния от всички грешници и го повярвайте. 
Смятайте себе си за най-лошия, прогонете всяка дързост, 
гняв, нетърпение и ярост; сетне може да започнете да пома-

заедно и сеячът и жетварят» (Иоан. 4:36). Така той през 
целия си живот носеше кръста си и вървеше по стъпките 
на своя Божествен Учител и Господ. Станал подражател 
на Христовите страдания, той последва Спасителя и в 
смъртта - беше прикован на кръст и предаде душата си 
на Бога.

Така Божественото семе - св. Яков, принесе стократен 
плод в Небесната житница и сега се насища там от съ-
зерцаването на Божието лице, а и за нас изпросва същата 
благодат със своето молитвено ходатайство.

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

(«Четьи-Минеи») на св. Димитрий Ростовски
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3 ОКТОМВРИ  
† 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Св. свщмчк Дионисий Ареопагит.  
Преп. Йоан Хозевит. Гл. 6, утр. ев. 4, ап. 
2 Кор. 4:6-15 (с. 171), лит. ев. Лк 6:31-36 

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

5 ОКТОМВРИ  
Св. мчца Харитина. Преп. Григорий Грузински

6 ОКТОМВРИ  
❈ Св. апостол Тома (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)
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Обединена българска банка
За :Църковното настоятелство при храм „Св. прор. Илия“
(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Един ден Малкото 
магаре се върнало в 
къщи много щастли-

во. Майка му го попитала 
какво става.
- Мамо! - отговорило 
гордо Малкото магаре. - 
Днес заедно с един човек 

Иисус влязохме заедно в Йерусалим. Хората ми ръкопляс-
каха, викаха „Осанна“ и постилаха дрехите си и палмови 
клони пред краката ми!
- Върни се утре в Йерусалим, но този път сам. - наредила 
майка му.
На следващия ден Малкото магаре изпълнило майчината 
заръка и отишло отново в Йерусалим. Върнало се съвсем 
скоро тъжно и с наведена глава.
- Мамо... - оплакало се то, - отначало никой дори не ми 
обърна внимание, а когато накрая ме забелязаха - просто 
ме натириха обратно навън от портите на града! Защо ста-
на така, мамо??
Майка му го погледнала, поклатила глава и отговорила:

- За да разбереш, сине, че без Господ си само едно Малко 
магаре.

Източник: www.melnikpravoslavie.blogspot.com

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

МАЛКОТО МАГАРЕ
ПРИТЧА

гате на другите. Не обръщайте внимание на грешките при 
другите, защото ако виждате техните неизправности през 
цялото време, враждебността ще се запази. По гърба ми 
орачи ораха, прокарваха дългите си бразди (Пс. 128:3). За-
щото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам 
ще прости Небесният ви Отец (Мат. 6:14). От време на вре-
ме можем да почувстваме съвършената любов към Господа 
без да се обичаме един другиго. Това е странност и малци-
на я осъзнават. Ала любовта към ближния никога няма да 
дойде без усиля от наша страна. Истинският християнин 
няма причина да се гневи някому. Гневът е дяволско дело. 
Християнинът трябва да има единствено любов в себе си, а 
понеже любовта не се превъзнася, то и той не трябва да се 
превъзнася или да има лоши мисли спрямо другите. На-
пример, не трябва да смятам, че даден човек е зъл, горд и 
т.н.; и не трябва да мисля, че ако му простя обидата той 
ще ми се присмее или ще ме разстрои отново. Не трябва да 
допускаме злото да се скрие в нас под какъвто и да е пред-
лог. Злото и гневът обикновено имат множество прикри-
тия. Не се поддавайте на мрачни чувства в сърцето си, а ги 
контролирайте и ги премахвайте със силата на вярата и със 
светлината на здравия разум. Тези опори ще ви накарат да 
се почувствате уверени. Да се не посрамя, задето се на Тебе 
уповавам (Пс. 24:20).

Мрачните чувства обикновено се развиват дълбоко в сър-
цето. Някой, който не се е научил как да ги контролира, ще 
бъде потиснат и умислен и ще му е трудно да се справи със 
себе си и с другите хора. Когато се приближат до вас, укре-
пете се с вътрешна сила, с щастие и невинни шеги; и скоро 
те ще се махнат. Това ви го казвам от опит.
Господи, дай ми сила да обичам всекиго както себе си, ни-
кога да не се гневя и да работя в полза на дявола. Дай ми 
сила да разпна егото си, гордостта си, алчността си; невери-
ето си и останалите страсти. Нека името ни бъде: взаимна 
любов. Нека не се тревожим за нищичко. Бъди единстве-
ният Господ в нашите сърца и нека не желаем нищо ос-
вен Тебе. Нека винаги живеем в свързваща ни любов и да 
намразим всичко, което ни отделя един от друг и любовта. 
Така да бъде! Така да бъде! Щом Бог ни откри Себе Си и 
живее в нас, както и ние в Него (според вечното Му слово), 
нима Той няма да ни даде всичко? Нима някога ще ни из-
лъже или ще си тръгне? Оня, Който и собствения Си Син 
не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари 
с Него и всичко? (Рим. 8:32). Бъдете утешени, скъпи мои, и 
нямайте нищо друго освен любов. Това ви заповядвам: да 
любите един другиго (Йоан 15:17).

Източник: www.predanie.bg


