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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 

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.

 (Св. Ев. Лука 16:19-31)

Възлюбени братя! Светът нарича своите увеселения и 
наслаждения невинни. Но жизнено необходимо за все-
ки от нас е да знаем как Бог гледа и съди за тях. Всеки от 

нас трябва, непременно трябва, в неопределено, неизвест-
но на него време, да остави попрището на кратковремен-
ното земно странстване 
и да встъпи в областта на 
вечността, на границата 
ѝ да даде отчет за това, 
как е употребил опреде-
леното време, дадено за 
придобиване на спасе-
нието, и накрая или да 
се възнесе в обителта на 
вечното блаженство за 
правилното използване 
на земния живот, или за 
злоупотребяването с него 
да се низвергне завина-
ги в ада. Този въпрос е 
решен в четеното днес 
Евангелие. Божият съд е 
възвестен своевременно. 
Да побързаме да усвоим 
за себе си мислите, пре-
подадени ни от Бога, та превратните, прелъстителни по-
нятия да не ни отклонят от богоугодната дейност, да не ни 
послужат за начална причина за големи, вечни бедствия. 
Да не бъдем лекомислени, определяйки и решавайки на-
шата вечна участ! Да се заемем с най-важното дело с всяко 
внимание. То изисква такова внимание! То е достойно за 
такова внимание! (...)
Евангелието не споменава за нито една добродетел на бе-
дния Лазар, то говори само за неговия страдалчески живот 
и за това, че Ангелите отнесли душата му в това място на 

рая, наречено Авраамово лоно. Светите отци дори отбеляз-
ват, че Лазар имал грехове, заради които му били допус-
нати от Бога болест и нищета. До това заключение водят 
думите, че той е получил злото. Подобен израз е употре-
бен и за богаташа, за означаване на това, че имуществото 

му било предоставено 
от Бога, а съвсем не било 
негова собственост, както 
погрешно мислят мнози-
на за своето имущество. 
В какво трябва да търсим 
причината за спасението 
и блаженството във веч-
ността, дарувани на Ла-
зар, каква била неговата 
добродетел? Причина 
за неговото спасение, 
негова добродетел било 
покаянието. Очевидно е, 
че той, подобно на раз-
бойника, разпнат отдяс-
но на Господа, съзнавал 
себе си като достоен за 
наказание, благодарял и 
славославил Бога за на-

казанието във времето, молел за помилване във вечността. 
Патриархът, ... беседвайки със затворника в ада, не казал 
нищо нито за греховността на този затворник, нито за пра-
ведността на Лазар, само посочил положението във веч-
ността на единия и на другия, като следствие от тяхното 
положение на земята. Изобличаването на греховността на 
предадения на вечна мъка и обявяването пред него на за-
слугите на райския жител вече били излишни, за тях било 
късно: те само биха станали причина за нова болка за пора-
зения с вечна смърт, с която завинаги се отнема не битието, 
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а наслаждението с битието, с него се свързва страданието, 
толкова люто и горчиво, колкото и смъртта. Светият патри-
арх щади наказания от Бога, той не дръзва не само да го 
осъжда, но и да добавя своя съд към Божия съд, състрадава 
на страдащия във вечната мъка като на свой член, като на 
член на човечеството, и казва: чедо, спомни си, че ти полу-
чи вече доброто си приживе, а Лазар - злото: сега пък той 
тук се утешава., а ти се мъчиш. Това значи: „На теб беше 
дадено от Бога голямо имущество, за да помагаш чрез него 
на нуждаещите се и бедстващите, както заповядва Божият 
закон, и така да изработиш своето спасение, но ти злоупо-
треби с Божия дар, хвърляйки го в смрадта на плътоуго-
дието, и затова си се низвергнал в пропастта, в пламъка на 
ада. Така и на Лазар, за очистване на греховете му, са били 
изпратени от Бога нищета и болест. Той се възползвал от 
тях, осъзнал своята греховност, оправдал и изповядал Бо-
жието правосъдие, покаял се. Той бил възнесен от Ангели-
те в райските обители за вечно блаженство, като изпълнил 
Божията воля». Отците справедливо отбелязват, че за тази 
добродетел на Лазар, макар и да е премълчано, тя се раз-
крива от последствията, иначе Ангелите не биха застанали 
пред него и не биха го поселили във вечната обител на све-
тиите, угодили на Бога. (...)
Непостижимиата Съдба дава на хората по време на земния 
им живот различни обстоятелства: едни се ползват с богат-
ство, слава, могъщество, здраве; други са бедни и толкова 
незначителни в човешкото общество, че всеки може да ги 
обиди; други прекарват живота си в скърби, преминавайки 
от една скръб към друга; други се измъчват в болести, в го-
нения, в унижения. Всички тези положения не са случайни: 
тях, като задачи за решаване, като уроци за работа, Божият 
Промисъл разпределя така, че всеки човек, в положението, 
в което е поставен, изпълнявайки Божията воля, да израбо-
ти своето спасение. Носещите бремето на скърбите трябва 
да го вършат със смирение, с покорност към Бога, знаейки, 
че то им е възложено от Бога. Ако са грешни, то скърбите 
служат за въздаяние за техните грехове във времето. За ос-
ъзнаването на своята греховност, за благодушното търпене 
на скърби те се избавят от наказание във вечността. А ако са 
невинни, то изпратената им или допусната скръб, като по-
стигнала ги по Божия воля, с всеблага божествена цел, им 
подготвя особено блаженство и слава във вечността. Ропо-
тът срещу изпратената скръб, ропотът срещу Бога, Който я 
е изпратил, погубва божествената цел на скръбта, лишава 
от спасение, подхвърля на вечна мъка.
Тези, на които е предоставено разпореждането със земни-
те блага, трябва особено да се пазят от злоупотребяване с 
тях. Славни и силни на земята! Вашето предназначение е 
да бъдете благодетели на хората и чрез облагодетелстване-
то на ближните да станете благодетели на самите себе си. 
Авраам има на небесата лоно, тоест обител, в която приема 
земните страдалци, достойни за нея. Неговото положение 
на небето е подобно на положението, което бил избрал за 
себе си на земята. На земята той бил богат, приемал стран-
ници, помагал на угнетените и нуждаещите се. Неговото 
блажено положение на небето се устроило съобразно с до-
бродетелния му живот на земята. И вие с такъв живот при-
добийте такива обители и такова положение, които спра-
ведливо могат да бъдат признати за ваша собственост. Те 
никога няма да ви се отнемат, докато земните санове и при-
добивки, земното богатство, всички земни блага ви се дават 
само за да ги пазите. Евангелието нарича земното богатство 
неправедно и чуждо, а небесното истинско и собственост 

на човека. И тъй, ако в неправедното богатство не бя-
хте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждо-
то не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? (Лук. 16:11, 12). 
Временното богатство е наречено неправедно, защото то е 
следствие от падението. Ние не бихме се нуждаели нито 
от пари, нито от защита от стихиите, която се стремим да 
направим великолепна, нито от други помощни средства, 
преминаващи в предмети на разкош, ако не бяхме низвер-
гнати от рая на земята, на която пребиваваме много кратко 
време, дадено ни от Божието милосърдие за възвръщане на 
изгубеното в рая.
Временното богатство е наречено чуждо: то и само по себе 
си се унищожава, и постоянно преминава от ръка на ръка, 
то не е свойствено на човека, но служи за изобличаване 
на неговите нужди от помощ за себе си, на неговото паде-
ние. То е неудържимо! То не се е спряло и не е останало в 
нито едни ръце, но винаги се дава за повече или по-малко 
кратък срок, еднакво кратък пред безпределната вечност. 
Вечното имущество е наречено истинско, като нетленно и 
неизменно, но винаги оставащо собственост на този, който 
го получи веднъж. То е наречено свое за човека: човекът е 
сътворен, за да го притежава и да му се наслаждава, то е 
свойствено за човека. За да получим истинското богатство, 
което ни принадлежи и никога няма да ни се отнеме, тряб-
ва да запазим верността към Бога при разпореждането с 
повереното ни за определен срок. Не се лъжете: не смятай-
те, че имате право да разполагате с това имущество по своя 
воля! Не се лъжете: не смятайте за безгрешно използването 
на това имущество за разкош и увеселения! Вие сте длъжни 
да се разпореждате така, както ви е заповядал Бог, Който ви 
е възложил това разпореждане. Използвайки вашето иму-
щество за предаване на разкош и увеселения, вие погубва-
те сами себе си. Вие поробвате духа на тялото, вие заглуша-
вате и умъртвявате душата, забравяте за Бога и вечността, 
изгубвате самата вяра. Развивайки в себе си единствено 
плътските усещания, усилвайки ги чрез пресищане с из-
искани ястия, чрез постоянни плътски увеселения, вие не 
можете да се въздържите от любодеянието, и ненаситно му 
се предавате. В този смъртен грях окончателно погребвате 
вашето спасение. Обаче, горко вам, е възвестил Спасите-
лят, богати, злоупотребяващи с вашето богатство, защото 
си получавате утехата. Горко вам, преситените сега, защото 
ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще 
се наскърбите и разплачете (Лук. 6:24, 25). - Дайте милости-
ня, пригответе си кесии, които да не овехтяват, съкровище 
на небесата, което да се не изчерпя (Лук. 12:33). 
Намерете наслада във вършенето на добри дела! Още щом 
се докоснете до извършването им, и ще се срещнете с ду-
ховното, свято наслаждение, и плътските наслаждения ще 
ви се сторят гнусни. От милостинята, която давате, у вас ще 
започне да се явява жива вяра, чрез която ще видите и оп-
итно ще познаете Бога. На милостта е свойствено да ражда 
вяра, и на вярата - милост. Въздържанието от угаждане на 
плътските пожелания доставя чистота на ума, и начинът, 
по който умът гледа на земята и на всичко земно, се изменя: 
на него му се открива това, което досега не е виждал, тлен-
ното в тленното и временното във временното; помислите 
му започват да се възнасят към вечността, той намира за 
необходимо да се вгледа в нея своевременно, да изучи ней-
ната необозрима област. Придобийте си приятели с непра-
ведно богатство, увещава Евангелието, наричайки непра-
ведно богатство вещественото имущество, а приятели - све-
тите Ангели и онези свети човеци, които вече са заминали 
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(…..)Задушница в събота пред Архангеловден, 
наречена, Архангелска, е в израз на вярата 
и надеждата починалите да бъдат под за-

крила на невеществените криле на ангелите.
Задушница значи молитвен помен - нарочна грижа за 
душата. В тоя ден повече от друг път християните тряб-
ва да се замислят върху съдбата на покойниците си и да 
изпълнят дълга си към тях, който да се изрази в грижа 
за подреждане на гробовете им, милосърдие и благотво-
рение от тяхно име и най-много да се молят за тяхното 
упокоение. Църквата е наредила богослужебно правило 
със специални канони и молитви в тия дни, като е опре-
делила да се извършват общи заупокойни св. Литургии 
и панихиди.
В предния ден на Задушницата – петък вечерта – в края 
на вечерната служба се прави заупокойна молитва с 
мертвен канон в притвора на храма или в костницата 
по манастирите. От там е обичаят да се отива от вечерта 
срещу Задушница на гробищата и там да се прави крат-
ка заупокойна молитва.
В събота заранта последованието е особено, с мертвен ка-
нон. Литургията е заупокойна и тя е от голямо значение 
за починалите. Още при проскомидисването – при при-
готвянето даровете за св. Служба свещеникът поменува 
покойниците, като вади частички от просфората. Поста-
вя ги на св. дискос. В края на службата тия частички от 
дискоса се сипват в св. Потир, като се казва молитвено: 
„Измий, Господи, греховете на тук поменатите с Твоята 
всепречиста Кръв, по молитвите на Твоите светии“.
След това се прави обща панихида (от гр. общо молит-
вено бдение). Песнопенията, съставящи чина на богослу-
жението и на панихидата, са затрогващи, умилителни, 
носещи утеха за скърбящите, като ги подтикват към до-
бродетелен живот. И в богослужебното последование на 
Задушница слушаме същия кондак (от гр. кратък, т.е. с 

малко думи се предава същината на празнуваното съби-
тие), който е и на погребение, и на панихида:
„Със светиите упокой, Христе, душите на Твоите 
раби, там, дето няма болест, ни печал, ни въздишка, но 
живот безкраен“, а икосът (от гр. къща – песнопение, 
изразяващо основните мисли, градежа на празника) на 
канона гласи:
„Само Ти Единствен, Който си сътворил и създал чове-
ка, си безгрешен, а ние, земните, от земя сме създадени 
и в същата тая земя ще отидем, тъй както си повелил, 
като си ме създал и си ми казал: земя си и в земята ще 
отидеш, където всички човеци ще отидем, затуй да за-
меним надгробното ридание с песента: „Алилуя!“.
По съдържание и мелодия слушаме и умилителните сло-
ва на ексапостилария (от гр. изпращащ. - тържествено 
песнопение, с което при зазоряване се изпраща празнич-
ната нощ, прекарана в молитвено бдение, както е било 
в първите християнски времена) на Месопустна неделя:
„Ти, Който владееш над живите и мъртвите като Бог, 
упокой Твоите раби в светлината на праведниците, 
защото, макар и да са съгрешили, Спасителю, но не са 
отстъпили от Тебе“.
А в събота пред Петдесетница слушаме на стиховните 
стихири: „Страшен е краят – смъртта, и грозен – съд-
ът на Владиката, тъй като е приготвен огън неугасим, 
червей мъчещ, неумиращ, скърцане със зъби, външна тъм-
ница, вечно осъждане затова да въззовем към Спасите-
ля: тези, които си избрал от нас, временните, упокой 
поради великата Си милост“.
„Всички останали в тоя живот, дойдете при гробовете 
да се ужасите. Надникнете и ще видите изменчивостта 
на света: къде е сега телесната красота, славата, бо-
гатствата? Къде е гордостта житейска? – Наистина, 
всичко е суета, затова да въззовем към Спасителя: тия, 
които си избрал от нас, временните, упокой поради ве-
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ЗАДУШНИЦА

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

СВ. БЕЗСРЕБРЕНИЦИ И ЧУДОТВОРЦИ КОЗМА И ДАМЯН АСИЙСКИ 
ЧЕСТВАТ СЕ НА 1 НОЕМВРИ

Приели благодат на изцерения, 
лекари и чудотворци преславни, 
предавате здраве на нуждаещите 
се и с вашето посещение дързостта 
на риторите събаряте, като 
изцеряващи с чудеса света.

ТРОПАР НА БЕЗСРЕБЪРНИЦИ, ГЛАС 8 КОНДАК, ГЛАС 2

оттук във вечността, на тях подобава да се уподобим чрез 
добродетелен живот и причастност към Божествената бла-
годат по време на нашето земно странстване.
Придобийте си приятели с неправедно богатство, та, кога оси-
ромашеете, те да ви приемат във вечните живелища! Вие ще 
обеднеете, ще обеднеете в пълния смисъл на думата, когато 
при тайнственото действие на смъртта оставите на земята 
всичко, принадлежащо на земята и взето от нея, когато 

оставите на нея и самите си тела! Небесните жители да ви 
приемат тогава във вечните живелища (Лук. 16:9), в рай-
ските обители! С тези многожелани обители да ни сподоби 
Божието милосърдие за покоряването на всесвятата Божия 
воля. Амин.
(Публикувано със съкращения)
Автор: Св. Игнатий Брянчанинов, Из „Аскетическа проповед”

Източник: www.vseh-svjatih.blogspot.com

Свети безсребърници 

и чудотворци, помилвайте  

нашата немощ,  
даром получихте,  

даром давайте и нам.
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31 ОКТОМВРИ  
†   5 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др.  
Св. мчк Епимах. Гл. 2, утр. ев. 8, ап. 2 Кор. 
11:31-12:9 (с. 197), лит. ев. Лк 16:19-31

1 НОЕМВРИ  
❈ Св. безсребреници и чудотворци Козма 
и Дамян. Св. прпмчци Яков Костурски, 
дякон Яков и монах Дионисий

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 
(Задушница) (Тип. с. 110)

ДАРЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ПО СМЕТКА:
IBAN: BG50UBBS80021090315830 |  BIC: UBBSBGSF

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“

Веднъж свраката донесла страшна но-
вина: идвали тежки времена. Всичко 
в гората щяло да се промени. Затова 

всеки трябвало се готви. Всъщност никой 
не разбирал за какво точно става дума, но 
всички били много уплашени и само ми-
слели какво да предприемат.
Трите катерици, неразделни приятелки, 
също обсъдили новината и единодушно 
решили, че трябва нещо да предприемат. 
Но какво точно...? Трите били на различно мнение. 
Първата започнала да събира орехи. И в най-трудните вре-
мена е необходима храна. Затова тя удвоила усилията и 
преумножавала запасите си.
Втората, изхождайки от сентенцията „моят дом е моята 
крепост“ решила да разшири хралупата си и да я направи 
по-уютна. Затова започнала да я пълни с всякакви разноо-
бразни и полезни вещи.
Третата катерица била толкова разстроена от новината, че 
започнала да се притеснява не само за приятелките си, но 
и за останалите горските обитатели. Решила според силите 
и възможностите си да им помогне. На първата катерица 
помогнала да увеличи запасите си от орехи, а на втората 
да подреди хралупата си. Не преставала да успокоява, да 
се грижи за децата на другите животни, да помага с пре-
местване, ново строителство и какво ли още не. За добри-
ната си получавала много благодарности. 
И ето тежките времена дошли. Нищо определено не може-
ло да се каже, но нещата определено се променили. Гли-
гани разровили скритите запаси на първата катерица и я 
лишили от храна. Диви пчели се настанили в хралупата 
на втората катерица и я прогонили. Мнозина останали без 
храна и подслон, а най-лошото и без надежда.

На всички на помощ се притичвала тре-
тата катерица, която се била научила на 
много неща. Тя знаела как да помогне и 
на себе си, и на останалите. Многоброй-
ните ѝ приятели били готови да споделят 
с останалите това, което имат.
Така трите катерици преживяли трудни-
те времена. Те вече знаели, че такива пе-
риоди в живота на всеки се случват, но и 
знаели как да ги преодолеят.

Автор: Вадим Карелин 
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ТРИТЕ КАТЕРИЦИ

ликата Си милост“.
В края на утринната служба слушаме: „Както цветът 
увяхва и както сянката отминава, тъй се разрушава 
всеки човек. Но по гласа на тръбата мъртвите в сму-
щение ще се вдигнат за Твоето посрещане, Христе Боже. 
Тогава, Владико, тези, които си отвел от нас, всели в 
Твоите святи жилища, като не им зачетеш съгрешения-
та, Благосърдечни“.
„Ти си нашият Бог, Който премъдро всичко си създал. 
Ти си, Който си изпратил пророците да ни пророчест-
вуват Твоето величие: едни пророчествуваха Твоето 

пришествие, други с кръщение просветиха народите. А 
мъчениците, като пострадаха, приеха слава и наедно с 
родилата Те Майка прилежно се молят на Тебе, Влади-
ката: упокой, Боже, душите на тези, които си приел, и 
нас сподоби с Твоето царство – Ти, Който си претърпял 
кръст заради мен, осъдения, Избавителю мой и Боже“. 
Всички песнопения на тази служба за покойниците са за-
трогващи и умилителни до сълзи... (...)
(Публикувано със съкращения)

Автор: Траянополский епископ Иларион. Поглед 
към вечността, II изд., София 2002 г.
Източник: www.globalorthodoxy.com


