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† НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА (СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ)

Рече Господ: ако простите на човеците съгрешения-
та им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли 
не простите на човеците съгрешенията им, и вашият 

Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога пос-
тите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото 
те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред 
човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават 
своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си 
и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред 

човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят 
Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. 
Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде 
молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; 
но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, 
ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не 
крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде 
и сърцето ви. 

(Мт 6:14–21)
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В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Тази вечер встъпваме напълно във Великия пост. Всич-
ки предишни седмици бяха време, в което бяхме длъж-
ни да се потопим в себе си, да произнесем над себе си 

внимателен, строг, очистващ съд. А сега встъпваме във вре-
мето, когато сме длъжни стъпка след стъпка да последваме 
отново Христос —  в Страстната седмица 
и на Голгота, при Разпятието, а след това 
да се приобщим, доколкото всеки съумее, 
доколкото на всеки Бог ще даде, към ра-
достта на Възкресението. А след това да 
отидем в света, както апостолите са оти-
шли, за да донесат на света, в който живе-
ем радост и спасение.
Но днес встъпваме през дверите на пока-
янието във Великия пост. Ние се молим, 
Господ да прости греховете ни, както и 
ние прощаваме на тези, които считаме 
за свои длъжници, и от друга страна, те 
също да ни простят.
Когато мислим за прошката, ние мислим 
за това, че виновният е длъжен да признае 
своята вина и да бъде простен, което зна-
чи, че всичко следва да бъде забравено, 
че миналото не съществува, че настъп-
ва време, в което всичко е ново. Но това 
далеч не е така, защото всички знаем, че 
дори когато сме се покаяли искрено, ко-
гато нашето сърце се разкъсва от скръб 
заради нашата греховност —  дори тогава 
тази греховност не е надживяна и грехо-
вете все още ни тежат.
И когато искаме прошка от другия, ние 
сме длъжни да осъзнаваме, че той знае това и когато някой 
иска прошка от нас, ние трябва да осъзнаваме, че и той не е 
свободен, но има решимост, а може би само желание, може 
би само мечта да стане нов човек. И тогава прошката не се за-
ключава в това, всичко да бъде изгладено, а се състои в това, 
да кажем на човека и да очакваме от него следните думи: „Ти 
още не си свободен от твоето минало, но аз вярвам в 

теб, вярвам, както Бог вярва в теб, до последните дни 
на твоя живот ще вярвам във възможността от тебе 
да стане нова твар; и те моля —  погледни ме! Виновен 
съм пред теб и не само пред теб, но и пред всички хора; 
и моля всички: братя, сестри, деца, бащи и майки —  не 
губете надежда, не губете вяра във възможността и аз 

да се покая и да започна нов живот.“
Ето за какво ще молим сега Спасителя 
Христа, и Божията Майка, и светиите, 
чиито имена носим, и светиите, които са 
ни скъпи, и нашия ангел хранител, и един 
другиго: „Прости!“ Това означава: не 
губи надежда! Не губи вяра във възмож-
ността за моето изправление. И това на-
помня за думите на свети апостол Павел, 
който казва: „Носете един другиму те-
готите и така ще изпълните закона 
Христов“. Бъдете готови да понесете на 
раменете си чуждата греховност, чужда-
та слабост, всичко онова, което угнетява, 
руши, осакатява, обезобразява другия; 
на всеки от нас е заповядано да носи това 
вместо другия и заради другия с надеж-
дата, че ще се намери поне един човек, 
който заради нас и вместо нас ще понесе 
нашия греховен товар.
Да се замислим за това. Да се замислим за 
всички тези, пред които така или иначе 
сме виновни и, ако е възможно, да оти-
дем при тях и да кажем: виновен съм пред 
тебе! Аз още не съм се променил, или 
променила, аз все още съм същия или 
същата, но имам воля, желание, мечта да 

стана друг човек. Понеси с мен този товар с търпение, вяра, 
надежда, а ако можеш —  дори и с любов. А любовта е велик 
подвиг; любовта не се заключава в нежните чувства; любовта 
означава човек да отдаде на другия душата си, покоя си, ра-
достта си заради неговото спасение.

Автор: Митрополит Антоний Сурожски
Източник: http://mitropolitanthony.blogspot.bg
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28 ФЕВРУАРИ

Свети Василий живял през царуването на иконобореца 
Лъв Исаврянин. Като оставил света с неговите съблазни, 
той постъпил в манастир и добродетелно водил мона-

шеско житие.
Когато настанало гонение за светите икони, свети Василий 
мъжествено се съпротивлявал на иконоборците. За това той 
бил задържан и бил предаден на много мъчения; но въпреки 
това той отхвърлил еретическото учение на иконоборците и 
заедно със свети Прокопий отстоявал истината до проливане 
на кръв. Стъргали цялото му тяло, подобно на преподобния 
Прокопий; после го затворили в тъмница, където се мъчил 
дълго време —  до смъртта на нечестивия цар.

След смъртта на мъчителя преподобният Василий бил пуснат 
заедно със свети Прокопий и с другите изповедници и живял, 
както и преди, в постнически трудове, като обърнал мнозина 
към православната вяра и като ги наставил в добродетелното 
житие. След няколко години богоугоден живот той се сподо-
бил с блажена кончина и с молитва, благодарност и неизка-
зана радост отишъл при Господа, Когото възлюбил от ранно 
детство.
Свети Василий починал около 750 година.
© Жития на светиите, преведени на български език 

от църковно-славянския текст на Чети-минеите 
(„Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски
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ДВАНАДЕСЕТТЕ СТЕПЕНИ НА ГРЕХА

Бог е дал на човека 
толкова много сили, 
за да не сгреши! Са-

мовластни сили! Човекът 
има вложена от Бога та-
кава сила в него, че дори 
всички дяволи да излязат 
от пъкъла не могат да го 
накарат да сгреши.
От момента в който се поя-
вява в човешкия ум, дока-
то доведе човека до само-
убийство и смърт, грехът 
преминава през дванаде-
сет степени. Ще ви разка-
жа как грехът превзема 
човека от най-ниските 

степени, и ако не му обърне внимание в началото и не се пре-
сече, как довежда до най-тежкия грях —  самоубийството.
Какво е грехът? По свидетелството на Свещеното писание гре-
хът е нарушаване на Божия Закон, жило на смъртта и гнусо-
та пред Бога, защото е дело на дявола. В Свещеното писание 
грехът е наречен „мраволъв“, защото в началото е като мрав-
ка, само мисъл, но после ако не го убием с противодействие, 
изповед и молитва, става силен като лъв. Свети Ефрем Сирин 
казва, че грехът е зъл дявол, който, прокрадвайки, се лека по-
лека овладява нашата душа. За да се спасим от този дявол и 
да прекъснем греха, преди да проникне в нашия ум и сърце, 
трябва да имаме голяма трезвеност на ума, която, както казва 
св. Максим Изповедник, се ражда от страха Божий: „Който 
вярва, той се бои, а който се бои, той се предпазва.“
ПЪРВАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е когато някой не иска да из-
върши добро дело. Бог е дал на човека много и най-различни 
сили, за да прави различни добри дела, ако човек не иска да 
прави добро, това е грях.
ВТОРАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е, когато се прави добро, но с 
лоша цел.
Свети Йоан Дамаскин казва така: „Доброто не е добро, ако не 
се прави по добър начин.“ Например: Някой пости и не яде, 
но отговаря и се сърди на другите хора. Каква полза от телес-
ния пост, ако не е съединен с духовния? Или пък прави милос-
тиня с откраднато или чуждо богатство. Или прави добро дело, 

но се гордее и го смесва със суета и гордост. Дявола веднага му 
е откраднал наградата. Наистина трябва да правим добри дела, 
но не е добро дело, ако смесваме доброто със злото. Или когато 
правим добро с лоша цел. Доброто дело направено със зла цел 
отива на страната на своята цел, т. е. става зло. Ако целта е зла, 
и делото става зло. Ако целта е добра, и делото става добро и 
стабилно. Същото е, когато някой прави милостиня с цел да го 
хвалят хората. Или когато се моли, или пости, или друго добро 
дело, което не е за слава Божия, а е насочено към някаква дру-
га светска цел, това добро дело е без душа. Мъртво е. Доброто 
дело има тяло и душа. Тялото на доброто дело е извършването 
му, а душата или животът на доброто дело е целта му, ако целта 
е добра и праведна. На същата втора степен на греха е и върше-
нето на добро дело, което има недостатък, когато някой прави 
добро дело, но не го прави съвършено, а с недостатък. Всяко 
добро дело трябва да се прави съвършено и пълно, а не частич-
но. Например, когато някой се моли на Бога, но не с ума и със 
сърцето си, а само с устните си, разсеян по нещата от този век: 
или мисли за другите хора, или мисли какво трябва да свърши 
и т. н.
ТРЕТАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е когато в ума се появи зъл 
помисъл. Например идва му на човек мисълта за блудство, за 
убийство, за гняв, за гордост, за лукавство, за завист, за омраза 
или отмъщение или която и да е страстна мисъл.
ЧЕТВЪРТАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е вниманието или съеди-
нението.
Това е, когато съединим своя ум със страстния помисъл или 
с някоя друга грешна мисъл. Грехът започва най-напред с 
овладяването на нашия ум. Всяка страстна мисъл примерно 
за жена, за злато и др. съдържа простата мисъл за жената или 
златото и това е примамката и страстната мисъл за блудство, 
за богатство и др. И когато мислим за жената или за парите 
и към мисълта ни се присъединява страстно чувство, това е 
съединяване на ума със страстната зла мисъл. Тази степен се 
нарича още и съгласие, защото умът се съгласява да разговаря 
със злия помисъл.
ПЕТАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е борбата. Борбата започва от-
тук и се води на всички останали степени на греха. Борбата е, 
когато човек започне в ума си да разговаря със страстната зла 
мисъл и мисли за греха от различни аспекти и най-накрая, тъй 
като е изпълнен със страх Божий, се бори да изгони страстната 
мисъл, защото вижда, че не е добра. Дошла е мисълта за омра-
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за, за блудство или за отмъщение и т. н. и тъй като вижда, че не 
е добра, започва да се бори против нея, за да я изгони от ума. На 
тази степен се борят три ума: дяволският, човешкият и ангел-
ският. Дяволите влекат нашия ум към зло и към грях. Светите 
сили и ангелите ни накланят към добро, а човешкият ум стои 
по средата и доброволно и свободно се насочва към доброто 
или към злото. Докато се бори, човешкият ум в зависимост от 
това накъде се скланя —  дали приема страната на доброто или 
злото, той вече е достоен за венец или за вечно осъждане.
ШЕСТАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е съгласието.
Ако умът се съгласи със злия страстен помисъл, следващата 
степен е да започне да си мисли и да си рисува образа на греха.
СЕДМАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е грехът с ума.
Всеки нападнат от духа на блудството или отмъщението, или 
сребролюбието, или от духа на гордостта се бори до тази сте-
пен. Затова светите отци учат: „Пазете ума си! Трезвеността 
е отклоняване на ума от греха.“ Това е същото независимо 
как ще го наречем: бдение над ума, трезвеност, внимание към 
помислите и т. н. Свети Исихий Синаит казва: „Никой, който 
не пази ума си, няма да издържи на дяволските нападения 
във смъртния си час, когато преминава митарствата.“ 
Защо? Защото, ако не е пазил ума си, и затова е станал невидим 
убиец, прелюбодеец, сребролюбец, и самият той не осъзнава 
това. След като човек приеме злия страстен помисъл, започва 
да му се наслаждава в мисълта си. От мисълта човек започва да 
си мисли за реалното изпълнение, за конкретна жена, с която 
е блудствал страстно, или си представя лицето на този, когото 
мрази. Дяволите приемат образа, на този който ни мрази или 
обижда, подсещат ни за злото, което ни е направил и силно во-
юват срещу душата. Дяволът се нарича стар художник, защо-
то ти рисува постоянно картини за нови дрехи, за почести и 
уважение и др. Когато видиш, че ти идват такива мечти и фан-
тазии, знай че дяволът воюва с тебе чрез идолите (образите) 
на греха. Всички грехове на тази седма степен се превръщат в 
идоли образи, в който ние вярваме, обичаме ги страстно и им 
служим. На сцената на ума във фантазията се разиграват жени, 
хората, които ни мразят, хората, които ни дължат нещо, пари 
дрехи, коли и много други. И душата на седмата степен греши с 
мисъл. Всеки греши с ума и аз греша, но не трябва да мислим че 
грехът в ума е нещо дребно. Напротив, чуй какво казва свети 
Ефрем Сирин: Братя мои, не пренебрегвайте греха в ума, ако 
грехът в ума не беше тежък, нямаше да е потребно праведния 
Йов да принася в жертва вол всяка вечер. Защо? Защото имал 
седем сина и три дъщери и те били млади и Йов така силно се 
боял от Бога да не съгрешат децата му в мислите си, че всеки 
ден принасял жертви за очищение, за да очисти децата си, ако 
са съгрешили с мисъл. Той не грешил в мисли и живял преди 
Моисей, преди писания Закон, преди благодатта и тогава гре-
хът в мислите се очиствал с жертви. Ако грехът във мислите не 
беше тежък, казва свети Ефрем Сирин, Христос не би нарекъл 
поглеждането на жена с желание прелюбодейство, а омразата 
към брата —  убийство.
Ето защо е нужно покаяние. Човек пребивава в ужасни грехо-
ве, а не усеща това, и си мисли: „не съм чак толкова грешен“. 
Днес не съм блудствал, днес не съм крал и т. н. Колкото пъти 
сме прелюбодействали в ума си и колкото пъти сме мразили 
брата си, толкова пъти сме прелюбодействали и сме убивали. 
И това го казва самият Бог Син. На седмата степен човек греши 
с ума чрез мечтанията и представите.
ОСМАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е грехът на дело.
Чак на осмата степен човекът започва греха на дело. Досега се 
е борил с мисълта за греха или се е услаждал от мисления ѝ 
образ, а сега пада в грях с жена или от омраза към брата си 

започва да го обижда и да го бие, да лъже, да краде и т. н.
ДЕВЕТАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е, когато се свикне с греха.
Добрият духовник на изповед може да прецени на коя степен 
на греха е човекът. Ако запиташ някого: старче или сестро 
защо пушиш? И той ти отговори: Ами свикнал съм. Това вед-
нага показва, че той е на деветата степен на греха, защото това 
не го прави за първи път или за втори, а вече е свикнал и обича 
да държи цигарата, да си играе с цигарената кутия и това вече 
не му прави впечатление и не се замисля, преди да го направи. 
Защо лъжеш? Ами свикнал съм. Защо крадеш? Ами свикнал 
съм. Защо правиш този или онзи телесен грях? Ами свикнал 
съм. По тези отговори разбираш, че човекът е на деветата сте-
пен. Оттук нататък, включително, са все тежките степени на 
греха.
ДЕСЕТАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е, когато грехът стане навик.
Тогава грехът не е само свикване, а се превръща в навик. Това 
означава, че човекът извършва грях не от време на време, за-
щото е свикнал, а винаги и навсякъде. Десетата степен на греха 
е най-опасната от всички изброени досега, защото грехът става 
втора природа. Човекът отива в кръчмата и пие, независимо 
дали иска, или не иска. „Защо не оставиш това пушене и 
пиене, виж колко си болен, ще умреш? Ще си погубиш ду-
шата здравето и живота! Всичко ще изгубиш, ако про-
дължиш да пиеш. Нали ти каза лекарят…“. „Не мога, 
свикнал съм, ако не пийна, не бих могъл да живея!“ Той сам 
ти казва на коя степен е. „Свикнал съм, не мога да не пия“. 
Свикнал е и без да направи грях, не може да се успокои. За та-
кива хора св. апостол Павел казва: „Който прави грях, роб е 
на греха.“ Грехът го е заробил и го води където си иска, неза-
висимо дали иска, или не иска.
ЕДИНАДЕСЕТАТА СТЕПЕН НА ГРЕХА е отчаянието.
Единадесета степен е още по-опасна. Какво си казва човек на 
тази степен, като види, че вече съвсем не може да се въздържа 
от греховете си: „Няма смисъл, вече никой няма да ми прос-
ти и да ми повярва“. Отчаянието е близо да смъртта. Човек 
пада в отчаяние и си казва: „Бог вече няма да ми прости, 
защото вече съвсем не мога да се контролирам.“ Човекът 
вижда, че независимо дали иска, или не иска, пак греши и 
изпада в отчаяние. Свети Ефрем Сирин казва: „О, сатанин-
ско зло, когато види човека навикнал на грях, сатаната 
воюва против него с двуостър меч, за да го откъсне от 
надеждата на Бога. С двуострия меч сатаната отсича 
надеждата за спасение от Бога“. Дяволските нашепвания 
звучат все по силно: „Човече, не виждаш ли, че Бог вече няма 
да ти прости! Не виждаш ли, че не можеш да откажеш 
алкохола, цигарите. Бог няма да ти прости.“
Двуострият меч е отчаянието —  най-тежкият грях. Той с един 
удар отсича надеждата на Божията милост, което е грях против 
Светия Дух.
ПОСЛЕДНАТА, ДВАНАДЕСЕТАТА СТЕПЕН, до която те до-
карва грехът, е самоубийството.
За да не се стигне дотам, трябва ние със силите дадени ни от 
Бога, чрез противодействие, изповед, молитва и причестяване 
със св. Тяло и Кръв Христови, да се борим с греха, надявайки се 
винаги на Иисус Христос, който казва, че което е невъзможно 
за човеците, е възможно за Бога (Марк 10:27; Мат. 19:26).

Автор: старецът Клиопа (Илие)
Превод: Борислав Аврамов

Източник: www.globalorthodoxy.com
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26 фЕВРУАРИ  
† Неделя Сиропустна (Сирни заговезни). 
Св. Порфирий, еп. Газки. Св. мчк Севастиан. 
Св. Серафим Софийски Чудотворец. Гл. 3, 
утр. ев. 3, ап. Рим. 13:11–14:4 (с. 323), 
лит. ев. Мт 6:14–21 (На вечернята се из-
вършва взаимно опрощение) (Тип. с. 421)

27 фЕВРУАРИ  
Преп. Прокопий Декаполит изповедник (Начало 
на Великия пост) (Сутринта утреня, часове, 
вечерня) (Вечерта Велико повечерие с канона 
на св. Андрей Критски I част) (Тип. с. 424)

28 фЕВРУАРИ  
Преп. Василий изповедник. Св. мчца Кирана 
 Солунска (Сутринта утреня, часове,  
вечерня) (Вечерта Велико повечерие  
с канона на св. Андрей Критски II част)

1 МАРТ  
Св. прпмчца Евдокия (Прежд. лит.)  
(Тип. с. 425) (Вечерта Велико повечерие 
с канона на св. Андрей Критски III част)

2 МАРТ  
в. свщмчк Теодот, еп. Киринейски 
(Вечерта Велико повечерие с канона  
на св. Андрей Критски IV част)

3 МАРТ  
Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск.  
Ден на Освобождението на България (Прежд. 
лит.) (Вечерта Малко повечерие с Богоро-
дичен акатист I статия) (Тип. с. 428)

4 МАРТ  
❈ Тодорова събота. Преп. Герасим  
Йордански (Злат. лит.) (Тип. с. 428)

Плува си гъсокът в язовира и сам си говори високо:
— Ама наистина, каква удивителна птица съм аз! И по 
земята ходя, и по водата плувам, и във въздуха летя: 

няма друга такава птица като мен в целия свят! Аз съм цар 
на всички птици!
Дочул думите му жеравът:
— Глупава птица си ти, гъсоче! Кажи ми, можеш ли да плуваш 
като щука, да тичаш като елен или да летиш като орел?
По-ценно е да знаеш едно нещо, но добре, отколкото всич-
ко —  но лошо.

Автор: Константин Ушински
Източник: Детско списание „Камбанка“, бр. 2,2016 г.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •    

ГЪСОКЪТ И ЖЕРAВЪТ
ПРИКАЗКА

ВЕЛИКОДУШИЕ
ПРИКАЗКА

На един войник му било интересно, дали наистина Бог 
приема покаянието (тоест прощава на човека всички 
негови грехове, ако той наистина се чувства виновен 

за извършеното и не може да се успокои продължително 
време). Тогава войникът отишъл със своя въпрос при мъдреца 
Миос. Отначало Миос дал на войника много полезни съвети, 
след което го попитал:
— Кажи ми, братко, ти хвърляш ли си дрехата, когато се скъса?
Войникът отговорил:
— Не, зашивам я и пак си я слагам.
Старецът му казал:
— И така, щом ти си пазиш дрехата, нима Бог няма да се смили 
над Своето създание?
Бог е милосърден към всички хора и ни прощава всичко, ако 
наистина съжаляваме за извършената лоша постъпка.

Преведе от руски език: Дияна Янчева
Източник: Детско списание „Камбанка“, бр. 2,2016 г.


