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„Гласът на викащия в пустинята говори:  
пригответе пътя на Господа,  
прави правете пътеките Му.“ (Марк. 1:3)

Възлюбени в Господа нашего Иисуса Христа братя и сестри,
В иудейската пустиня се извиси глас, но що за пустиня 
беше това? Наблизо минаваха пътища водещи във всички 

посоки. Имаше многобройни градчета и поселения. Минават 
оттук пастири 
със стадата си, 
които всякога, 
според сезо-
на, намираха 
паша. Страна-
та Иудейска е 
гъсто населе-
на, а наблизо е 
и Иерусалим, 
откъдето при 
река Иордан 
прииждаха вяр-
ващите. Тези 
люде, повечето 
от които бяха 
от Иудиното 
коляно, бяха 
потомците на 
жителите на малкото царство Иудея, които оцеляха сто и пет-
десет години след като техните единокръвни съседи —  израел-
ците бяха избити, а земите им разграбени. Иудеите оцеляха 
след Вавилонския плен, подобно на българите след петстотин-
годишното турско робство, но оцеляха не само физически, а 
и духовно. Опазиха Свещеното Писание и вярата си в Бога —  
Творца, у Когото ни една дума не остава празна и нито едно 
обещание —  неизпълнено. Така потомците на завърналите се 
от плена се нарекоха освен „евреи“, което за жителите на не-
съществуващите вече империи Вавилон и Асирия беше сино-
ним на скитник и опасен човек, но и „иудеи“, а това значеше не 
просто издънки на Иудиното коляно. Това вече значеше „ве-
рни“, значеше „пазители на закона“.
Но какво караше иудеите да прииждат при река Иордан? Чий 
беше гласът на викащия в пустинята и коя беше тая пустиня?

Тая пустиня, братя и сестри, беше в душите на иудеите. Те по-
коления наред пазиха вярата си, завърнаха се от Вавилон бе-
дни и окаяни, а ето, че вече се бяха позамогнали с пословично-
то си трудолюбие и за разлика от безписмените си съседи бяха 
по-опитни в търговските дела, по-търпеливи във всякое очак-
ване и ревниво пазещи името си. Поколение след поколение, 
повече от четири века и половина, те изпълняваха буквата на 

закона Мойсеев 
и четяха проро-
чествата. Заети 
с мирските си 
дела иудеите 
започнаха да 
измерват за-
дълженията си 
към вярата и 
древната Църк-
ва с десятъка, 
който добро-
волно отделяха 
от печалбата 
си. Празници-
те измерваха с 
изпълнението 
на същите тези 
задължения и 

така неусетно храмът Соломонов, възстановен от дедите им 
след плена, стана тържище за продажба на дарове за приноше-
ние и сарафчийница за обмен на пари. Отдалечени от времето 
на бягството от Египет, те бяха забравили, че и други племена 
могат да се присъединят към богоизбраните, както кириней-
ците, например. Така забравиха за вечния живот и зачакаха 
да дойде онзи, който ще им устрои царство на земята, в което 
избраниците Господни ще царуват над другите народи. Така 
постепенно душите им се опразниха от любов към ближния. 
Когато не беше иудеин, ближният предизвикваше само пре-
зрение, защото „избраниците“ вече не виждаха в човека образ 
Божий, а претендент за наследството на земните блага. Така 
скоро някои от тях щяха да намразят и Самаго Бога, Който 
дойде, за да ги спаси първом тях, а после да даде пример и да 
вдъхнови апостолите да спасят цялото човешко потомство от 
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ПРОПОВЕД

лимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, 
като изповядваха греховете си. А Иоан носеше дреха 
от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и яде-
ше акриди и див мед. И проповядваше, думайки: след 
мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен 
да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз 
ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий. 

(Марк 1:1–8)

Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Бо-
жий, както е писано у пророците: 
„ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, кой-

то ще приготви Твоя път пред Тебе.“
„Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе 
пътя на Господа, прави правете пътеките Му.“
Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно 
кръщение за опрощаване грехове.
И излизаха при него цялата Иудейска страна и иеруса-
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четирите краища на земята.
В тази пустиня на опустошените души викаше гласа и прикан-
ваше към покаяние. Този глас беше Ангелът в човешка плът, 
за когото предизвести пророк Малахия 400 години преди да 
започне да кръщава с покайно приношение. За него пророку-
ва и пророк Исая, че ще събуди спящите да приготвят пътя 
на Господа. Да забравят грижите свързани с припечелването 
и умножаването на имота си, приканваше гласът на св. Иоан 
Предтеча и Кръстител Господен. Да премахнат всички онези 
препятствия в душите си, които нагаждат истините на вярата 
към ежедневието.
Гласът отекна в сърцата на тези, които не бяха забравили да 
се уповават Богу за делата си и те придойдоха на брега на река 
Иордан. Там чуваха проповедта на Кръстителя, който искаше 
от тях да се съкрушат за греховете си, да се покаят за тях и то-
гава ги кръщаваше с водата на свещената река. Облечен беше с 
най-груба дреха от камилска вълна, каквато носеха най-бедни-
те измежду бедните. Носеше на кръста си кожен пояс като све-
тия пророк Илия и понеже никой не знаеше откъде е дошъл, 
някои помислиха, че това е взетият жив на небето Илия. Има-
ше такива, които се чудеха дали това не е Месията-Христос. Но 
бидейки близо до Бога Предтеча не се изкуши да се само-въз-
дигне: „И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от 
мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъ-
ка на обущата Му;“ (Мар. 1:7). Това се виждаше чудно на все 
по-рядко срещащите смирение иудеи. Та нали най-окаяният 
слуга в къщата на господаря сваля обувките от краката му, за 
да не си прави труда горестоящия да се навежда! Но как обно-
вително се пречистваха душите им след покайното кръщение. 
Така се подготвиха онези, които трябваше да познаят в Иисуса 
Христа, братя и сестри. Така се създадоха онези, които видяха 
в Него Бога Сина и засвидетелствуваха, че всеки, който повяр-
ва в Него ще се спаси за живот вечен, сиреч, ще царува с Царя 

в Царството на Отца Небеснаго.
Гледаха Иоана иудеите и който имаше чисто сърце, разбираше, 
че не е нужно да претоварва сърцето си с преяждане и препи-
ване, щом Кръстителят се прехранва от лазещите из камънака 
рачета и дивия мед между клоните на дърветата. Нямаше защо 
да строят палати, щом ето, този, избраникът Божий живее под 
открито небе и ангелите Господни се грижат за него.
Така е и с нашите души, братя и сестри. Преживяхме робство, 
но запазихме вярата си. Дойде за кратко римското владичество 
на фалшификаторите на християнските добродетели, които за 
четири и половина десетилетия се опитаха на унищожат спо-
мена за Този, Който ни сътвори от любовта Си и, за да ни спа-
си, прати Своя Единороден Син на разпятие. Накрая същите 
тези се съюзиха с доскорошните си врагове, за да служат без 
срам на сребърниците.
Гласът на викащия в пустинята огласи праведниците за идва-
нето на Спасителя. Сега Църквата Христова вика в пустинята 
на нашите души, за да ни предизвести Неговото Второ При-
шествие, защото никой не знае деня и часа на Съда Господен, а 
всяка вярваща душа трябва да е готова за добър отговор!
Да приготвим душите си, братя и сестри, и доколкото всеки от 
нас е член от тялото на светата Църква, да извикаме със смире-
нието на Кръстителя Иоана в душите на заспалите: Съдът иде! 
Покайте се за греховете си, братя и сестри, защото Бог не иска 
никоя душа да погине, а да се спаси за живот вечен!
Нека се помолим така: Свети Иоане Кръстителю Божий, моли 
Бога да ни дарува с будно сърце, та всякога да отгатваме лука-
вите кроежи на врага човешки! Дай силна вяра и съкрушител-
но покаяние на невярващите и зловярващите, та да се отвър-
нат от делата на лукавия и да се спасят!
Амин!

Източник: Катедрален храм „Света Неделя“

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

ПОУЧЕНИЕ НА БОГОЯВЛЕНИЕ
Този е Моят възлюбен Син,  
в Когото е Моето благоволение,  
Него слушайте (Мат. 3:17; 17:5).

Такъв бил гласът на предвечния Бог-Отец към човеците за 
предвечния Бог-Син, когато Синът, по волята на Отца и 
по действие на Духа се въплътил от Дева и извършвал спа-

сението на погиналото човечество. Братя! 
Да окажем послушание на Божия Син, 
както иска от нас Бог, за да почива върху 
нас божественото благоволение.
Може би някой ще каже: бих искал да послу-
шам Сина Божий, но как да постигна това, 
след като вече са минали около две хиляди 
години от времето, когато нашият Господ 
Иисус Христос е пребивавал на земята в 
плът и проповядвал Своето всесвето уче-
ние?
Да постигнем това постоянно да бъдем с 
Христа, непрестанно да слушаме Неговия 
пресладък глас, да се храним с Неговото 
животворно учение е много леко: Господ 
Иисус Христос и досега пребивава с нас. 
Той пребивава с нас в Своето свето Еван-
гелие, пребивава с нас чрез светите църковни тайнства, чрез 
Своето всеприсъствие и всемогъщество, пребивава всеобил-

но, както подобава на неограничения, всесъвършен Бог. Гос-
под доказва Своето пребиваване с нас чрез освобождаването 
на душите от греховния плен, чрез раздаването на даровете на 
Светия Дух, чрез много знамения и чудеса.
Желаещите да пристъпят към Господа и всеблажено да се при-
лепят към Него навеки, трябва да започнат това свято дело със 

старателно изучаване на словото Божие, 
да започнат да изучават Евангелието, в 
което е скрит Христос, от което говори и 
действа Христос. Словата на Евангелието 
са дух и живот (Иоан. 6:63). Те претво-
ряват плътския човек в духовен и ожи-
вотворяват душата, умъртвена от греха и 
житейската суета. Те са дух и живот: пази 
се да не обясняваш великото слово на Духа 
със своя разум, влачещ се по земята; пази 
се да не обясняваш словото, преизпълнено 
със страшна, божествена сила, така, както 
то може да се представя на твоята мъртва 
душа, на твоя мъртъв ум, на твоето мърт-
во сърце. Словото, произнесено от Светия 
Дух, се обяснява само чрез Светия Дух.
Желаещи да пристъпите към Господа, 

за да чуете Неговото божествено учение, да се оживотвори-
те и спасите чрез него, пристъпете, застанете пред Господа с 
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MОЛИТВЕНО ПРАВИЛО НА СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ ЗА МИРЯНИ

Преподобният Серафим Саровски смятал молитвата за 
толкова необходима за живота, колкото и въздухът. Той 
съветвал и изисквал от своите духовни чеда да се молят 

непрестанно и им определил такова молитве-
но правило, останало под името „Правило на 
Серафим Саровски“.
Като стане от сън и застане на определеното за 
молитва място, всеки трябва да чете тази спа-
сителна молитва, която Сам Господ е предал на 
човеците, тоест „Отче наш“ (три пъти).
След това „Богородице Дево, радвай се“ (три 
пъти). И накрая, един път Символа на вярата.
Като извърши това утринно правило, нека 
всеки християнин да отива по своя работа и 
работейки или намирайки се на път, да казва 
тихо: „Господи Иисусе Христе, помилвай ме, 
грешния“.
Ако наоколо има хора, занимавайки се с рабо-
тата си, да казва наум само: „Господи помилуй“, 
и така да продължава до обяд.
Преди обяд да извърши същото правило.
След обяд и до вечерта, вършейки своята работа, всеки трябва 
да казва тихо:
„Пресвета Богородице, спаси ме, грешния“.
Когато се случи да останем сами, трябва да казваме:
„Господи Иисусе Христе, по молитвите на Богородица, помил-

вай ме, грешния“.
Отивайки да спи, всеки християнин трябва да повтори утрин-
ното правило, и след него, като се огради с кръстното знаме-

ние, да заспива.
Светият старец казвал, че ако християнинът се 
придържа към това малко правило, като спа-
сителна котва сред вълните на светската суета, 
изпълнявайки го със смирение, може да дос-
тигне висока духовна мяра, защото тези мо-
литви са основни за християнина.
Първата —  като слово на Самия Господ и даде-
на от Него като образец на всички молитви, 
втората е принесена от небето от Архангела 
в приветствие на Пресветата Дева, Божията 
Майка. А третата съдържа всички догмати на 
вярата.
Който има време, нека да чете Евангелието, 
Апостола и други молитви, акатисти и канони. 
А ако някой няма време или сили и не може да 
изпълнява и това правило —  бил той подчинен 
или властник, или немощен, мъдрият старец 
съветвал да го изпълнява и лежейки, и рабо-

тейки, помнейки казаното в Писанието: „Всеки, който призове 
името Господне, ще се спаси“.

© „В помощ на молещия се“,  
изд. Славянобългарски манастир  

„Св. вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2004 година

Семейство живееше извън града, на село. Нина беше на 8 
години. След като завърши първия срок, Нина се разболя 
така, както никога не беше боледувала. Майката повика 

лекар, и като прегледа Нина, той излезе от стаята и каза:
— Не може да ѝ се помогне, тя ще умре през следващите десет 
дни.
— Как?! —  изплака майката.
— Само чудо може да спаси момичето —  каза докторът. —  Ако 
имаше жива вода, като в приказките, може би щеше да ѝ помогне.
— Добре —  каза майката с печал.
— Довиждане —  каза докторът. —  Не забравяйте, момичето ще 

бъде спасено от чудо, в противен случай е безнадеждно. —  И 
си отиде.
Нина спеше, когато майка ѝ влезе в стаята. Там беше тъмно. 
Само малко кандилце светеше в ъгъла с иконите. Майката за-
почна да се моли. Тя молеше Господ да спаси единствената ѝ дъ-
щеря, да я избави от болестта. Дълго се моли, напусна стаята 
рано сутринта. Нина спеше.
Приближаваше празникът Кръщение Господне. Студовете по 
Богоявление стават по-силни. Нина слабееше. Веднъж поиска 
книга за православните празници, Нина хареса какво се раз-
казваше за Кръщението Господне. Тя също прочете, че на Бо-
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ЧУДО НА ПРАЗНИКА КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(ПРИКАЗКА)

най-голямо благоговение и свят страх, както предстоят пред 
Него Неговите светли Ангели, Неговите Херувими и Серафи-
ми. Чрез вашето смирение направете земята, на която стоите, 
небе. И ще заговори към вас Господ от Своето свето Евангелие, 
както на Своите възлюбени ученици! А светите отци, изтъл-
кували светото Евангелие по дара на Светия Дух, ще ви бъдат 
ръководители в точното и безпогрешно разбиране на светото 
Евангелие.
Бедствено е да пристъпваме към Евангелието, към живеещия 
в него Господ Иисус Христос, без необходимото благоговение, 
с дързост и самонадеяност. Господ приема единствено смире-
ните, преизпълнени със съзнанието за своята греховност и ни-
щожество, преизпълнени с покаяние, а от гордите се отвръща. 
Отвръщането на Господнето лице от дръзкия изкусител —  така 
наричам неблагоговейния, лекомисления и хладен слушател —  

поразява изкусителя с вечна смърт. Боговдъхновеният старец 
Симеон е възвестил за въплътилия се Бог-Слово: Тоя лежи за 
падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на проти-
воречия (Лук. 2:34). Словото Божие е камък, камък с безмерна 
големина и тежест, —  и който падне върху тоя камък, ще се раз-
бие с неизцелимо съкрушение (Мат. 21:44).
Братя, да бъдем благоговейни и деятелни слушатели на Сло-
вото Божие! Да окажем послушание на Небесния Отец, Който 
днес ни е възгласил от светото Евангелие за Своето всесвето 
Слово: Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте (Мат. 3:17). 
Да Го послушаме! Да Го послушаме! И благоволението на Не-
бесния Отец да почива над нас във вечни векове. Амин.

Свети Игнатий Брянчанинов.  
Творения. Из „Аскетическа проповед“

Издание на Славянобългарски манастир  
„Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2006 година
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31 ДЕКЕМВРИ  
† Неделя след Рождество Христово.  
Преп. Мелания Римлянка  
(Отдание на Рождество Христово). Гл. 5, 
утр. ев. 8 ап. 2 Тим. 4:5–8 (с. 448), 
лит. ев. Мк 1:1–8 (Тип. с. 162)

1 ЯНУАРИ  
† Нова година. Обрезание Господне.  
Св. Василий Велики. Св. Емилия.  
Св. мчк Василий Анкирски. (Вас. лит.) 
(Василовден) (Тип. с. 164)

2 ЯНУАРИ  
Св. Силвестър, папа Римски.  
Преп. Серафим Саровски Чудотворец,  
св. Теоген, еп. Парийски  
(Предпразненство на св. Богоявление)  
(Тип. с. 166)

3 ЯНУАРИ  
Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий (Блажи се)

4 ЯНУАРИ Събор на св. 70 апостоли.  
Прпмчк Онуфрий Габровски.  
Преп. Теоктист (Тип. с. 168)

5 ЯНУАРИ  
Св. прор. Михей. Св. мчци Теопемт  
и Теона. Преп. Синклитикия и Аполинария  
(Утреня, Царски часове, Вечерня с Вас. лит.) 
(Велик водосвет) (Строг пост) (Тип. с. 172)

6 ЯНУАРИ  
† Св. Богоявление (Утреня, Злат. лит.)  
(Велик водосвет) (Йордановден) (Тип. с. 174)

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Храм „Св. прор. Илия“ обявява прием на деца от предучилищна 
и ученическа възраст за Неделно училище. Целта на обучението 
е да даде основни познания на децата за православната вяра.

Занятията се провеждат всяка неделя  
от 12:00 часа в помещението на Енорийския 

дом при храма в рамките на 1 учебен час.
Заниманията са безплатни.

Преподавател: г-жа Татяна Колова, магистър по богословие.
Повече информация за програмата, мястото на провеждане и 
записване в Неделното училище:
•	 на място в храма (от 8:00 до 18:00 ч.)
•	 или на телефона на г-жа Колова: 088 95 75 942 (след 19:00 ч.)

гоявление хората се потапят в дупки в леда и тогава могат да се 
изцелят. Нина прочете, че богоявленската вода се нарича „жива 
вода“.
— Мамо, ще отидем ли на Йордан?
— Не, Нинка, Йордан е много далеч.
— Добре, мамо, ще отидем ли в църквата за Богоявление?
— Не, Нина, ти си болна и ще лежиш в леглото —  отговори май-
ката.
— Но искам да отида в храма. Четох, че всеки, който се потопи в 
ледената богоявленска вода с вяра, получава изцеление и искам 
по-скоро да се оправя. И също прочетох, че богоявленската вода 
се нарича „жива вода“.
— Жива вода? —  повтори майката и лицето ѝ засия.
— Да, помниш ли, когато бях малка, как ми четеше приказки за 
„мъртва“ и „жива“ вода?
— Да, спомням си. Нинка, знаеш ли, ще те заведем в Николо-Сол-
бинския манастир, ще те потопим във водата, ще отидем на служ-
ба, и ти, да даде Бог, ще се подобриш.
Нина се усмихна. В тази усмивка имаше много надежда и щастие.
На празника Кръщение Господне Нина и майка ѝ отидоха в 
Николо-Солбинския манастир, на Нина ѝ харесаха храмовете, 
коледните елхи, украсени с гирлянди. Хареса ѝ как пееха сес-
трите в църквата. Нина чакаше нощта за да отиде до реката, а 
сутринта да се потопи в ледената вода и да бъде изцелена.
През нощта, в 12 часа, сестрите и свещениците направиха 
кръстен ход до реката. А на сутринта, след като Нина се при-
части, отидоха с майка си да се потопят във водите.

Две седмици по-късно Нина беше на чина си в училище. Лекарят, 
като разбра за това, беше много удивен. „Чудо“ —  каза той.
Така приключи историята. Бог изцели Нина и чрез това дете 
прослави Себе си.

Автор: Ирина Останина, 8 клас
Източник: www.solba.ru

Превод: Православно братство при храм „Св. прор. Илия“


