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Покайте се, защото се приближи  
Царството Небесно
(Мат. 4:17).

С тези дълбоки и свещени слова започнала проповедта на въ-
плътилото Се Слово към падналото човечество. Просто, на 
пръв поглед, учение! Но трябва да го разберем чрез самия 

живот: тогава ще се открие, че в тези кратки и невитиевати сло-
ва, се съдържа цялото Евангелие. Така 
и свети апостол Павел, беседвайки за 
благовестието, което проповядвал на 
почти цялата известна тогава вселена, 
казал, че е засвидетелствал и на иудеи-
те, и на елините покаяние пред Бога и 
вяра в Господа нашего Иисуса Христа 
(Деян. 20:21).
Братя! За да повярваме в нашия Господ 
Иисус Христос, е нужно покаяние, за 
да пребиваваме в тази спасителна вяра, 
е нужно покаяние, за да преуспеем в 
нея, е нужно покаяние, за да наследим 
Царството Небесно, е нужно покаяние.
Всичко това е изложено с цялата си яс-
нота в Свещеното Писание. Свещеното 
Писание ни учи, че Бог проводи Сина 
Си в света, за да бъде светът спасен 
чрез Него, и който вярва в Него, не бива 
осъден, а който не вярва, е вече осъден. 
Светлината —  Христос —  дойде на света, но човеците обикнаха 
повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. 
Защото всякой, който прави зло, мрази Светлината и не отива 
към Светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са 
лоши (Иоан. 3:17–20). За обзетите от страстта на тщеславието 
Писанието е засвидетелствало: Как можете вие да повярвате, ко-
гато един от другиго приемате слава, а славата, която е от Единаго 
Бога, не търсите! (Иоан. 5:44). Обзетите от страстта на сребро-
любието не само не повярвали в Господа, но и се надсмивали над 
Него, когато Той им преподавал най-необходимото и свято уче-
ние за помненето на вечността и за устройването на земните дела 
според предназначението на човека за вечността (Лук. 16:9,14). 
Увлечените от страстта на лютата завист не само не повярвали 
в Господа, но и скроили богоубийствен заговор и го изпълнили. 
Всички, заразени от суетни и греховни пристрастия, според не-
лъжливото свидетелство на Евангелието, се отричат от участието 
в духовния брак със Сина Божий, сами себе си правят недостой-

ни за блаженото съединение с Него (Мат. 22:5). Не можете да слу-
жите на Бога и на мамона! (Лук. 16:13). Не можете да служите ед-
новременно на двама господари —  на Бога и на греха! Покайте се, 
защото се приближи Царството Небесно! Покайте се и вярвайте 
в Евангелието (Марк. 1:15).
Но и повярвалият в Христа, решил се постоянно да доказва вя-
рата със своите постъпки и поведение, отново има нужда от 

покаяние. Как мислите, братя, какъв е 
първият плод на лъжливата вяра? И ка-
къв е първият плод на изпълнението на 
Христовите заповеди? Отговора вземам 
от свети Симеон Нови Богослов, който 
е почерпил познанието на произнесе-
ната истина от собствените си свети 
опити. Той е казал: „Старателното из-
пълнение на Христовите заповеди учи 
човека на неговата немощ“. Точно така! 
Още щом повярвалият в Христа запо-
чне да изпълнява всесветите евангел-
ски заповеди, или, което е същото, да 
върши делата на обновеното естество, 
пред него внезапно се открива негово-
то паднало естество, досега скривано 
от погледа, и влиза в упорита борба с 
Евангелието. Животът на Христовия 
подвижник се преизпълва с невиди-
ми падения. Той неволно изповядва с 

Апостола: С вътрешния си човек намирам услада в закона Бо-
жий, но в членовете си виждам друг закон, който воюва против 
закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в 
членовете ми. Нещастен аз човек! (Рим. 7:22–24). От такъв поглед 
към себе си у християнина се заражда блажената нищета на духа, 
явява се разумният духовен плач, създава се сърце съкрушено и 
смирено, което Бог няма да презре (Пс. 50:20). У човека от живо-
та според Евангелието някак естествено се явява заповяданото от 
Евангелието покаяние. И така, покаянието е необходимо не само 
за да повярваме в Христа: то е необходимо за пребиваване във 
вярата и преуспяване в Христа, то е необходимо за живата вяра 
в Христа. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно.
Остава да обясним защо в разглежданите от нас думи на нашия 
Господ завещанието за покаяние и възвестяването на близостта 
на царството небесно са така тясно свързани помежду си? Защо 
между тях не е поставен никакъв междинен подвиг, никакво 
междинно обстоятелство? Причината се състои в това, че наши-

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

ПОУЧЕНИЕ ЗА ПОКАЯНИЕТО

Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма 
светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка 
смъртна, изгря светлина“. 
Оттогава Иисус начена да проповядва и да казва: по-
кайте се, защото се приближи царството небесно. 

(Мат. 4:12–17)

А като чу Иисус, че Иоан е предаден, отиде в Гали-
лея; и като остави Назарет, дойде и се засели в 
Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и 

Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк 
Исаия, който казва: „земята Завулонова и земята Неф-
талимова, на крайморския път, отвъд Иордан, езическа 
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ят Господ Иисус Христос —  Агнецът Божий, Който взима върху 
Си греха на света (Иоан. 1:29) —  е направил всичко за нашето 
спасение. Той ни е примирил с Бога, приготвил ни е и ни е спече-
лил за Царството Небесно. На нас, човеците, в делото на нашето 
спасение е предоставен единствено трудът: трудът да приемем 
спасението, дадено ни от Бога даром и всецяло, трудът на покая-
нието. Царството Небесно и Небесният Цар са неизказано близо 
до нас —  несравнено по-близо, отколкото предполагаме. Ето, стоя 
пред вратата на човешкото сърце, възвестява този Цар, и чукам 

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СЪБОР НА СВЕТИ ПРОРОК, ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН ЙОАН
7 ЯНУАРИ

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. САВА —  АРХИЕПИСКОП СРЪБСКИ
12 ЯНУАРИ

на тях с Моето всесвето и всесилно Слово: ако някой чуе гласа 
Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и 
той с Мене (Откр. 3:20). Отварянето на вратите на сърцето за не-
бесния Цар се извършва чрез покаянието. Покайте се, защото се 
приближи Царството Небесно. Амин.

Свети Игнатий Брянчанинов,  
Творения. Из „Аскетическа проповед“

Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“,
Света Гора, Атон, 2006 г.

Понеже главната задача в живота 
на светия Господен Кръстител 
Йоан е изпълнена в деня на йор-

данското Богоявление, от дълбока 
древност светата Църква е отредила 
за неговото възпоминание следва-
щия ден подир този велик празник. 
Той е наречен негов „събор“, защо-
то на това богослужебно тържество 
всички вярващи са призовани да се 
съберат за молитвена прослава на 
този „най-голям между родените от 
жени“ (Мат. 11:11) Божи пророк и 
праведник. Паметта му се честву-
ва няколко пъти през годината, но 

най-тържествено се празнува на 7 януари.
Между евангелските личности, които са окръжавали Спасите-
ля, Неговият велик Предтеча заема изключително място, както 
по начина на своето идване на света, така и по своето неповто-
римо служение.
Бележит и единствен е неговият принос при покайната пропо-

Св. Сава е син на великия жупан 
Стефан Неман, също канонизи-
ран като светец под монашеско-

то си име св. Симеон. Още млад Сава 
приел монашески сан и заедно със своя 
баща създал Хилендарския манастир. 
Макар и монах, той участвал дейно в 
политиката на Сръбското кралство.
Делото на неговия живот обаче било 
учредяването на самостоятелната 
Сръбска архиепископия (1219 г.). Сава 

проявил завидни качества на дипломат и църковен политик, като 
получил признание от Вселенската патриаршия. Той бил в при-
ятелски отношения с цар Иван Асен ІІ и подкрепил идването на 
власт на неговия зет крал Стефан Владислав (1234 г.). Св. Сава 
осъществил две пътувания в Близкия Изток (Александрия, Йе-
русалим, Антиохия и др.), като изпълнявал и дипломатически 
поръчения на цар Иван Асен ІІ.
На връщане от Светите места Сава не отишъл в родината си, а 
приел поканата на Иван Асен ІІ да му гостува в Търново. Мона-
хът Теодосий разказва:
„…И като пристигна с кораб в Несебър (…), царят изпрати свои 

вед и кръщаване на юдеите, подготвяни за посрещането на оч-
аквания Месия —  Христос.
Неговата трагична раздяла с грешния иродовски свят в окърва-
ваната тъмница на Махеронската крепост също полага особен 
печат и ореол на мъченическото му 34-годишно земно поприще.
Между всички останали пророци той се отличава още и с това, 
че е имал предназначението да посочи с ръка Тогова, за Когото 
е пророкувал на света.
Този необикновен Божи избраник, който блести с многоброй-
ните си достойнства на границата между двата Завета, прите-
жавал такава нравствена чистота, че по-скоро би могъл да бъде 
наречен ангел, отколкото човек. Затова и християнските иконо-
писци го изобразяват с крила над препасаното с кожен ремък 
пустинническо облекло от камилска вълна.
На неговото строго въздържание подражавали най-великите 
християнски подвижници, а неговата доблестна смърт вдъхно-
вявала всички мъченици през време на гоненията срещу хрис-
тиянската вяра.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

слуги и коне, за да придвижат от морето с всякакви почести 
и с всичко необходимо светеца. Когато светецът дойде в града 
Търново, царят го посрещна [лично] и любезно го прие, и устрои 
голямо тържество по случай идването му. И в неговите топли 
палати заповяда да се настани…“
В Търново Сава провел разговори с царя и със св. Йоаким І Тър-
новски, отслужил тържествена литургия, обдарил Патриарше-
ската катедрала и други църкви с реликви, донесени от Светите 
места. Съборен от болест, той починал на 14 януари 1236 г. и бил 
тържествено погребан в „Св. Четиридесет мъченици“. Макар мо-
щите му да били измолени от крал Стефан Владислав и пренесе-
ни в Сърбия, гробът на светеца бил почитан близо два века, вкл. 
от идващи в Търново сърби.
Може и да звучи парадоксално, но култът към св. Сава възникнал 
в Търново. Св. патриарх Йоаким І дал идеята да бъде написано 
житие на светеца. Въможно е в „Св. Четиридесет мъченици“ да 
се е пазела частица от мощите на сръбския светец. Макар и още 
рядко, великата търновска църква е обект на внимание от страна 
на сръбски поклонници и днес.

Доц. д-р Пламен Павлов —  преподавател по история на  
Византия и балканските държави  

(IV–ХV в.) във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Източник: www.pravoslavieto.com
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•  О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

ЗА ТРУДОЛЮБИЕТО

•  О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

ДУШЕПОЛЕЗНИ ПОУЧЕНИЯ

При настоятеля на един от манастирите на Синайската пла-
нина на име Силуан веднъж дошъл да вземе благослове-
ние един монарх и като видял братята, заети в трудове, ка-

зал: не се грижете за тленна храна, Мария избра добрата част 
(Лук. 10:38–41). Игуменът, като чул това, наредил на един от 
монасите да отведе госта в отделна стая и да го остави там.
След няколко часа монасите започнали да обядват, а през това 
време гостът гледал през прозореца няма ли скоро да го пови-
кат. Монасите излезли от трапезарията, а за него никой не се 
погрижил. Накрая, подтикван от глада, той отишъл при насто-
ятеля и попитал дали са яли днес монасите. „Ядоха“, отговорил 
настоятелят. „Защо не ми казахте?“ —  възразил пришелецът. 
„Ти си човек духовен и нямаш нужда от храна —  казал настоя-

Бог обича смелите и смирените.
… • … 

Вижда ли ти се нещо тягостно и безизходно? Униваш ли? От-
чайваш ли се? Или обстоятелствата ти се виждат непреодолими? 
Знай, че при всички тези случаи насреща е дяволът и поради тази 
причина веднага започвай да повтаряш многократно молитвата 
„Господи Иисусе Христе, помилвай ме!“.

… • … 

Дръж се на дистанция и никого не допускай толкова близко до 
себе си, че като му откажеш и не му дадеш нещо, да може да ти се 
разсърди.

… • … 

Мъж е, който претърпи и нищо не отвърне на обидата, особено 

телят, —  а ние сме облечени в плът и трябва да ядем, затова 
се и трудим. Ти си избрал добрата част: чети книги и се храни 
с духовни поучения“.
Гостът се засрамил от своите разсъждения и като се поклонил 
до земята, молил настоятеля за прошка… „Любезни в Христа 
брате —  казал игуменът като го повдигал, —  от която и стра-
на да погледнеш, от труда винаги има полза —  и Мария заслу-
жи похвала от Спасителя заради своята сестра Марта“.
Бездействието, празността често стават причина за пороци, 
защото, когато човек няма с какво да се занимава, дава воля на 
своите страсти, които го въвличат в гибел.

Протоиерей Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие“

ако тя иде от по-възрастен и от жена.

… • … 

Срещу злото трябва да се излиза с добро. Но не с половинча-
ти средства и половинчато добро, не с нещо малко по-добро от 
злото, а с пълно, безрезервно добро. Само тогава има шансове да 
победиш злото с добро.

… • … 

Уловиш ли се в непристойни и греховни мисли, веднага ги от-
страни с молитва и не допускай да се стига до чувства, думи и 
дела. Ти не можеш да спреш ветровете, които духат, но се скрий 
на завет.

… • … 

Щастлив ще си, ако всяко сполетяло те нещастие считаш за 

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

ВЯРВАЙ И ТВЪРДО ПОМНИ

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

ЗА СТРАСТИТЕ

Вярвай и твърдо помни, че си двойствен човек: единият е 
плътски, болен от страсти, ветх, дяволски, търсещ плът-
ското и поставящ живота в плътското; трябва да го умърт-

вяваш и в нищо да не го задоволяваш, да не отстъпваш пред 
греховните му, настойчиви, болезнени вопли; а другият е ду-
ховен, нов, здрав, Христов, търсещ във всичко Христа, живе-
ещ чрез Христа (вместо чрез светските похоти) и намиращ в 
Христа покой и живот; нежелаещ да има на света нищо друго, 
освен Христа; считащ земните блага за смет, за да придобие 

Помрачението на ума произлиза от страстите: от многосло-
вието, от суетливостта, от безмерни грижи, от скърби, от 
мечтания, от неумереност в храната, от много сън; често и 

от бесове се случва, тоест от смущенията им, когато се прибли-
жават до нас. Когато влязат тези страсти в нас, нашето духов-
но око се затваря, т. е. притъпява се зрението на ума; и той вече 
не вижда нищо духовно и няма разсъждение, както някой със 
здрави телесни очи не вижда в нощната тъмнина, понякога се 

Христа (ср. Фил. 3:8). Както е необходимо по всякакъв начин 
да презираш исканията на първия човек, защото изпълнение-
то им е убийствено за душата, така трябва по всякакъв начин 
да изпълняваш исканията на втория, защото водят до истин-
ски и вечен живот. Нека всеки християнин осъзнае това и се 
заеме с труда да изпълнява на дело осъзнатото.

Автор: Св. Праведни Иоан Кронщадт-
ски, „Моят живот в Христа“

Източник: www.sveta-gora-zograph.com

препъва, а понякога и пада в яма; така и човек, който е с помът-
нен ум, пада в ямата на различните страсти: унива, отдава се на 
мечтания, предава се на много сън и напълно забравя, че върви 
по пътя на вечната погибел.

Автор: Преп. Паисий (Величковски)
Превод: Православно братство при храм „Св. прор. Илия“

Източник: www.athos-ukraine.com
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7 ЯНУАРИ  
† Неделя след Богоявление. Св. Йоан Кръстител 
(Ивановден) Гл. 6, утр. ев. 9, ап. Деян. 19:1–8 
(с. 455), лит. ев. Йоан. 1:29–34 (Тип. с. 178)

8 ЯНУАРИ  
Св. Григорий, еп. Български.  
Преп. Георги Хозевит. 
Св. Емилиан изповедник. Преп. Домника.  
Мчци Василиса и Марионила,  
7 отроци и 20 войници

9 ЯНУАРИ  
Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски. 
 Преп. Евстратий. Св. пророк Самей

10 ЯНУАРИ  
Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан, 
 еп. Мелитински. Св. Маркиан.  
Св. Теофан Затворник. Блажена Теозви

11 ЯНУАРИ  
❈ Преп. Теодосий Велики.  
Преп. Теодосий Антиохийски

12 ЯНУАРИ  
Св. мчца Татяна. Св. Сава Сръбски. 
 Св. мчк Мертий. Мчк Петър Авесаломит

13 ЯНУАРИ  
Св. мчци Ермил и Стратоник. 
 Св. преп. Максим Кавсокаливит.  
Преп. Иринарх Ростовски

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.)

Веднъж при египетски пустинножител дошъл римски леги-
онер.
— Има ли ад? Има ли рай? Ако има рай и ад, къде са врати-

те им? Къде аз мога да вляза?
Този човек бил обикновен воин. А воините винаги са просто-
вати и безхитростни. Той знаел само две неща: живота и смър-
тта. Нямал никаква философия, а просто искал да узнае, къде 
са вратите, за да избегне ада и да попадне в рая.

— Кой си ти?- попитал монахът.
— Аз съм римски легионер —  отговорил войникът. —  Това е 
много почетно нещо —  да бъдеш легионер в римската армия. 
Това означава да бъдеш съвършен воин. Самият император ни 
отдава почит.
Монахът се разсмял и отговорил:
— Ти ли си воин? Ти изглеждаш, като някакъв беден дрипльо!
Тези думи обидили много легионера. Той забравил, защо е до-
шъл. Веднага извадил меча и се наканил да убие монаха, но 
този се засмял и казал.
— Това и е вратата на Ада. С меча, в гнева, със своята гордост —  
ти я отваряш.
Това воинът могъл да разбере. Осъзнавайки се веднага, той 
прибрал меча в ножницата… а монахът казал:
— А тук се отваря вратата на Рая.

Източник: www.facebook.com/Biblioteka.Pritvor

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ВРАТИТЕ НА РАЯ И АДА

воля Божия, насочена към твое и за близките ти добро. И в ада да 
те пратят, и там се дръж за Бога. Три са степените на спасението: 
1. Да не грешиш. 2. Сгрешил си —  разкайвай се. 3. Зле се каеш —  то-
гава търпи идещите скърби.

… • … 

И Иуда се разкаял, но не се покаял. Затова от нас се иска воля и 
решителност за борба.

Автор: Св. Серафим (Соболев),

Архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец


