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Не съдете, за да не бъдете съдени,
казва Христос в Евангелието (Мат. 7:1).

Благослови, отче!
След като бил кръстен от Иоан и отишъл в Назарет, Иисус 
Христос седял там докато Ирод обезглавил Иоан, и след 

като го посекли, Христос излязъл из Галилея и като повикал 
със себе си апостолите Петър, Анд-
рей, Иаков, Иоан и другите, ходел из 
цялата галилейска земя да поучава, 
да проповядва Евангелието и да из-
обличава всяка човешка неправда и 
всяка гордост, както ще чуете сега от 
Евангелието.

ТЪЛКУВАНИЕ
Благочестиви християни! Няма 
по-гнусен и омразен грях пред Бога 
от гордостта и осъждането, както 
ясно ни доказва днешното еванге-
лие. Защото, като ходел из Галилея 
и видял омразната гордост на някои 
хора, които се мислели за чисти и 
праведни, Иисус Христос, за да изце-
ли горделивата им мисъл, казал пред 
тях днешната притча, която ни дава 
пример да се подготвим за наближа-
ващия пост и да размислим от кои 
грехове сме повредени, та да ги от-
сечем от нас, за да не може дяволът 
да ни навреди през поста; защото дяволът винаги се мъчи да 
вкара човека в различни грехове. И гледа към който грях има 
склонност човек, натам и да го тегли. Ако човек е раздразни-
телен, гледа да го вкара в кавга, завист и убийство, ако е не-
милостив, гледа да го вкара в скъперничество, сребролюбие и 
така нататък. А щом види някого да постъпва в съответствие с 
Божиите заповеди и да живее добродетелно, тогава се мъчи да 
го направи горделив и хулител, което е най-омразно пред Бога. 
Защото един човек колкото и да е грешен, като се смири пред 
Бога и се покае от все сърце, получава опрощение, а когато се 
гордее и хули другите хора, дори и да е изпълнил целия закон, 
трудовете му пак отиват нахалост.
Затова и Христос с днешната притча поучава праведните да не 

се мислят за толкова чисти, че да хулят другите, да не се надя-
ват толкова на своите добродетели, колкото на Бога, и когато 
се молят на Бога, да не се молят с гордост и самохвалство, а 
със сълзи и смирение. Защото гордостта изпъди най-светлия 
ангел от небето, изгони Адам от рая потопи Фараона в морето, 
погуби Голиат, разруши много градове, села и царства с една 

дума, гордостта сваля човека до ада, 
а смирението го въздига до небето, за 
което и Соломон казва (Притч. 3:34): 
Господ се противи на горделиви, а на 
смирени дава благодат, както ясно 
виждате днес от евангелската притча, 
която в лицето на фарисея ни пред-
ставя горделивите праведници, кои-
то се мислят за нещо, а в лицето на 
митаря —  смирените грешници, кои-
то се каят за греховете си.
Оттук ясно виждаме как горделиви-
те човеци, които се хвалят като фа-
рисея и укоряват другите, изгубват 
и добродетелите си, и душите си, а 
смирените, които се каят истински и 
плачат като митаря за греховете си, и 
греховете си очистват, и опрощение 
получават. О, колко сме глупави ние, 
хората! Защото, щом сторим нещо 
добро, не мислим, че то е от Божия-
та помощ, а казваме, че е от нашата 

сила, за да се хвалим и да укоряваме другите като днешния без-
умен фарисей, който, като укорил митаря и другите хора като 
грабители и зли, се похвалил, че пости по два дни седмично 
и раздава десятък (от  приходите си) на сиромасите. Защото 
някои евреи и най-вече фарисеи имали обичай да постят все-
ки понеделник и четвъртък, за да се опазят от блудство, което 
се ражда от преяждане и пиянство; освен това давали милос-
тиня на сиромасите, раздавали от своите плодове, опрощава-
ли дългове, освобождавали роби и давали назаем без лихва. 
Ето най-изряден пример за нас и християнска наука, която ни 
учи да се въздържаме и всеки да раздава колкото е възмож-
но на бедните сиромаси, за да получи Небесното царство. За-
щото Сам Христос казва: Ако вашата праведност не надмине 

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

ЗА ГОРДОСТТА

стоеше надалеч, не смееше дори да повдигне очи към 
небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди 
милостив към мене грешника! Казвам ви, че тоя отиде 
у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже все-
ки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който 
се смирява, ще бъде въздигнат. 

(Лук. 18:10–14)

Рече Господ тази притча: двама човека влязоха в 
храма да се помолят: единият фарисеин, а други-
ят митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в 

себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като дру-
гите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, 
или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам 
десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като 
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праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в 
царството небесно (Мат. 5:20) Но кога нашата праведност ще 
надмине фарисейската? Мисля, че само тогава, когато се сми-
рим и когато започнем да казваме като митаря: „Боже, бъди ми-
лостив и към нас, грешните“, когато започнем да гледаме само 
нашите грехове, без да осъждаме другите човеци. Защото Бог е 
милостив, прощава на смирените и ги прославя, а горделивите 
поваля и посрамва.
Затова всички сме длъжни да се пазим от гордостта и осъжда-
нето, да не любопитстваме за хорските грехове и дори и с очи-
те си да видим някого, че греши, пак не трябва да го осъждаме. 
Защото нямаме нито полза, нито вреда от неговия грях. Който 
е съгрешил, той ще дава отговор пред Бога. Бог ще ни пита не 
за чуждите грехове, а за нашите. И щом е така, то не бива да 
съдим хората, а трябва да гледаме дали в някое отношение не 
сме по-грешни от тях. Който днес е съгрешил, утре може да се 
покае и очисти, а който днес е праведен, утре може да падне и 
да съгреши. Затова всеки трябва да плаче за греховете си и да 
не осъжда другите.
Когато ние сме добри, хорските грехове не ни вредят с нищо. 
Праведният Лот живял в град Содом сред толкова много без-
законни грешници и всекидневно гледал с очите си как те вър-
шели толкова гнусни грехове, но при все това не съгрешил, 
нито пък укорил някого, за което Бог го избавил от страшния 
огън, а беззаконните содомци изгорил, защото Бог е справед-
лив и заплаща всекиму според делата му, както Сам Христос е 

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

ПРЕНАСЯНЕ МОЩИТЕ НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ
29 ЯНУАРИ

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

БОГ ЗНАЕ КОГО ДА ИЗПРАТИ ЗА СРЕЩАТА
28 ЯНУАРИ

казал: С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери (Мат. 
7:2; Марк. 4:24; Лук. 6:38). Затова трябва да отхвърлим гор-
достта и осъждането и да обикнем смирението, с което ми-
тарят се оправда пред Бога. Защото смирението е най-голямо 
пред Бога, то спасява човека и го прославя, просвещава ума, 
изцерява греховете и издига душата на небето, а гордостта и 
превъзнасянето свалят душата до ада.
Но защо човек да се превъзнася толкова до небето и да се ми-
сли за горен и за нещо, и да осъжда другите хора? Какво е чо-
векът? Не е ли като трева, която скоро изсъхва, не е ли като 
цвят, който скоро прецъфтява, не е ли като дим, като сън, като 
роса, която скоро се изпарява, не е ли като бърз поток, който 
тече и не се връща? Не е ли пръст, смрад, гной? Наистина е та-
къв. И щом като човек е такъв, то нека горделивите и лукавите 
да помислят какво сърце имат —  пълно с лошотии и с грехове, 
и колко са далеч от християнството и са потънали в бездната 
на греховете, и като осъзнаят своята гибел, да не се гордеят и 
да не осъждат, а да се каят и да казват като днешния митар: 
„Боже, бъди милостив и към нас, грешните“, и тогава лесно ще 
могат да получат прошка като митаря. Защото Бог е милос-
тив и справедлив, затова смирява горделивите, а смирените 
прославя и на земята, и на небето, за слава Божия и за чест 
на християнството сега и винаги, и във вечните векове, амин.

Свети Софроний, Епископ Врачански,  
„Поучително Евангелие“

Славянобългарски манастир  
„Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2007 г.

Св. Игнатий Богоносец, епис-
коп АнтиохийскиЗаместникът 
на първия антиохийски епис-

коп Еводий, знаменитият антио-
хийски свещеномъченик св. Игна-
тий Богоносец приел мъченическа 
съмрт през времето на император 
Траян (98–117 г.). Той бил разкъ-
сан от зверовете в Римския цирк 
Максимус. Като пшеница той бил 
смлян чрез зъбите на зверовете и 
се превърнал в бял хляб за Бога, 

Веднъж, като намислил да оти-
де в Ефес, преподобни Ефрем 
се молил Бог да го удостои да 

види светия град и в него да срещне 
човек с когото да поговори за нещо 
полезно от Свещеното Писание. Но 
едва влязъл през градските врати, 
видял жена, която с поведението си 
не давала основание за добри пред-
положения.
Светият мъж се спрял и със скръб 
помислил: „Господи, Ти отхвър-
ли молитвите на Твоя раб, нима 

както предварително сам говори за себе си. Верни християни 
събрали с благоговение оглозганите му кости и ги върнали в 
неговия град, където „за пръв път учениците бидоха наречени 
християни“ (Деян. ап. 11:26). Това станало през 107 година.
Преди арабските мюсюлмани да заемат Антиохия в 637 г. све-
тите му мощи били отново върнати в Рим, където почиват в 
църквата „Св. Климент“. Тези две пренасяния на св. Игнати-
евите мощи светата Църква възпоменава на днешния ден.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

тази жена може да говори с мен за спасението?“. Жената от 
своя страна също се спряла и с удивление загледала стареца. 
Накрая преподобният я попитал: „Кажи защо стоиш и ме гле-
даш?“. „Аз те гледам, отговорила жената, защото съм взета 
от мъжа, а ти би трябвало да гледаш не мене, но земята, от 
която си взет“.
Божият угодник се учудил на отговора и прославил Бога, Кой-
то удостоил жената с толкова висок ум. Той разбрал, че Господ 
не е отхвърлил неговата молба и като пристигнал в града, ос-
танал в него дълго време.

Протоиерей: Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие“
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•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

МИЛОСТИНЯ ОТ ПОДАЯНИЕ
30 ЯНУАРИ

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

ДУШЕПОЛЕЗНИ ПОУЧЕНИЯ

Макар да бил известен със своята 
голяма ученост, поради своето 
смирение авва Арсений (Вели-

ки) смятал себе си недостоен да учи 
другите, и обичал да иска съвет и да 
получава наставления, отколкото сам 
да съветва и поучава. Веднъж един от 
братята на манастира чул, че Арсений 

иска съвет от един старец, твърде малко образован. Инокът се 
почудил и казал на Арсений:
— Как ти, който си изучил гръцките и римски науки, искаш на-
ставления от прост и необразован старец?
— Наистина, аз зная гръцките и римски науки —  отговорил Ар-
сений, —  но не зная още азбуката на онова, що знае той прост и 
неучен човек. Защото —  обяснил той после —  смирението е нача-
ло на всички добродетели, както азбуката е начало на книжното 

Не си прави илюзии и не се наслаждавай на миражи. Много 
от тия, които ти се струва, че са благоустроени, ако се взреш 
по-внимателно в живота им, ще откриеш, че са се вплели в 
такива мрежи, че никога няма да могат да се измъкнат от тях 
и ще погинат както още тук на земята, така и във вечността. 
Примерно, задай си въпроса: „Защо мнозина, изглеждащи бла-
годенстващи, пушат, пият и служат на поробващи ги поро-
ци?“ Разсъди и тогава няма да им завиждаш или да ги обла-
жаваш.

… • …Абсолютно пред всички бъди смирен. Бидейки ниско към зе-
мята, няма къде да те бутнат, за да си строшиш главата. Като 
не вириш нос, няма да те засегне и смъртоносен куршум. Зем-
ният живот е полесражение.

… • …По-добре не говори за нещата, които възбуждат страстите.
… • …Човешката душа е непревземаема крепост. Ключовете за нея 

Бог е поверил на самите нас. Ние сме тези, които с послуша-
нието си към бесовете предаваме тези ключове в ръцете на 
злите да ни погубят.

… • …Които съдиш и обвиняваш, взимаш върху себе си вината им.
… • …

учение.
Постоянно устремявайки мислите си към Бога и стараейки се да 
преуспява в духовния живот, Арсений винаги имал в паметта си 
смъртния час. Той строго изпитвал себе си всекидневно, не е ли 
съгрешил с дело, слово или мисъл, и често в молитвите си казвал: 
„Боже, не ме оставяй! Аз не съм направил пред Тебе нищо добро, но 
по Твоята милост дай ми да сложа начало!“
Не считайки себе си достоен да учи другите, авва Арсений —  до-
колкото било възможно —  се стараел да отклони от себе си по-
сетителите. Обаче те извали при него, защото неговата мъдрост 
и свят живот станали далече известни. На едного, който искал 
от него наставление, той казал: „Ако ние истински започнем да 
търсим Бога, Той Сам ще дойде при нас и ние ще Го видим. И ако с 
чистия си живот Го задържим, Той ще остане с нас“.

Из: Патерика

Най-печелившата инвестиция, най-изгодният влог е добро-
детелта и милостинята.

… • …
Бог към нищо не благоволи така, както към премахването на 
прилепналата към душата гордост. Както и да се променят от-
ношенията и обстоятелствата спрямо тебе, душата ти трябва 
да си остава в еднакво непроменено просто и добродетелно 
разположение и състояние.

… • …
По-добре е да седнеш на празна маса, отколкото на маса с 
вредни и отровни ястия.

… • …
С все сила се стреми към добродетелта, но повече се надявай 
на Господа, отколкото на добрите си дела.

… • …
Това, за което страдаш, добива цена само ако не го опошля-
ваш с безсилните си думи и самоизтъкване.

Автор: Св. Серафим (Соболев),
Архиепископ Богучарски Софийски Чуедотворец

Преподобни Зинон, ученик на св. Василий Велики, прека-
рал 40 години в богоугодно постничество, като отначало 
от никого и нищо не искал да приема. Затова щедрите да-

рители, като отнасяли обратно своите подаяния, си тръгвали 
от него с душевна печал, огорчени от нежеланието на светия 
мъж да приеме донесеното. Понякога при него идвали и бедни 
с желание да получат нещо от него като от велик старец. Но 
тъй като Зинон нямал какво да им даде, те също си отивали 

опечалени. „Какво да предприема, какво да направя?“ —  питал 
се накрая старецът. „Наскърбяват се и тия, които отнасят 
обратно даровете си, опечаляват се и другите, които искат 
да получат нещо от мен. Ето как ще постъпвам: ако някой ми 
донесе нещо, ще го взема, а ако друг ми поиска, ще му дам взе-
тото“. По този начин св. Зинон и сам бил спокоен и другите 
успокоявал.

Протоиерей Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие“

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

СМИРЕНИЕТО НА АВВА АРСЕНИЙ



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

28 ЯНУАРИ  
Неделя на Митаря и Фарисея.  
Преп. Ефрем Сириец. Св. Исаак Сириец

29 ЯНУАРИ  
Пренасяне мощите на св. Игнатий Бого-
носец. Св. мчк Димитрий Сливенски

30 ЯНУАРИ  
Св. Три светители велики архиереи:  
Василий Велики, Григорий Богослов  
и Йоан Златоуст.  
Св. свщмчк Иполит, папа Римски.  
Св. благоверен цар Петър Български.  
Преп. Сергий Къпински

31 ЯНУАРИ  
Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан. 
Св. мчци Серапион и Папий. (Блажи се)

1 ФЕВРУАРИ  
Св. мчк Трифон (Предпразненство  
на Сретение Господне) (Трифоновден)

2 ФЕВРУАРИ  
Сретение Господне. (Блажи се)

3 ФЕВРУАРИ  
Св. Симеон Богоприимец  
и Анна пророчица. Св. пророк Азарий

Доброто дете не върши 
нищо, без да попита 
родителите си, защото 

е малко и може да сгреши. 
То моли да му разрешат да 
играе с другарчето си, да му 
купят дрешка, която много 
му е харесала, или да го ле-
куват, когато го заболи гла-
вичката.
Всички хора обаче имаме 
на небето един общ Баща, 
Когото наричаме Бог. Има-
ме и небесна Майка —  Све-
та Богородица, и други 
близки, които са светиите. 

Те са много по-силни и добри от нашите родители и ни пома-
гат, когато се обърнем към тях за помощ.
Доброто дете знае как да се моли. То застава мирно пред ико-
ната със скръстени ръце и шепти молитвичка. Моли се да бъде 
здраво, да не му се случват лоши работи през деня, да не ядос-
ва родителите си.
А знаете ли коя молитвичка е най-хубавата? Умното дете знае. 
Най-хубава е молитвичката, когато то се моли да бъде добро, 
никога да не лъже, да не присвоява играчките на другарчето 
си, да не се сърди, да не обижда никого, учтиво да поздравява, 
когато срещне познати…
То може да направи грешки, защото понякога му е по-лесно да 
върши каквото му дойде наум, но не бива да бъде така. Затова 
се моли Бог, Който е много силен и добър, да му помага, а Не-
бесната Майка да го пази от такива постъпки.
Дете, което знае така да се моли, е много красиво. Очичките му 
са светли, а усмивката му грее като слънцето. Всеки иска да го 
помилва, а това е толкова приятно.
Добре е да се научи в дома или в детската градина на някоя 
молитвичка, която да запомни наизуст, защото още не може да 
чете. Ако никой не се погрижи да го научи, то може да се моли 
със свои думички. Например: Боже, нека мама да оздравее, за 
да бъдем весели.
А ето и една молитвичка:

Боже мили,
дай ми здраве, сили.
Искам аз да съм дете добричко,
за да ми е лесно всичко.

Автор: монахиня Валентина Друмева
Източник: Из,, Православно букварче“

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

МОЛИТВИЧКА
ПРИКАЗКА

РЕШЕНИЕ
на Св. Синод с призив за усърдна молитва против приемането  

на Истанбулската конвенция от 23 януари 2018 г., Българска Патриаршия

Като помним думите на Господа „…без Мене не можете да вършите нищо“ (Йоан.15:5) в тези дни на 
тежки духовни изпитания на вярата и съвестта на Православния български народ, Св. Синод на 
БПЦ —  БП призовава Православния български народ с усърдна молитва да изпроси Божията помощ 

да не бъде приета Истанбулската конвенция, която, според нас, би довела до „духовна смърт“ на народа 
и единодушно 

Р Е Ш И:
Извънредно, всекидневно във всички храмове и манастири в диоцеза на Българската православна църк-
ва —  Българска Патриаршия да се отслужва молебният канон към Св. Богородица.

Източник: www.bg-patriarshia.bg


