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Ето истински израилтянин, у кого-
то няма лукавство. (Йоан 1:47)

Благочестиви православни християни,
Иисус Христос нарекъл Натанаил „истински израилтянин“, 
защото последният имал правилен възглед за идващия Ме-

сия и вярвал в Бога според образеца, даден на евреите от Мойсей 
и пророците. Господ засвидетелствал за него още, че няма лукав-
ство, за да подчертае, че правилната и истинна вяра задължител-
но се съчетава с дела на благочестие. Вярата без дела е мъртва 
(Иак. 2:17), делата без вяра са грях.
Новият Израил —  това е християнският народ, новият Натана-
ил —  православните християни. Може ли Христос да каже и за 
нас, че сме истински във вяра и благочестие?
Свети апостол Павел ни повелява: „Изследвайте сами себе си, 
дали сте във вярата; сами себе си опитвайте“ (2 Кор. 13:5). И 
днешната Първа Неделя на Великия пост —  Неделя Православ-
на —  е най-подходящото време да изследваме себе си дали сме във 
вярата —  Евангелската вяра, която Христос предаде на апостоли-
те, а те пък —  на светите отци, през всички векове и до ден днешен.
Да, на днешния неделен ден се чества тържеството на Светото 
Православие, но имаме ли повод да тържествуваме и ние? Защо-
то не онзи е православен, който е такъв по външност; нито онова 
е Кръщение, що е външно —  върху плътта, а онзи е православен, 
който вътрешно е такъв, и онова е Кръщение, и всяко друго Тайн-
ство, що е в сърцето, по дух, а не по буква (перифраза на Римл. 
2:28–29).
Православни ли са, например, ония наши сънародници, които 
ходят при врачки и екстрасенси, в храмове, посветени на тях, или 
се увличат по астрология, зодии и хороскопи? Православни ли са 
вярващите в прераждане или карма?
Колко православни са българите, за които православието е само 
един придатък към националната ни принадлежност и култура? 
Светител Юстин (Попович) пише: „На първо място е вярата, 
на второ —  националността. Най-напред ние сме православни, 
а това, че сме сърби, гърци, българи и т. н. —  е на второ място. 
Но никога обратното. Ако второто стане първо, а първото —  
второ, това води до гибел.“
Православни ли са ония, които твърдят, че и другите еретически 
вери са истинни и спасителни? Свети Атанасий Велики направо 
казва, че ересите са от сатаната. А всяка вяра, която не е Пра-

вославна, е еретическа, следователно —  дяволска. Всяка ерес е из-
мислена от своя баща —  дявола (Йоан 8:44)… Като се срамува 
да назове неговото ненавистно име, тя лицемерно взима върху 
себе си прекрасното и по-високо от всичко Спасителево име, 
събира изречения от Библията… Скрива обаче истинския им 
смисъл и накрая, като утаи с хитрина изобретената от са-
мата нея измислица, сама става човекоубиец за въведените в 
заблуда…
Колко православни са ония, които грубо смесват вяра със суеве-
рия, вярват в сънища или в късмет, делят дните на щастливи и 
нещастни, носят талисмани, участват в кукерски веселби и шест-
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ПРАВОСЛАВНИ НЕ НА ДУМИ, А НА ДЕЛО

Иисус отговори и му рече: преди Филип да те повика, 
когато ти беше под смоковницата, видях те. Натанаил 
Му отговори: Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Изра-
илев. Иисус му отговори и рече: ти вярваш, понеже ти 
казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от 
това ще видиш. И казва му: истина, истина ви говоря: 
отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии 
да възлизат и слизат над Сина Човечески. 

(Ин 1:43–51)

В онова време Иисус поиска да отиде в Галилея, и 
намира Филипа и му казва: върви след Мене. А Фи-
лип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. 

Филип намира Натанаила и му казва: намерихме Иису-
са, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в 
Закона, и говориха пророците. А Натанаил му рече: от 
Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му каз-
ва: дойди и виж. Иисус видя Натанаила да отива към 
Него и казва: ето истински израилтянин, у когото няма 
лукавство. Натанаил Му казва: отде ме познаваш? 
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вия? На такива апостол Павел казва: „От скверни и бабешки бас-
ни отбягвай, а се упражнявай в благочестие“ (1 Тим. 4:7).
Колко православни са и ония, които ходят по църкви и манасти-
ри главно заради курбана или за да се „заредят с енергия“ и „раз-
товарят психически“, заради въздуха и природата…
Kакво като се разтоварят психически, а душата им остане с теж-
кия товар от неразкаяни грехове и страсти?
Да, на днешния ден всеки от нас трябва да си зададе въпроса, кол-
ко православен е, изменил ли е с нещо на Светото Православие и 
ако е изменил, да се изправи и покае. Тогава той ще има и повод 
да тържествува! Защото вярата е главата на вътрешния ни човек. 
Както човек с отрязана глава вече не е човек, а вонящ труп, така 
и вътрешният ни човек без вяра —  без Православна вяра, е мър-
тъв. Затова Спасителят наставлява: „Бъдете мъдри като змии…“ 
(Мат. 10:16). Змията, когато я замерят с камъни, пази най-много 
главата си, а цялото си останало тяло излага на опасност. Така и 
ние трябва най-много да пазим вярата си, която е главата на въ-
трешния, духовния ни човек, и да сме готови да пожертваме за 
нея всичко останало.
Сега ние живеем в усилни времена на отстъпление и е много 
трудно човек да опази вярата си чиста и съвестта си —  неопетне-
на. Сега живеем в последните времена, за които светите отци са 
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ЖИТИЕ НА СВЕТИ ПОРФИРИЙ, ЕПИСКОП ГАЗКИ
26 ФЕВРУАРИ

предрекли, че едното опазване на Православната вяра ще бъде 
подвиг. Преподобният Анатолий (Оптински) писал на едно свое 
духовно чедо така: „Ако доживееш до тези времена, сине мой, 
радвай се, защото тогава на вярващите, непожънали други 
добродетели, ще бъдат приготвени венци за едното стоене 
във вярата, по думите на Господа: „Всеки, който Мене признае 
пред човеците, и Син Човечески ще признае него пред Божиите 
Ангели“ (Лука 12:8).
Братя и сестри,
Тази е победата, която победи света —  нашата вяра! (1Иоан 5:4). 
Да не забравяме, че десетки хиляди наши деди са претърпели мъ-
ченическа смърт за тази вяра и благодарение на техния подвиг 
ние сега сме българи и носим хубави християнски имена. Спом-
нете си думите на Балканджи Йово, когато турците искат да им 
предаде сестра си за потурчване: „Море, войводо, глава си давам, 
Яна не давам на турска вяра!“ Тогава Балканджи Йово е олице-
творявал целия български народ и ние днес трябва да следваме 
неговия пример.
Да пазим Православната си вяра като зениците на очите си! 
Без нея няма спасение. Господи, спаси ни, утвърди ни във вя-
рата!
Амин.

Св. Порфирий, родом от Солун, живял в ІV век. Стремейки 
се към подвижнически живот, той оставил богатия бащин 
дом и заминал за Египет, където приел монашество. Тогава 

той бил на 20 години. След като прекарал пет години в Скитската 
пустиня, той посетил Йерусалим, с благоговейна любов се покло-
нил на светите места и се поселил след това в Йорданската страна, 
където живеел в пост, труд и непрестанни молитви. След няколко 
години Порфирий тежко заболял и помолил един познат човек да 
го заведе в Йерусалим. Там той всеки ден посещавал храма „Въз-
кресение Господне“ и се покланял на светия Кръст, като понякога 
допълзявал до светите места, понеже не могъл да ходи от болки в 
стомаха. Един млад монах, като видял неговия труд и страдания, 
започнал да му прислужва. По негово поръчение монахът оти-
шъл в Солун и донесъл оттам неговата част от наследството, ос-
тавено на Порфирий от баща му. Порфирий раздал всичко на си-
ромасите и на бедните манастири, като не оставил нищо за себе 
си. Той чувствал себе си обогатен чрез Божията милост, понеже 
бил чудесно изцерен от своята болест чрез явяването на Христа, 
Когото той видял, като че ли слиза от кръста към него, при което 
чул думите: „Пази това дърво!“
Скоро след това Порфирий бил ръкоположен за свещеник и му 

било поверено да пази скъпоценното дърво —  Кръста Господен. 
Тук той прекарвал в постоянна молитва, радвайки се на своето 
служение. Но след няколко години Бог му посочил друго дело.
В палестинския град Газа умрял епископът и газските християни 
дошли при митрополита на Кесария Палестинска да го молят да 
избере за тях епископ. Митрополитът пламенно молил Господа за 
помощ и нему било внушено чрез откровение отгоре, че Порфи-
рий ще бъде достоен епископ. Той поръчал на скромния йеруса-
лимски презвитер и пазител на животворящия Кръст да замине 
за Кесария. Едва в Кесария той узнал за своето назначение.
Служението било трудно. От времето на Юлиан Отстъпник, го-
нител на християните, идолопоклонството се било засилило в 
Газа и християните търпели притеснения от езичниците. В града 
имало само една християнска църква и тя била малка и бедна, а 
идолски капища имало много. Между тях се отличавал с красота 
и великолепие храмът на езическия бог Марнас.
Порфирий ръководел вярно и предано малкото си паство, като 
извършвал с пълно усърдие своето служение. Свети Порфирий 
управлявал Газската църква 25 години. Той умрял в 401 година.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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ПАГУБНО Е ДА СЕ ВЯРВА НА СЪНИЩА

В един манастир имало монах, украсен с всички добродетели, 
поради което бил уважаван от всичките си братя. Но за не-
щастие той винаги вярвал на съновиденията.

Духът изкусител винаги се радва особено много, когато разбере 
човешките слабости, чрез които с лекота може да го победи. Така 
и в случая —  духът изкусител се въоръжил с цялата си адска сила 
срещу инока.
Всяка нощ още щом задремел след обичайните молитви, врагът 
на човешкия род започвал да показва на инока различни съни-
ща —  отначало безвредни, за да може с тях да измами още по-си-

гурно нещастника. По какъвто и начин да ги тълкувал старецът, 
всеки сън се оправдавал чрез потвърждение наяве. Накрая, като 
видял, че заблуденият старец вярва на всичко, в една злополуч-
на нощ духът изобразил пред него бъдещия живот. Представил 
Апостолите, Мъчениците, Преподобните и всички християни в 
ужасна тъма, измъчвани от отчаяние, а на другата страна заедно 
с Пророците и древните Патриарси ликувал еврейският народ, 
като Бог Отец сочел с пръст към тях и казвал „Ето моите чеда“.
Старецът се пробудил от ужас и без никакви разсъждения оти-
шъл в Палестина, в иудейските селища. Там приел обрязване и 
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• О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

ДУШЕПОЛЕЗНИ ПОУЧЕНИЯ
Когато враждуваш срещу някого, оскърбяваш Бога, а радваш 
дявола-враждотворец.

… • …
В света не съществуват дреболии. Всичко в света има своя 
цена и последствия.

… • …
Неизпълняване съвета на мъдрите води до нещастие.

… • …
За истинското покаяние не са нужни дни и години, а често, 
като при разбойника на кръста, само един миг.

… • …

Голямото добро и зло започват винаги от малкото и незабе-
лежимото.

… • …
Не забравяй, че разбойникът тридесет години разбойничел и 
като се покаял, влязъл в Рая, а Иуда цял живот бил при Госпо-
да, но накрая Го предал.

… • …
Хвалят ли те, не говори нищо, отпусни глава и очи и мълчи 

или пък посочи причината —  Божието дарование.
… • …

Доброто правѝ само за Бога и никак не обръщай внимание 
на хорската неблагодарност. Очаквай награда само от Господа. 
Ако очакваш някакви благодарности тук —  на земята, напраз-
но се трудиш и напразно търпиш лишения. Човекът по приро-
да е неблагодарен.

… • …

Вниманието ни трябва да е насочено към нашия вътрешен 
живот, така че да не забелязваме това, което става около нас. 
Тогава няма да осъждаме. От неправдите тук много да не се 
огорчаваме и към тях да се отнасяме равнодушно. Правдата 
не живее на нашата земя. Ние очакваме ново небе и нова земя, 
където обитава правдата. Не се огорчавай, ако хората не те це-
нят и са несправедливи. Ти работиш заради Бога, а не заради 
хората. На другите оказвай милост, а към себе си бъди строг. 
За другите няма да отговаряш, затова следи не тях, а себе си, 
защото само за себе си ще отговаряш.

Автор: Св. Серафим (Соболев),
Архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец
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НАКАЗАНИЯТ НЕНАВИСТНИК

В Киевопечорската Лавра живели двама монаси —  свеще-
никът Тит и дяконът Евагрий. Няколко години те живе-
ли толкова дружелюбно помежду си, че останалите братя 

се чудели на тяхното единодушие… Но от край време врагът 
на човешкия род сее плевели сред пшеницата. Той посял меж-
ду тях вражда и гняв и ги помрачил с такава ненавист, че не 
могли без раздразнение да се гледат един друг. Когато един от 
тях служел в църква и минавал с кадилницата, другият отивал 
встрани, за да не усети тамяна, а ако вторият оставал на място-
то си, кадящият го заобикалял колкото може по-отдалеч. Тази 
взаимна злоба продължавала твърде дълго и те, без да се при-
мирят, дръзвали да принасят на Бога безкръвната Жертва… 
Колкото и да ги съветвали братята да прекратят гнева и да жи-
веят в мир и съгласие помежду си, усилията им се оказвали 
напразни.
Веднъж свещеникът Тит тежко се разболял. Съкрушил се за 
живота, който водел, и започнал горчиво да оплаква съгреше-
нието си, като изпратил молба за прошка до своя неприятел. 
Но Евагрий не искал и да слуша за това и започнал жестоко да 
го проклина. Братята, като съчувствали на такава тежка заблу-
да, насила го завели при умиращия. Като видял врага си, Тит 
станал с помощта на другите и паднал пред него, като със съл-
зи го молел да му прости. Но Евагрий бил толкова безчовечен, 
че се отвърнал от него и с настървение извикал: „Нито в този, 
нито в бъдещия живот не искам да се помирявам с него!“. Той 
се отскубнал от ръцете на братята и паднал на земята.

Монасите искали да го вдигнат, но се изумили, като видели, че 
той е мъртъв и толкова вкочанен, сякаш е умрял преди време! 
Те се изумили още повече, след като свещеникът Тит в същото 
време станал от одъра, на който лежал, здрав, сякаш никога 
не е боледувал. В ужас от толкова необикновените събития те 
обкръжили Тит и като се надпреварвали, питали: „Какво значи 
това?“. „Докато бях тежко болен —  отговорил той —  и докато 
аз, грешният, се сърдех на моя брат, видях Ангелите да ме на-
пускат и да плачат за гибелта на моята душа, а нечистите 
духове да се радват. Тази е причината, за да се стремя все пове-
че да се примиря с него, но още щом го доведохте тук и аз му се 
поклоних, а той започна да ме проклина, видях един страшен 
Ангел да го поразява с огнено копие и нещастникът падна мър-
тъв на земята, а на мене същият Ангел ми подаде ръка и ме 
вдигна от одъра на боледуването“.
Монасите оплакали ужасната смърт на Евагрий и оттогава, по-
вече от преди, започнали да се пазят да не ги заварва залезът 
на деня гневни.
Помненето на извършеното ни зло, паметозлобието е най-ужа-
сен порок, толкова мерзък, омразен пред Бога, колкото е и па-
губен в обществото, сред хората. Християни, човек е създаден 
по образ и подобие Божие —  каква висока чест!… Но повяр-
вайте, който помни стореното му зло, е лишен от това, той е 
повече звяр, отколкото човек.

Протойерей Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие“

станал ревностен защитник на убийците на Христа.
Но Бог колкото е дълготърпелив, толкова е и правосъден. След 
три години Бог му изпратил толкова ужасна болест, от която се 
разлагали дори костите му —  така отстъпникът в ужасни мъки 
предал дух.
Който сляпо вярва в сънищата, греши не по-малко от гледача на 

карти. Християни, по-добре се надявайте на небесния промисъл 
и не се доверявайте на това, което често е действие на объркано-
то, заблудено въображение.

Протойерей Григорий И. Мансетов, 
„Училище за благочестие“
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25 ФЕВРУАРИ  
† Неделя на Великия пост —  Православна. 
 Св. Тарасий, архиеп. Константинополски  
(Вас. лит.)

26 ФЕВРУАРИ  
Св. Порфирий, еп. Газки

27 ФЕВРУАРИ  
Преп. Прокопий Декаполит —  изповедник

28 ФЕВРУАРИ  
Преп. Василий изповедник (Прежд. литургия)

1 МАРТ  
Св. прпмчца Евдокия Илиополска

2 МАРТ  
Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски  
(Прежд. лит.) (Вечерта Малко повечерие с 
Богородичен канон и акатист II статия)

3 МАРТ  
Ден на Освобождението на България  
Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск.  
(Зл. лит.)

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.)

В една глуха гъста гора живеела стара мечка. Тя имала двама 
сина. Когато мечетата пораснали, те решили да потърсят 
щастието си по света. Прегърнала ги старата им майка и 

им заръчала никога да не се разделят. Мечетата тръгнали на 
път. Вървели, вървели, а запасите им свършили.
— Ех, братко, как ми се иска да си похапна, ако знаеш —  опла-
кал се малкият.
— А на мен още повече! —  поклатил глава големият.
Изведнъж и двамата видяли голяма пита кашкавал. Искали да 
си я разделят поравно, но не успяли. Всеки се страхувал, че 
другият ще вземе по-голямата половина.
Спорили, карали се.
Видяла ги една лисица.
— А! За какво спорите? —  попитала лисицата.
Мечетата ѝ разказали за своята беда.
— Ама това не е беда —  казала Лиска. —  нека аз да ви разделя 
кашкавала поравно.
— Ей, че хубаво! —  радостно възкликнали мечетата. —  Разде-
ляй!
Старата хитруша взела кашкавала и го разчупила така, че 
едното парче се оказало по-голямо от другото.
Мечетата веднага се развикали:
— Ама това е по-голямо!

Лиска ги успокоила:
— Е, и тази беда не е беда. Още мъничко търпение и ще оправя 
всичко.
Тя отхапала парченце от по-голямата половина и го глътнала. 
Сега по-малкото парче станало по-голямо.
Тогава лисицата отхапала парченце от него и то отново стана-
ло по-малко. Така продължавала делбата, а двете мечета само 
следили всичко с черните си нослета, а лисицата се наслажда-
вала на вкусния кашкавал. В момента, в който двете парчета се 
изравнили, за мечетата почти нищичко не останало!
— Е, може да е малко, но поне е поравно! —  казала Лиска и 
насмешливо махайки с опашка, си тръгнала!

Преведе: Йоанна Калешева
Източник: сп. „Камбанка“, бр. 2,2016 г.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДВЕТЕ АЛЧНИ МЕЧЕТА
РУСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА


