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† НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

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 

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)

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

След кръщението Си, Иисус Христос, —  според както ни съ-
общава свети евангелист Матей, —  бил отведен от Духа в 
пустинята, за да бъде изкушен от дявола (4:1). После оти-

шъл в Назарет и след това се заселил в Капернаум крайморски 
и наченал „да проповядва и да казва: покайте се, защото 
приближи Царството небесно!“ (Мат. 4:17). Това е първата 
Негова проповед. Вие я чухте от днес прочетеното литургийно 
свето евангелие (Мат. 4:12–17).
Точно тъй, преди Спасителя, наченал да проповядва и Свети 
Йоан Предтеча: „Покайте се, защото се приближи Царство-
то небесно!“ (Мат. 3:2).
И другояче не можеше и да се 
постъпи! —  Към оня загрубял 
свят, към ония, потънали в мрак 
и сянка смъртна люде от онова 
време (Мат. 4:15–16), трябваше 
да се извика: „Покайте се!“ —  
Туй е първото условие за встъ-
пване в Царството небесно, пър-
вата крачка към него!
„Покайте се!“ —  това значи: 
опомнете се; спрете досегашния 
ход на вашите мисли, на вашите 
чувства, на вашите желания, на 
вашите слова, на вашите дела; 
обърнете колелото на живота си; 
изправете се; променете се, ста-
нете нови хора: с нов дух, с ново 
сърце, с ново настроение, с ново направление!
Който досега е крал —  казва св. ап. Павел, —  вече да не краде 
(Еф. 4:28). В този дух ще продължа: който досега е лъгал, вече 
да не лъже; който досега е прелюбодействал, вече да не върши 
това; който досега е завиждал, вече да не завижда; който досега 
се е кланял на идоли, вече да ги напусне и да служи на Живия 
Бог; който е прекарвал досега времето си, и особено почив-
ния ден, в пороци и разтление, да започне да върши всичко за 
слава Божия (1 Кор. 10:30), —  ето туй е смисълът на призива 
„Покайте се!“…
Този призив разтърси навремето души, разтвори сърца, про-
прави пътеки за Господа и за Неговото царство, извърши чу-
деса!…

Повече от 19 века изтекоха от ония дни, когато за пръв път се 
произнесоха над Юдея и Галилея из устата на Предтечата и на 
Богочовека думите: „Покайте се!“
Но и днес те са най-необходимите!
Ние се наричаме християни. Хвалим се, че сме Христови. Кул-
турата си именуваме християнска. А по живот светът, така на-
реченият християнски свят, е далеч от Христа и от Неговото 
царство.
Ние в живота си, за съжаление, сме по-скоро езичници, откол-
кото християни!
И не трябва ли мощно да прокънти и непрестанно да се носи 
призивът: хора, мъже и жени, стари и млади, братя и сестри, 

покайте се, опомнете се, проме-
нете се, станете добри християни 
по дела, по живот!
Да се покаем, всеки ден да се каем 
за сторени грехове, за отстъпле-
ния от Божия Закон, всеки ден да 
се изправяме и всеки нов ден да 
бъдем по-добри отколкото сме 
били предния, изминалия ден, 
да станем, —  както пише св. ап. 
Павел, —  нова твар в Христа 
Иисуса (Гал. 6:15)!
Само тогава и за нас ще се каже 
онова, което се казва в днешно-
то литургийно свето евангелие 
за ония, които някога са били 
в мрак и смъртна сянка, ще се 
каже: че сме видели голяма свет-

лина, и още: че наистина сме осияни от тая светлина, че наис-
тина сме просветени люде, че наистина сме чеда на Всевишния.
Покаянието, братя и сестри, е единственото и действително-
то средство, което способства за възстановяване чистотата на 
нашата душа; то ни заставя да насочим погледа си към самите 
нас и да видим нашата греховност и заедно с това поражда у 
нас отвращение към тези мисли, чувства, желания и действия, 
с които ние оскърбяваме Божията святост.
Покаянието е всегдашен дълг на всеки християнин, дълг наис-
тина не лек, но утешителен и главно —  спасителен.
Естествено, покаянието е свързано и трябва да се изрази в из-
повядване на греховете пред духовник и получаване чрез ду-
ховника, от името на Господа Иисуса Христа, прошка —  според 
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казаното от Възкръсналия Спасител на Неговите Апостоли: 
„На които простите греховете, тем ще се простят; на кои-
то задържите, ще се задържат“ (Иоан 20:23).
Покаянието обогатява човека с плодовете на духовен и нрав-
ствен живот и приближава царството Божие вътре в човека. 
Нали четем в светото Евангелие: „Царството Божие е вътре 
във вас“ (Лук. 17:21), и всеки с усилие го придобива (Лук. 
16:16; Мат. 11:12). —  Да се постига това Царство и да се пре-
бъдва в него, туй значи: да се постига все по-голяма пълнота 
на християнското съвършенство, а това ще рече: да се придо-
бие най-голямото съкровище, защото —  по думите на Спаси-

теля, —  Царството Божие е съкровище, скрито в нива, за кое-
то човек трябва да плати най-висока цена, та да го придобие 
(Мат. 13:44).
Нека всеки от нас, братя и сестри, да си излезе от този Божи 
дом с мисълта и решението да стане нов човек. И началото на 
този нов човек, дай Боже, да е вече положено още тук!
Божията благодат да подпомогне всички ни в това добро реше-
ние и начинание, та да стане то извършено и завършено дело, 
„жертва жива, свята и благоугодна Богу“ (Рим. 12:1)! —  
Амин!

Източник: www.sveta-nedelia.org
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МИСЛИ И НАСТАВЛЕНИЯ НА СВ. АНТОНИЙ ВЕЛИКИ
17 ЯНУАРИ
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СВ. ПРЕП. МАКАРИЙ ВЕЛИКИ, ЕГИПЕТСКИ
19 ЯНУАРИ

„Велик подвиг за човека е покаянието за своите грехове пред 
Бога и очакването на изкушения до последния дъх!“

… • …
„Който кове парче желязо, обмисля от началото какво иска 
да направи от него —  коса, нож или брадва. Така ние сме длъж-
ни да мислим към каква добродетел се стремим, за да не се 

1. Мнозина, наглед праведни, се смятат за християни; но 
работа на изкусни и опитни хора е да изпитват наистина ли 
те имат върху себе си печата и образа на Царя, не е ли поста-
вен измамен печат върху художническото дело, заради което 
художниците или се удивляват, или негодуват? Ако пък няма 

трудим напразно“.
… • …„Очите виждат видимото, а умът постига невидимото. Бого-

любивият ум е светлината на душата. Чийто ум е боголюбив, 
неговото сърце е просветено и той вижда с ума си Бога.“

Източник: www.pravoslavieto.com

хора изкусни, не е възможно да се изпитат измамниците, за-
щото и те носят образа на монаси или християни.
Защото и лъжеапостоли са страдали за Христа и са благове-
стели царството небесно; и затова апостолът казва: Аз съм 
бил много повече в трудове, безмерно в рани, повече в тъм-
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ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ ГАВРИИЛ ЛЕСНОВСКИ
15 ЯНУАРИ

Преподобни Гавриил Лес-
новски е един от трима-
та велики последователи 

на рилския пустинножител 
св. Иван Рилски. Той е живял 
през ХІ —  ХІІ  век. Роден е в с. 
Осиче, Паланешко (Македо-
ния). Произлизал от богати 
родители българи и получил 
добро образование. Когато 
станал на възраст, родители-
те му го сгодили за невяста от 
добър род. Скоро обаче годе-
ницата му умряла. Тогава той 
постъпил в манастир и приел 

монашество.
С наследството, което получил от родителите си, Гавриил по-
строил манастир с църква на името на св. Архангел Михаил в 
Лесновската планина, Северна Македония, близо до сегашния 
град Кратово. Преподобният отец събрал монаси, поставил им 
игумен, а самия той се уединил в планината на пустинножи-

телство и мълчание, като се подвизавал така 30 години. После 
той се завърнал в своя манастир и починал на 15 януари.
Тридесет години след смъртта на преподобни Гавриил един 
руски монах на име Йосиф в град Средец (София) —  по вну-
шение на светеца —  се отправил към мястото, където препо-
добният се подвизавал, намерил гроба му, открил нетленните 
му мощи, положил ги в ковчег и ги предоставил за молитвено 
поклонение на вярващите.
Много години светите мощи на преподобния Гавриил почи-
вали в Лесновския манастир и вършили множество чудеса. 
Навярно в ХІІІ  век някой от българските царе на Асеновата 
династия ги пренесъл в своята столица Търново и ги положил 
в църквата „Св. Апостоли“ на Трапезица. Според проложното 
житие на преподобния от 1330 г. „там те лежали дори досега и 
дават изцеление“.
След османското нашествие в България следите на светите 
мощи на преподобния Гавриил Лесновски се губят. Основа-
ният от него манастир по-късно бил наречен на негово име и 
станал важно книжовно средище.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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ПО-ДОБРЕ ДА СЕ МОЛИМ КРАТКО, НО С ГОРЕЩА ДУША
(Продължение от бр. 381)

В молитвата се придържай към следното правило: по-
добре да кажеш пет думи от сърце, отколкото порой от 
думи, но само с език. Когато забележиш, че сърцето ти 

е хладно и се моли без желание —  спри се, съгрей сърцето си 
с някоя жива представа, например на своето окаянство, за 
своята духовна бедност, нищета и слепота, или си предста-
ви великите, несекващи Божии благодеяния към тебе и из-
общо към човешкия род, и особено към християните, и след 
това се моли, без да бързаш, с топло чувство; ако не успееш 
да прочетеш всички молитви, няма страшно —  ползата от 
топлата молитва, произнесена без бързане, ще бъде несрав-
нимо по-голяма, отколкото ако беше прочел всички молит-
ви, но с бързане, без съчувствие. Предпочитам да кажа пет 
думи разбрани, за да поуча и други, отколкото хиляди думи 
с език (1 Кор. 14:19 —  слав.). Разбира се, но много добре би 
било, ако в молитва можехме да кажем и много думи с нуж-
ното чувство. Господ не изоставя онези, които се трудят в 
Негово име и дълго предстоят пред Него, с каквато мяра те 
мерят, със същата мяра ще им отмери и Той, и според изо-
билието от истинни думи в тяхната молитва Той изпраща 
в душите им обилие от духовна светлина, духовна топли-

на, мир и радост. Добре е продължително и непрестанно да 
се молим, ала не всички възприемат тая дума, но ония, на 
които е дадено; Който може възприе, нека възприеме (Мат. 
19:11,12). Които не могат да се молят продължително, по-
добре да се молят кратко, но с гореща душа.
Някои считат, че цялото им благополучие и изправност 
пред Бога се състои в изчитането на всички определени мо-
литви, без да обръщат внимание на готовността на сърце-
то си да предстои пред Бога, на вътрешното си изправяне; 
например мнозина изчитат по този начин правилото преди 
Свето Причастие. В същото време тук преди всичко тряб-
ва да се търси изправността и готовността на сърцето да 
приеме Светите Тайни; ако сърцето ти по Божия милост се 
изпълва с благоговение и застава право, готово да посрещне 
Младоженеца —  слава Богу, дори и да не си успял да изчетеш 
всички молитви. Царството Божие е не в думи, а в сила (1 
Кор. 4:20). Послушанието във всичко към майката-Църква 
е добро, но с благоразумие и ако е възможно —  който може 
възприе продължителната молитва, нека възприеме. Но не 
всички възприемат тая дума (Мат. 19:11); ако при продъл-
жителната молитва не може да се опази до край топлината 
на духа, по-добре да се прочете кратка, но гореща молитва. 

ници (2 Кор. 11:23), за да покаже, че е по-
страдал повече от тях.
2. Злато се добива лесно, но бисер и скъ-
поценни камъни, годни за царския венец, 
се намират рядко и често много от тях се 
оказват негодни за него. Така и християни-
те, назидаващи душите на други за Хрис-
товия венец, рядко виждат тези души да 
стават съобщници на светиите. Слава на 
Този, Който толкова е възлюбил душата, че 
е пострадал за нея и я е възкресил от мърт-
вите! Но както на Мойсеевото лице лежало 
покривало, за да не го гледа народът, така и 
днес върху твоето сърце има покривало, за 
да не бъде видима славата Божия. А когато 
то бъде свалено, Бог ще се яви и ще се открие на християните, 
които наистина Го обичат и търсят, както Сам казва: ще му се 
явя и жилище у него ще направя (Иоан. 14:21,23).
3. Нека да се постараем да дойдем при истинния Хрис-
тос, за да приемем обещанието и новия завет, който Господ 
е обновил, като с кръст и смърт съкрушил портите адови, 
извел верните души, подал им Утешителя и ги въвел в Свое-
то царство. И ние ще царуваме с Него в Иерусалим, Неговия 
град, в небесната Църква, в лика на светите ангели. А онези 
от братята, които дълго са се упражнявали и са понасяли из-
кушения, могат да помагат на неопитните и да им състрада-
ват.
4. Някои, като оградят себе си и при силното действие на 
Божията благодат в тях, намират своите членове за осветени 
и смятат за себе си, че в християнството похотта вече няма 
място, но се придобива ум, целомъдрен и чист, и вътрешният 
човек се рее в божественото и небесното. Затова такъв чо-
век мисли, че несъмнено е достигнал съвършената мяра; и 
когато смята, че е встъпил в безопасния пристан, срещу него 
се издигат вълни и той пак се вижда насред морето, отнесен 
там, където са само вода и небе и сигурна смърт. Така влезлия 

в нас грях поражда всякаква зла похот. Но 
когато подобни хора отново се сподобият с 
някаква благодат и, така да се каже, от ця-
лата морска бездна приемат малка капка, 
намират в това ежечасно и ежедневно из-
вършващо се чудо; затова човек, който се 
е подложил на такова необикновено, ново 
и Божествено действие, се диви и изумя-
ва колко се е излъгал. Накрая, благодатта, 
като божествена и небесна, го просвещава, 
ръководи, умирява и всичко устройва за 
благо; затова царе и владетели, мъдреци и 
сановници по сравнение с него се смятат за 
малки и низки. А след време настъпва час, 

когато нещата се променят и такъв човек наистина мисли за 
себе си, че е най-грешен сред хората. И понякога се вижда 
като велик и необикновен цар или могъщ приятел на царя; 
и в друг миг отново се вижда немощен и нищ. Накрая умът 
идва в крайно затруднение, защото веднъж става така, а друг 
път —  иначе; защото ненавистникът на доброто, сатаната, 
внушава на преуспяващите в добродетелта лукавото и се ста-
рае да ги разврати. Така става това.

5. Но ти не се покорявай и върши правдата, осъществява-
ща се във вътрешния човек, където е поставен Христовият 
олтар заедно с чистото светилище, та свидетелството на тво-
ята съвест да се похвали с Христовия кръст, който очиства 
съвестта ти от мъртвите дела, и с духа си ще послужиш на 
Бога, ще узнаеш на Кого да се покланяш, според казаното: 
ние се кланяме на това, което знаем (Иоан. 4:22). Довери се 
на Бог, Който те води, и душата ти нека встъпи в общение с 
Него като невеста с жениха. Защото е речено: тази тайна е 
велика; но аз говоря за Христа и за църквата (Еф. 5:32) и за 
непорочната душа. На Господа слава во веки! Амин.

Източник: pravoslavietobg.blogspot.com
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13 ЯНУАРИ  
† Неделя след Богоявление. Св. мчци Ермил  
и Стратоник. Св. мчк Петър Анийски.  
Св. Преп. Максим Кавсокаливит. Преп. Иринарх 
Ростовски. Гл. 8, утр. ев. 11, ап. Еф. 4:7–13 
(с. 457), лит. ев. Мт 4:12–17 (Тип. с. 179)

14 ЯНУАРИ  
Преп. отци, избити в Синай и Раита.  
Св. Нина (Отдание на Богоявление) (Тип. с. 181)

15 ЯНУАРИ  
Преп. Гавриил Лесновски, Прохор Пшински,  
Павел Тивейски и Йоан Колибар

16 ЯНУАРИ  
❈ Честни вериги на св. ап. Петър.  
Преп. Ромил Видински.  
Св. свщмчк Дамаскин Габровски (Тип. с. 183)

17 ЯНУАРИ  
❈ Преп. Антоний Велики (Антоновден). 
Преп. Ахил Изповедник (Тип. с. 184)

18 ЯНУАРИ  
❈ Св. Атанасий и Кирил Александрийски.  
Св. Йоаким, патр. Търновски (Атанасовден)  
(Тип. с. 187)

19 ЯНУАРИ  
Преп. Макарий Велики. Св. Марк, еп. Ефески

Имало едно време петима братя. Първият се казвал Драз-
го и винаги пръв изскачал напред. Вторият брат Дългуч 
бил най-висок от всички. Третият брат, заради скром-

ността и прибраността, си бил наречен Пазителят. Четвърти-
ят —  най-малкият се казвал Малчо, а най-големият наричали 
Здравчо, защото бил силен и набит.
Бродили братята по света, докато не стигнали до един голям 
град, в който управлявал могъщ крал.
— Хайде да превземем този град, —  предложил Здравчо.
Съгласили се братята. Дразго предизвикал краля и започнала 
голяма битка, след която градът се предал. И тук възникнал 
въпросът кой от братята да управлява превзетия град.
Братята били единодушни, че управител трябва да бъде 
Здравчо —  техният предводител, ала той се отказал и предло-
жил за управител Дразго, заради туй, че първи се хвърлил в 
битката. Дразго не се съгласил и предложил Дългуч да упра-
влява, защото най-много се отличавал в битката. Дългуч пък 
бил на мнение, че този, който ще управлява, трябва да е ор-
ганизиран и да умее да пази, затова предложил Пазителя. Но 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ПЕТИМА БРАТЯ
НАРОДНА ПРИКАЗКА ОТ ОКЕАНИЯ

тогава Пазителят казал, че управител трябва да е Малчо, за-
щото той е твърде слаб и малък, и заради туй никога нищич-
ко няма да може да завоюва сам. Малчо пък изтъкнал точно 
тази своя слабост като причина да откаже. Затова… петимата 
братя решили, че ще управляват града всички заедно.
А сега погледни ръката си и ще видиш петимата дружни 
братя. Големият пръст, най- дебелият —  Здравчо е палецът. 
Показалецът е Дразго, защото при спор винаги с него сочат. 
Дългуч е средният пръст, защото е най-дълъг. На безименния 
пръст хората носят халка, той е Пазителят. А най-малкият е 
Малчо. Всички те заедно са приятели, които винаги са готови 
да дойдат на помощ.

Преведе от руски език: Йоанна Калешева
Източник: сп. „Камбанка“, бр.3,2016 г.

Рисунка: Международен конкурс „Тъпан бие, хоро се вие“

Припомни си, че едната дума на митаря, казана с горещо 
покаяние в сърцето, го оправдала. Бог гледа не множеството 
думи, а разположението на сърцето. Главното е живата вяра 

в сърцата и топлината на разкаянието за греховете.
(Следва)

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“


