
†  НЕДЕЛЯ 16 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ –  
НА МИТАРЯ И ФАРИСЕЯ

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 

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)

Светата Църква, като чедолюбива Майка, започва от днеш-
ния ден постепенно да ни подготвя за предстоящите дни 
на пост и покаяние.

Три недели има до началото на Великия пост, а в светия храм 
вече се разнася умилителната песен „Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче!“ – Отвори ми вратите на покаянието, Жи-
вотодателю!
Великият пост заема особено мяс-
то в годишния църковен кръг и 
има в нашия живот извънредно 
важно значение.
Като време за пост и покаяние, той 
изисква от нас съответно настрое-
ние на духа.
Днешната неделя е Неделята на 
Митаря и Фарисея. И ние чухме 
от литургийното свето Еванге-
лие Притчата за Митаря и Фари-
сея (Лук. 18:10-14), която именно 
ни разкрива с какво настроение 
трябва да пристъпим към Великия 
пост.
Първото нещо, което се изисква 
от нас, това е: да не се мислим за 
праведни. Човеците, които се ми-
слят за праведни, никога не се 
стараят да растат духовно. Към 
обнова и нравствено издигане ни 
движи недоволството от сегашно-
то ни духовно състояние. Трябва: 
да съзнаем, че сме грешни и да по-
чувстваме тежестта на греха и да 
се обърнем към Бога за милост и 
прошка. Тогава ще започне в ду-
шата ни чудната пролет на нашето възраждане.
Фарисеят от Притчата се мислел за праведен. Той бил обзет от 
дух на самодоволство, самоуслаждане и високомерие. Смятал, 
че всичко бил изпълнил, че не бил като другите човеци, като 
грешниците, или като митаря, който като него бил в храма и 
се молел.
Фарисеят влязъл в храма да се помоли. И чуйте го, що говори: 
„Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, граби-

тели, неправедници, прелюбодейци или като тоя митар: 
постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що 
придобивам.“
Такъв човек ще направи ли крачка напред в духовния си жи-
вот? – Съвсем не!...
Митарят съзнавал своето недостойнство, затова стоял в храма 
далеч от светото място: не смеел дори да подигне очи към не-

бето, но се удрял в гърди и казвал: 
„Боже, бъди милостив към мене 
грешника!“
Ето това митарево настроение 
трябва да обземе и нас и с него да 
пристъпим към великопостния 
подвиг!...
Братя и сестри, нека всеки от нас 
съзнае, че е грешник и то голям 
грешник!
Свети апостол Павел, като говори 
за грешниците, казва за себе си: 
„от които пръв съм аз“(1 Тим. 
1:15). Ако този велик по живот и 
дейност апостол, ако това светило 
счита себе си за пръв грешник, то 
какво можем и трябва да кажем 
ние за себе си? – Какво сме ние в 
сравнение с апостола Павла? – На-
шият живот е пълен с грехове!...
Признали истината, че сме греш-
ници, трябва да ни обхване скръб 
за греховете ни, горко да ги опла-
чем и от все сърце да просим от 
Бога милост и прошка; със сълзи и 
въздишки да викаме към Господа:
Господи, като размишляваме за 

множеството, извършени от нас, лоши деяния, като пра-
вим преглед на нашите мисли, чувства, желания и намере-
ния, на нашия живот, ние се ужасяваме и треперим!... Но, 
надявайки се на Твоята велика бащинска милост, като Да-
вида викаме към Тебе, нашия небесен Отец: Помилвай ни, 
Боже, по Твоята голяма милост!
Ние, грешните, пристъпваме към Тебе, нашия Бог и Влади-
ка! Не смеем да погледнем към небето, но само се молим и 
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викаме: Господи, дай ни сълзи и сили, за да оплакваме своите 
грехове! Ние знаем, че „блажени са плачещите за греховете 
си, защото те ще се утешат“ (Мат. 5:4)!
Тези мисли и чувства и това покайно настроение, тези прежи-
вявания трябва да са нашата първа стъпка към Великия пост. 
С такова разположение на душата трябва всеки да си излезе 
днес от храма! И не само да си излезе с него, но и да го запази!

Запомнете добре, братя и сестри:
Гордостта заслепява човека и му пречи да познае себе си. 

Напротив: смирението отваря духовните му очи и му помага 
точно да прецени себе си.
Гордостта пречи на човека да се поправи, а смирението го води 
към изправяне и съвършенство.
На горделивци, – казва Писанието, - Бог се противи, а на сми-

рените дава благодат (Иак. 4:6; 1 Петр. 5:5).
Затова и Спасителят завършва притчата за Митаря и Фарисея 
така: „Казвам ви, че митарят отиде у дома си оправдан по-
вече, отколкото фарисеят; понеже всеки, който превъзнася 
себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде възди-
гнат“.
Да се смирим, прочее, като митаря, за да се удостоим с негово-
то оправдание!
Нека всеки често из дълбините на душата си да вика към Бога, 
като митаря: „Боже, бъди милостив към мене грешника!“
Амин!

От: сборник проповеди на † Доростол-
ски и Червенски Митрополит Софроний   
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Преподобни Ага-
пит се родил 
в Кападокия, 

при царуването на 
императорите Ди-
оклетиан и Макси-
миан. Родителите 
му били християни. 
Още в младите си 
години той приел 
монашество и по-
стъпил в един от 
манастирите в своя-
та родина, където се 
подвизавали повече 
от хиляда монаси. 
Като усвоил от тях 

добрите монашески навици, преподобният скоро станал изку-
сен изпълнител на Господните заповеди. Той така ревностно 
се подвизавал в пост, бодърстване и молитва, че предизвиквал 
удивление у всички и за строгите си подвизи се ползвал с все-
обща любов в обителта. Той носел дреха от дървена кора, не-
рядко в продължение на 80 дни се хранел с пепел вместо хляб, 
отказвал се от сън и почитайки и наричайки всички монаси от 
обителта свои господари, се стараел да им бъде полезен с раз-
лични услуги. За такива подвизи Господ удостоил преподоб-
ния с дара на чудотворството. Веднъж с молитвата си умърт-
вил змия, а след това изцелил една девица, която страдала от 
тежка болест.
Император Ликиний, като узнал, че преподобният Агапит 
притежава голяма телесна сила, заповядал да го вземат от оби-
телта и против волята му го причислил към своите воини. Из-
пълнявайки задълженията на военната служба, преподобният 
не оставял и монашеските подвизи, и се удостоил с Божията 
благодат само с появяването си да лекува мъчителни припа-
дъци. Освен това той чудесно изцелявал различни болести не 
само при хората, но и у конете, воловете и други животни. По 
това време Ликиний повдигнал гонение срещу християните 
и когато славните мъченици Виктор, Доротей, Теодул, Агри-
па (паметта им се празнува на същия ден, когато и паметта на 
преподобни Агапит, 18 февруари, бел.ред.) и много други, по 
негова заповед, били подложени на жестоки мъчения заради 
вярата в Христа, в тяхното число пожелал да бъде и преподоб-
ният Агапит. След като те приели мъченическа смърт за Хрис-

та, преподобният бил ранен с копие, но Господ запазил живота 
му, за да спаси впоследствие мнозина.
Скоро Ликиний умрял и по Божия воля властта над цялата 
Римска империя поел император Константин Велики. Сред 
служещите на императора имало и един любим негов слуга, 
който бил обладан от нечист дух. Като узнал за преподобния, 
императорът го повикал при себе си, довел болния слуга и 
умолявал да го изцели. Преподобният се помолил и слугата 
на часа получил изцеление. Императорът пожелал да награди 
светеца, но той не искал никаква друга награда, освен да му 
бъде позволено да остави военната служба и да се върне към 
обичания от него монашески живот. Императорът му оказал 
съдействие за това и той, като оставил воинското звание, се 
върнал в същата обител, където се подвизавал и преди.
След известно време епископът на Синад повикал преподоб-
ния при себе си и против желанието му го ръкоположил в 
презвитерски сан, скоро след това починал. Тогава по Божия 
воля и по избора на духовенството и народа свети Агапит бил 
поставен за епископ Синадски. С приемането на епископски 
сан преподобният бил удостоен от Господа с дар на прозор-
ливост. Този дар се открил в следните случаи. Една жена, като 
чула за новопоставения епископ, веднъж дошла при него, за 
да получи благословение. Когато застанала пред светителя, 
той ѝ разказал всичко, което се е случило с нея през целия ѝ 
живот, започвайки от детството, при това ѝ дал наставление, 
и тя си отишла с твърдото намерение да живее благочестиво. 
След това преподобният изобличил в обезчестяване на девица 
слугата на един дякон от град Ираклия, когато той дошъл при 
него да иска благословение. Притежавайки дара на прозорли-
вост, преподобният вършел и чудеса. Така веднъж при него 
дошъл епископът на град Силандея и му съобщил, че минава-
щата близо до града река през зимните месеци става толкова 
пълноводна, че залива нивите и полята и унищожава посеви-
те. Тогава преподобният се помолил на Бога и реката започна-
ла да тече в друга посока. Свети Агапит извършил и множе-
ство (повече от сто, както съобщава написаното за него) други 
чудеса, изцелявайки със словото си обхванати от припадъци, 
с докосване с ръка и дори със сянката на тялото си. Като за-
вършил своя благочестив и богоугоден живот, преподобният 
в дълбока старост починал в Господа, нашия Спасител Иисус 
Христос.

© Жития на светиите, преведени на български език 
от църковно-славянския текст на Чети-минеи-

те („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски
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(Продължение от бр. 386)

Чрез молитвата ние измолваме греховете си - Аз ти простих 
целия оня дълг, защото Ми се примоли (Мат. 18:32). 
Опитът казва същото. Трябва да се умиваме от мръсоти-

ята, а молитвата е умиване от духовната нечистота, т.е. от гре-
ховете, особено молитвата със сълзи.
Когато се молиш за прошка на греховете си, винаги укрепявай 
душата си с вяра и упование на Божието милосърдие, готово 
винаги да прости нашите грехове след искрената ни молитва; 
и всякак се бой да не би да обземе сърцето ти отчаяние, което 
се изразява в тежко униние на сърцето и принудени, нароч-
ни сълзи. Какво са твоите грехове против Божието милосър-
дие, каквито и да са те, стига само искрено да се каеш за тях! А 
често се случва човек да се моли, без вътре в сърцето си да се 
надява, че греховете му ще бъдат простени, като му се струва, 
че те надвишават Божието милосърдие. Действително, заради 
това и не получава прошка, макар и да пролее неволни сълзи, 
и със скръбно и утеснено сърце си тръгва от щедрия Бог - това 
и заслужава. Господ казва: вярвайте, че ще получите; и ще ви 

Християни, дали 
сме осъзнали 
своята голяма 

отговорност, коя-
то сме приели пред 
Бога чрез св. Кръ-
щение? Дали сме 
разбрали, че подо-
бава да се държим 
като Божии чеда, че 
e нужно да сверим 
своята воля с Бо-
жията, че трябва да 
останем свободни 
от греха, че е необ-

Замисляли ли сте се някога, че след като прекарате, да 
речем, половин час 
сутринта с внимание 

и сърдечно съкрушение в 
сутрешните си молитви, 
прочетете глава от Еванге-
лието и Апостолските пос-
лания, получавате духовен 
заряд за целия ден? И дела-
та ви ще спорят, на ума ви 
ще дойдат по-удачни реше-
ния, ще дойдат помощници 
– просто сутрин трябва да 
се помолим на Господа.
Също така и вечер преди 
сън, отделете 20-30 минути 
за молитва – и Господ е си-
лен за няколко часа сън да 

бъде дадено (Марк. 11:24). Липсата на вяра в получаване на 
исканото от Бога е хула против Него.
Ако в нещо съгрешиш пред Бога (а ние премного грешим всеки 
ден), веднага кажи в сърцето си псалома: Помилуй ме, Боже, 
по голямата Си милост, с вяра в Господа, Който чува вика на 
сърцето ти, със смирено съзнание и чувство за своите грехове, 
прочети от дълбочината на сърцето си целия псалом; ако не 
е подействал от първия път, повтори го пак, само че го чети 
още по-сърдечно, още по-прочувствено, и тогава незабавно 
ще възсияе от Господа спасение и мир за душата ти. Винаги 
се съкрушавай така - това е вярно, изпитано средство против 
греховете. А ако не получиш облекчение, обвинявай себе си - 
значи си се молил без съкрушение, без смирение на сърцето, 
без твърдо желание да получиш от Бога прошка на греховете 
си; значи грехът слабо те е уязвил. 
В молитвата е необходимо искрено да търсиш изправяне.
(Следва)

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ”

ходимо да обичаме Господа с цялото си сърце и винаги търпе-
ливо да чакаме своето съединение с Него?
Замисляли ли сме се, че сърцето ни трябва да е преизпълне-
но с любов към нашия ближен? Имаме ли усещането, че сме 
призвани към святост и съвършенство, че сме Божии деца и 
наследници на Царството Божие? Трябва да се борим за това, 
така че да не се окажем недостойни и отхвърлени. Нека никой 
от нас не губи своята смелост, нито да пренебрегва задълже-
нията си, нито да се плаши от трудностите на духовната борба. 
Защото наш помощник е Бог, Който ни укрепява по трудния 
път на добродетелта.

Източник: www.predanie.bg

възстанови силите ви, да ви даде бодрост.
А и колцина от вас могат да 
гарантират, че докато ле-
жат във временна почивка, 
няма да заспят вечния си 
сън? Така и св. Йоан Дамас-
кин възклицава в една от 
молитвите, включени във 
вечерното правило: „Вла-
дико Човеколюбче! Дали 
това легло не ще ми бъде 
гроб, или отново ще просве-
тиш душата ми с утреш-
ния ден?“
Източник: www.predanie.bg



Енорийският лист се издава с благословията на 
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17 ФЕВРУАРИ  
† Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение - 
на Митаря и Фарисея.  
Св. вмчк Теодор Тирон.  
Преп. Роман Търновски. Гл. 5,  
утр. ев. 5, ап. 2 Тим. 3:10-15 (с. 299), 
лит. ев. Лк 18:10-14 (Тип. с. 414)

18 ФЕВРУАРИ  
Св. Лъв, папа Римски.  
Св. Агапит Изповедник, епископ Синадски

19 ФЕВРУАРИ  
Св. апли Архип, Филимон и  
мчца и равноап. Апфия. Преп. Доситей. 
Преп. Евгений и Макарий, Изповедници 

20 ФЕВРУАРИ  
Св. Лъв, еп. Катански. Св. Агатон, папа Римски. 
Св. свщмчк Садок, еп. Персийски и 128 мъче-
ници с него. Преп. Плотин. Прпмчк Силвестър, 
Йона, Давид и др. (Блажи се) (Тип. с. 415)

21 ФЕВРУАРИ  
Преп. Тимотей.  
Св. Евстатий, архиеп. Антиохийски

22 ФЕВРУАРИ  
Намиране честните мощи на св. мчци в Евгения. 
Мчк Маврикий и 70 воина с него  
(Блажи се) (Тип. с. 415)

23 ФЕВРУАРИ  
Св. свщмчк Поликарп, еп. Смирненски. 
Преп. Александър, първоначалник 
на обителта на незаспиващите

Имало едно време две врабчета - Чик и Чирик. Веднъж 
Чик получил колет от баба си. Цяло съндъче с пше-
ница. Но не казал нито дума за това на приятеля си 

Чирик. 
„Ако раздавам пшеничката си, нищичко няма да остане 
за мен,”– си помислил той. И всичко си изял сам. А когато 
изхвърлял съндъчето, няколко зрънца изпадали по земята. 
Тези няколко зрънца намерил Чирик, събрал ги внимател-
но в една кесийка и литнал към приятеля си Чик. 
– Здравей, Чик! Виж какво намерих днес - 10 зрънца пше-
ничка. Хайде да си ги разделим по равно и да си хапнем 
сладичко заедно. 
– Ама няма нужда... Защо да ги делиш с мен? Ти си ги наме-
рил – яж си ги сам! – започнал да отказва Чик. 
– Ама как така? Нали сме приятели с теб?- рекъл Чирик. – 
А приятелите делят всичко по равно. Нали така?  

– Ами така е, щом казваш,– отвърнал Чик. 
Чик взел зрънцата и при това го обзел такъв срам. Та нали 
сам изкълвал цяло съндъче със зрънца и не дал на прияте-
ля си нито едно зрънце. 

Автор: Михаил Пляцковский 
Преведе от руски език: Йоанна Калешева

Източник: сп. „Камбанка”, бр. 1, 2014 г.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КОЙ Е ВНИМАВАЛ В ЧАСА?

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

УРОК ПО ПРИЯТЕЛСТВО
ПРИКАЗКА

В час по вероучение учителката пита децата:
– Деца, разбрахте ли поуката от днешната притча за митаря и фарисея?

– Да, госпожо. Добре, че не сме като този фарисей!


