
†   НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА (СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ)

Рече Господ: ако простите на човеците съгрешения-
та им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли 
не простите на човеците съгрешенията им, и вашият 

Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога пос-
тите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото 
те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред 
човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават 
своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си 
и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред 

човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят 
Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. 
Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде 
молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; 
но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, 
ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не 
крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде 
и сърцето ви. 

(Мт 6:14-21)

Същността на тайнството покаяние се състои в това, че Гос-
под чрез свещеника прощава всички наши съгрешения за 
даруването ни с най-великата милост Божия - съединява-

нето ни с Христа в св. Причастие. Няма думи да се изобрази 
цялото величие на благото, дарувано ни от Бога в тайнството 
покаяние, но в същото време голямо е и изискването на Госпо-
да към онези, които пристъпват към това тайнство.
“Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и 
вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на 

човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прос-
ти съгрешенията ви” (Мат. 6:14-15).
Твърде труден подвиг изисква от нас Господ в тези думи, 
призоваващи ни да обичаме нашите врагове. Такава любов е 
свръхестествена, тъй като на нашето естество е свойствено, 
преди да се е възродило чрез благодатта, да се противи, когато 
е подложено както на физически, така и на нравствени удари.
“Какво толкова чудно е извършил Господ”, попитали някога 
разбойниците - сарацини един свят старец-пустинник, оскър-
бявайки го. “Ето чудото, което е направил Господ, отгово-
рил старецът: вие ме оскърбявате, а аз ви прощавам и се 
моля на Бога за вас.” Подобна любов иска Господ и от нас.

Да, наистина не е леко искането на Господа, с което се обръща 
към нас св. Църква, въвеждайки ни в дните на поста и покая-
нието. Но друг път за получаване прошка на греховете от Бога 
Господ не ни е посочил. Това се вижда не само от приведените 
думи на Христа, но и от Неговата притча за милосърдния цар 
и безмилостния заемодавец (Мат. 18:23-35). Господ простил 
на последния целия огромен дълг, т.е. всичките му грехове, 
но тъй като заемодавецът не простил на своя ближен малкия 
дълг, то бил осъден на вечни мъки. Ако е толкова трудно да 

имаме истинска християнска любов, т.е. да прощаваме на на-
шите врагове всичките им съгрешения срещу нас, а в същото 
време няма друго средство за получаване на милост от Бога, то 
какво трябва да правим в такъв случай, възлюбени?
Несъмнено ние никога няма да станем изведнъж подобни на 
Христа и Неговите истински ученици в делото на християн-
ската любов. Най-напред ние трябва да придобием смирено 
настроение на сърцето и да престанем да осъждаме нашите 
ближни. Всъщност всички наши караници, разпри и дяволска 
злоба, довеждащи до унищожението ни един от друг, започват 
с осъждане и първопричината им е в това, че в нас няма смире-
но съзнание за нашето нищожество. Ние всички сме склонни 
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да считаме, че сме по-добри от ближния. Наистина понякога, 
повлияни от спомена за своята греховност и немощ, достигаме 
до съзнанието, че нашите ближни са по-добри. Но това съз-
нание не е достатъчно дълбоко; и ние отново се връщаме към 
осъждане.
И така: как да очистим сърцето си от осъждане? Ето какви 
съвети ни дават в този случай св. отци на Църквата. Когато в 
нашата душа се родят осъдителни мисли, сме длъжни да раз-
съждаваме така: “Да, този мой брат в Христа падна днес, а 
аз ще падна утре; той е съгрешил, а аз в неговото положение 
бих съгрешил още повече. Но той ще се покае, а аз няма да се 
покая.” Когато пред нас започнат да осъждат нашите ближни, 
то ние сме длъжни да пресечем осъждането с мълчание, разго-
вор на друга тема или да кажем: приятелю мой, да не забравяме 
думите на Христа: “Не съдете, за да не бъдете съдени” (Мат. 
7:1), и да помним, че Господ не е осъдил блудницата, уличена в 
прелюбодеяние и я е спасил от смърт; че Той не е осъдил Свои-
те мъчители и даже се е молил за тях на Своя Отец.
Ако ние мислим, чувстваме и постъпваме така, то в нашето 
сърце ще се зароди истинско християнско, т.е. смирено, неос-
ъдително настроение. А докато го няма, ние не сме християни, 
та дори ако заради Христа сме извършили много големи дела 
и даже ако сме предали тялото си на изгаряне. Единствено при 
неосъждане на ближните ние ще достигнем истинска, хрис-
тиянска любов към своите врагове (естествено личните, а не 
Божиите). Тогава Господ няма да ни лиши от Своята милост 
и преди всичко от Своето небесно Царство. Защо Господ е по-
милвал благоразумния разбойник? Не само заради разкаяние-
то и изповядването на вярата в Христа като Бог, но и заради 
неосъждането, чрез което той проявил своята жалост и лю-
бов към Божествения Страдалец, изоставен от Бога и хората. 
Ето защо благоразумният разбойник пръв от хората заедно с 
Христос влязъл в рая. Така спасително е неосъждането.

Около св. Серафим Саровски живял един обикновен монах 
Павел, който не се отличавал с никакви подвизи, но нито вед-
нъж в живота си не осъдил никого и св. Серафим, на когото 
били открити небесните тайни, казал за него: въпреки че брат 
Павел не е подвижник, като награда за своето неосъждане след 
смъртта си ще наследи неизказаното блаженство на небесно-
то Царство Христово. Нека и ние, възлюбени, да не осъждаме 
нашите ближни. И единствено заради неосъждането ние ще 
получим от Бога прошка за всички наши грехове, ще се съеди-
ним достойно с Христа в тайнството св. Причастие, винаги ще 
изпитваме Неговата неизречена милост и в този, и в бъдещия 
век.
Към такова въжделено и блажено неосъждане да насочи Гос-
под нашите сърца и преди всичко днес, преди настъпването на 
Великия пост, деня на нашето покаяние. Да дадем обещание 
никога вече да не осъждаме своите ближни. А за да унищожим 
този вкоренен в нас грях, ви моля да започнете с осъждане на 
самите себе си и съгласно приетия обичай на Руската църк-
ва да проявите това самоосъждане сега, като измолите прош-
ка един от друг. Подчинявайки се на този обичай, аз пръв ви 
моля да ми простите в името на Христа всички мои съгреше-
ния против вас, извършени от мен със слово или дело, волно 
или неволно.
От своя страна, аз ви прощавам от цялото си сърце, мои въз-
любени в Христа чеда, всички ваши грехове против мене. Чрез 
властта, дадена ми от Бога, аз ги опрощавам и ви призовавам 
сега заедно да произнесем молитва към Бога - да ни изпрати 
прошка на всички наши съгрешения и да ни дарува вечно спа-
сение по молитвите на Пречистата Божия Майка и всички све-
тии. Амин!

Автор: Св. Серафим (Соболев), Софийски Чудо-
творец, „Църковен вестник”, бр. 5, 2005 г.
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Св. Софроний, 
един от най-рев-
ностните защит-

ници на православи-
ето против заблужде-
нията на лъжеучите-
лите, се родил в Да-
маск в VI в. от богати 
и знатни родители. От 
младост той се про-
славил с мъдростта 
си. Но повече от свет-
ската мъдрост го при-
вличала божествената 
мъдрост, затова той 
ревностно изучавал 
Свещеното Писание 
и благоговейно посе-
щавал местата, осве-

тени от стъпките на Господа Иисуса Христа. Обикаляйки по 
манастирите в околностите на Йерусалим, в лаврата на пре-
подобни Теодосий той се сближил с благочестивия инок Йоан 
Мосх. Като станал негов ученик, Софроний предприел с него 
далечни странствувания. Заедно посетили те отначало палес-

тинските пустинници, после – египетските и сирските и опи-
сали техните жития и подвизи. Така съставили книгата „Лимо-
нар“ или „Луг духовний“ (Духовна градина). Дълго живели те 
в Антиохия, а в Александрия били близо до св. патриарх Йоан 
Милостиви, комуто помагали в трудовете му. В Александрия 
Софроний приел монашеско пострижение и още тук по чуде-
сен начин бил изцерен от очна болест при мощите на св. Кир 
и Йоан.
В това време различни бедствия тежели над Църквата. Йеруса-
лим се намирал под властта на персите, които отнесли и самия 
кръст, на който бил разпнат Спасителят, и държали в плен па-
триарх Захарий. От друга страна лъжеучения смущавали вяр-
ващите. Персите се приближили и до Александрия и св. патри-
арх Йоан Милостиви трябвало да излезе от там. Йоан Мосх и 
Софроний го придружавали до смъртта му и присъствували 
на неговото погребение в родния му остров Кипър. След това 
те посетили Цариград и Рим. В Рим Йоан Мосх се поминал и 
неговият ученик Софроний пренесъл тялото му в Палестина, 
където той останал да живее.
Софроний твърдо противодействувал на заблужденията на 
монотелитите, чиято ерес поддържали император Ираклий и 
патриарсите Кир Александрийски и Сергий Цариградски. В 
729 г. патриарх Захарий се върнал в Йерусалим и отново заел 
патриаршеския престол. Негов приемник бил Модест, който 
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ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА

Веднъж авва Макарий Египетски 
и един негов ученик вървели от 
скита към планината Нитрия. 

Като се приближили, Старецът 
рекъл на ученика си: “Иди малко 
по-напред.”
Ученикът, като избързал напред, 
срещнал един идолопоклонник. 
Той бил жрец и бързал, държейки 

(Продължение от бр. 389)

Християнино! Помни и винаги носи в мислите и в сърце-
то си великите слова на Господнята молитва: Отче наш, 
Който Си на небесата (помни: кой е нашият Отец? Бог е 

нашият Отец, нашата Любов. Кои сме ние? Ние сме Неговите 
деца, а помежду си сме братя. В каква любов помежду си тряб-
ва да живеят децата на такъв Отец? Да бяхте чеда на Авраама, 
щяхте да вършите делата Авраамови (Иоан. 8:39). И какви 
дела трябва да извършваме?). Да се свети Твоето име, да дой-
де Твоето царство, да бъде Твоята воля. Насъщния ни хляб 
дай ни днес (нашия хляб - всичко общо, - а не моя; самолюби-
ето трябва да бъде прогонено от сърцата на Божиите чеда: ние 
сме едно) и прости нам дълговете ни (искаш и обичаш Бог 
да ти прощава греховете, тогава считай за нормално и ти да 
прощаваш греховете на хората, които съгрешават против тебе, 
като знаеш, че любовта е дълготърпелива и милосърдна). Не 
ни въвеждай в изкушение (и сам не се поддавай на изкушения; 
не давай да се поклати ногата ти, и няма да задреме Оня, 
Който те пази. Господ е твой покров откъм твоята дясна 
ръка. (Пс. 120:3, 5 - слав.). Но избави ни от лукавия (сам не му 
се предавай доброволно и Господ няма да те предаде на него). 
Защото Твое е Царството (признавай единия Цар Бог и на 
Него Едничкия служи), и силата (уповавай на Неговата все-
могъща сила), и славата (ревнувай за Неговата слава с всич-
ки сили и през целия си живот) во веки (Той е вечният Цар, 
а царството на сатаната скоро ще премине като хищническо, 
и лъжовно). Амин. Всичко това е истинно. Помни повече от 
всичко тази молитва и по-често си я казвай наум и размишля-
вай за нея, какво означава в нея всяка дума, израз и прошение. 
Покланяйте се на Бога с дух и истина. С истина - например 
ти казваш: да се свети Твоето име. Има ли у тебе действител-

жезъл в ръка.
“Хей, дяволе, накъде си се втурнал?”, възкликнал невъздържа-
но монаха. Тогава жрецът толкова се разгневил, че се обърнал 
към монаха и го ударил безжалостно. Сетне го оставил полу-
жив и бързешком се отдалечил с жезъла в ръка.
Малко по-късно авва Макарий видял жрецът. Веднага го поз-
дравил с голяма вежливост: “Бог да те благослови, виждам, че 
си много зает. Всичко добро, о отрудени човече. Дано намериш 
спасение, дано намериш спасение.”

но желание Божието име да се свети с добрите дела - на хора-
та и с твоите? Казваш: да дойде Твоето Царство, желаеш ли 
наистина да настъпи Божието Царство? Искаш ли да бъдеш 
дом на Божия Дух, а не обиталище на греха, дали желанието 
ти да живееш в грехове не е по-силно? Казваш: да бъде Тво-
ята воля, както на небето, тъй и на земята; не търсиш ли 
по-скоро своята воля, отколкото Божията? Да, така е! Казваш: 
насъщния ни хляб дай ни днес; не казваш ли друго в сърцето 
си: не ми трябва да прося това от Теб, аз имам и без да моля, 
нека така да просят нямащите; или ненаситно търсим преко-
мерното и не се задоволяваме с малкото или с онова, което Бог 
ни е дал, не благодарим за това, което имаме, а трябва да благо-
дарим. В молитвата молиш Бога: и прости нам дълговете ни, 
както и ние прощаваме на длъжниците си, а сам не мислиш 
ли: не съм кой знае какъв грешник; струва ми се, че живея не 
по-зле от другите и нямам нужда да моля за прошка на дълго-
вете или греховете си; или, когато се моля, няма ли някакво 
недоволство или гняв в сърцето ти, и по такъв начин ти не 
лъжеш ли безсрамно в молитвата си към Господа. Казваш: не 
ни въвеждай в изкушение, а сам не се ли увличаш и не падаш 
ли без изкушения във всякакви грехове? Казваш: избави ни 
от лукавия, а сам не живееш ли в съдружие с лукавия и с вся-
какво зло, източник на което е дяволът? Гледай езикът ти да не 
е в разногласие със сърцето; гледай да не лъжеш Господа в мо-
литвата си. Винаги имай това предвид, - и когато четеш Госпо-
днята молитва, и когато четеш другите молитви; наблюдавай 
дали сърцето ти е съгласно с онова, което произнася езикът ти.
(Следва) 

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“

управлявал Църквата само две години, и след него бил еди-
нодушно избран св. Софроний (634 г.). За да противодейству-
ва по-успешно на лъжеучението, той свикал събор в Йеруса-
лим. Със съборно послание той изяснил истинското учение ла 
Църквата. Но независимо от неговите страдания, ереста още 
дълго вълнувала Църквата. Между главните защитници на ис-
тината против това лъжеучение били св. Максим Изповедник 
и римският папа св. Мартин, които се удостоили с мъчениче-
ска смърт за православната вяра.
През време на светителстването на патриарх Софрония в 636 
г. Йерусалим бил превзет от арабите. Пълководецът на халифа, 
Омар, обсадил града. Четири месеца жителите се защищавали 
мъжествено. Патриархът ги въодушевявал и ободрявал. Но 
когато най-после се убедил, че не може повече да се проти-
востои на по-големите сили на неприятеля, той предложил на 

Омара условия за предаване. Срещу уговорените от патриарха 
условия Омар обещал да не разрушава християнските църкви 
и да не угнетява християните. На мястото, където бил храмът 
на Соломон, Омар построил джамия, известна и сега под име-
то „Омарова джамия“. Той до края на живота си оказвал ува-
жение към светителя, който се поминал около 638 година.
Св. Софроний Йерусалимски е оставил няколко поучителни 
слова, обяснение на литургията, житие на св. Мария Египет-
ска, разказ за чудесата на св. Кир и Йоан, много църковни 
песни и съборно послание, което на Шестия вселенски събор 
(681 г.), свикан против монотелитите, било признато за напъл-
но апостолско учение.
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10 МАРТ  
† Неделя Сиропустна (Сирни заговезни).  
Св. мчци Кодрат и Галина. Гл. 8, утр. ев. 8,  
ап. Рим. 13:11-14:4 (с. 323), лит. ев. Мт 6:14-21  
(На вечернята се извършва взаимно опрощение)  
(Тип. с. 421)

11 МАРТ  
❈ Св. Софроний, патр. Йерусалимски.  
Св. Софроний, еп. Врачански (Начало на Великия 
пост)  (Сутринта утреня, часове, вечерня)  
(Веч. Велико повечерие с канона на  
св. Андрей Критски I част) (Тип. с. 424, с. 23)

12 МАРТ  
Преп. Теофан. Св. Григорий Двоеслов.  
Преп. Симеон, Нови Богослов (Сутринта утре-
ня, часове, вечерня) (Вечерта Велико повеч. 
с канона на св. Андрей Критски II част)

13 МАРТ  
Св. Никифор, патриарх Цариградски (Прежд. 
лит.) (Тип. с. 425) (Вечерта Велико повече-
рие с канона на св. Андрей Критски III част)

14 МАРТ  
Преп. Бенедикт (Вечерта Велико повечерие 
с канона на св. Андрей Критски IV част)     

15 МАРТ  
Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него  
(Прежд. лит.) (Вечерта Малко повечерие  
с Богородичен канон и акатист I статия)  
(Тип. с. 428)

16 МАРТ  
❈ Тодорова събота.  
Св. мчци Савин и Папа (Злат. лит.) (Тип. с. 428)

В дом за сираци свещени-
кът на драго сърце кръсти 
наведнъж цялата група. 

Възпитателката, която стана 
кръстница на децата, те започ-
наха да наричат мама. Групата 
беше задружна. Разбира се, и 
при тях всичко се случваше: 
можеше да се поскарат и да 
се посдърпат. След това да се 

опомнят и да си подадат ръка един на друг.
- Прости ми.
- И ти ми прости.
Един ден между тях се появи ново момче и донесе със себе си няка-
къв друг, недобър дух.
Изчезна музикалният плейър на едно момче. Кой го взе? Без до-
казателства е грешно да се обвини някого. Изчезна, няма го. И ето 
дойде време за детска изповед, за която всички отдавна се готвеха. 
И изведнъж този новичък изповяда на свещеника:
- Аз го взех!
А след това на децата:
- Аз бях, аз го взех! Простете...
Всички замряха. Момчето, на което изчезна плейъра, каза:
- Нека бъде твой.
Моментът беше удивителен. А едно момиче предложи на това 
момче своя плейър.
Няма да кажем имената им. Защо? Тях ги знае Бог. И този, който 
поиска прошка, и онези, които преотстъпваха плейър един на друг.

Защо им е музикален плейър, след като те са чули гласа на Спа-
сителя?

Автор: Борис Ганаго, „На децата за вярата”
Превод: храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДЕТСКА ИЗПОВЕД
ПРИКАЗКА

Идолопоклонникът бил озадачен: “Авва, какво добро видя в 
мен, че искаш да се спася?”
“Виждам, че си измъчен и забързан”, отговорил светецът, “А не 
си наясно, о блажени човече, че напразни са твоите трудове.”
“Сърцето ми омекна и се сгря от твоя поздрав”, рекъл езиче-
ският жрец, който вече бил дошъл на себе си. “Виждам, че си 
човек Божий. Ала един жалък монах ме обиди преди малко и аз 
го нагласих добре. Оставих го полумъртъв от ударите, които 
му нанесох.” А след това веднага паднал при нозете на авва Ма-
карий, хванал ги, и рекъл на Стареца: “Няма да си ида, докато 
не ме направиш монах.”

Светецът го изправил и двамата отишли на мястото, къде-
то лежал ученикът. Те го вдигнали и отнесли в църквата при 
планината Нитрия. Когато монасите видели езическият жрец 
с аввата, те останали удивени. В крайна сметка, след като го 
кръстил, те го направили монах и поради него мнозина езич-
ници станали християни.
Авва Макарий рекъл по този повод: “Лошата дума прави дори 
добрият човек зъл, докато добрата дума обръща дори злият 
човек в добър.“

Източник: www.predanie.bg


