
Рече Господ: никой не е възлязъл на небето, освен 
слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва 
на небето. И както Моисей издигна змията в пус-

тинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий, та 
всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има жи-
вот вечен. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде 
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Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да 
не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не прово-
ди Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде 
светът спасен чрез Него.

(Иоан 3:13–17) 

Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде 
Своя Единороден Син. (Йоан 3:16) 

Боголюбиви братя и сестри,
Божията любов към човека е неизмерима. Тя се доказва от 
Божиите дела: Бог създаде човека, за да стане той съучаст-

ник в Неговата вечна слава и блаженство. Но човекът отвърна 
на Божията любов към самия него с непослушание, зла воля 
и омраза, поради което отпадна от Божествената благодат и от 
Божий син стана роб на дявола. Стана роб на греха, прокля-
тието и смъртта. Но Бог, Който е 
любов (1Йоан 4:8), и тогава не се 
отказа от Своето творение. Той 
толкоз обикна света, че отдаде 
Своя Единороден Син, та всеки, 
който вярва в  Него, да не поги-
не, а да има живот вечен (Йоан 
3:16). Бог пожертва Сина Си за 
нас, Царят не пожали царския Си 
Син, за да спаси Своите слуги, Гос-
подарят на вселената предаде Ед-
ничкия Си Син на смърт, за да из-
бави робите Си от смъртта… И то 
за какви слуги и  роби —  за слуги 
негодни (Лука 17:10), за роби не-
покорни, твърдоглавци и  нео-
брязани по сърце и  уши (Деян. 
7:51). Да, наистина колко прав  е 
св. Исаак Сирин, когато пише, че 
любовта, която има за виновник 
Бога, е като бликащ от земята 
извор. Нейните потоци никога 
не пресекват (понеже Бог е изво-
рът на любовта), и онова, което 
подхранва тази любов, не се из-
черпва.
С какво ние да отвърнем на тази 
всесъвършена любов на Бога към нас? Какво да въздадем Гос-
поду за всичките Му благодеяния към нас? (Пс. 115:3).
Може би десятък от всичко, що придобиваме (Лука 18:12), 
или обилен курбан всяка година? Но Господ казва: Мои са 
всички зверове в гората и добитъкът по хилядните плани-
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ни… Ям ли Аз волско месо и пия ли козя кръв? (Пс. 49:10, 13).
Може би псалми, славословия и  духовни песни (Кол. 3:16)? 
Но какво е всичко това от нашите нечисти уста, когато 
Той (Бог– б. а.) и у Ангелите Си съглежда недостатъци (Йов 
4:18), и на светиите Си не доверява, и небесата са нечисти 
в Неговите очи (Йов 15:15).
Какво иска Господ от нас в замяна на Своята Отеческа любов 
и  милосърдие към нас, Неговите вечни длъжници? —  Трудо-
ве и мъка, бдения, глад и жажда, пост, студ, голота (2 Кор. 

11:27)? Ала това са подвизи за све-
тии и праведници, а ние сме греш-
ни и немощни човеци и Сърцеве-
децът Бог, знаейки това, не очаква 
от нас такива големи дела.
Ето какво единствено иска от нас 
Бог, за да ни помилва и  спаси —  
иска нашите грехове! Иска наши-
те люти греховни язви и струпеи, 
гнойни душевни рани и  тежък 
товар от всякакви неправди и без-
закония. Това Той го няма, а  ние 
го имаме в пълно изобилие. И да 
не униваме, че греховете ни са 
много, защото, ако се покаеш, Той 
прощава всички твои беззако-
ния, изцелява всички твои недъ-
зи (Пс. 102:3). Да не се отчайваме, 
че нашите пороци са осквернили 
бялата кръщелна дреха на душата 
ни, защото Господ ни  е обещал: 
Да бъдат греховете ви и  като 
багрено, като сняг ще избеля; да 
бъдат червени и  като пурпур, 
като вълна ще избеля (Ис. 1:18).
Бог иска само това от нас —  да Му 
дадем Своите грехове! Това  е на-

шият дар за Него и Той милостиво го приема като някое драго-
ценно съкровище, с което ние си купуваме Неговите жилища 
на Небесата…
Но ти ще попиташ: как да дам греховете си на Бога, Който е на 
Небесата и живее е непристъпна светлина, а аз съм човек тле-
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нен и съм толкова далеч от Него? Това щеше да бъде така, ако 
Бог не беше дал власт за прощаване на греховете на човеци. На 
кого? Той е дал тази Своя власт на апостолите и техните при-
емници в лицето на епископите и свещениците. Преди да се 
възнесе на Небето при Своя Отец, Христос казал на учениците 
Си: Приемете Духа Светаго. На които простите грехове-
те, тям ще се простят; на които задържите, ще се задър-
жат (Йоан 20:22–23). Това опрощаване на греховете става по-
средством Тайнството Покаяние (или Изповед). Православни-
ят християнин трябва да се изповядва поне веднъж месечно, 
помнейки предупредителните думи на свети Василий Велики: 
Спотайваният грях е една неизлечима болест на душата.
Бог иска от нас сърцето ни. Синко, дай си мен сърцето и очи-
те ти да гледат моите пътища (Притч. 23:26), говори Бо-
жията премъдрост в  разума на всеки човек и  продължава: 
Сърцето на царя (разбирай под „цар” владеещия страстите 
си! —  б. а.) е в ръката на Господа, както потоците водни: Той 
го насочва, накъдето поиска (Притч. 21:1).

Братя и сестри,
Разказва се за блажени Йероним, че когато живял в Палес-

тина и се подвизавал във Витлеемската пещера, дето се родил 
нашият Спасител, имал на Рождество Христово чудно виде-
ние. Явил му се Иисус Христос като Младенец и го запитал: 
„Йерониме, сега, когато всички Ми подаряват по нещо, ти 

какво ще Ми дадеш?” „Добродетелите и молитвите си!” —  от-
говорил блаженият Йероним. „Това добре, но какво друго още?” 
„Сърцето си, душата си и цял себе си!” „И това приемам, но Аз 
искам още нещо от тебе!” „Но какво друго мога да Ти поднеса, 
Господи?” —  недоумявал подвижникът. „Дай ми греховете си!”
Блажени Йероним съкрушено започнал да плаче. Той попитал 
през сълзи: „И  за какво са Ти, Господи, греховете ми?” —  „Аз 
искам да ги взема върху Себе Си!”
Чувате ли? —  „Дай ми греховете си!” Иисус Христос иска от 
нас нашите грехове. Да Му ги дадем в светото Тайнство Изпо-
вед и Той ще ни ги опрости!
Господи, даваме Ти всички наши грехове: преяждане, пиян-
ство, тайноядство, празнословие, униние, леност, прекосло-
вие, оклеветяване, осъждане, небрежност, самолюбие, алч-
ност, жестокосърдечие, неправда, сквернота, користолюбие, 
завист, гняв, паметозлобие, ненавист, лошота…
Царю Небесни, очисти ни от всяка сквернота!
Боже, Отче, Ти отдаде Своя Единороден Син, за да не погинем, 
а да имаме живот вечен. Ние пък в замяна Ти даваме своите 
грехове, обещавайки, че повече никога няма да ги допускаме 
в душата и тялото си. Ти ни благослови, Ти ни помилуй и ни 
дарувай живот вечен! Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, Изд. „Витезда“
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Както от потта от поста израства класът на целомъдрието, така 
от насищането израства разпътство и от пресищането —  не-
чистотата.

… • …
От трудовете и опазването на себе си се ражда чистота на по-
мислите, а от чистотата на помислите —  светлината на мисълта. 
А оттук чрез благодатта умът се извежда към онова, над което 
чувствата нямат власт, на което и не учат, и сами не се научават.

… • …
Яж и пий с целомъдрие, както прилича на Божиите чеда.

… • …
Към изпълнението на необходимо дело пристъпвай с  целомъ-
дрие, като благоговеещ пред Ангела, който те пази, и върши де-
лото със страх Божий, и се принуждавай към това до самата си 
смърт, дори това да е неприятно на сърцето ти.

… • …

Който в продължение на целия си живот обича беседата с тази 
двоица (поста и бдението), той бива приятел на целомъдрието.

… • …
Придобивай чистота в делата си, та душата ти да се озарява в мо-
литвата и чрез помненето на смъртта в ума ти да се разгаря ра-
достта.

… • …
Възлюби целомъдрието, за да не се посрамиш по време на молит-
вата си пред Бога.

… • …
Възлюби целомъдрието до крайна степен, за да се всели в теб Бо-
жият Дух.

… • …
А по тесния път има следното: безмълвие, въздържание, целомъ-
дрие, любов, търпение, радост, мир, смиреномъдрие и подобно на 
това; след тях следва безсмъртният живот.

Рождество Твое,  
Богородице Дева,  
радость возвести  

всей вселенней:  
из Тебе бо возсия Солнце 
правды Христос Бог наш, 

и разрушив клятву,  
даде благословение, 
и упразднив смерть,  

дарова нам  
живот вечний.

Твоето рождение,  
Богородице Дево,  
радост възвести  
на цялата вселена,  
защото от тебе възсия  
Слънцето на правдата,  
Христос, нашият Бог и, 
разрушил клетвата,  
даде благословение 
и, обезсилил смъртта, 
дарува нам живот вечен.
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КРАТКИ ПОУЧЕНИЯ

„В света скърби ще имате; но дерзайте: 
Аз победих света“(Йоан. 16:33).

Сам Победителят на света с тия думи учи последователи-
те си да не се боят от света. Наистина, светът изглежда 
много силен, но нима Оня, Който е сътворил света, не е 

по-силен от света?
Много страшен е светът за оня, който не знае, че Бог владее 
света, и че Той има власт да поддържа живота му, докогато Той 
иска, и да го върне в небитието, когато Той пожелае. Но за оня, 
който знае това, светът не е страшен.
Сравнен с Христа Господа, светът е като най-слабата тръст, до-
като в Христа Господа няма нито една слабост. За оня, който 
не знае това, светът  е страшен, а  оня, който знае това, няма 
страх от света. Светът е препълнен от неволи, мъки, гробове 
и мирис на гниене —  кой може да понесе всичко това? —  Само 
оня, който има здраво сърце. А здраво сърце има само този, 
в чието сърце работи Христос.

Едно време хората малко знаеха, но много разбираха, след 
това хората започнаха повече да знаят и по-малко да разби-
рат, сега хората изключително много знаят и съвсем нищо 
не разбират.

Архим. Йоан Крестянкин
… • …

Помни, радост моя, че човек с благодарно сърце никога не 
се нуждае от нищо.

Свещ. Николай Гурянов
… • …

У всеки, който се моли без да се кае, молитвата му или спи-
ра, или молейки се, изпада в прелест.

Старецът Йосиф Исихаст
… • …

Веднъж изнасях беседа пред ученици, след което едно мо-

Светът ни е заел тялото, но затова той иска да вземе и ду-
шата ни. Ала как ще ни надвие светът, ако ние живеем като 
войници на Победителя на света? Победителят на света ни 
дава оръжие за борба, със Своя пример ни учи на борба, 
показва ни тайния неприятел, посочва ни пътя за нападе-
ние и  отстъпление, придържа ни с  десницата Си, закриля 
ни с  крилото Си, храни ни с  Животворното Си тяло и  ни 
пои със Своята живоносна кръв, като при това ни окуража-
ва, казвайки: „не бойте се!“ Какво, прочее, братя, може да 
ни направи светът, когато неговото поражение е запечатано 
с Христовата победа?
О, Господи, Победителю на света и  победоносни Войводо 
наш, бъди винаги близо до нас, за да не се плашим, и напът-
ствай ни, та със сърцето си, с ума и волята си да бъдем вина-
ги близо до Тебе! Слава и хвала Ти на веки!

Автор: Св. Николай Велимирович
Източник: www.bg-patriarshia.bg

миче стана и каза: “Аз искам да пробвам всичко в живота.” 
“Пробвай! Пробвай да си целомъдрена до брака, да бъдеш 
чиста, откровена, любвеобилна, добра, принципна, проб-
вай!”

Архим. Мелхиседек
… • …

Когато възникне пререкание в  семейството си помисли 
какво искаш: да си прав или да си щастлив?

… • …
“В ада всеки отива по своя път, а  в  рая може да се вле-
зе само, когато сме заедно”. Мисля, че това се отнася преди 
всичко за съпружеския живот.

Прот. Валериан Кречетов
… • …

Който е намерил утешение в Бога счита за излишно всяко 

Спаси, Господи,  
люди Твоя  

и благослови  
достояние Твое,  

победы православним 
християном  

на сопротивныя даруя,  
и Твое сохраняя  

Крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи,  
Твоите люде  
и благослови  
Твоето достояние,  
дари на православните  
християни  
победа над врага  
и запази с Твоя кръст 
наследието Си.

Трябва да придобием страх Божий и в най-висша степен цело-
мъдрие, от които се раждат любов, радост, мир, послушание, ве-
ликодушие, въздържание, търпение и всичко, което подобава на 
християните.

… • …

А тези, които са заети с работа и прекарват времето си в безмъл-
вие и целомъдрие, и сред хората ще бъдат на почит, и от Господа 
ще бъдат прославени.
Из творенията на преподобните Исаак Сирин и Ефрем Сирин

Източник: www.sveta-gora-zograph.com
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На четири години Денис остана 
без майка. А за баща си въобще 
нищо не знаеше. Майка му беше 

извършила нещо ужасно —  беше уби-
ла жена. Всички се отказаха от нея 
и от Денис. На какво ли не се нагледа, 
обикаляйки детските домове, едва ли 
някой би могъл да разкаже. А самото 
момче не искаше да си спомня.
И ето Денис вече беше второкласник 
в училище-интернат. Веднъж възпи-

тателката, помагайки му да се облече, забеляза на слабичките му 
хлътнали гърди връвчица с кръстче.
— Кой ти го подари?
— Намерих го.
— А ти знаеш ли Кой е Този?
— Бог.
— А знаеш ли, че са го разпънали на кръст?
Денис не знаеше, но много му се искаше да го носи до сърцето 
си. Майка му неотдавна беше пусната от затвора, но не се знае-
ше къде живее, а кръстчето е тук. Само дето понякога се нала-
гаше да го споделя с други: и на Дима, и Вова, и на други им се 

8 СЕПТЕМВРИ  
† Неделя преди Въздвижение. 
Рождество на Пресвета Богородица. Гл. 3, 
утр. ев. на празника, ап. Гал. 6:11–18 
(с. 378), лит. ев. Ин 3:13–17 (Тип. с. 72–73) 
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Св. праведни богоотци Йоаким и Анна.  
Св. мчк Севириан
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Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора
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Преп. Теодора Александрийска
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Св. свщмчк Автоном (Отдание  
на Рождество Богородично) (Тип. с. 75) 
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Св. свщмчк Корнилий стотник  
(Предпр. на Въздвижение на Честния Кръст)  
(Тип. с. 76) 
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† Въздвижение на Св. Кръст Господен 
(Кръстовден) (Пост) (Тип. с. 77–81) 

искаше да го поносят. Как да им откажеш? Е и децата започнаха 
да го носят… Майката на Вова беше превърнала дома им във 
вертеп. А Дима, макар и да имаше свой дом, живееше там като 
изоставен и често гладуваше. Затова и предават кръстчето по-
ред. Стопля…

Автор: Борис Ганаго, „На децата за вярата”
Превод: храм „Св. прор. Илия”
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ПРИТЧА ЗА ВЯРАТА
Опашка пред вратите на Царството Божие.
Мъж среща идващите от земята покойници.
— Ти кой си?- пита той поредния.
— Аз съм католически богослов.
— А Иисус Христос познаваш ли?
— Що за въпрос, та аз съм богослов…
— Аха-а… Хайде, върви наляво.
Приближава следващият.
— А ти кой си?
— Аз съм протестантски пастор.

— А Иисус Христос познаваш ли?
— Що за въпрос, та аз съм пастор, това е моя най-добър при-
ятел…
— Аха-а… Хайде, върви наляво. Следващата!…
Приближава старица.
— Ти коя си?
— Аз съм православна, цял живот пеех в хора.
— А Иисус Христос познаваш ли?
— Помилуй Господи, та кой няма да Те познае?

Автор: Фомин А. В., Из „Лекарство от греха. Притчи“

светско утешение.
Св. Исаак Сирин

… • …
Няма такова Божие благодеяние, което да остане неумно-

жено, освен онова, за което човек е неблагодарен.
Св. Исаак Сирин

Източник: www.pravoslaven-sviat.org


