
Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Бо-
жий, както е писано у пророците:
„ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, кой-

то ще приготви Твоя път пред Тебе.“
„Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе 
пътя на Господа, прави правете пътеките Му.“
Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно 
кръщение за опрощаване грехове.
И излизаха при него цялата Иудейска страна и иеруса-
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лимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, 
като изповядваха греховете си. А Иоан носеше дреха 
от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и яде-
ше акриди и див мед. И проповядваше, думайки: след 
мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен 
да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз 
ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.

(Марк 1:1–8)

„Гласът на викащия в пустинята говори:  
пригответе пътя на Господа, прави 
правете пътеките Му”
(Мк. 12:3)

Тези думи от Свещеното Писание ни говорят за това как 
великият Пророк и Кръстител Господен приготвял народа 
за приемане на Христос 

Спасителя. Този велик Божи 
избраник бил определен да 
приготви пътя на Единород-
ния Син Божи, идващ в света, 
за да предразположи и  при-
готви хората за приемане на 
Иисус Христос със своята 
проповед за покаянието. Той 
подканял всички идващи при 
него, в  пустинята към раз-
каяние за греховете и  към 
промяна начина им на жи-
вот. И  Сам Спасителят, след 
встъпването в  обществено 
служение на човешкия род, 
преди всичко се обръщал към 
хората със слово за покаяние. 
„Покайте се, —  призовавал 
Той, —  и  вярвайте в  Еванге-
лието” (Мк. 1:15).
Под покаяние, за което про-
повядвал в  пустинята свети 
Йоан Предтеча и  което из-
исквал от хората Сам Спа-
сителят, се разбира не само 
временното изповядване на 
греховете, а  покаянието като 
добродетел, като постоянно разположение, постоянно стара-
ние да осъзнаваш своята греховност, да очистваш своето сър-
це със съкрушение и  стремеж към добродетели. Ние трябва 
да гледаме на покаянието като на наш съществен дълг, който 
трябва да бъде постоянен и  непрекъснат подвиг през целия 

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

наш земен живот.
Няма човек, който би могъл да избегне греховете. Такава  е 
участта на падналия човек. За това говори свети апостол Йоан 
Богослов: „Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и ис-
тината не в нас” (1 Ин. 1:8). Апостол Павел говори за себе си, 
че той е „пръв от грешниците” (1 Тим. 1:15) и „окаян” (Рим. 

7: 24). Що се отнася до нас, 
трудно е и да се изкаже колко 
голямо, колко тежко е бреме-
то на нашите грехове.
Ние грешим всеки ден, всеки 
час, грешим с  мисли, думи 
и  дела. Грехът ни преследва 
по всички пътища на живота 
ни, съпътства ни във всички 
поприща на нашата дейност. 
Някои от нас безстрашно 
продължават да се предават 
на греховете и  тънат в  тях, 
което може да ни доведе до 
пълно духовно умъртвяване.
Човек не може да бъде съ-
вършено безгрешен, но той 
трябва да очиства себе си от 
извършените от него грехове 
с  искрено покаяние и  съкру-
шение. Ако човек  е паднал 
в  някакъв грях, той трябва 
незабавно да стане от своето 
падение, т. е. да мобилизира 
всички духовни сили и  и  да 
встъпи с  помощта на Божи-
ята благодат в борба с  греха, 
а  това изисква голям подвиг. 

И всеки, който иска да се подвизава с добрия подвиг, на кого-
то е скъпо спасението, не може да не счита за свой дълг покая-
нието като постоянен подвиг.
Ние все още често грешим, защото в  нас  е твърде силна на-
клонността към греховете, наследена от нас от прародителите. 
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СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ НА ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШ ИИСУС ХРИСТОС
6 ЯНУАРИ

ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1

Наклонността към греховете, взета със всичките ѝ видове, се 
нарича в  словото Божие „ветхия човек”. Ветхият наш човек 
така силно, така дълбоко се е вкоренил в нас, че сами себе си 
ние никак не можем да се освободим от него, да го изкореним 
и умъртвим в себе си. И само нашият Господ Иисус Христос, 
идвайки на земята, ни е посочил всички начини, дарувал ни е 
всички сили, посредством които ние бихме могли да се освобо-
дим от ветхия човек, да го умъртвим в себе си и да се облечем 
в новия човек, т. е. да украсим своята душа с вярата, правдата, 
любовта и другите добродетели. След това борбата с ветхия чо-
век и победата над него станали напълно възможни. И първото 
оръжие против ветхия човек —  това е покаянието. Ако ние пък 
сме чужди на това спасително тайнство, ако, допускайки грехо-
ве, не се разкайваме за тях, ветхият човек все повече и повече 
ще се утвърждава и развива в нас, овладявайки цялото ни съ-
щество, покорявайки на себе си и ума, и сърцето, и волята ни. 
Тогава спасителното пришествие на Иисус Христос на земята 
ще остане безплодно за нас. Освен това, ние можем да се лишим 
от вечното блаженство в Царството на Небесния Отец.
Нашият Господ Иисус Христос в  Своето учение съединява 
дълга на вярата с  дълга на покаянието. „Покайте се, —  вика 
Той към нас, —  и вярвайте в Евангелието”. За получаване на 
вечния живот едното покаяние още не  е достатъчно за нас, 
нужна  е още вяра в  Този, Който Сам в  Себе Си има живот 
и блаженство. Вярата е най-голямата духовна сила, дарувана 
ни от Господа. Тя ни облича по заслугите на Иисус Христос, 
съединява ни с Него, оправдава ни, прави ни чада и наслед-
ници Божии. Вярата —  това  е семето и  коренът на всички 
добродетели. Който е придобил истинска и крепка вяра, той 
благоуспешно възхожда по-високо и по-високо по лествица-
та на християнските добродетели. Но всички тези плодове 
произрастват от вярата само тогава, когато я предшества и се 
съединява с нея покаянието като подвиг на духовния живот. 
Без покаяние няма в  душата ни подходяща почва за вярата. 
Без него са немислими чудните ѝ за нас действия. Само по-

каянието, състоящо се в дълбоко осъзнаване на греховете ни, 
в сърдечно съкрушение за тях и старание да ги избягваме, дава 
възможност на семената на вярата да се вкоренят в душата ни, 
да произрастат и благоухаят с добродетели. Ако ние сме чуж-
ди на духа на покаянието, греховете се умножават, усилват се 
в нас и заглушават семената на вярата, както плевелите на ни-
вата заглушават пшеницата.
Така необходим за нас е постоянният подвиг на покаянието. 
Ние трябва постоянно да следим за себе си, за своите мисли, 
дела и пожелания и всячески да избягваме всичко това, кое-
то оскърбява Бога и  Го отстранява от нашето сърце. Наше-
то самолюбие обикновено ни нашепва, че не сме по-лоши от 
другите хора, и се опитва по различни начини да извини, да 
оправдае нашите греховни дела. Под влиянието на самолюби-
ето някои хора, ако забелязват в себе си някакви добри разпо-
ложения, вече считат себе си за благочестиви и добродетелни, 
макар в  душата им да се крият и  действат различни похоти 
и страсти. Поради всички тези причини много християни на-
пълно забравят за подвига на покаянието.
Ние, братя и сестри, следва да помним, че Бог, като присъст-
ващ навсякъде, винаги се намира с нас, взира се в нас, виж-
да всички наши помисли и  дела, че Той някога ще ни съди 
на Страшния съд, където ще се открият всички наши мисли 
и дела, за които ние ще трябва да дадем отчет. И, както казва 
Свещеното Писание, едни ще отидат във вечния живот, а дру-
ги —  във вечната мъка (Мат. 25:46).
Да се постараем, братя и сестри, всячески да избягваме греха, 
да се борим с него, а ако попаднем под негово влияние, да не 
се отчайваме, но да побързаме отново да станем от падението 
и да принесем истинско разкаяние пред свещенослужителите. 
И това искрено разкаяние ще ни помогне да възстановим в ду-
шата си мира, спокойствието и единението с Бога. Амин!

Автор: Схиархимандрит Йоан (Маслов)
Превод: Прот. Йоан Карамихалев

Източник: www.pravmladeji.org



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
7 ЯНУАРИ

БЕСЕДА ЗА ПОКОРНОСТТА НА ВОЛЯТА БОЖИЯ
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СВ. ТЕОФАН ЗАТВОРНИК
10 ЯНУАРИ

ЗА ЖИТЕЙСКИТЕ ГРИЖИ

просто говори Иоан за своето общение с небесните сили: Аз 
Го не познавах (т. е. Христос); но Оня, Който ме прати да 
кръщавам с  вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Ду-
хът и  да остава върху Него, Този е, Който кръщава с  Дух 
Светий. И аз видях и свидетелствах, че Този е Син Божий 
(Иоан 1: 33–34). Как нежно и просто говори той за небесните 
предмети! А колко е страшен, като лъв, когато говори против 
човешките неправди, против Ирод и Иродиада! В него живеят 
заедно агне и лъв. Небето е близо до него, както майка до де-
цата си. И волята Божия за него е тъй достъпна и ясна, както 
и на небесните ангели.
Премъдри Господи, в пустинята на този живот насочи според 
Твоята воля живота на нас грешните, както си насочвал жи-
вота на св. Иоана Кръстителя. На Тебе слава и хвала вовеки. 
Амин!

Автор: Св. Николай,  
еп. Жички и Охридски, „Охридски пролог”

дувременно и  едното, и  другото не  е правилно. Житейските 
и  обществените работи, от които зависи съществуването на 
семейството и  обществото, са определени от Бога дела и  из-

пълняването им не  е бягство в  небого-
угодна област, а движение в Божии дела.
Следвайки такова неправилно поверие, 
всички правят така, че при наличието на 
житейски и  обществени работи нямат 
никаква грижа за Бога. Виждам, че това 
поверие владее и  вас. Моля, прочее, да 
го отхвърлите и да възприемете убежде-
нието, че всичко, каквото правите в дома 
си и извън него във връзка с общество-
то като дъщеря, като сестра, сега и като 
московчанка, е богоугодно дело. Защото 
за всичко, което се отнася към това, има 
особени Божии заповеди. Как може да 
бъде неугодно Нему изпълняването на 
заповедите Му? Със своето поверие вие 
наистина ги правите неугодни Богу, за-
щото ги изпълнявате не с това разполо-
жение, с каквото иска Бог. Божиите дела 

Да бъде Твоята воля, както на небето, 
тъй и на земята (Мaт. 6: 10).

Блазе на св. Иоан Кръстител, защото  е изпълнил Еванге-
лието преди Евангелието! Отивайки в  пустинята, той се 
предал напълно на волята Божия и тялом, и духом. С тяло 

вършел волята Божия на земята, както и с душата си на небе-
то. В продължение на много години нито глад, нито зверове 
повредили тялото му, нито отчаяние повредило душата му за-
ради самотата, нито пък гордост от небесните видения. Той не 
потърсил от хората нито хляб, нито известност. Всичко, кое-
то му било необходимо, му го давал Бог, защото той напълно 
се бил предал на Божията воля. Не той насочвал стъпките си 
в пустинята, нито извън пустинята. Невидимо Кормило свише 
управлявало неговия живот. Защото, когато трябвало да на-
пусне пустинята и да иде да посрещне Господ, е казано: Биде 
слово Божие към Иоана (Лк. 3: 2). Като невинен младенец тъй 

Продължавам да говоря върху вашето оплакване за напли-
ва на мисли, породени от житейски занятия.
Как може да стоим без работа? Ще бъде грешна празност. 

Трябва нещо да се работи, а и някои къ-
щни работи да се вършат. Това  е ваш 
дълг. И външните отношения не бива да 
се прекъсват. Трябва да се поддържат, 
и то както трябва. Това е дълг на човеш-
кото общежитие. Но всички занятия от 
този род могат и трябва да бъдат изпъл-
нявани така, щото да не отдалечават ми-
слите от Бога. Как така?
У нас съществува едва ли не всеобщо по-
верие, че щом се заловиш с нещо в дома 
или извън него, вече излизаш от онези 
Божии дела, които са Му угодни. Пора-
ди това, когато се породи желание да 
живеем богоугодно или при разговор 
стане дума за това, обикновено то се съ-
провожда от мисълта, че ако е наистина 
така, тогава бягай от обществото, бягай 
от къщи в пустинята или в гората. Меж-

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствоваше 
Тебе, возлюбленнаго Тя Сина именуя:
и Дух, в виде голубине, извествоваше 
словесе утверждение:
явлейся Христе Боже, и мир 
просвещей, слава Тебе.

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан,
откри се поклонението на Св. Троица;
защото гласът на Отца свидетелстваше 
за Тебе, като Те нарече възлюбен Син;
и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото.
Христе, Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе”
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5 ЯНУАРИ   
† Неделя преди Богоявление. Св. прор. Михей. 
Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. Синклитикия 
и Аполинария (Утреня, Злат. лит., Велик водос-
вет) (Пост) Гл. 4, утр. ев. 7, ап. 2 Тим. 4:5–8 
(с. 448), лит. ев. Мк 1:1–8 (Тип. с. 170) (Ве-
черта —  Празнична вечерня) (Тип. с. 174) 

6 ЯНУАРИ  
Св. Богоявление (Утреня, Вас. лит.) 
(Всичко на празника) (Велик водосвет) 
(Йордановден) (Тип. с. 175–176) 

7 ЯНУАРИ  
†  Св. Йоан Кръстител (Тип. с. 177) (Ивановден)

8 ЯНУАРИ  
Св. Григорий, еп. Български.  
Преп. Георги Хозевит. 
 Св. Емилиан изповедник. Преп. Домника.  
Мчци Василиса и Мариони-
ла, 7 отроци и 20 войници

9 ЯНУАРИ  
Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски.  
Преп. Евстратий. Св. пророк Самей

10 ЯНУАРИ  
Св. Григорий, еп. Нисийски.  
Преп. Дометиан, еп. Мелитински. 
 Св. Маркиан, презвитер.  
Св. Теофан Затворник. 
 Блажена Теозви, дякониса

11 ЯНУАРИ  
† Преп. Теодосий Велики.  
Преп. Теодосий Антиохийски
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На брега на една река живяха двама рибари със семействата 
си. Единият имаше много деца, а другият беше бездетен. Вся-
ка вечер двамата рибари хвърляха мрежите си и отиваха да 

спят. Но от известно време в мрежата на многодетния рибар се 
хващаха две-три рибки, а на бездетния —  изобилие от риба. Той 
от милост вадеше по няколко рибки от мрежата си и ги даваше 
на съседа. Това продължи доста време, може би цяла година. Така 
единият забогатя, а другият едва свързваше двата края, като по-
някога нямаше възможност дори хляб да купи за децата си.
„Защо се случва така?“ —  мислеше си нещастният бедняк. Но ето 
веднъж, докато спеше, му се разкри истината. Яви му се човек 
в ослепително сияние, като ангел Божий и каза:
Стани по-бързо и отиди на реката. Там ще видиш защо си беден. 
Но когато видиш, не давай воля на гнева си.
Рибарят се събуди и скочи от леглото. Прекръсти се и отиде при 
реката. Там видя как съседът му прехвърля риба след риба от не-
говата мрежа в своята. Кръвта му закипя от негодувание, но си 
спомни предупреждението и потисна гнева си. Като се успокои, 
спокойно каза на крадеца:
– Съседе, да ти помогна ли? Защо сам да се мъчиш?

Хванатият съсед се вцепени от страх. Когато дойде на себе си, се 
хвърли в краката на бедния рибар и възкликна:
– Сега разбрах, че Господ ти показа моето престъпление. Горко на 
мене, грешния!
После даде на бедния си съсед половината от богатството си, за да 
не го изобличи пред хората или хвърли в тъмница.

Превод: Храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

БЕДНИЯТ РИБАР
ПРИТЧА

при вас не са извършвани по Бога. Така че и те пропадат на-
празно. Освен това те отстраняват ума от Бога.
Моля, поправете това и отсега започвайте всички такива рабо-
ти със съзнанието, че да вършите това е заповед. Когато се на-
строите така, нито едно житейски дело не ще отдалечи мисъл-
та ви от Бога, а напротив —  ще ви приближи към Него. Всички 
ние сме раби Божии. На всекиго Той  е назначил свое място 
и дело и гледа кой как го изпълнява. Той е навсякъде. И вас 

също гледа. Дръжте това в мисълта си и вършете всяка работа 
като че ли ви е поръчана направо от Бога, каквато и да е тя.
Така вършете и работата си вкъщи. А когато някой идва отвън 
или сами излизате, дръжте в мисълта си, че в първия случай 
Бог ви изпраща това лице и гледа по Бога ли вие ще го при-
емете и  ще се отнесете към него, а  във втория —  че Бог ви  е 
възложил дело извън къщи и гледа дали ще го извършите така, 
както Той желае.


