
Рече Христос: А кога дойде Син Човеческий в сла-
вата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще 
седне на престола на славата Си и ще се съберат 

пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, 
както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овци-
те от дясната Си страна, а козите —  от лявата. Тогава 
Царят ще каже на ония, които са от дясната Му стра-
на: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете 
царството, приготвено вам от създание мира; защото 
гладен бях и Ми дадохте да ям; жаден бях и Ме на-
поихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме об-
лякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме 
споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят 
и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахраних-
ме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник 
и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме 
болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще 
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им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте 
сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, 
Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които 
са от лявата страна: идете от Мене, проклети, в огън 
вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото 
гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме 
напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не 
Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. 
Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те 
видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или 
болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще 
им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не 
сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене 
не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, 
а праведниците —  в живот вечен.

(ев. Мт 25:31–46) 

И тия ще отидат във вечна мъка, 
а праведниците —  в живот вечен. (Мат. 25:46) 

Братя и сестри,
В третата подготвителна неделя за Великия пост —  Не-
деля Месопустна, Църквата ни 

предлага още едно оръжие за борба 
срещу дявола и  това  е СТРАХЪТ 
БОЖИЙ. На Литургията се чете 
Евангелието за Страшния съд. “На 
небето ние ще съзерцаваме Съди-
ята —  Господа с ангелското войн-
ство, а около себе си —  всички чо-
вешки синове, които предстоят 
около Бога със страх и трепет” —  
предупреждава светител Теофан 
Затворник. —  Тази мисъл трябва 
да владее съзнанието ни винаги. 
Мисълта за Съда ще ни научи да 
отбягваме всичко, което го прави 
именно страшен, и  страхът от 
Съда ще ни избави от страшно-
то осъждане. И  словото Божие 
свидетелства: “Начало на мъд-
ростта е страхът Господен”. (Пс. 
110:10) Страх Господен ще рече да 
мразиш злото; гордост и  високо-
мерие, лош път и  коварни уста 
мразя (Притч. 14:27); Страхът 
Господен  е животен извор, който 
отдалечава от мрежите на смъртта (Притч. 8:13).
Липсата на страх Божий у човека го довежда до пълен нравст-
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† НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА (МЕСНИ ЗАГОВЕЗНИ)

вен разпад, който го погубва. Това не е трудно за разбиране. Да 
си представим, че синът е престанал да се бои от баща си, че уче-
никът не се страхува от учителя, че служещият не се покорява 
на началството си. Тогава за този син, ученик, или служещ каз-

ваме, че  е тръгнал по лош път и не 
го очаква нищо хубаво. Тъй и става. 
А колко погибелна за човека е липса-
та на страх Божий? Та нали от Бога 
зависи целият ни живот.
Липсата на страх Божий погубва 
не само отделни човешки души, но 
и  цели градове и  държави. Сега аз 
няма да ви говоря за Содом и Гомо-
ра или за падането на Вавилонската 
империя, а ще ви разкажа защо и как 
православният християнски Кон-
стантинопол паднал под властта на 
турците.
Прочутият богослов и  аскет Йосиф 
Вриений († 1421), посещавайки 
древната всехристиянска столица 
и  вече прощавайки се с  константи-
нополци, казал: “С голяма скръб на-
пускам този град. След няколко го-
дини аз ще умра. Но знайте: заради 
своите грехове Константинопол 
ще падне под властта на турците, 
но Православието ще се запази!“
Така и  станало. Ала каква точно 

била вината на Константинопол? Отговора намираме в поуче-
нията на същия монах Йосиф. В 47-ма глава той пише: “Когато 
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видите наказващата Божия десница, не се чудете за какво 
и защо тя се приближава. По-добре се възхитете на Божието 
милосърдие, защото няма зло, което да не се е настанило при 
нас… Повечето от нас не си дават сметка какво значи да си 
православен и се отнасят с пренебрежение към всичко Божие. 
Клирът бива ръкополаган за пари или дарове. Богохулство-
то и  светотатството са често явление. Даваме клетви 
в Божието име и без да се замисляме, ги нарушаваме. Ропта-
ем срещу Бога —  едни за това, че вали дъжд, други —  че няма 
дъжд; едни, че някои са богати, други —  че някои са бедни. 
С една дума, станали сме съдници на Бога. Навсякъде голота 
–и при мъжете, и при жените. Девойките са загубили всяка-
къв свян, вдовиците неистово копнеят за мъже. Църковните 
празници се съпровождат от танци, песни, пиянство, възму-
тителни обичаи. При болест на хората или добитъка всеки 
бърза да иде било при знахар, било при магьосник, пренебрег-
вайки Бога, Църквата, почтените лекари. Не минава и ден, 
в който да не сме преяждали и пиянствали. Навсякъде царят 
полова разпуснатост, завист, грабежи, убийства… И ако не 
се покаем, скоро ще ни сполети Божието наказание.”
Няколко години след тази изобличителна и  пророческа реч, 
през 1453 г., Константинопол паднал под властта на турците.
Днес състоянието на вярата и  нравите, както по света, така 
и у нас, не се е подобрило —  напротив, влошило се е и ние сме 
изправени пред заплахата от идващия антихрист. Но не трябва 
да гледаме толкова на света, колкото на самите себе си. Защото 
ако изброените пороци, които станали причина за падането на 
Константинопол, живеят и у нас, ако нямаме страх Божий и не 
се каем за греховете си —  същата участ очаква и нас! Повтарям: 
трябва повече да се вглеждаме в себе си и да оставим света, оня 

свят, който в зло лежи (1 Йоан 5:19), за да не станем частица от 
него.

Братя и сестри,
Днес  е Малки Заговезни, а  утре се запоства от месо. Да 

последваме съвета на премъдрия Соломон, който казва: “Слу-
шай, синко, и бъди мъдър, и насочвай сърцето си по правия 
път. Не бъди между ония, които се с  вино опиват, между 
ония, които се с месо пресищат —  защото пияницата и кой-
то се пресища, ще осиромашеят и сънливостта ще ги облече 
в дрипи” (Притч. 23:20–21). В какви дрипи? В дрипите на пиян-
ството и чревоугодието, които са смъртни грехове.
Да не дръзва някой да яде месо през Великия пост, защото това 
ще навлече Божия гняв не само върху него, но и върху целия му 
дом!
Нека имаме страх Божий и този спасителен страх ще ни изкачи 
и на по-високото стъпало на любовта към Бога и ближния. Све-
ти Ефрем Сирин учи, че който се бои от Бога, той наистина е 
вън от всяка неприятелска измама и е избегнал всички козни на 
лукавия. Врагът в нищо не може да улови такъв човек, защото 
той поради страх отбягва всички плътски удоволствия. Който 
има страх Божий —  той не хвърчи с ума си насам-натам, защото 
очаква своя Господар да не би да дойде внезапно и да го намери 
ленив и спящ. А свети Йоан Златоуст допълва, че където има 
страх Божий —  там няма завист, няма мъка от сребролюбие; 
където има страх —  там гневът е погасен, злата похот усмирена, 
всяка безумна страст —  изкоренена.
Наистина блажен  е онзи човек, който се бои от Господа 
(Пс. 111:1). Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, Изд. „Витезда“

Когато по злобното искане на 
Иродиада била отсечена гла-
вата на св. Йоан Кръстител 

и била ѝ поднесена на блюдо, уче-
ниците погребали тялото му в Се-
вастия, а главата неговите врагове 
скрили в  Иродовия дворец, на 
място безчестно.
За това узнала Йоана, жена на 
Иродовия управител Хуза, за коя-
то се споменава в Евангелието като 
за една последователка на Иисуса 
Христа. Тя тайно взела светата гла-
ва и като я положила в съд, с благо-
говение я погребала в имението на 
Ирод, на Елеонската планина.
Цар Ирод не е знаел нищо за това 
и като чул за Иисуса, какви велики 
чудеса прави, много се уплашил 
и  казал: „Това  е Йоан, когото аз 
обезглавих. Той  е възкръснал от 
мъртвите“.
Минали много години. Това име-
ние било купено от един благочес-
тив човек на име Инокентий, кой-
то пожелал да построи там църква. 
Когато започнали да копаят земята 

из основи, намерили светата гла-
ва. По чудесата, които ставали на 
това място, и по Божие откровение 
Инокентий узнал, че у него е гла-
вата на великия пророк и кръсти-
тел Господен. Той я пазел у себе си 
като най-ценна светиня. Това било 
първото намиране на главата на 
Предтеча.
Преди смъртта си Инокентий 
като видял, че навсякъде върлуват 
езичници, и като желаел да запази 
от поругание светата глава, пак 
я  скрил в  същото място, където 
я бил намерил.
Вече в царуването на Константин 
Велики, когато възтържествувала 
в света християнската вяра, двама 
монаси, които ходили на поклоне-
ние на светите места в Йерусалим, 
получили откровение за място-
то, където се намира главата на 
Предтеча, и я извадили из земята. 
Това било второто намиране. Като 
се връщали в  отечеството си, те 
срещнали един беден човек, грън-
чар, и  му поверили своя товар, 
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ЦЕЛ И КРАЙ НА ПОДВИЖНИЧЕСТВОТО

1. Всички науки и изкуства имат своя цел (scopon) и свой край 
(telos), с оглед на които усърдният любител на изкуството по-

нася с желание всички усилия и разходи. Така земеделецът, тър-
пейки ту зной, ту студ, неуморно разорава и прави рохка земя-
та, като има за цел, очиствайки я от всякаква странична смет, да 
я направи колкото може по-плодородна; бидейки убеден, че ина-
че той не ще постигне края —  т. е. добиването на изобилна жът-
ва за издържане на самия себе си и за умножаване на своя имот. 
Така и нашето подвижничество има своя цел и свой край, заради 
който неуморно и с радост ние понасяме всички трудове, заради 
който не ни тежи оскъдността на постническата храна, весели ни 
изтощаването от бденията и не можем да се наситим на постоян-
ното четене на Писанията с размисъл, не ни плаши непрестан-
ният труд, нито лишението от всичко и оскъдността във всичко, 
нито дори ужасите на тази безкрайна пустиня.
2. Краят на нашия подвижнически живот е Царството Божие, 
а целта —  чистотата на сърцето, без която не е възможно да се 
постигне този край. Като приковем погледа си към тази цел, 
ние трябва най-точно да насочваме нашето течение (своя жи-
вот) по права линия и ако нашият помисъл, макар и малко, се 
отклони от нея, веднага да се възвръщаме към съзерцаването 
й, изправяйки го според някаква мяра.
3. Така учи и св. Павел, когато казва на тези, които са поели 
благото Христово иго: „Но сега, като се освободихте от гре-
ха и  станахте роби Богу, вашият плод  е святост, а  кра-
ят —  живот вечен“(Рим. 6:22). С това той като че ли казвал: 
вашата цел  е в  чистотата на сърцето, а  краят —  вечният жи-
вот. И тъй, всичко, което може да ни насочи към тази цел, т. е. 

към чистотата на сърцето, ние трябва да следваме с  всички 
сили, а  да отбягваме като гибелно и  вредно онова, което ни 
отвлича от нея. Защото заради нея ние започваме и вършим 
всичко: заради нея напущаме родители, отечество, общест-
вено положение, богатство, радостите на тоя свят и всичките 
му удоволствия —  за да пазим грижливо постоянна чистота на 
сърцето. Затова, ако винаги имаме под внимание тази цел, то 
всичките наши действия и  помисли ще се насочват направо 
към нейното постигане. Ако ли пък тя не стои непрестанно 
пред очите ни, то всичките ни трудове и сили ще бъдат напраз-
но изразходвани.
4. И тъй, заради тази чистота ние трябва да вършим и жела-
ем всичко; заради нея да отиваме в пустинята, заради нея да 
спазваме пости, бдения, да понасяме трудове, телесна беднота, 
да четем и да се упражняваме в останалите добродетели —  та 
да направим сърцето си да не боледува от никакви пагуб-
ни страсти, а и да го запазим такова. Ние трябва да вършим 
с тази главна цел и постите, и бденията, и отшелничеството, 
и  размишляването върху Писанието, т. е. заради сърдечната 
чистота, и  поради тях не бива да си позволяваме да смуща-
ваме тази главна добродетел. Защото, когато тя остане у  нас 
цялостна и невредима, то няма да е беда, ако в някой случай 
по необходимост пропуснем някой от споменатите подвизи. 
Но ако ние ги спазим всичките, а само нея нарушим, от това 
няма да има никаква полза, понеже всичко трябва да вършим 
заради нея. Подвизите не са съвършенство, а  само средства 
към съвършенството. Затова напразно ще се труди онзи, кой-
то, задоволявайки се с тях като с върховно благо, спре върху 

Преподобни Йоан Касиан живял в  края на 
IV век и първата половина на V век. В това 
време духовното просвещение било най-ве-

че разпространено на Изток. Там също така се 
развивал с  всичката си сила подвижническият 
живот. Пустините и планините били заселени от 
свети иноци, чиито славни имена се почитали от 
целия християнски свят.
Стремейки се към духовен живот, Касиан напус-
нал своето отечество Рим и дошъл на Изток. Той 
поживял известно време в  Скитската пустиня, 
във Витлеем приел монашество, обиколил всич-
ки пустини и обители в Тиваида. В Цариград той 
слушал свети Йоан Златоуст и след няколко го-
дини се върнал в Рим. Това било през време на гонението про-

тив Йоан Златоуст. Касиан бил един от неговите 
възторжени почитатели и смели защитници.
След известно време той се преселил в  Галия 
(Франция) в град Марсилия и пръв въвел в тази 
страна монашески общежителен живот по при-
мера на Изтока.
Преподобни Касиан написал много книги, чрез 
които запознал западните християни с  духа 
и  правилата на източните иночески обители, 
изложил беседите на пустинническите отци за 
разни духовни предмети и опровергал лъжеуче-
нията. Той умрял в 435 година.
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като се отегчавали сами да го носят. На грънчаря се явил Пред-
теча и му заповядал да се оттегли от своите спътници. Той доне-
съл у дома си, в град Емеса, светата глава и оттогава домът му 
бил благословен с изобилие и всякаква благодат. Пред смъртта 
си грънчарят открил на своята сестра тайната, като ѝ завещал да 
пази свято скъпоценната глава на Предтеча и след себе си да я за-
вещае на най-достойния от рода.
С течение на времето светата глава някак си попаднала в ръцете 
на един човек, изпаднал в заблудата на арианската ерес. Прину-

ден да остави жилището си, той скрил в земята главата на Пред-
теча. На същото място бил издигнат манастир и дълго време ни-
кой нищо не знаел за съкровището, скрито в земята, докато в по-
ловината на V век благочестивият архимандрит Маркел узнал за 
него чрез явяване на самия Предтеча. По повеля на император 
Маркиан главата била пренесена от Емеса в Халкидон, а после —  
в Цариград.
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† Неделя Месопустна (Месни заговезни). 
Св. свщмчк Поликарп, еп. Смирненски.  
Преп. Александър, първоначалник на обителта  
на незаспиващите. Гл. 3, утр. ев. 
3, ап. 1 Кор. 8:8–9:2 (с. 317), лит. 
ев. Мт 25:31–46 (Тип. с. 418) 
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❈ 1-во и 2-ро намиране честната глава  
на св. Йоан Кръстител (Тип. с. 225, т. 1) 
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Св. Тарасий, архиеп. Константинополски

26 фЕВРУАРИ  
❈ Св. Порфирий, еп. Газки. Св. мчк Севастиан.  
Св. Серафим, Софийски Чудотворец 
(Службата е великопостна) (Блажи се 
риба и млечни храни) (Тип. с. 420)
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Преп. Прокопий Декаполит, изповедник

28 фЕВРУАРИ  
Преп. Василий изповедник.  
Св. мчца Кирана Солунска  
(Службата е великопостна)  
(Блажи се риба и млечни храни) (Тип. с. 420) 
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Св. Йоан Касиан Римлянин
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Дошли на полето жътвари да жънат ръжта. Ръжта събра-
ли, а от синчеца, който растял сред ръжта, момичетата 
си оплели венци и украсили главите си.

Възгордял се синчецът:
– Колко съм красив! Изглежда затова са засадили ръжта, за 
да мога аз да израсна сред нея! Тя ни скриваше от вятъра и 
ни защитаваше от студа. Сега вече никому не е нужна и са я 
изхвърлили!
А ръжта никой и не мислил да изхвърля. Събрали я, вързали 
на снопове, закарали на мелницата и сега от брашното пекат 
хляб. Стигнала ръжта за цяла година. А и останало още!
А синчеца... Останал си на полето, брулен от дъждовете и 
ветровете – никому вече не бил нужен...

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СИНЧЕЦ
ПРИТЧА

ЗА ДА НЕ ТЕ МЪЧИ СЪВЕСТТА

тях стремежа на сърцето си, а не го простира до постигане на 
целта, заради която са необходими.

Автор: Св. Йоан Касиан Римлянин, 

Из „Обозрение  
на духовната битка”

Източник: www.pravoslavieto.com/

Един съвестен човек намерил портмоне. В него имало тол-
кова много пари, че за него, живеещият на прага на бед-
ността, щяло да стигне за цял живот. И още щяло да ос-

тане!
Зарадвал се човекът.
Но не на парите. А защото… в портмонето имало визитна кар-
тичка на собственика – с адреса, на който може да се върне.
Та каква мъка би бил този охолен и комфортен живот!
А и за вечността ще остане.

Превод: Храм „Св. прор. Илия”


