
Рече Господ: 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 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 
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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)

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 
прости съгрешенията ви. (Мат. 6:14–15) 

Благочестиви християни, братя 
и сестри в Христа Господа,
Последното —  четвърто поред 

оръжие, с  което светата Православ-
на Църква ни въоръжава в  самото 
навечерие на Великия пост, това  е 
оръжието на ВСЕОПРОЩЕНИЕТО. 
Това е страшно оръжие срещу дяво-
ла, защото неговите две остриета —  
любовта и милосърдието, го поразя-
ват направо в сърцето и той загубва 
всякаква власт над нас.
За всеопрощението свети Йоан Зла-
тоуст се изказва така: “Ние сме длъж-
ни да прощаваме на другите не само 
на думи, но от чисто сърце, та да 
не би чрез злопаметността си да 
обърнем меча срещу себе си. Наскър-
билият ни не ни причинява толкова 
зло, колкото ние самите си причи-
няваме, хранейки у себе си гняв и из-
лагайки се заради това на осъждане 
от Бога.”
Христос е казал, че ако ние простим 
на ближния, и  Бог ще ни прости, 
а ако не му простим, и Бог няма да ни 
прости. Това са най-сладките и съще-
временно най-страшните евангелски 
слова! Сладки, защото ни посочват 
най-прекия и  надежден път за спа-
сение; страшни —  защото ни преду-
преждават, че целият ни пост, всич-
ките ни молитви и трудове ще отидат 
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ЧЕТВЪРТОТО ОРЪЖИЕ
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† НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА (СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ)

напразно, ако не сме простили на ближния и  таим някаква 
злоба срещу него в сърцето си.
Господ ни  е заповядал да прощаваме и  Сам  е прощавал на 
оскърбителите Си. Каквото Той  е говорел, това  е и  вършел. 
Простил на Петър трикратното му отричане от Него, молел 

се на Кръста за разпинателите Си, 
бил готов да прости и  на предателя 
Си Иуда, но Иуда не поискал прошка 
от Него… Чуден Спасител и  Господ, 
Който прощава на всички всичко, 
само да се обърнем с  искрено сърце 
и душа към Него!
И светиите са ни оставили много 
примери на всеопрощение. Когато 
чекистът Каляев, убиец на съпруга 
на руската Велика княгиня Елисавета 
Феодоровна, лежал в затвора в очак-
ване на изпълнението на смъртната 
си присъда, бил посетен от княгиня-
та вдовица.
„Защо го убихте?“ —  бил първият въ-
прос на княгинята. „Не исках да уби-
вам Вас —  казал той, —  аз го видях ня-
колко пъти и  имах приготвена бом-
ба, но Вие бяхте с него и аз не успях.“ 
„А  Вие не помислихте ли, че заедно 
с  него убивате и  мен?“ —  отвърнала 
тя…
После Елисавета Феодоровна казала 
на престъпника, че му носи прошка 
от Сергей Александрович, съпруга 
ѝ. Тя му говорела колко ужасен е не-
говият грях и  го молела да се покае. 
В ръцете си държала светото Еванге-
лие и умолявала Каляев да го проче-
те, но той отказал. Великата княгиня 
рекла: „Ако се покаете, ще помоля 
императора да Ви помилва и ще моля 
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ОТ ВРЪХ “СВЕТИ НИКОЛА”
ПО СЛУЧАЙ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Господа да Ви прости. А аз вече съм Ви простила.“ Но Каляев 
отказал да се покае за своя грях и погинал както телом, така 
и духом.
Светата княгиня завършила мъченически живота си. Извер-
гите болшевики я хвърлили заедно с други седем души в една 
шахта, дълбока шейсет метра. Първа в  зейналата черна яма 
била хвърлена Великата княгиня Елисавета. Тя се кръстела 
и високо се молела, казвайки: „Господи, прости им, не знаят 
какво вършат.“
Това се светиите, това са дивните Божии мъченици. Те се моле-
ли за своите врагове и убийци, прощавайки им от сърце всич-
ко, а  ние понякога сме скарани с  домашните си, не говорим 
с тях и не искаме да им простим. Други са скарани със съседи-
те си, трети —  с колегите си в работата… И никой не иска да 
прости, да отстъпи, да се смири… Съдилищата са затлачени 
от дела —  човеците са презрели Божия съд и се съдят при зем-
ните съдии: за една обидна дума, за няколко квадратни метра 
земя… Съдят се при езическата богиня Темида, а  истинския 
Бог са пренебрегнали. Ала правда и справедливо възмездие не 
намират, духът им се смущава и те нямат мир. “Нечестивият 
мъчи себе си през всичките си дни” (Иов 15:20), а на правед-
ните Всевишният говори: “Предай пътя си на Господа и Нему 
се уповавай, и Той… ще изведе като светлина твоята пра-
вда, и твоята справедливост —  като планина (Пс. 36:5–6).

Братя и сестри,
Господ е казал: “И тъй, ако принасяш дара си на жертве-

ника и си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, ос-
тави дара си там, пред жертвеника, и иди първом се помири 
с  брата си и  тогава дойди и  принеси дара си.” (Мат. 5:23–
24). Тези Христови думи означават, че ако имаме злоба сре-
щу ближния си и не му простим в сърцето си заради това, че 
с нещо ни е наскърбил, то нашият дар Богу —  молитви, пост, 
поклони, материални средства… няма да бъде приет, а ще ни 
послужи по-скоро за осъждане. Православният християнин —  
виновен или не —  пръв поисква прошка! И  пръв прощава! 
„Простено! Прости!“ —  ето чудните две думи, които могат да 
ни отворят дори вратите на Рая.
Днес ние искаме прошка не само от нашите ближни, а най-на-
пред от Христа, Сина Божий, от целия небесен мир:
“Христе, прости ни! Обещаваме, че повече няма да Те нас-
кърбяваме с  нашите грехове! Прости ни и  Ти, Пресвета 
Богородице, че Те умоляваме все за земни дарове и  блага! 
Простете ни, ангели Божии, а най-вече вие, нашите ангели 
пазители, че толкова рядко си спомняме за вас! Простете 
ни, всички светии, и  ни помогнете да преминем достойно 
настъпващия Велик пост“. Амин!

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

В полята родни чер се мрак чернее,  
чер петвековен мрак на робство, гнет!

Ала върхът “Свети Никола” грее  
най-късно вечер, утрин най-напред!

Звънти там долу робската верига…
А горе —  вятър волен, свобода!
И тоя вятър до полята стига, надежди 
сей в народната бразда!

Раята пъшка и към планината 
повдига все измъчени очи:
Бог помощ да даде от небесата!
Свети Никола благ да се смили!

И всеки ден родината осъмва 
във все по-тежки, горестни тегла!
Тук-там се чуй глас —  бунт, и пушка 
гръмва, и стихват пак смълчаните села…

Но виж! Свети Никола от небето, дошел, 
стои на гордия Балкан, 
и свята скръб пробожда му сърцето 
по тоз народ, във пранги окован.

И дига поглед той към висините 
с молитва топла в трепетни гърди:
“О, Господи, сложи край на бедите!
Народа български освободи!”

– Да бъде! —  рече Бог. Светецът тръпен 
в надежда блага спотаява дъх:
– Да бъде! Нека свободата скъпа 
да слезе долу ей от тоя връх!

И както рече Бог, така и стана.
Откъм Русия полкове безброй 
се спуснаха, пометоха тирана, 
и да се задържи не смогна той…

Над Шипка, на върха “Свети Никола” 
се срещнаха две бури с грозен вик:
Кръст с полумесец!… Писъци, неволя, гръм, 
трясък, смърт! И подвиг тъй велик!

И ето, сякаш Кръстът победен е!
Ще падне той във вражески ръце!
Но сам свети Никола нареден е 
до храбреците с огнено лице.
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ЖИТИЕ НА СВ. ЙОАН БЪЛГАРИН
5 МАРТ

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

БЕСЕДА ЗА ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Ако знаете това, блажени сте, кога 
го изпълнявате (Иоан 13: 17) .

Най-важното в това Господне изречение е, скъпи братя, че 
Господ не облажава знанието, а неговото изпълнение. Той 
не казал на апостолите: Блазе ви, ако знаете. Така са гово-

рили някои езически учители, които виждали спасението само 
в знанието. Не. Господ казва: Блажени сте, кога го изпълнява-
те. Знанието за спасението е дадено от самия Господ. До това 
знание никой не е успял да достигне със собствени сили. Ня-
кои от древните гръцки философи са казвали, че човешкият 
род не може да достигне до истината, нито да се спаси, докато 
сам Бог не дойде на земята. Господ е дошъл между хората и от-
крил на хората знанието. Който приеме това знание, приема 
и задължението да го изпълни. О, колко по-леко ще бъде на 
Съда за онези, които не са получили това знание, и са прене-
брегнали неговото изпълнение! О, колко по-леко ще бъде на 
Съда за неуките езичници пред учените християни!
Сам Господ се е показал не само като знаещ, а и като изпълня-

ващ. На Неговото съвършено знание отговаря и съвършеното 
изпълнение. Сам Той лично, пред очите на Своите ученици, е 
изпълнил всички Свои заповеди. И  тази заповед им я  е дал 
след изпълнение на дело [добродетелите] на смирението и лю-
бовта. Като измил нозете на учениците си, тогава им заповядал 
и те така да правят един другиму. Господ не е дошъл между хо-
рата, за да ги омърси, а за да ги умие. Той не е омърсил никого, 
а е измил всеки, който е пожелал да се умие. Какъв срам е за 
нас, които се трудим, да умием себе си, а двойно се трудим да 
омърсим другите! О, братя мои, ние омърсяваме родните си 
братя! И Христос плаче, като вижда как в блатото на клеветата 
валяме онези, които Той с кръвта Си е умил.
Господи, прости ни. Ежедневно грешим против своите бра-
тя. И направи, Господи, в Твоето Царство братята ни, които 
сме омърсили, по-светли от нас. Ти Си праведен и  всичко 
виждаш. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин!

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

Блаженият Йоан бил родом от България, млад на възраст, 
около 18-годишен, красив на лице, а бил и грамотен. При 
някакъв случай, който го сполетял, отрекъл се —  уви! —  от 

Христа. Но после след малко време дошъл в съзнание на сто-
реното зло, разкаял се и като тръгнал от родното си място до-
шъл в Св. Гора и останал във великата Лавра на св. Атанасий, 
дето прислужвал на един духовен старец сакат и се занимавал 
с четене на свещените книги. Но понеже го гризяла съвестта 
поради отричането от Христа, което извършил, ходел всякога 
мрачен, скръбен и мълчалив, така щото с външния си печален 
вид показвал на зрителите, че е преживял някакво голямо зло-
получие.
Прочее, един ден под предлог, че ще отиде в своето родно мяс-
то, тръгнал и отишъл в Цариград, дето си наложил турски чер-
вен фес на главата и обул червени обуща на краката, и в този 

си вид влязъл в  джамията „Св. София“, дето започнал да се 
кръсти и  да прави поклони по християнски. Като го видели 
агаряните, възмутили се и се спуснали върху му и строго го 
запитали, защо прави това. А той приснопаметният безстраш-
но изповядал, че е християнин и като християнин прави своя 
кръст и се покланя на Христа, Който е Син Божий и Бог.
Агаряните се помъчили по разни начини да го обърнат, но не 
намерили начин. Накрая, като видели непреклонността на не-
говото убеждение, обезглавили го вън от двора на поменатата 
джамия, и по този начин приснопаметният получил на 5 март 
1784 година венеца на мъченичеството от Христа Бога наше-
то, Комуто подобава слава и власт във вековете! Амин!

Из „Neon Martirologon“, превод от гръцки еп. Партений
Източник: www.pravoslavieto.com

Той сила дава, той ги насърчава, той 
бори се със тях, развява флаг!
И Кръстът се издига!… Побеждава!…
А полумесецът залязва в мрак!…

И днес, кога сред буките вековни 
ти бродиш по ония планини, 
спомни си за героите чутовни, 
и на светеца благ се поклони!

Автор: Архим. Серафим Алексиев

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДВЕТЕ ЛИСИЧЕТА
ПРИТЧА

Живели две лисичета. Били много сладки и  пухкави, 
имали красиви рижи, закачливо приповдигнати опаш-
чици. Мама Лиса много обичала да ги наблюдава как се 

забавляват на полянката пред лисичата дупка.
Но се случвало понякога да се скарат. Започвало едното да се 
лигави и да закача другото, а то само това и чакало —  ведна-
га му отвръщало. Дума след дума и се стигало до бой. Мама 
Лиса се стараела да не се стига чак до там.

Но ето веднъж лисичетата страшно се изпокарали и  сбили, 
а мама Лиса не била там и нямало кой да ги разтърве и сдо-
бри. А лисичета жестоко се обиждали и налагали безпощад-
но, незабелязвайки нищо наоколо.
Когато мама Лиса се върнала, се опитала да ги вразуми и раз-
търве, но те не ѝ обърнали никакво внимание и продължи-
ли да се обиждат и бият. Мама Лиса ги погледала, послуша-
ла, обърнала и  си тръгнала. Когато се уморили, лисичетата 
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1 МАРТ  
† Неделя Сиропустна (Сирни заговезни).  
Св. прпмчца Евдокия Илиополска. Гл. 4, утр. 
ев. 4, ап. Рим. 13:11–14:4 (с. 323) , лит. 
ев. Мт 6:14–21 (На вечернята се извърш-
ва взаимно опрощение) (Тип. с. 421) 

2 МАРТ   
Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски (Начало на 
Великия пост) (Сутринта —  утреня, часове, ве-
черня) (Вечерта —  Велико повечерие с канона на 
св. Андрей Критски —  I част) (Тип. с. 23, с. 424) 

3 МАРТ  
Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск.  
Ден на Освобождението на България  
от османско иго (Сутринта —  утреня, часо-
ве, вечерня) (Вечерта —  Велико повечерие 
с канона на св. Андрей Критски II част)

4 МАРТ  
Преп. Герасим Йордански.  
Преп. Иаков Постник (Прежд. лит.) (Тип. 
с. 425) (Вечерта —  Велико повечерие с ка-
нона на св. Андрей Критски III част)

5 МАРТ  
Св. мчци Конон и Йоан Българин.  
Мчца Ираида (Вечерта —  Велико повеч.  
с канона на св. Андрей Критски IV част)

6 МАРТ  
Св. 42 мчци в Амория. Преп. Аркадий Кипърски  
(Прежд. лит.) (Вечерта —  Малко повечерие 
с Богородичен акатист I статия) (Тип. с. 428) 

7 МАРТ  
❈ Тодорова събота. Св. свщмчци Василий,  
Ефрем, Капитон и др. епископи Херсонски  
(Злат. лит.) (Тип. с. 428)

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

се пуснали, за да си починат и всяко поотделно тръгнало да 
търси майка си.
По-голямото търсело, търсело, но не я  намерило. Седнало 
и заплакало. Приискало му се да намери поне брат си. Ами 
ако той му се сърди и  не иска да се помирят. А  мама Лиса 
я няма да го посъветва.
Малкото лисиче също търсело майка си, докато съвсем се 
уморило. Седнало и заплакало. Видял го мъдрият Бухал и по-
питал какво се е случило.
Разказало лисичето как, докато са се карали и биели с брат 
си, не забелязали, че мама Лиса си е тръгнала. А да отиде при 
брат си се срамувало и се страхувало, че отново ще се скарат 
и  сбият или че няма да му прости. Но пък ако са двамата, 
по-лесно ще намерят майка си. Мъдрият Бухал се позасмял 
и казал:
– Ами ако по-големият ти брат също се притеснява от тебе, 
а иска заедно да потърсите майка си?
– Така ли? —  учудило се малкото лисиче. —  Та нали той  е 
по-големият?
– А каква  е разликата: кой  е по-голям и  кой по-малък? Без 
мама и на двамата ви е зле.
Позамислило се лисичето и хукнало към полянката, където 
се скарали с брат си. Само извикало „Благодаря!“. А мъдрият 
Бухал се усмихнал, па тръгнал да търси големия брат, за да 
вразуми и него.
Двете лисичета изскочили на полянката от различни страни. 
Поглеждали се, не знаели какво да си кажат, как да започнат 
разговор. Накрая едновременно заговорили:

– Прости ми, братле. Не исках да те обидя. Зле ми  е сам, 
а и мама някъде се запиля. Хайде да я намерим!
Усетили, че говорят едновременно при това едно и  също. 
Погледнали се още веднъж и… весело се разсмели. Втурнали 
се един към друг, прегърнали се и се затъркаляли на тревата, 
но този път от радост, че са се сдобрили.
Върнала се мама Лиса, зарадвала се, че децата ѝ сами са се 
сдобрили. А мъдрият Бухал казал:
– Браво, момчета! Силен е не този, който пръв налита на бой, 
а този, който осъзнава вината си и е готов да се извини.

Автор: Жана Коробкина
Превод: Храм „Св. прор. Илия”


