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

† НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

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

ПОКАЯНИЕТО ТРЯБВА ДА Е СМИСЪЛ НА ЖИВОТА ЗА ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН
„Оттогава Иисус начена да проповядва и казва: 
покайте се, защото се приближи  
царството небесно“ (Мат.4: 17).

Братя и сестри!
Господ желае спасението на всеки човек. Но не всеки 
човек желае спасението на дело. На думи всички ис-

кат да се спасят, а на дело 
отхвърлят спасението. Как 
го отхвърлят? Не с грехове, 
защото е имало големи греш-
ници, като благоразумният 
разбойник, като Мария Еги-
петска и др. Те са се покаяли 
за своите грехове и Господ им 
е простил: така те са полу-
чили спасение. Погива този, 
който греши и не се кае, а сам 
се оправдава за греховете си.
Господ е дошъл да призове 
към покаяние и чрез пока-
янието да спаси грешници-
те, т.е. тези, които съзнават 
своите грехове, каят се пред 
Господа, молят се за прошка. 
А тези, които или не виждат 
своите грехове, или сами лу-
каво оправдават себе си, тях 
Сам Господ отхвърля. Така 
Господ е отхвърлил и осъдил 
още на земята фарисеите, 
които са се смятали за пра-
ведни, дори за пример на 
другите.
Преподобният Сисой Вели-
ки, ученик на св. Антоний 
Велики, отправил просба към 
дошлите за душата му ангели да се помолят Господ да му 
даде да поживее още за покаяние. Преподобният Пимен 
Велики казвал: „Повярвайте, братя, където бъде сатана-
та, там ще бъда хвърлен и аз.“ А той възкресявал мъртви. 
Така и всички Божии угодници до самата си смърт са оп-
лаквали своите грехове, своя неизплатим дълг пред Бога.
А ние кои сме, за да скриваме от самолюбие своите грехо-

ве, да се оправдаваме, да лукавстваме? Ако човек не вижда 
своите грехове, това не значи, че ги няма. Това означава, че 
е затънал не само в грехове, но е изпаднал и в духовна сле-
пота.
Повечето от нас се считат за добри християни, мнозина 
се смятат за благочестиви хора: ние никого не сме убили, 

не сме ограбили, а колкото 
до това, че вършим грехове 
– така правят всички. Затова 
няма в какво толкова да се 
каем, ние не се нуждаем от 
покаяние – така мислят по-
вечето от нас. Това произлиза 
от непознаване на Евангели-
ето, от неразбиране какво е 
християнството и в какво се 
състои покаянието.
Ако човек се смята за добър, 
и отделни, дори тежки грехо-
ве счита за случайни и е скло-
нен да ги извинява със вся-
какви външни обстоятелства 
или с хората, или с бесовете, 
то тогава е изпаднал в състоя-
ние на явна или скрита пре-
лест.
За да вървим по правилния 
път, трябва да внимаваме за 
себе си, да сравняваме своите 
дела, думи, помисли, влече-
ния и пр. с Христовите запо-
веди, без да се оправдаваме за 
нищо, да се стараем да изпра-
вим себе си, доколкото мо-
жем, без да обвиняваме и да 
осъждаме другите, да се каем 

пред Господа, да се смиряваме пред Него и пред хората.
Св. Симеон Нови Богослов е казал:“Изпълнението на еван-
гелските заповеди ни учи на нашата немощ“. Затова ние 
само тогава наистина ще можем да видим себе си грешни 
и да разберем какви сме в действителност, когато започнем 
да живеем според евангелските заповеди. А ако не осъзна-
ваме, че сме грешници, значи не живеем според Евангели-

А като чу Иисус, че Иоан е предаден, отиде в Га-
лилея; и като остави Назарет, дойде и се засели 
в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови 

и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез про-
рок Исаия, който казва: ђземята Завулонова и земята 
Нефталимова, на крайморския път, отвъд Иордан, ези-

ческа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя 
голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и 
сянка смъртна, изгря светлина”.
Оттогава Иисус начена да проповядва и да казва: по-
кайте се, защото се приближи царството небесно.

 (Мат. 4:12-17)
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•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

ИЗ „ЖИТИЕ НА ПРЕПОДОБНИ ТЕОДОСИЙ ВЕЛИКИ”
11 ЯНУАРИ

Както през първите векове 
на християнството мъче-
ничеството послужило за 

утвърждаване на Църквата, 
така монашеството станало 
опора на Църквата през след-
ващите времена. Преминало 
различни форми в своето раз-
витие, християнството дължи 
на преподобни Теодосий Ве-
лики (424-529 г.) създаването 
и образцовото устройство на 
първите общежителни мана-
стири.

Кападокия, която станала люлка на източното право-
славно богословие чрез благодатното творчество на 
най-великите църковни учители и св. Отци, подарила на 
християнството и този велик първоучител на иноческия 

подвиг.
Преподобни Теодосий Велики се родил в село Магарион 
в Кападокия. Благочестивите му родители посрещнали 
явяването му на света като дар на Провидението и затова 
го нарекли Теодосий - „от Бога даден“ (Богдан). Възпи-
тан в съвършено благонравие и просветен от постоянно 
четене на Словото Божие, младият Теодосий пламнал от 
свещена ревност да служи на Христа. Усърдно се молил 
на Бога да му посочи истинския път.
В ранна младост той пожелал да се поклони на светите 
места и тръгнал за Йерусалим. На минаване през Антио-
хия Теодосий посетил св. Симеон Стълпник, който го бла-
гословил за монашески подвиг и му предрекъл, че той ще 
бъде „велик пастир на словесни овце“, което напълно по-
твърдил животът на бъдещия знаменит изповедник.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 
1991 година, под редакцията на Партений, епископ 

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

ето. Какво да правим? Преди всичко да молим Бога за по-
мощ, да се молим Господ да ни даде покаяние, да ни научи 
на покаяние.
Християнството се състои не във високи възторзи, не в ня-
какви състояния и преживявания, а във виждането на свои-
те грехове, в съкрушението и в плача за тях.
Ние угаждаме на Бога не тогава, когато изпълняваме запо-
ведите, защото очакваме че Бог ще ни възнагради за наши-
те пости, молитви, бдения или милостиня, а само тогава, 
когато казваме: „Боже, бъди милостив към мене, грешния, 
и ми помогни да изпълня поне малко от това, което си ни 
заповядал в Своето свето Евангелие.“
Трябва да се съкрушаваме и да жалим, че със своите грехове 
оскърбяваме Господа, да искаме прошка от Него и да се ста-
раем занапред да не ги повтаряме, а ако пак сме паднали в 
някакъв грях, трябва незабавно да искаме прошка и Господ 
ще ни прости, защото е дошъл да спаси не праведници, а 
грешници, т.е. съзнаващите своите грехове.
Искреността и дълбочината на покаянието се доказва с 
това, че човек се стреми повече да не повтаря греховете. 
Ако след банята на покаянието вярващият се върне пак 
към предишните си нечисти дела, с него се е случило, как-
то казва св. ап. Петър, според истинската пословица: „псе-
то се върна на своята бълвотина“, и „изкъпаната свиня 
– в тинната кал“ (2Петр. 2:22). Така, ако някой се кае за ня-
какъв грях, но не иска да се откаже от него, например, ако 
се кае, че е блудник, а не желае да остави блудниците, ако 
се кае, че е скаран с брата си, а не търси примирение, ако 
се кае, че е обидил ближния си, а не иска да му се извини, 
също и за други подобни грехове, ако каещият се не желае 
да ги изостави и да ги покрие с добри дела, той извърш-
ва само външната страна на покаянието и поради това не 
придобива никаква полза от него.
Трябва да се борим с всички грехове, дори и с най-малките. 
Който е неверен в малкото, не му поверяват и голямото. А 
дяволът ни внушава: „Това е дребна работа, това е нищо“, 
а за по-важното: „Къде ще се бориш с това. То е за подвиж-
ниците“.
Постоянно трябва да съжаляваме за греховете си и винаги 
да ги имаме като че пред очите си, според казаното от Пса-

лмопевеца: „моят грях е винаги пред мене“ (Пс. 50:5). Св. 
пророк и цар Давид винаги помнил своя грях, чрез което се 
подбуждал към постоянно покаяние, което го предпазвало 
от повтаряне на греха.
Във виждането на греховете съзнанието на човека се проме-
ня, той вижда само своите немощи, грешки, недостатъци и 
затова се смята за по-лош от всички. Но в действителност 
в това време действа благодатта и го очиства от греховете, 
прави го друг, научава го на добродетели, приближава го 
към Бога, а човекът даже не забелязва това. Напротив, кол-
кото по-чист и по-добър става, толкова повече започва да 
скърби и да плаче за своята нечистота и погибел.
Ако човек не се отклонява от този спасителен път, не слиза 
от кръста, приема с благодарност изпращаните му скърби 
и отива там, където го води Господ, то неговото спасение 
ще се извършва в продължение на целия му живот. И само 
Божият промисъл, в известно на него време, ще прекрати 
земния му живот и тази душа, която е смятала себе си за 
недостойна за среща с Бога и е осъдила себе си в ада, ще се 
пресели в небесното царство.
Братя и сестри, покаянието представлява смисъл на живота 
за всеки християнин. Има много хора, които се смятат за 
православни християни, но не желаят да ходят на църква в 
неделния ден, не считат това за задължително, а за ненуж-
но и второстепенно, нямат никаква представа какво пред-
ставлява покаянието и какво е неговото значение в живота 
на християнина. Много от тези, които са смятали, че днес 
нямат време да отидат на църква, че имат много работа, 
че трябва да отглеждат деца и да издържат семейство, и 
след това ще отидат на църква, след това ще започнат да 
се каят, много, които са мислели така, не са доживели дори 
до утрешния ден. Затова да не отлагаме нашето покаяние. 
По-често да си припомняме призива на Спасителя: „По-
кайте се, защото се приближи царството небесно“, да 
познаем своята греховност, да се стремим да не осъждаме 
никого, да не се оправдаваме, да се смиряваме и Господ ще 
ни въздигне в свое време. Амин.

Автор:Игумен Никон (Воробьов)
Източник: www.pravoslavieto.com
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•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

СВ. ТЕОФАН ЗАТВОРНИК
10 ЯНУАРИ

ЗА СЪРДЕЧНОТО СЪКРУШАВАНЕ

Може би някой ще каже: “Все плач, стенания и съл-
зи! Приятно ли е на Самия Господ такова неес-
тествено състояние!”. Да, така е. Само сълзите са 

приятни на Господа и само тези, които пристъпват към 
Него със съкрушено сърце, Той приема милостиво и бла-
госклонно.

***
Колко скъпо е смекчаването и съкрушаването на сър-
цето! То заменя всички правила и всички ръководства. 
Обикновено се дават много правила как да се готвим за 
покаянието и как да го извършваме... Но аз ще ви кажа 
едно: смекчете сърцето си и го съкрушете, и тогава то 
само ще ви научи на всичко!

***
Както при цветните платове има цвят, който представля-

ва фона, на който сякаш се полагат всички други цве-
тове, така и в делото на преуспяване в добродетелите 
за фон служи съкрушеното ревнуване. То е признак на 
православен християнски живот и същевременно е негов 
източник. Без съкрушеното ревнуване човекът е мъртъв 
нравствено, като мъртво тяло без душа.

***
Съкрушаването за греховете не е просто чувство: предел 
на сърдечното съкрушаване за греховете е твърдото на-
мерение да не оскърбяваме повече Бога с греховете си.

Автор: Св. Теофан Затворник, 
Из „Творения. Врати на покаянието”

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

БЕСЕДА ЗА ТОВА, ЧЕ НА БОГА НАЙ-МИЛ Е ЧОВЕКЪТ, И НА ЧОВЕКА – БОГ
Аз търся не вашето, а вас (II Коринт. 12: 14)

С тези думи, които е могла да произнесе само пламенна-
та апостолска любов към ближните, е изказана същи-
ната на отношението на християнина към Бога и на 

Бога към християнина. Божията любов е можела да каже: 
„Ти, християнино, постиш заради Мене; заради Мене пра-
виш милостиня; заради Мене се молиш усърдно; заради 
Мене градиш църкви; заради Мене принасяш жертви и 
вършиш много други добри дела. Всичко това е добро и 
всичко това ми е угодно, но ти си Ми по-скъп от този свят; 
в края на краищата, не търся нищо от света, а търся само 
тебе“. Любовта на християнина пък можела да каже: „Гос-
поди, Ти ми даваш здраве и това е добро. Ти даваш светли-
на, пращаш дъжд, с гръмотевиците освежаваш въздуха – и 

това е добро. Ти даваш богатство и мъдрост, дълголетие и 
потомство, и безброй други добрини. Ти поставяш обилна 
трапеза в този живот. И всичко е добро и предобро. И всич-
ко приемам с благодарност. Но в края на краищата, това е 
само крайчецът на Твоята одежда; в края на краищата не 
търся нищо от всичко това, но Тебе, Господи. Единствено 
Тебе търся“. О, братя мои, Бог не е онова, което се вижда с 
телесните очи, нито пък човекът е онова, което се вижда с 
телесните очи. Онова, което се вижда в цялата природа, е 
само частица от Бога; и онова, което се вижда в плътската 
одежда, е само частица от човека. Бог, братя, е любов, която 
сваля небето на земята; и човекът е любов, братя, която из-
дига земята до небето.
О, Господи човеколюбиви, Творче и Вседържителю, все-

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. РАВНОАПОСТОЛНА НИНА, ПРОСВЕТИТЕЛКА НА ГРУЗИЯ
14 ЯНУАРИ

ТРОПАР НА СВ. НИНА

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Служителка на Божието слово, подражавала 
в апостолската проповед на първозвания 
Андрей и на другите апостоли, просветителка 

на Иверия и тръба на Светия Дух, света 
равноапостолна Нино, моли Христа 
Бога да се спасят нашите души.

Света Нина е родена в Кападокия. Баща ѝ бил роднина на св. Георги Победоносец, а 
майка ѝ - сестра на Йерусалимския патриарх. Дванадесетгодишна св. Нина заминала 
за Йерусалим, а по-късно и за Иверия (дн. Грузия). Св. Нина живяла благочестиво и 

целомъдрено, проповядвала Евангелието и призовавала християните и друговерците към 
покаяние.

Източник: www.pravoslavieto.com
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10 ЯНУАРИ  
† Неделя след Богоявление.  
Св. Григорий, еп. Нисийски.  
Преп. Дометиан, еп. Мелитински.  
Св. Маркиан. Св. Теофан Затворник. 
 Блажена Теозви. Гл. 6, утр. ев. 
9, ап. Еф. 4:7-13 (с. 457), лит. 
ев. Мт 4:12-17 (Тип. с. 179) 

11 ЯНУАРИ  
❈ Преп. Теодосий Велики. 
Преп. Теодосий Антиохийски

12 ЯНУАРИ  
Св. мчца Татяна Римска.  
Св. Сава Сръбски. Св. мчк Мертий.  
Мчк Петър Авесаломит

13 ЯНУАРИ  
Св. мчци Ермил и Стратоник.  
Св. преп. Максим Кавсокаливит.  
Преп. Иринарх Ростовски 

14 ЯНУАРИ  
Преп. отци, избити в Синай и Раита.  
Св. Нина (Отдание на Богоявление)  
(Тип. с. 181)

15 ЯНУАРИ  
Препп. Гавриил Лесновски, Прохор  
Пшински, Павел Тивейски и Йоан Колибар

16 ЯНУАРИ  
❈ Честни вериги на св. ап. Петър. 
Преп. Ромил Видински. Св. свщмчк 
Дамаскин Габровски (Тип. с. 183)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КАКВО Е ПО-ЛЕСНО?

Три момчета отишли 
в гората. А там гъби, 
диви плодове, птици. 

Не забелязали как денят 
превалил. Прибират се, 
но ги било страх, че ще ги 
накажат вкъщи. Спрели се 
на пътя и размислили кое е 

по-добре – да излъжат или да кажат истината.
– Аз ще кажа, - започнал първият, - че ме е нападнал вълк. 
Татко ще се изплаши и няма да ми се кара.
– А аз ще кажа, че срещнах дядо. Мама ще се зарадва и няма 
да ми се кара.
– А аз ще кажа истината – възразил третият. – Винаги е 
по-лесно да кажеш истината. Истината си е истина и не се 
налага нищо да измисляш.
След това тримата се прибрали. 
Докато първият разказал за вълка, дошъл лесничеят и ка-
зал, че по тия места няма вълци. Бащата се ядосал. За пър-
вата вина се разсърдил много, а за лъжата още повече.
Вторият разказал за срещата с дядо си. И ето дядото дошъл 
на гости. Майката се ядосала. За първата вина се разсърди-
ла много, а за лъжата още повече.
Третото момче, още щом влязло, започнало да се извинява 

ли се повече и още повече в нас с Твоя животворящ Дух, 

та да бъдем живи и да живеем в безсмъртното Царство. 

На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.
Автор: Св. Николай, еп. Жички  

и Охридски, из „Охридски пролог”

МОЛИТВА ЗА ДАРА НА ПОКАЯНИЕТО
ОТ СВ. ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

Г      осподи! Дарувай ни да видим нашите съгрешения, така че на-
шият ум, привлечен изцяло към съзирането на нашите собствени 

грешки, да престане да вижда грешките на ближните, и така да 
види всички ближни добри.
Дарувай ни да видим, в светлината на Твоята благодат, живеещи-
те в нас разнообразни недъзи, унищожаващи духовните движения 
в сърцето, въвеждащи в него кръвното и плътското, враждебните 
на Царството Божие.
Дарувай ни великия дар на покаянието, предшестван и пораждан 
от великия дар да виждаме греховете си.

Опази ни с тези велики дарове от пропастите на самопрелъстява-
нето, което се открива в душата поради незабелязването и нераз-
бирането на нейната греховност, ражда се от действията на неза-
белязваните и неразбираните от нея сладострастие и тщеславие.
Опази ни с тези велики дарове по нашия път към Тебе и дарувай 
ни да достигнем Тебе, призоваващ осъзнаващите се грешници и 
отхвърлящ онези, които се мислят за праведници.
Да славословим вечно във вечно блаженство Тебе, Единия Истинен 
Бог, Изкупителя на пленените, Спасителя на загиналите.
Амин!

за закъснението си. Майка му помърморила, помърморила 
и му простила.

Автор: Монах Варнава (Евгений Санин), 
„Малки притчи за деца и възрастни”

Превод: Храм „Св. прор. Илия”


