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Нека послушаме 
гласа на викащия в пустинята

Видински митрополит Неофит

„Яви се Йоан… и проповядваше покайно 
кръщение за опрощаване на греховете“ 
(Мк. 1:3).

Преди Христос да излезе и да прогласи в 
света царството на спасението, св. Йоан 
Кръстител издигна своя глас в пустинята и 
призова хората към покаяние. Предсказани-
ята на пророците едно подир друго се изпъл-
нявали. Зората на спасението постепенно 
изгрявала. Тя раздвижвала вековния духовен 
мрак, който щеше да отстъпи мястото си на Христовата светлина. С 
проповедта си св. Йоан Предтеча приканил хората да се приготвят 
чрез покаяние и измиване на греховете, та достойно да приемат тая 
светлина. Това обстоятелство ни разказва днешното евангелие. 
 „Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, как-
то е писано у пророците: „ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя 
Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.“ „Гласът на викащия 
в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пъ-
теките Му.“ Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покай-
но кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата 
Иудейска страна и иерусалимци, 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 ядеше 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“ (Мк.1:1-
8).
 Евангелието обяснява мисията на Йоан Кръстител. Бог Отец 
сам говори за него през устата на пророците, като предтеча на Хри-
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ста Спасителя. Времето за обнова и спасение на човечеството на-
станало. Синът Божий идва да издигне светилника на божествената 
светлина в света. Иисус Христос ще излезе на всемирна пропопо-
вед. И св. Йоан Кръстител приготвя пътя му, според както е писано: 
„Ето аз пращам пред твоето лице моя ангел, който ще ти приготви 
пътя“. 
 Тоя ангел е „викащият в пустинята“: пригответе път на Гос-
пода. Къде е трябвало да се приготви този път за Бога? Никъде 
другаде, освен в сърцата, в душите, в чувствата на хората. С пред-
варително покаяние те трябвало да се приготвят да приемат свет-
лината на Христово учение за правда, братолюбие и милосърдие… 
Св. Йоан Кръстител наистина е един безподобен ангел Господен. От 
най-ранната си младост той се отдалечава в пустинята. Висок, въз-
слаб, с черни коси, проницателни очи, той носил скромно облекло 
от камилска вълна, препасан о кожен пояс. Избягвал света и греха. 
Водил свят ангелски живот. Хранил се с овошки, акриди и див мед. 
 Въпреки скритостта му в пустинята, хората го намирали. Бо-
лестите карат хората да предприемат далечен път – цярове да търсят. 
А човешките души били болни от греха. Затова те намирали великия 
проповедник и в далечната пустиня. Измъченото под гнева на без-
правието и мрача човечество жадувало за справедливост, светлина и 
утеха. Това именно проповядвал „викащият в пустинята“. И хората 
от най-далечни краища на големи тълпи идвали при него да го пос-
лушат, да се поучат в доброто и да приемат покайно кръщение. 
 А неговата проповед била кратка, ясна и убедителна. На 
всички той казвал: „Покайте се, за да ви се простят греховете. Ето 
иде небесната светлина, приближава се царството Божие. Станете 
достойни за тях. Стига сте се лутали из пущиняците на греха. Из-
мийте се, изповядайте се, сторете плод на добри дела. Ето брадвата 
е вече при корена на дърветата; всяко дърво, което не дава плод, 
ще бъде отсечено и хвърлено в огъня… Бързайте да сторите добър 
плод на милосърдие и братолюбие. Отделяйте от излишъците си за 
ония, които гладуват… Пригответе се така да приемете тогова,  кой-
то иде след мене, на когото аз не съм достоен и ремъка от обувката 
да развържа. Той ще ви освободи от злото и ще ви утвърди в правда 
и истина…“
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 Тълпа от бирници и митничари – които обществото тогава 
считало за най-грешни хора, защото се занимавали със събиране на 
данъци и берии –  го попитали: ние какво да правим?  – Бъдете до-
бросъвестни и справедливи – отговарял им Йоан Кръстител, не ис-
кайте и не вземайте повече от това, което законът е определил… 
 – А ние какво да правим? Попитали го група войници – Той 
ги съветвал: бъдете верни на службата си; обичайте народа си; не 
обиждайте, не крадете, не безчестете никого; не се ползвайте със 
силата на оръжието си, освен да пазите свободата на отечеството си. 
Направете добри сърцата си и родолюбиви чувствата си. Пригответе 
се да станете войници и на Божието царство и пазители на неговата 
правда и свобода… 
 Тъй поучавал великият ангел Господен и приготвял пътя 
на идещия Спасител. Доволни, с облекчени и обнадеждени сърца, 
всички се завръщали по домовете си с решение да изпълнят тия съ-
вети… 
 Скоро, след това се появи и Христос Спасител. Със силата 
на светлината, любовта и правдата той прогони греховния мрак и 
безправието. Хората си отдъхнаха с облекчение. Злото, наистина, не 
се унищожи, но хората придобиха благодатна сила да се пазят от 
него, да се борят и да побеждават. Нещастието сега е в това, дето 
често пъти на хората липсва добра воля да си служат с благодатна-
та сила на любовта и правдата. Слабата, а още повече и злата воля 
причинява скърби и страдания сега. Защото тя влече към греха и 
престъпността. Благодарение на това обстоятелство злото лесно се 
увеличава. Окръжило ни от всички страни със съблазни, то посте-
пенно се промъква у нашите съседи, в нашите семейства и в нашите 
души и сърца. Пагубното влияние на греха от всички се чувства. Той 
разваля нашите добросъседски отношения; всява раздори и карани-
ци; внушава беззакония и неправди; предизвиква омраза, завист и 
престъпна алчност; покваря чистите нрави…
 Как можем да се спасим от него? – Не иначе, освен като в 
покаяние засилим нашата свободна воля към доброто. Ще се спа-
сим, когато приемем всеблагия дух на Христа Спасителя. Той е при 
нас, но не е в нас. Той постоянно чука при вратите на нашите сърца. 
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Трябва да му отворим, и когато той ги завладее с благодатта си, ще 
ни даде духовна сила да побеждаваме злото и греха.
 Спасението е в силата на Христа и Неговия евангелски закон. 
 – А ние какво да правим? Ако ние при сегашното си духов-
но-нравствено състояние, бихме задали този въпрос на „викащия в 
пустинята“ ангел Господен, той и нас би посъветвал пак тъй ясно и 
убедително, както на отишлите някога при него:
 – Покайте се, за да ви се простят греховете. Приемете в сър-
цата си духа на Христа Господа. Застанете близко в светлината на 
евангелския светилник, под водителството на Христовото учение. 
 – Вие родители, пазете вашето семейно кътче в безукорна 
чистота. Погрижете се вашите деца – ангели да отраснат и се въз-
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питат в благотворната атмосфера на вярата и благочестието. Нека 
Христос царува във вашия дом и Неговият благ дух да владее сърца-
та ви и да ръкови делата ви.
 – Вие учители и възпитатели, които раздавате просвета на 
подрастващите поколения, стойте близко до евангелския светилник, 
до учението на Христа Спасителя. Той ще ви даде сила да просве-
тите душите и да облагородите сърцата на тия крехки същества. Той 
ще ви помогне да ги водите в пътя на истината и доброто. Пазете се 
да не съблазните някое от тях с думи или с дела. Помнете, че велик 
ще се нарече онзи, който научи другите на добро, но горко на този, 
който съблазни невинносттта…
 – Вие народни дейци и водители, които ръководите народ-
но-държавния живот към свобода и напредък, не се отдалечавайте 
лекомислено от Христа Спасителя, който е истина, път и живот. Той 
с учението си, ще ви научи и поддържа в истината, а истината е, коя-
то създава напредъка и благоденствието на народите. Духът на Бога 
нека ви упътва към творческа дейност. Помнете, че дето е духът Гос-
поден, там е истинската свобода и напредък. 
 – Вие юристи и съдии, които раздавате право и правосъдие, 
пазете в ума и сърцата си закона на правдата Божия, изразена в Хрис-
товото Евангелие. Силата на тази правда ще опази здрава съвестта 
ви и ще ви научи правилно да тълкувате и прилагате гражданските 
закони. Помнете, че с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. 
 – Вие търговци и занаятчии, не забравяайте, че спечеленото 
с измама и неправда няма да дойде до вашите синове и внуци. То 
носи не благословия за вашите домове, а проклятие. Затова бъдете 
искрени и честни в предприятията си. Христовият дух да ръководи 
вашите дения. Той да пази съвестта ви светла и ръцете ви чисти от 
неправда. 
 – Изобщо вие, граждани-християни, изпълнявайте вашите 
частни и обществени длъжности усърдно и добросъвестно. Бъдете 
добродетелни и милосърдни. Сторете плод на покаяние. Приближа-
ва се денят – безплодните дървета да бъдат отсечени и изгорени. 
Бързайте да вършите добро. Дайте в сърцата си по-широко място на 
Христа. Със светлината Си Той ще ви просвети, с любовта Си ще 
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ви облагороди, със силата Си ще ви освободи от греха, а с милосър-
дието Си, ще ви прости и спаси. Бързайте да извършите над себе си 
покайно кръщение, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.
 Такива съвети и наставления би ни дал викащият в пустинята 
ангел Господен. Прочее, нека се погрижим да ги изпълним и да оси-
гурят поне отчасти нашето лично, семейно и обществено щастие и 
благоденствие. Амин.
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Св. Йоан Кръстител
архим. Захариас Захару

Ще направя няколко коментара по един пасаж, който св. 
Софроний е написал за св. Йоан Кръстител. 

 
 Господ издигна св. Йоан Кръстител и даде свидетелство, 
че той е най-великият сред родените от жени, защото той наприви 
най-малкото (вж. Мат. 11:11). Въпреки че имаше цялата слава в Из-
раил и много хора дори го смятаха за Христоси, той се опстави под 
нозете Господни и свидетелства, че е недостоен да развърже дори 
ремъка от обущата на Христос (вж. Лука 3:16, Марк. 1:7 и Деяния 
13:24-25) и че “Христос трябва да расте, но аз трябва да се смаля-
вам” (вж. Йоан. 3:30). Не бива да забравяме, че паднахме в греха от 
гордост, а най-голямата добродетел, която нашият Господ прояви, за 
да спаси света, е смирението - противоположно на това, което ни на-
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кара да погинем. Наистина Христовото смирение ни спасява, Него-
вият най-голям дар, който ни позволява да открием изцеление от па-
дението ни. Самият Господ поставя смирението като условие, за да 
научим нещо божествено: “вземете Моето иго върху си и се поучете 
от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце” (Мат. 11:29). Ако се 
научим на Христовото смирение, ще можем да възприемем две ре-
алности: божествената и човешката. Ще възприемаме Божието при-
съствие във всичко и във всеки, а също така и ще усещаме лъжливост-
та в нас самите. Христос е светлината на света, “, която просветява 
всеки човек, идващ на света” (Йоан. 1:9), тъй като всеки човек има 
Божия образ в себе си. Бог е съзидал в човека потенциала да опознае 
своя Създател и да се съедини с Него и ако видим Неговия образ във 
всеки човек, можем да почитаме и обичаме всяко човешко същество 
като себе си. Ако обаче искаме да възприемем този образ в другите, 
трябва да имаме смирение, защото смирението привлича благодатта, 
а благодатта е светлината на живота. Без смирение оставаме слепи и 
не можем да разберем и усетим нищо божествено и нищо човешко.  
 Величието на св. Йоан Кръстител се състои в това, че той бе 
толкова смирен, че можеше да разпознае и онова смирение, в което 
Господ се яви при нас, както някога бе явено и на Мойсей (Изход. 
3:14). По това време около р. Йордан живеели много подвижници, 
но св. Йоан бе единственият, който разпозна Господа като “Агне-
цът Божий, който взема греховете на света” (вж. Йоан. 1:29, 36). Той 
имаше велики ученици, приличащи на него, първите велики апос-
толи, които той с радост подкани да последват Господ. Не е рядкост 
да се видят и в наши дни велики духовни отци, които са много при-
вързани към своите ученици и не биха ги пуснали лесно. И все пак 
св. Йоан Кръстител бе толкова велик, смирен и свободен, че след 
като видял и разпознал Господа, той насочил собствените си учени-
ци към Христос. А учениците му, израстнали в тази атмосфера на 
свобода и смирени подобно на своя господар, последвали Господа и 
станали стълбове на Църквата, стълбове на апостолската общност.  
 Св. Йоан Кръстител толкова впечатли цял Израил, че мно-
жеството било озадачено и не могло да разбере дали той е Проро-
кът, този, когото очакваха (вж. Йоан 1:19-27). “Кой си ти?”, попи-
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та ли го и той отговорил: “Аз не съм Христос”. Веднага умът му 
бил насочен към Онзи, Когото очакваше и за Когото подготвяше 
хората. “Какво тогава? Ти ли си този пророк? Този определен про-
рок, за Когото Мойсей пророкува, казвайки: “Господ, Бог твой, ще 
ти издигне Пророк изсред тебе, от твоите братя, като мене, - Него 
слушайте” (Втор. 18:15). И Йоан отново отговорил: “Не”. Тогава в 
дълбока вътрешна борба евреите го попитали: “Кой си ти? Какво 
ще кажеш за себе си?” С други думи, казва отец Софроний, какво 
съзнание имаш за себе си, че кръщаваш човеците, че призоваваш 
хората към покаяние? Ето какво по-късно евреите попитали Господ: 
“С каква власт вършиш това?” (Марк. 11:28). Тогава Йоан отгово-
рил кой е, но не директно, а само по отношение на Онзи, за Ко-
гото подготвяше Израил. Той не казва “Аз съм пророк”, но той им 
посочва присъствието сред тях на Онзи, Който по Своето същест-
вуване бе преди него, преди всички и чийто обуща Йоан е недос-
тоен да равърже. Точно така по-късно Господ ще отговори на евре-
ите за това кой е Той, винаги в зависимост от Неговото послушание 
към Отца, но само ако имат смирение биха разбрали отговора.  
 Отец Софроний пише, че св. Йоан пръв разпознал Господ 
като Яхве на Израил, така че той наистина е пръв в изповядване-
то на вярата. Той получи потвърждението на истината, която бе из-
повядал на своите ученици, когато кръсти Христос в Йордан т.е. 
когато чу гласа на Отца, свидетелстващ за Сина и видя Св. Дух 
да слиза върху Него под формата на гълъб (Мат. 3:16-17). За нас 
това е дадена истина, много е лесно да разпознаем Христос като 
Господ, защото ние сме родени от християнски родители, кръсте-
ни сме и сме получили такава голяма благодат, макар че тя може 
да бъде погребана в сърцето ни. Ние имаме история на повече от 
2000 години святост на живота на светци, които Го познали в пъл-
нота и Го обичали неимоверно. С течение на времето това води 
до две неща: вярно е, че хората стават все по-отчуждени и губят 
благодастта, но имат и повече знаци за действието Божие в света. 
наскоро цял облак от велики светии бяха канонизирани. те са ис-
тински свидетели, достигнали до светостта, така че е много лесно 
за нас да бъдем укрепени във вярата и да следваме Христовия път.  
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 Св. Софроний пише: “Моисей и пророците предварително 
обявиха Христовото явяване на земята сред нас, което се изразява 
в името “Емануил” или “с нас е Бог” (Мат. 1:23), но когато този Бог 
се яви хората не Го разпознаха. И това не е изненадващо. Те бяха 
скандализирани. Дори за апостолите четем в Евангелието, че кога-
то видяли Христос след Неговото Възкресение, някоито Му се по-
клониха, но някои се усъмниха (Мат. 28:17)”. Отец Софроний има-
ше това свято разпознаване, за да разбере, че те не се съмняват в 
Негово величие, тъй като имали съвършено виждане и съвършена 
вяра, не се съмнявали, но по-скоро се чудели, че човешката природа 
може да получи такова изобилие от благодат и слава Божия. Отец 
Софроний продължава: “Как е възможно да разпознаем в човешка 
форма Онзи, Който само чрез Неговото слово е създал всички све-
тове? Евреите били изненадани да видях Месията Христос в човек, 
възпреки че Неговото възплъщение бе пророкувано. Евреите вяр-
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вали, че Месията ще бъде човек, син на Давид, но не и Син Божий.  
В самото начало на завръщането на отец Софроний при Христос, 
макар и да му бе потвърдено, че Христос е Бог, защото имаше онова 
велико духовно състояние, той все пак имаше борба, може би за-
ради влиянието на Изтока: “Как можеш Ти, този велик и съвършен 
Бог, да позволяваш толкова много страдания в този свят?” И тогава 
този Всемогъщ Бог, с Когото той се карал, ми отговорил като Раз-
пнатия Господ: “Ти ли умря на Кръста за всички тях?”. Тогава отец 
Софроний бил засрамен и неговата любов към Христос се умножи-
ла. Христос казва същото и на св. Павел, който разбрал, че Иисус 
е Бог, когато му се явява по пътя за Дамаск и го попитал: “Кой си 
Ти, Господи?” Христос тогава отговаря: “Аз съм Иисус, Когото ти 
гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен” (вж. Деян. 9:4-6). 
Тук отново Христос отговаря като Разпнат Господ, като Яхве. Както 
в случая на св. Павел, така и в случая на отец Софроний, Христос 
бе признат за Бог и Той отговорил като Разпнат Господ. Ето защо 
отец Софроний казваше, че обожението е непостижимо без абсо-
лютна вяра в божествеността на Христос и в божествения произход 
на Неговото слово. Тогава в нашата съвест Яхве, Всемогъщият Бог 
на Израил, ще бъде разпознат като Разпания Господ, Който умря за 
греховете на света - това е правилната вяра.

Материалът се публикува със съкращения. 

Източник: pemptousia.com
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Споменът за праведника е с похвали,
а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Госпо-
да, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, 

понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания,
затова, като пострада с радост за истината, благовести на 

тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху 
си греховете на света и ни дава велика милост.

Тропар на св. Йоан Кръстител
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Богоявление и Рождество 
Христово

 /еортология на празниците/
доц. д-р Андриан Александров

 В петнадесетата година 
от царуването на Тиберии /14 
– 37 г. сл. Хр./, в Йорданската 
пустиня, проповядвал св. Йоан 
Кръстител, наречен още Пред-
теча. Той е последният старо-
заветен пророк. Съдържанието 
на неговата проповед е следно-
то: приближава се Царството 
Небесно, идва дългоочаквания 
Месия, необходимо е покаяние. 
Онези пък, които се каели и из-
повядвали греховете си, били 
кръщавани в река Йордан. Пре-
ди да започне своята общест-
вена проповед и Господ Иисус 
Христос също отишъл да се 
кръсти от св. Йоан Кръстител.
 Според евангелието 
Спасителят тогава бил на око-
ло тридесет години /Лк. 3:23/, 
а според традицията това ста-
нало на 6 януари. В спомен 
на това събитие, Църквата ус-
тановява празника Кръщение 
Господне или Богоявление /τά 

έπιφάνεια, τά 
θεοιφάνεια, 
appa ra t io / . 
П ъ р в о н а -
чално този 
празник бил 
п о с в е т е н 
въобще на 
явяванията на Божия Син на 
земята, при които по особен 
начин се открива Неговата Бо-
жествена природа. Такива са 
Неговото раждане, поклонение-
то на тримата източни мъдреци, 
кръщението в р. Йордан с Бого-
явлението, чудесата при които 
особено проличава Неговата 
Божествена мощ, особено чудо-
то в Кана Галилейска и чудото 
с нахранването на петте хиляди 
души с пет хляба и две риби. 
Ето защо за означаване на този 
празник първоначално било из-
ползвано множествено число 
– Богоявления. Празникът се 
наричал още и ден на просвет-

Светодавец брой 1/2021                  Празници

16



лението, защото в древност ог-
лашените се кръщавали масо-
во в нощта на празника /също 
както на Пасха и Петдесетни-
ца/. Кръщението се наричало 
още и светлина /φως, φωτισμός/ 
а кръстените – просветени /
φωτιζόμενοι/. Освещавала се и 
вода, която се използвала при 
кръщението. Сведения за чина 
на освещаване на водата имаме 
от ІV и V в. Някои църкви на 
Запад през Х в. също познава-
ли обичая на този празник тър-
жествено да се освещава вода.
 Празникът Богоявление 
започва да се празнува най-на-
пред през ІІІ век в Египет. Пър-
вото свидетерство за него ни 
дава Климент Александрийски 
/† ок. 215/. Ориген /† ок. 254/ 
не го споменава при изброява-
не на християнските празници 
от първата половина на ІІІ в. в 
Александрия. Също от ІІІ в. е 
известно и едно слово за този 
празник от св. Григорий Не-
окесарийски Чудотворец /† ок. 
270/. През първата половина на 
ІV в. обаче празникът вече се 
чества повсеместно на Изток. 
През 304 г. е известен в Тра-
кия. Св. Ефрем Сириец /† 373/ 
в своите слова /химни/ за Бого-
явление говори за съвместното 

празнуване на кръщението и 
раждането на Спасителя заедно 
с чудото на сватбата в Кана Га-
лилейска. Известно е и слово-
то на св. Григорий Богослов /† 
389/ за този празник. А в едно 
от словата си за Рождество Хри-
стово той казва, че празникът 
се нарича двояко: Богоявление 
или Рождество, “защото Бог се 
яви на човеците чрез раждане”. 
 На Запад Богоявление се 
чества от ІV в. – най-напред в 
Галия /361 г./, след това в Испа-
ния /380 г./ и накрая в Италия /
ок. 400 г./.
 През ІV в. на Богоявле-
ние се прославя главно ражда-
нето на Спасителя. Кръщението 
Господне става основно съби-
тие на този ден, 6 януари, едва 
след отделяне на Рождество 
Христово като самостоятелен 
празник, честван на 25 декем-
ври. Поклонението на мъдреци-
те пред новородения Спасител 
се пренася към рождествен-
ската служба. Постепенно от 
празника Богоявление изчезва 
и честването на чудото в Кана 
Галилейска. Така основна идея 
на богоявленската служба оста-
ва кръщението на Господ Иисус 
Христос от св. Йоан Кръстител 
в река Йордан. 
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 Причините, поради кои-
то Рождество Христово не се 
чества като самостоятелен праз-
ник през първите три века се 
коренят в християнския възлед 
за човека, според който предим-
ство пред телестото раждане и 
земния живот имат духовното 
раждане /кръщението/ и телес-
ната смърт, която е раждане за 
вечен живот. Ето защо смъртта 
на мъчениците била наричана 
рожден ден /natalita/. Телесно-
то раждане не е повод за радост 
поради това, че още един греш-
ник идва на света. Радостно е 
обаче, когато този грешник пов-
торно се роди в банята на кръ-
щението. Ако го нямаше това 
духовно раждане, бихме могли 
заедно с многострадалния Йов 
да кажем: “да се провали денят, 
в който се родих, и нощта, в 
която рекоха: зачена се човек!” 
/Йов 3:3/. Ето защо ранните 
християни празнували възкре-
сението Христово и неделята, 
Петдесетница и празниците на 
мъчениците, а както видяхме и 
кръщението на Господа много 
преди да се установи самастоя-
телен празник за Неговото раж-
дане.
 Празникът Рождество 
Христово, е честван на датата 

25 декември най-напред в Рим, 
вероятно още преди 336 г. Спо-
ред някои той е установен от 
папа Либерий в 354 г.  Как става 
това? От времето на император 
Аврелиан /270 – 275/ до упра-
влението на Константин Вели-
ки /306 – 337/ в Рим като офи-
циален дворцов и държавен бог 
се чества богът на непобедимо-
то слънце /Sol invictus или само 
invictus/. Култът към слънцето и 
неговия празник навлиза в Рим-
ската империя от Изток. Особе-
но тържествено той се празнува 
по времето на император Юли-
ан Отстъпник /361 – 363/. 25 де-
сември се счита за ден, в който 
светлината побеждава тъмни-
ната. Това е рождения ден на 
непобедимия бог на слънцето /
Natalis solis invicti/. Констан-
тин Велики обаче, противно на 
своите предшественици започва 
да почита истинския Бог, Творе-
цът на слънцето, Който се нари-
ча “Слънце на правдата” /Мал. 
4:2/. Съвсем естествено е тога-
ва, в деня, в който езичниците 
почитали непобедимия бог на 
слънцето, християните да про-
славят раждането на “Слънцето 
на правдата”, истинската свет-
лина на света. Така на този ден 
започнали да празнуват Рож-
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дество Христово. През следва-
щите няколко десетилетия този 
празник започва да се чества са-
мостоятелно на 25 декемвти и в 
отделни църкви на Изток. Така 
през ІV в. се извършва взаимна 
замяна на двата празника: Изто-
кът дава на Запада Богоявление, 
а Западът дава на Истока Рож-
дество Христово. 
 На Изток Рождество 
Христово започва да се празну-
ва най-напред в Константино-
пол. Въведен е от св. Григорий 
Богослов на 25 декември 379 г., 
когато в параклиса “Анастасия” 
произнася едно слово за Рож-
дество Христово. В словото си 
за Богоявление, произнесено на 
6 януари 380, той, като споме-
нава отминалия празник Рож-
дество Христово, нарича себе 
си основател /έξαρχος/ на този 
празник. От източните църк-
ви новият празник най-късно е 
въведен в Йерусалим – втората 
половина на V или дори VІ в. 
 Като резултат от пре-
местване на датата на Христо-
вото Рождество, се преместили 
и датите на Обрезание Госпо-
дне – 8 дни след Рождество, на 
1 януари /ср. Лк.  2:21/; Благо-
вещение – девет месеца преди 
това, на 25 март; Рождение на 

св. Йоан Кръстител – 24 юни; 
Сретение Господне – 2 февруа-
ри /ср. Лк. 2:22/.
 Такова е развитието на 
двата празника от тяхното уста-
новявяне до пълното им отдела-
не един от друг с отделни дати.
 
 Статията за първи 
път е публикувана в “Църковен 
вестник”, бр. 2, 16-31 януари 
2005.
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Кръщение с Дух Светий

 Евангелско-
то повествование 
ни среща с послед-
ния пророк и пър-
вия мъченик, както 
църквата описва св. 
Йоан Кръстител. 
Той е подвижник. 
Носи дълга брада 
и коса, не се под-
стригва. В същото 
време се храни само 
с акриди – скакалци 
и див мед. Облечен 
е бедно. Носи само 

дреха от камилска 
вълна и кожен пояс 
на кръста си.
 Евангелие-
то според св. апос-
тол Марк започва 
със срещата с този 
свят мъж, който 
носи благовестието 
за идващия Месия. 
Не случайно и в на-
шето (съвременно) 
православно бого-
служение, когато за-
почне малкият вход, 

свещникът, който 
предшества еван-
гелието на Малкия 
вход символизира 
св. Йоан Кръстител. 
Църквата го нари-
ча още и Предтеча. 
Той е именно онзи, 
който започнал бла-
говестие още от ут-
робата на майка си. 
Спомнете си само 
онзи откъс, в който 
се говори за среща-
та на Св. Дева Бого-

Аз ви кръщавах с вода, а Той ще ви кръсти с 
Дух Светий“ (Марк. 1:8)
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родица и Елисавета, 
майката на св. Йоан. 
Как при тяхната 
среща младенецът 
Йоан заиграва в 
утробата на майка 
си, като по този на-
чин предвещава, че 
Онзи, който ще се 
роди от Мария ще 
бъде по-голям от 
него. „Светилниче 
в тяло, Предтече 
на Спасителя, цвят 
от неплодна майка, 
друже на родения 
от Дева, Комуто 
се поклони, когато 
проигра в утробата 
(на майка си), и Го 
кръсти във водите 
Йордански. Молим 
ти се, пророче, моли 
го да избегнем бъ-
дещите тревоги!“, 
пее църквата в деня 
на св. Йоан Кръсти-
тел.
 Затова и след 
като поотраснал, 
Йоан се отделил в 
пустинята и започ-
нал да се подвиза-
ва, за да може да 
посрещне делото, 

за което е бил оп-
ределен. В еван-
гелския откъс от 
неделята преди Бо-
гоявление, Църква-
та ни предлага една 
мисъл на св. Йоан, 
изречене пред тога-
вашното общество, 
но разбрана много 
по-късно. Едва на 
Петдесетница. „Аз 
ви кръстих с вода, а 
Той ще ви кръсти с 
Дух Светий“, казва 
св. Йоан Кръсти-
тел на народа, кой-
то идва при него за 
покайно кръщение, 
при което чрез по-
тапяне във водите 
на р. Йордан хората 
се очиствали от гре-
ховете си.
 И н т е р е с е н 
момент при св. еван-
гелист Марк е, че 
своето евангелско 
повествование той 
не започва с рожде-
нието на Христос, а 
с Неговото покайно 
кръщение и откри-
ването на света на 
Св. Троица. Защото 

светът за първи път 
открито научава за 
трите Лица на Тро-
ицата при кръще-
нието на Христос 
в реките на р. Йор-
дан. Това е тайн-
ството на богоявле-
нието. Тайнството, 
което ни среща 
лице в лице със съз-
дателя. Тайнството 
на Троицата – на 
Отец, Син и Дух 
Светий. И четири-
мата евангелисти 
говорят за този мо-
мент от живота и 
проповедническото 
дело на Христос, 
защото именно чрез 
това кръщение и 
Богоявление Той за-
почва своята пропо-
ведническа дейност 
и благовестие за 
Царството. И чети-
римата евангелис-
ти говорят за тази 
тайнствена среща, 
но само Марк дава 
това събитие като 
начало на своето 
повествование. Той 
започва евангелието 
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си с Троичната сре-
ща. Със събитието, 
при което светът се 
среща „лице в лице“ 
с Бога. Затова и ду-
мите на св. Йоан 
Кръстител звучат 
още по-силно след 
тайнственото бого-
явление. Защото ако 
преди кръщението 
на Христос на хо-
рата не им е било 
особено ясно за как-
во точно говори св. 
Йоан, то след кръ-
щението на Хрис-
тос  в йорданските 
води и откриване-
то на Троицата на 
света – светът раз-
бира с Кой именно 
Дух Светий ще го 
кръсти Месията. На 
петдесетница пък, 
когато Духът Уте-
шител, Който, по 
думите на Христос, 
Сам Той изпраща, 
във вид на огнени 
езици и дава благо-
дат на онези двана-
десет мъже, които 
ще изкоренят всяко 
злоречие и препода-

дат на света живее-
нето – онзи небесен 
живот, чрез който 
единствено можем 
да се обожим.
 Йоан кръ-
щавал с покайно 
кръщение, както ка-
захме и по-горе, но 
неговото кръщение 
е имало и един друг 
характер – подгот-
вителен. Той под-
готвя света за онова 
кръщение, което ще 
изкупва първород-
ния Адамов грях и 
ще дава на всеки 
новопокръстен на-
дежда, че е стъпил 
на прага на вечност-
та. Подготвя чове-
ците за тайнството, 
което ще се превър-
не във врата към об-
щението с Христос. 
Към Евхаристията. 
С въплъщението 
на Христос чове-
чеството започва да 
живее своя нов жи-
вот. За първи път в 
човешката история 
човекът се среща 
с Бога в Троица. 

Творението пое-
ма, приема Бога за 
първи път. С Петде-
сетницата Църквата 
вече е основана и на 
света е даден спо-
собът за спасение-
то. Църквата с тази 
тайнствена благо-
дат на Св. Божи Дух 
се превръща в „рай 
на земята“, защото 
чрез и в нея се съ-
единяваме с Бога. 
Ставаме едно тяло 
и една кръв. Съе-
диняваме се, при-
общаваме се със 
Спасителя. Чрез 
това ново кръщение 
и миропомазание 
приемаме Св. Дух 
и се превръщаме в 
причастници. При-
частници на вечния 
живот, причастници 
на Небесния Дух, 
причастници на 
Тайната на Богояв-
лението. Чрез това 
кръщение с Дух 
Светий вече биваме 
не само с опростени 
грехове (както при 
кръщението на св. 
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Йоан), но биваме в 
общение със Самия 
Бог.
 Йоановото 
кръщение е необ-
ходимо, но недос-
татъчно: то е само 
подготовка за едно 
друго кръщение. 
В своето богослу-
жение Църквата 
определя св. Йоан 
Кръстител като чо-
век, който вика към 
Бога в пустинята и 
призовава огън от 
небето – същото, 
което прави и про-
рок Илия. Църква-
та сравнява Йоан 
с пророк Илия. 
Според богослуже-
нието и отците на 
Църквата св. Йоан 
е новият Илия, кой-
то ни възвестява за 
новото кръщение с 
Дух Светий и огън, 
защото при Кръще-
нието Си Христос 
ще запали, ще въз-
пламени водите на 
Йордан и ще ги из-
пълни със Св. Дух.
 Ц ъ р к в а т а 

продължава покай-
ното кръщение на 
св. Йоан (с потапя-
нето във водата), 
но прибавя и друго. 
Думите на Христос: 
„И тъй, идете, нау-
чете всички народи, 
като ги кръщава-
те в името на Отца 
и Сина и Светаго 
Духа“ (Мат. 28:19). 
Тази именно „до-
бавка“ дава на онова 
покайно кръщение 
нов смисъл. Кръще-
ние, което прави чо-
веците причастни-
ци на Бога.

Автор: Ангел Карадаков
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Явил си се днес 
на вселената и 
Твоята светлина, 

Господи, се озна-
менува на нас,
Теб възпяващи 

разумно, дошъл 
си и си се явил, 

Светлина неприс-
тъпна.

КОНДАК
на 

празника

    ПОСТЪТ ПРЕДИ БОГОЯВЛЕНИЕ

Според църковната древна традиция 
ден преди празника Богоявление се 
спазва пост. Ако денят преди Богояв-
ление е в делничен ден, то постът е 
без олио и вино т.е. строг. Ако обаче 
се случи в събота или неделя, постът 
е с олио и е облекчен. Тази година е 
именно такъв и ще трябва да го спа-
зим в неделния ден.
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Същина на водоосвещенията
протопр. проф. Благой Чифлянов

 Водата е материален елемент с широка употреба и богата 
символика. Тя е свързана с живота и без нея няма живот. Тя унищо-
жава, но и ожитворява; погубва старото и създава новото; тя чисти, 
затова се ползва от всички очистителни ритуали за очистване и ос-
вещаване на човеци и предмети.
 Светата Библия е изпъстрена със събития, където тайната 
на човешкото спасение е свързано с водата, например Всемирния 
потоп, преминаването през Червено море, канарата с вода в Синай-
ската пустиня, реката Иордан, къпалните Витезда, Силоам и други. 
Господ Иисус Христос чрез кръщението Си в Иордан освети при-
родата на водите и заповяда на последователите Си да ползват во-
дата за кръщение. Поради богатата естествена символика на водата 
и връзката й с тайната на нашето спасение, св. Църква я употребява 
от най-ранни времена не само в своите тайнства (Кръщение и Евха-
ристия), но и в някои обреди от очистителен и осветителен характер 
- като символ на живота, на възраждането, на очищението и осве-
щението и като сила, която възражда, очиства, освещава човека и 
околната му среда, за да съдейства при създаването на новото небе 
и новата земя (2Петр. 3:5-7, Откр. 21:1) и за личното спасение на 
човека.
 Освещаването на водата, която се ползва при осветителните 
и очистителните обреди, наричаме водосвет. Водосвет е обред, при 
който чрез молитви, призоваване на Светия Дух и кръстообразно 
благославяне на водата посредством ръката на свещеника, тя се ос-
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вещава и става “лечителна за душите и телата и прогонваща всяка 
съпротива сила”.
 Богослужебният типик на Православната църква в съвремен-
ния си обем съдържа пет обреда за освещаване на вода:

освещаване на водата при св. Кръщение,

освещаване на водата при обновление на храм

велик водосвет

малък водосвет и

освещаване на т.нар. “Бабина вода”. 

Из книгата “Литургика”, Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, София. 1996 година
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ПРАВОСЛАВЕН РЕЧНИК

Богоявление (на гр. Θεοφάνια, теофания) - 

  Непосредственото явяване на Бог на отделни хора или на    
   групи хора. В Старозаветни времена Бог се явявал както на 

пророците, така и на народа, обикновено в опосредстван вид. В 
Новозаветни времена богоявление е както целия земен живот на 
Господ Иисус Христос, така и Неговите явявания след славното му 

Възкресение. В деня на Кръщението на Господ Иисус Христос в 
река Йордан и при Неговото славно Преображение на Таворската 

планина, Триединният Бог се изявил в Своите три ипостаса, енергии 
- като Бог Отец, Бог Син, Бог Дух Свети.. При теофанията на Св. 

Петдесетница Св. Дух се явил на св. апостоли и създал Христовата 
църква.



За изкушенията, 
духовния живот и 

борбата 
с греха – съвети 

на стареца
 Юстин (Първу)

Старецът Юстин (Първу) бе един от най-
известните румънски духовни отци. Той се 
радваше на голяма любов и унажение от страна 

на християните.

Православните, не само в Румъ-
ния, но и от други страни идваха 
за духовен съвет и благослове-
ние в основания от него мана-
стир Петру Вода. Представяме 
ви няколко негови духовни съ-
вета, събрани от различни пуб-
ликации. 

– Отец, хората днес станали 
ли са по-умни от тези, които 
са живели преди петдесет или 

шейсет години? По-мъдри ли 
са? Историческите ли изпи-
тания ги направиха по-мъдри 
или ги оглупиха? Рафтовете и 
етажерките са пълни с книги 
в книжарниците, но читате-
лите са малко. Баровете пък 
са пълни… 

– Да, хората станаха по-инфор-
мирани, но дори с тази инфор-
мация те не знаят какво да пра-
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вят и тя често замъглява ума 
им. Хората размениха книгите 
за телевизията, а телевизията 
отслабва мисленето на чове-
ка, защото той поглъща готова, 
сдъвкана информация и по-мал-
ко използва мозъка си. Щом са 
го казали по телевизията, значи 
е така. Това означава, че е сама-
та истина! Четенето на книга е 
като да вървите пеша до мяс-
тото, където трябва да отидете. 
Има време да разгледате и да се 
полюбувате на всичко около вас, 
скъпка по скъпка! 

Младите хора трябва да бъдат 
спасени от влиянието на телеви-
зията, която сякаш размива мла-
дите умове. Това, разбира се, е 
по вина на родителите и учите-
лите! Дяволът е по-вероятно да 
спечели невежия на своя страна, 
отколкото човека, който може да 
задава въпроси, който е запоз-
нат с Христовите притчи, знае 
молитви; който може да сподели 
мъдри съвети от Патерика в раз-
говора. 

***

– Може ли да се каже, че биб-
лейският талант е човешки 
талант? Колко виновен е ня-
кой, който не използва талан-

та си за добро и не го умножа-
ва. 

– Бог обдарява умния човек с 
благодат и му дава още повече 
ум, за да развива даровете си. 
Но ще дойде време, когато Бог 
ще го попита: Какво направи 
ти с тези дарове; умножи ли ги; 
разкраси ли живота на другите 
с тях? Голямата отговорност на 
талантливите хора, на интелек-
туалците пред техните ближни 
е в това, че те са отговорни за 
паденията и заблужденията им. 

– Има ли противоречие между 
вярата и науката?

– Вярата помага на науката и на-
уката помага на вярата. Но там, 
където има много наука, възник-
ва много гордост. 

***

– Колко сериозен е грехът на 
гордостта? 

– Много сериозен! В един миг 
гордостта пропилява всичко, 
което душата е натрупала през 
целия си живот, прекаран в мо-
литва. Когато изпадаме в гор-
дост от добрите си дела, отпа-
даме от Бога. Съпругата на един 
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богат човек, веднъж бе попитана 
защо се облича така просто, без 
да слага много бижута, защото 
има много други жени, които 
се обличат различно всеки ден, 
а когато излизат навън винаги 
слагат бижута? Жената отгово-
рила: „Защото за моят мъж до-
бродетелта ми е достатъчна цен-
ност“. Всички ужаси в този свят 
се случват поради прекомерна 
гордост. Хората не осъзнават 
ограниченията си до последния 
си час. 

– Защо румънците лъжат?

– Защото никой не ги е убеж-
давал, че лъжата е лошо нещо, 
че тя кара човека да започне 
да мрази хората около себе си. 
Простият човек също лъже, за-
щото и политиците по върховете 
също лъжат. И така се изгражда 
една затворена верига, порочен 
кръг от лъжи и никой не вярва 
на никого! Лъжата е строго на-
каза от Бога и трябва да бъде 
строго наказана и от закона.

– Какво е скромността? Защо 
е добре да бъдем скромни?

– Скромността е украшение за 
християнина. 

***
– Научихме се как да боравим 
с конските сили в автомоби-
лите си, как дистанционно да 
управляваме телевизора, от 
който виждаме всичко, което 
се случва в света във всеки 
един определен момент, както 
и най-сложните видове оръ-
жия: атомната енергия. Из-
глежда, че човекът е готов да 
заяви, че вече не се страхува 
от Бога. Какъв е страхът Бо-
жий? 

– Страхът Божий? Това е любо-
вта към Бога. Това означава да 
обичаш Бога със страха, че мо-
жеш да Го загубиш, че без Него 
нямаш път в този свят, нито пък 
в другия. Човек без Бога е като 
пътешественик, изгубен в пус-
тинята – пустошта ще го погъл-
не. Без Бога човекът е като праз-
на броня… „Откакто започнах 
да имам страх Божий, вече от 
нищо не ме е страх“, казва един 
от светите отци, говорейки за 
древните царе. 

***

– Какво ви помогна най-мно-
го, когато бяхте в затвора?
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– Всичко ми помогна там, зна-
ете: младостта, енергията, мо-
литвата, любовта към другите 
и любовта към Бога. Имах дос-
татъчно време да обмисля всич-
ко това. Тук вече няма време за 
мислене, все едно съм хванат с 
воденичен камък. Всичко спря 
в началото на 1948 г. – дори мо-
литвениците бяха строго забра-
нени. Но тези, които се намери-
ха в затвора през 1948 г., знаеха 
молитвите наизуст, дори Добро-
толюбието; имаше пет преведе-
ни ръкописни копия на Добро-
толюбие, които затворниците 
си разменяха. Колко добре бяха 
направени тези книжки, помня 
ги и до днес! Невероятно е, че 
тези книги никога не са имали 
такава стойност, такова голямо 
значение, както в тези най-труд-
ни времена. 

– Имаше ли някой, който ис-
каше да сложи край на всич-
ко, който да желаеше смъртта, 
за да не живее в този кошмар?

– Никой! Никой не е имал таки-
ва мисли. Смъртта бе като сват-
бено тържество за нас. 

– Отец, от това, което казва-
те, изпитанията през които 

сте минали, изглежда по-ско-
ро като особен вид благосло-
вение, отколкото като бреме 
и изглежда, че фалшивата 
свобода, която имаме сега, е 
по-тежка от преследването и 
гоненията. Какво всъщност е 
истинската свобода? Какво оз-
начава свободата на духа?

– Свободата на духа, означава 
да имаме живот извън греха. Чо-
век, който е свободен от страс-
тите си, е свободен. Свободата 
на духа е извън институциите, 
защото дори Църквата в крайна 
сметка е изложена на покварата 
на света, но нейната благодат, 
която Господ дава, я очиства. 
Но какво се случва с тези, които 
живеят по плътски, когато дойде 
краят на света? Те ще се изменят 
в един миг. 

***

– Вярвам, че затворите са пос-
лужили и като основа за възста-
новяването на нашето христи-
янство. Всъщност там имахме 
всичко, към което доброволно 
трябва да се стремим: да по-
стим, да бдим, да се впуснем 
дълбоко в молитвата и да живе-
ем в името Господне, така че Не-
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говото присъствие да се усети 
там, където и да се намираме. 
Що се отнася до останали-
те неща: имахме храна всеки 
ден, вършехме послушания, 
ако можехме, отстъпвахме на 
брата си и т.н.

– Каква е причината някои 
хора да не могат да уредят 
добре духовния си живот? 

– Това е така, защото любовта 
между братята отслабва и хора-
та вече не могат да се разбират 
помежду си. А без единство как-
во може да създадете? 

– Какво трябва да направим, 
за да запазим любовта и един-
ственото помежду ни? 

– Трябва да се молим много, за-
щото молитвата подкрепя разби-
рателството. Но ние, уви, се за-
нимаваме повече с материални 
проблеми, отколкото с духовни. 
Силите на злото бяха запечат-
вани с молитвите на големите 
молитвеници; техните молитви 
притежаваха голяма сила. И Бог 
все още не е разхлабил сатаната, 
защото светът още не е подгот-
вен. Силата на дявола се крие в 
нашите страсти и злодеяния. 

***

– Старецът Паисий Светогорец 
казва, че основата на духовния 
живот е мисленето за другите: 
Първо помисли за ближния си, 
а след това за себе си. В обще-
ство, което е морално паднало, 
във време на криза и бедност, 
как може да се поддържа тази 
основа? 

– Знаете ли, християните трябва 
да се научат да дават, за да мо-
гат да споделят това, което имат 
с по-малкия си брат. Само в това 
се крие методиката на съпроти-
вата ни в трудните времена. Кол-
кото по-близо се доближаваш до 
ближния си, толкова по-близо си 
до Бога. Защото истинският чо-
век, когото трябва да обичаме, 
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не е този, който шофира лиму-
зина, а този, който ходи болен и 
с празна торба. Нашият ближен 
е този, който има нужда. Тук 
се разкрива Евангелието, а не в 
цитати по конференции. Това е 
нашата практическа дейност: да 
можем да облекчим трудностите 
и болката, но не само материал-
ната, но и духовната. 

Колко от нас, християните, в 
момента са готови да приемат 
страдания, готови са да бъдат 
търпеливи, готови са да носят 
своя кръст? Много малко. Но 
това винаги е било така: бреме-
то и тежестта на кръста не е за 
мнозинството, а за малцината 
избрани. 

Нека Бог ни помогне да издър-
жим цялата храброст и с цялата 
любов изкушенията и изпитани-
ята, които идват, защото те ще 
ни донесат радост на Небето: 
Елате при Мен, всички отрудени 
и обременени, и Аз ще ви успо-
коя. 

***

– Коя добродетел, според вас, 
може да ни спаси от падение?

– Себеотречението. Не ни тряб-
ва нищо друго, освен да пое-
мем Христовото иго, да поемем 
Неговите дрехи, всичките Му 
мъки. И тогава добрият Бог ще 
ни възнагради с дара на молит-
вата. Между нас има хора, които 
могат да паднат, да се провалят, 
но има и хора, които запазват 
достойнството си и чрез достой-
ните си молитви, са приети от 
Бога, този род ще бъде спасен. 
Но нека не бъдем небрежни. 
Нека не ни изкушават всичките, 
така наречени, радости на този 
свят.  Трябва да възпитаваме де-
цата си добре, да ги научим да 
постят, да се молят и да бъдат 
близо до Бога. Когато състояние-
то на близост до Бога ни напус-
не, тогава изпадаме в отчаяние. 
Много е важно да се предпазим 
от отчаянието. Трябва да сме на-
ясно, че човек винаги, във всеки 
един момент, е на този етап на 
изкачване. Отчаянието не е за 
християните. Отчаянието е само 
за човека, който е привързан 
към материалното. 

***

– Веднъж чух от един свеще-
ник, че е грях да даваш ми-
лостиня на онези, които са 
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способни да работят, но са 
свикнали да просят и вече не 
мислят за друг живот, извън 
просията. Децата им растат 
с тях и са принудени също да 
просят и то още от малки. Те 
са „ангажирани“ с тази работа 
през целия си живот, като са я 
възприели от родителите си. 
Какво мислите за това? Грях 
ли е да насърчаваш безделие-
то?

– Един от отците на Църквата 
казва: „Скъпи мой, ако смяташ 
някой за добър, тогава ще го и 
видиш като добър, а ако го счи-
таш за лош, тогава и ще го ви-
диш като лош“. Същият отец 
цитира случай от Патерика, в 
който се разказва как един бо-
гаташ дал горната си дреха на 
сиромах, а сиромахът взел дре-
хата, продал я и изпил парите. 
Тогава богаташът се поколебал: 
„И какво сега? Дадох му палто-
то си, но той взе, че го продаде 
и отида да пие!“ и човекът из-
паднал в негодувание. Същата 
вечер Господ Иисус Христос му 
се явил насън, облечен в дреха-
та, която богаташът бил дал на 
бедния човек, и попитал благо-
детеля: „Познаваш ли тези дре-
хи?“ А той отговорил: „Да, Гос-

поди, познавам гти, това е моята 
дреха!“ На този отговор, Господ 
Христос казал: „Не се наскърбя-
вай. Нося го“. 

Има и пример за обратната стра-
на. Ще бъде по-голяма помощ 
за бедния човек, ако го научите 
как да лови риба, така че той да 
има възможността да се храни 
до края на живота си, отколко-
то да го оставиш един път да се 
нахрани с пълнена риба и след 
това да се върне обратно на ули-
цата. 

***

– Какво представлява изку-
шението? Как християнинът 
да не се поддаде на изкушени-
ята, които го връхлитат ден и 
нощ?

– Изкушението е опитът на дя-
вола да улови душата на хрис-
тиянина. Там, където защитната 
стена е слаба, има изкушение. 
Изкушенията могат да събудят 
страстите у човека, да го отсла-
бят във вярата и в способността 
му да се защитава (от дявола). 
Понякога атаката от злата страна 
е толкова силна, че човек, стру-
ва му се, че губи контрол над 
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ситуацията и казва, че е дошъл 
„злият час“. Тогава човек трябва 
да се укрепи, а не да пада. Чрез 
храната за душата, която пред-
ставлява молитвата, човекът 
може да се укрепи и да се бори с 
изкушенията в своя живот. 

– Какво трябва да направи чо-
век, ако го обземе мъка? Ня-
кои започват да пият алкохол, 
за да удавят скръбта; други 
проклинат всичко. Как тряб-
ва да се държи християнинът, 
когато има скръб? 

– Какво прави морякът, когато 
започне буря в морето? Запретва 
ръкави и се опитва да се справи 
с нещастието и започва да по-
мага на другите. Ако мъката е 
вече дошла, бъди трезвомислещ 
и знай какво трябва да напра-
виш. Този, който е слаб, започва 
да пие, но всъщност той просто 
се нуждае от извинение, за да го 
направи. Такива хора не трябва 
да се съжаляват, а да се извадят 
от такова състояние. Скърби-
те са същите изкушения, както 
другите – ако не ги преодолееш 
с помощта на молитвата, разби-
ране и вяра, тогава напразно си 
живял толкова хубав християн-
ски живот в мирно време. 

***

– Един наблюдателен човек 
отбелязва, че всички затвори 
са затворени и строго охраня-
вани, но въпреки това са пъл-
ни с хора, докато църквите са 
с отворени врати ден и нощ, но 
почти винаги са празни. Защо 
е по-лесно да се отиде в затво-
ра, отколкото в църквата?

– В този свят дяволът работи 
постоянно. Не мислете, че спа-
сението, мирът и вътрешният 
комфорт се постигат без никак-
ви усилия. Колкото повече се 
опитвате да се спасите, толкова 
повече изкушения ви нападат, 
но и толкова по-дълбоко трябва 
да  е чувството ви за удовлетво-
реност, като истински христия-
ни. 

***

– Смъртта. Тя е краят или е 
началото? 

– Смърт означа преход. Неслу-
чайно всичко, което е смъртно, 
се нарича и преходно; т.е. нещо, 
което трябва да бъде подчинено 
на вечното. 
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В Патерика има една история за 
двама християни – дървосека-
чи. Единият от тях казал: „Това 
е животът на човека: живеем за 
себе си, треперим, пазим се и в 
крайна сметка идва смъртта и 
ние сме съсечени като това дър-
во и нищо не ни остава“. Втори-
ят възразил: „Не е така, братко. 
Едва след като съборим това 
дърво, установяваме дали е под-
ходящо за строеж на къща или 
за мебели, или може би е под-
ходящо дори за музикален ин-
струмент, или пък е подходящо 
само за изгаряне в огъня. Така 
е и с човека: В определения от 
Бога час, бива поставен на кан-
тара и бива определен добър ли 
е за Него или бива хвърлен във 
вечния огън. Човек прекарва 
целия си смъртен живот, под-
готвяйки се за вечния живот. 
Без преминаваме през смъртта е 
невъзможно да се постигне без-
смъртие“.

Източник: orthochristian.com
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СТАРЧЕСТВОТО

Митрополит Калистос Уеър

	 Духовният	 отец	 или	
старецът	 е	 в	 същността	 си	
“харизматична”	 и	 пророче-
ска	 личност,	 която	 е	 приела	
това	 служение	 чрез	 прякото	
действие	 на	 Светия	 Дух.	 Не	 го	
ръкополага	 за	 такъв	 човешка	
ръка,	 но	 ръката	 на	 Бога.	 Той	 е	
израз	 на	Църквата	 като	 “факт”,	
а	не	на	Църквата	като	институ-
ция.	 Но	 в	 същото	 време	 няма	
никаква	 разделителна	 линия	
между	 пророческия	 и	 учреде-
ния	елемент	в	живота	на	Църк-
вата.	 Единият	 се	 развива	 чрез	
другия	и	са	обвързани	взаимно.	
Така	 служението	 на	 старците,	
харизматично	по	същността	си,	
се	свързва	с	ясно	определеното	
служение	 на	 свещеника-изпо-
ведник,	който	е	недвусмислено	
част	от	“учредената”	Църква...

	 Въпреки	че	тайнството	на	изповедта	е	подходяща	възмож-
ност	за	духовно	ръководство,	служението	на	стареца	не	съвпада	с	
това	на	изповедника.	Старецът	съветва	не	само	по	време	на	изпо-
вед,	но	и	при	много	други	случаи.	Истина	е,	че	докато	изповедникът	
трябва	винаги	да	бъде	свещеник,	старецът	може	да	бъде	и	просто	
монах...
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„Спасете детството 
ни“ или как нашият 

работохолизъм вре-
ди на децата ни

 „Майка ми има трудна 
работа и въпреки че й харес-
ва външно, тя работи до къс-
но и след работния ден няма 
сили дори за малък разговор 
с мен“, каза ми веднъж едно 
шестгодишно момиче. След 
това добави с тъжен глас: „Бих била щастлива ако майка ми си сто-
еше вкъщи, очакваща съпруга си да се прибере, готвейки вкусна ве-
черя и прекарваща повече време с мен. Вместо това родителите ми 
са толкова пристрастени към работата си, че не ги интересува нищо 
друго, дори аз…“
 Хората казват, че нашите дни имат две вини: безотговорност и 
работохолизъм. Първата не може да бъде убедителна, а втората няма 
спирачка. И не е лесно да се съгласиш с това. Работохолиците ви-
наги работят и намират начин да го вършат навсякъде: на ваканция, 
на път, по време на вечеря и дори при отглеждане на деца (или поне 
така си мислят). Те вярват, че като отделят 20 часа на ден за работа 
ще запълнят някаква духовна пустота. Искат да спечелят колкото е 
възможно повече пари, и понякога не са способни да вършат нищо 
друго или да се отклонят в друга посока, освен да работят. Днес 

Снимка: pixabay.com
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младите майки бързат да излязат от майчинство си, да избегнат еже-
дневните си занимания, които включват чистене, смяна на памперси 
и приготвяне на храна. Обществото изглежда вярва, че отглеждането 
на детето не помага на майката да се развива по никакъв начин и че 
няма за какво да се говори с 
нея, освен за храненето на 
бебето. Но колко грешат 
тези, които говорят така! 
Възпитание- то на малкото 
човешко същество е може би най-творческото и продуктивно време 
от живота му: това е среща с нова личност, която започва да попива 
всичко, което светът предлага. Това е време на ежедневно откри-
тие. И ролята на домакинята и любящата майка е уникално време в 
живота на човека, което може и да не дойде отново, защото детето 
пораства много бързо. 
 Да, Бог е дал заповед на Адам и на всеки мъж, че „с пот на 
лицето ще изкарва прехраната си“ (Битие 3:19), но ние не чуваме 
същото за жените, вместо това чуваме заповед за раждане, за от-
глеждане на деца…
 Работохолизмът, като мързелът, са две крайности, които ид-
ват от едно и също място – грехът. Отчасти това е наследство от 
съветското минало, когато ентусиазмът в работата бе приветстван. 
Но днес аз ви моля, скъпи майки и бащи, не се заразявайте от рабо-
тохолизма. 
 Да си представим какво ще стане, когато спрете работата си, 
и изчезнете от лицето на земята, тогава някой друг ще дойде на ва-
шето място, но земята ще продължи да се върти… Какво ще остане 
като спомен след вас? 
 От друга страна вие бихте могли да отгледате щастливи деца, 
които да имат прекрасни спомени от  детството, юношеството и мла-
достта… 

Автор: Олга Александрова
Превод: Ангел Карадаков
Източник: pravmir.com

Всичко около
 тях е работа, работа, 

работа…
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ТЪРПЕНИЕТО – СВРЪХСИЛА 
Александра Карамихалева

 Търпението. Една от християнските добро-
детели, които никак не се ползват с популярност 
в днешно време. Счита се за проява на слабост, 
нерешителност, за неспособност да се противо-

поставиш на неблагоприятните за тебе обстоятелства, на предиз-
викателствата на живота, неспособност да окажеш съпротива на 
онези, които ги вредят. Но Търпението не е проява на малодушие, 
а на истинска сила и мъжество, които нищо не може да разклати. 
Християнското подвижническо търпение ни прави неуязвими за 
превратностите в живота, за страданията в света, за човешката зло-
ба, за неправдата в света и е предпоставка за истинско, от нищо не-
накърнимо щастие и душевен мир. То, наред със смирението, кро-
тостта, незлобието, ни прави вътрешно автономни, прави духовното 
ни състояние недерминирано от обстоятелствата в нашия живот, от 
другите хора и света. 

Скърбите в този свят, 
който по думите на 

апостола 
„лежи в злото“ са неизбежни.

 Огорченията от страна на хората около нас – враждуващите 
срещу нас, но и от онези, които сме пуснали в сърцето си – също са 
неизбежни, защото хората, също както и ние самите, са несъвърше-
ни, увредени са от греха и грешат. Но нали ние, християните, сме 
от Бога и знаем че „роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не 
докосва” (1Йон 5:18,19), внимава и не позволява злото да завладее 
неговата душа, да събуди в него гняв, ожесточение, униние… 
 Защото злото насочено срещу нас тогава печели победа, ко-
гато намери почва в душата ни, но ние трябва да се придържаме към 
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принципа „Не се оставяй да те надвива злото, но надвивай злото с 
добро” (Рим. 12:21). 
 Търпението е способността да запазваме духовния си мир, 
крепка вяра, радост и надежда в Господа каквито и изкушения и из-
питания да ни връхлетят. Търпението е да възпиташ, да укрепиш 
в себе си силата да не се смущава душата ти от чужди нападки и 
действия, които ти вредят, от превратностите на съдбата, от страда-
ния за тялото и душата, от изкушения. От нищо. И целият ни свят 
да се разклати ние да не се поклащаме и от нищо да се не смущава 
сърцето ни, нито да се плаши (Йоан 14:27). 

БИБЛЕЙСКИ ЦИТАТИ ЗА СМИРЕНИЕТО

“С търпението си спасявайте душите си” (Лук. 21:19);

“Който претърпи докрай, ще бъде спасен” (Мат. 10:22);

“Принасят плод с търпение” (Лук. 8:15);

“Нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно 
омотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам 

поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата 
- Иисуса, Който, заради предстоящата Нему радост, претърпя 
кръст, като презря срама, и седна отдясно на престола Божий.” 

(Евр. 12:1-2)

“Спомни си, че ти (богатият) получи вече доброто си приживе, 
а Лазар - злото: сега пък той тук (в рая) се утешава, а ти се 

мъчиш” (притча за богатия и за бедния Лазар) (Лук. 16:19-31).

“Твърде срамотно е за вас вече това, че имате съдби помежду 
си; защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не 

претърпите щета? Но вие сами обиждате и ощетявате, и то 
братя.” (1Кор. 6:7-8).

Светодавец брой 1/2021                            Размисли

39



И твойта 
не е лесна

 Здравословни проблеми измъчваха отец Андрей и затова бе дошъл 
за преглед и изследвания в столична клиника. Наложи се да остане ня-
колко дни и реши да посети свой приятел от студентските години, днес 
свещеник в централен храм. Тъй като не знаеше номера на телефона му, 
го потърси в църквата. Неговият състудент и приятел отец Петър служеше 
неделната литургия. Отец Андрей не влезе в олтара, въпреки че клисарят 
по заръка на служещия свещеник, който го беше забелязал, го покани, а 
стоеше чинно най-отзад, почти до притвора.
– Защо не влезе в олтара, а стоя в притвора като някой оглашен или като 
каещ се грешник? – попита го отец Петър, когато се видяха след службата.
– А, че аз съм си оглашен, затова стоя в притвора, а тези, които се изжи-
вяват като праведници обикновено стоят най-отпред – отвърна отец Анд-
рей. – Пък съм и грешник, ама сякаш много не съм се покаял, щом Бог ми 
изпрати толкова болести.
– Приеми ги като Божие благословение. Нали апостол Павел казва: „Бог не 
наказва, когото мрази”.
–  Ако не ми беше приятел, щях да ти кажа: „Да ти даде Бог и на теб такова 
благословение”.
– На младини ти сякаш повече се каеше за греховете си.

40

Снимка: pixabay.com



Снимка: pixabay.com

– Какво имаш предвид?
– Помниш ли, когато бяхме студенти, ти веднъж дойде посред нощ в квар-
тирата ми и ме събуди. Нещо беше прегрешил и Божият глас, сиреч съвест-
та, беше проговорил в тебе. Аз на шега ти казах, че ще ти наложа епитимия 
– да кажеш петдесет пъти покайния петдесети псалом и ти започна: „По-
милуй ме, Боже, по голямата Си милост”…, стигна до средата на псалома 
и се разплака на глас. На мен ми дожаля за теб, виждайки искреното ти 
покаяние, и отмених епитимията.
– Не си спомням този случай.
– Да, с годините паметта ни става избирателна.
– Е, и ти не си безгрешен.
– Не съм, разбира се. И никога не съм се мислел за такъв. Е, понякога се 
облажавам, че съм добър човек, но в следващия момент попадам в дадена 
ситуация и легендата за моята „доброта” се пропуква. Помниш ли, имахме 
един състудент Пею?
– Да, помня го, но не съм бил близък с него. Беше един такъв горделив, с 
високо самочувствие. Та какво за него?
–  Той не тръгна по нашия път. По едно време въртеше някакъв бизнес, 
демонстрираше, че разполага с много пари, после го изгубих от поглед. 
След години, когато бях станал вече свещеник, той ме намери в храма, в 
който тогава служех. В бизнеса го измамили, жена му го натирила и: „Дай 
някой лев назаем, докато се закрепя”. Дадох му, после пак идва и пак, и 
пак. Не се закрепи. Чух, че се пропил и живеел от подаяния. Накрая не му 
давах повече от пет лева да се подкрепи, както той казваше, с едно питие. 
Последният път не му дадох нищо, даже се държах малко грубо, а после 
научих, че е починал. Още ме гложди съвестта, че така се отнесох с него. 
Веднъж го бях попитал: „Пею, къде ти е сега гордостта?” „Може би Бог 
иска да ме смири” – отговори ми той.
– Навярно и мен Бог иска да ме смири чрез болестите, които ми изпраща. 
Един се смирява чрез болести, друг чрез скърби, трети – чрез нищета.
– Ти никога не си бил горделив и на всеки, с каквото си можел, си помагал. 
Поне такъв те помня от студентските години.
– Да ти призная: само външно не съм бил горделив, а вътрешно съм се 
превъзнасял над другите, над пасомите, да речем.
– Един руски духовник казва: „Когато ние ходим с високо вирнати глави и 
не искаме да ги преклоним, Господ от любов към нас ни смирява с крепка 
ръка” . Мен пък Бог чрез какво ли ме смирява? Сигурно чрез жена ми.
– Е, брат, и твойта не е лесна!

Автор: Янчо Михайлов
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„Мисията ми 
е да правя 
християнско кино“

Режисьорът Емир Кустурица за себе си, киното 
и православието

 Известният сръбски режисьор Емир Кустурица е на 65. Иска-
ше да направи филм за Сталин с актьора Алексей Балабанов, снимал 
е с Джони Деп и Моника Белучи, докато не скрито е заявявал, че 
мрази Холивуд и смята, че чувствата им са взаимни.
 В Сърбия създава екоселище. Изпълнява песни по цял свят 
със своята рок група и желае да прави филми по творбите на вели-
кия Достоевски. Награждаван е на филмовите фестивали в Берлин 
и Кан. През 2005 г. приема Православието и е кръстен с имено Не-
маня. Представяме ви самият Емир Кустурица – неговите мисли за 
вярата и киното. 
 Когато бях много малък, мечтаех да бъда част от онези хора, 
които чистят улиците. Бях впечатлен от големия им камион, от всич-
ки механизми, които почистват боклука. Е, и от свободата на тези 
хора, които работеха  в този бизнес. Трябва да се занимавам с хрис-
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тиянско кино – това е моята мисия.
 Християнското кино трябва да лекува душите на хората. 
То трябва да има специално отношение към всеки зрител. Не като 
към потребител. Необходимо е, след като гледат вашия филм, хората 
да започнат да се прегръщат, да изпитват щастие, сърдечна радост. 
Радостта от пълнотата на битието. Това ли е естетическият смисъл 
на човешкия живот?

Достоевски е един 
от моите герои. Той е един

 от онези хора, които 
вече няма да се родят в света.

 Говорете по-бързо, преобличайте се по-често – и всички са 
доволни. Всеки може да направи филм от бърза смяна на малки пар-
чета.
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Единственият филм за Кустурица, сниман 
някога в Америка, е „Аризонска мечта“, 
1991 г. Джони Деп, Емир Кустурица
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 „Андрей Рубльов“ е най-значимото произведение на киното 
от всички, които познавам. Има много отлични режисьори, чието 
умение може да е по-голямо от това на Тарковски: например Стенли 
Кубрик или Федерико Фелини. Но в никой друг филм няма да наме-
рим нещо по-фундаментално и… човешко.
 Днешното кино не е разделено на християнско и нехристи-
янско, а по-скоро търговско и нетърговско. За мен модернизма е из-
ключително унизително понятие.
 Бих искал да попитам тези, които са толкова зависими от чер-
вените килими: бихте ли искали да ходите по тях, ако знаете какво се 
крие зад този символ? В края на краищата това е пътят, който Кли-
темнестра позволи на Агамемнон да премине след кървавите битки.
Аз съм бунтовник и винаги съм бил на страната на онези, които се 
борят за своето достойнство и морал.
 Всичко, което знам е, че все още мога да правя филми. Мога 
ли да достигна височините, които вече съм достигнал? Не знам. Ве-
роятно не. Но в моя случай хубавото е, че никога не съм достатъчно 
щастлив. Винаги търся начин да подобря нещо, да променя нещо.
 Да, най-големите филми се произвеждат в Холивуд , но за 
мен това е кино – гробище. Наистина най-добрите филми се снимат 
днес в Иран, Русия, понякога в малки страни като Сърбия, където 
хората все още имат какво да кажат.
 Днес фестивалите са по-важни от авторите. И затова ги кри-
тикувам. Докато не дойде някой, който е в състояние да направи ре-
волюция в киното, ние, по-старото поколение, трябва да изразяваме 
недоволството си.
 Аз съм този, който използва славата на режисьор, за да прави 
други неща. Постигайки слава, се озовах в положението на човек, 
който трябва сериозно да мисли за себе си.

И никога не съм мислил сериозно за себе си. 

Винаги съм се фокусирал върху това, че ми е възможно да правя 
много неща: да създавам град, село, да пускам музика, да напиша 
две книги и да завърша третата. Правя много неща едновременно.
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 Харесвам проекти, които помагат да се промени нещо в жи-
вота на хората към по-добро. Като художник трябва да направя хо-
рата щастливи. В Христовото учение идеята за милостта, добротата 
и състраданието, сигурен съм, е най-значимата човешка идея. Цели-
ят този капитализъм, той просто изяжда индивидуалността.
 В Европа, в Америка сега се снимат много филми. Като цяло 
има много филми, но не много добри. Може би защото няма цен-
зура. В Русия има режисьори, които харесвам, но съветските са ми 
по-близки. Искам да кажа, че отдавна не съм гледал филми.
 Без филма „Кранове летят“, световното кино не би било тол-
кова богато. Режисьорът, който засне този филм (Михаил Калато-
зов), също засне един от най-добрите в света – „Аз съм Куба“.
 От много време обичам Михаил Лермонтов и когато за първи 
път прочетох романа му „Героят на нашето време“, разбрах, че този 
роман се повтаря постоянно в Русия, той винаги е модерен. Човекът 
на високите технологии днес е по-предразположен към биологичен, 
а не духовен живот. Интересуват го само материалните ценности, 
той е езичник на технологиите. И този езичник се сблъсква днес с 
божествения човек, за когото е говорил Достоевски.
 Винаги съм се чувствал като директор на зоопарк. Животни-
те и природата са моята страст. Както казват учените, ние също сме 
социални животни и инстинктите ни помагат да общуваме с приро-
дата. Това общуване ми дава всички отговори. Виждали ли сте няко-
га човек, който е на път да стане монах? Той е напълно освободен от 
страха от природата. На моята възраст нещо друго е страшно – това, 
което можете да видите в най-новите филми на велики режисьори. 
Те са безупречни от художествена гледна точка, но безкрайно далеч 
от живота и от енергията на живота. Имам много планове, но не 
съм сигурен в нищо. Киното е толкова сложно. Имам много идеи, 
но всички те идват отнякъде в пространството, от космоса. Това е 
много трудно за изпълнение. Така че основният ми проект в момен-
та е засаждането на горски плодове. Имам малка фабрика, в която 
ще произвеждам био сок.

Източник: foma.ru
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Във френския филм „Прощално дело“ (2009) Кустурица играе ролята на шпио-
нин, бивш руски полковник от КГБ 
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