
ПРИВЕТСТВИЕ 

на Нова година 

Царството Божие - най-главното и най-възвишено благо за нас 

Първом търсете царството на Бога. 

(Мат. 6:33) 

Произнесено в руската църква "Св. Николай", гр. София, 1/14.1.1947 г. 

ПРИВЕТСТВУВАМ ви, мои възлюбени в Христа чеда, с Новата година. 

От все сърце ви желая от Бога всичко най-добро. 

Господ ни заповядва преди всичко да търсим царството Божие. И това е 

така защото, именно за да ни дарува Своето Царство, Господ е дошъл на 

земята, страдал е и е умрял на Кръста. С проповедта за Божието царство 

Той е започнал Своето благовестие и през цялото време на месианската Си 

дейност е проповядвал на хората това Царство, разкривайки неговата 

същност чрез различни образи и притчи. И Своите ученици Той е 

изпращал да проповядват царството Божие. В книгата "Деяния на св. 

апостоли" се разказва, че когато Господ възкръснал и се явявал след 

Своето Възкресение на учениците Си в течение на 40 дни, Той 

продължавал да им благовести за царството Божие. 

Оттук става ясно, че това царство Божие е най-главното и най-възвишено 

благо за нас. Точно затова, преди всичко друго, трябва да се стремим към 

него съгласно думите на Христа: Първом търсете царството на Бога и 

Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде (Мат. 6:33). Царството 

Божие, като най-драгоценно за нас благо, днес пожелавам на всички нас, 

мои възлюбени в Христа чеда. 

По думите на св. ап. Павел царството Божие е правда, и мир, и радост в 

Светаго Духа (Рим. 14:17). Под правда тук се разбира праведен благодатен 

живот по Христовите заповеди. Под мир трябва да разбираме благодатния 

покой от греховете и страстите. А под радост - благодатното блаженство, 

което получаваме в Църквата чрез нейните молитви, богослужения и 

Тайнства, и особено чрез св. Причастие. 

Разбира се, Господ не ни забранява да се стремим и към временни и земни 

блага. Нему е било угодно да каже: всичко, що поискате в молитва с вяра, 



ще получите (Мат. 21:22). А под думата всичко се разбират всички блага - 

и небесните, и земните. Освен това, сега на молебена по случай Нова 

година вие ще чуете колко много материални блага изпросва от Бога 

светата Църква за удовлетворяване на телесните ни нужди. Но нашият 

Господ иска тези блага да не засенчват в нас най-възвишеното благо - 

царството Божие. 

От приведените Христови слова се вижда, че тези земни блага са 

второстепенни, допълнителни. Те ще ни се придадат по нашите молитви, 

ако ние преди всичко търсим царството Божие. 

Затова ви пожелавам, мои възлюбени в Христа братя и сестри, всички 

блага на нашия Господ Иисус Христос - и веществени, и духовни, които 

произтичат от Единствения Дароподател, нашия Спасител, от единението с 

Него и с Неговата света Православна Църква. Бъдете винаги под 

любвеобилния и благодатен покров на Господа, на Неговата Пречиста 

Майка и на всички светии. Амин. 



ПРАВОСЛАВНИ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ 

Всички книги в този сайт ги има свободно в интеренет 

пространството на съответните сайтове, които съм посочила. 

Аз само съм ги събрала на едно място и преобразувала в 

различни формати, за да могат да се четат от различни 

устройства.  

Ако оценявате труда ми и харесвате сайта може да направите 

дарение. 
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