Тема 7.2 Богоявление и Ивановден, 1 клас

Пророкът на покаянието
Сурова е Йорданската пустиня. Тя не е покрита с пясък като Сахара, а е
осеяна цялата с голи скали. Под жаркото слънце те се нагряват и става
непоносимо горещо. Тук и там се вижда по някой храст, който ражда диви
плодове. Има много диви пчели, които дават сладък мед. Друго за храна няма.
Там се заселил Йоан Предтеча1, известен като Пророкът2 на покаянието.
Той си избрал една дълбока пещера и в нея прекарвал денем и нощем в строг
пост и молитва. Само привечер излизал да потърси оскъдна храна.
Един ден дочул детски плач. Много се изненадал. Как е възможно дете да
дойде на това пусто място! Потърсил го. Пред него застанал разтреперан
малкият Симон. Той бил много палаво дете. Отдалечил се от селото в игрите и
се объркал, понеже скоро се стъмнило. Изгубил вярната посока. Залутал се все
по-навътре в пустинята.
Пророкът го успокоил, нахранил с див мед и го настанил да пренощува в
неговата пещера. Постлал му кожената си дреха. Премалял от умора и страх,
като се отпуснал, Симон сладко заспал.
На другия ден Йоан го изпратил да се върне при родителите си. Прибрал се
Симон в дома си. Толкова добър човек не бил срещал. От него чул топли думи,
които го направили послушен и милостив. Направо Симон станал друг. Всички
се чудели как така се е променил към добро.
Един ден Пророкът отишъл на брега на река Йордан. Такъв човек дотогава
никой не бил виждал. Йоан бил слаб, изтощен от дългия пост, но молитвата
го направила толкова чист, че лицето му сияело в чудна привлекателна
светлина. Хората се събирали край него, а думите му топлели и преобразявали
душите.
Той учел хората на покаяние. Думите му толкова силно въздействали, че
богатите ставали милостиви, те развързвали кесиите си и раздавали на бедните.
От години скарани съседи се опрощавали и заживявали в разбирателство.
Симон научил, че добрият пустинник е наблизо. Събрал другарчетата си и
го потърсил. Намерил го в удобно време. Трябвало да бъдат сами. Работата била
сериозна. Пръв заговорил Симон.
- Ние дойдохме да се покаем, но не знаем как става това.
Йоан ги погалил с топъл поглед и с радост казал:
- Вие вече сте добри деца, щом сте решили да се разкаете за лошите си
постъпки. Първата крачка е направена, а тя е най-важната.
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Разговорът бил много приятен. Добил смелост и най-малкият Лука.
- Аз веднъж, когато бях в съседите, си харесах една пъстра стомничка и си
я взех. Като ме попитаха откъде съм я взел, казах, че съм я намерил на улицата.
- Този грях3 е двоен, кражба и лъжа. Но щом се разкайваш и обещаваш, че
никога вече няма да го повтаряш, душата ти е очистена - казал Йоан.
- Аз излъгах веднъж татко, че не съм бил с децата, които направиха голяма
пакост, за да не ми се скара - призна си Иаков.
Накрая, като най-близък на Пророка и по-просветен от другите, Симон
казал:
- Всички казват, че откакто се върнах от пустинята, съм станал много добър.
Нищо лошо не върша, но усещам, че пак имам нужда от покаяние. Като гледам
другарчето си, че има всичко, защото баща му е богат, нещо тъмно се събира в
душата ми. Какво е то, не зная, а искам да го махна. Тежи ми и ме измъчва.
- То се нарича завист, - казал направо Пророкът - бягай от нея! Внимавай
върху мислите си. Коренчетата на всички грехове започват от лошите мисли...
Завърнали се децата радостни и започнали да правят добро.
Тези добри деца били първите най-малки ученици на Пророка на
покаянието.
Монахиня Валентина Друмева, Православно вероучение за деца, http://sveta-gora-zograph.com
Свети Йоан Кръстител е наречен още Предтеча и Пророк. Научете значението на тези думи:
1)Предтеча – човек, който пръв възвестява някакво събитие; предвестник
2)Пророк - човек, който предсказва бъдещи събития, които Бог му разкрива
Свети Йоан Кръстител пръв известил на народа за идването на Спасителя Христос.
3)грях – нарушаване на Божиите заповеди
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