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Днес цялото творение се радва, защото 
се развързва клетвата над праотеца.
(Седален след 3-та катизма, гл. 3)

В една от стиховните стихири на вечерното богослужение 
в чест на празника Благовещение светата Църква обръща 
вниманието ни на следните слова:

Ето днес се откри нашето избавление: Бог се съединява с чо-
веците. Девата приема радост. Светът се освобождава от 
древното проклятие.
А в един от седалните на утренното 
благовещенско богослужение се каз-
ва:
Днес цялото творение се радва, за-
щото се развързва клетвата над 
праотеца.
Накрая в една от стихирите на също-
то утренно богослужение намираме 
следните слова:
Въплъщавайки се, Словото, Което 
надвишава всяко естество, в Тебе се 
всели, Богородице Дево, и въздигна 
от древното проклятие падналия 
човешки род.
С всички тези думи от благовещен-
ското си богослужение светата Църк-
ва ни показва, мои възлюбени в Христа чеда, какво огромно 
благо ни е дарувано чрез Благовещението. А това благо е из-
бавлението ни от проклятието, което Господ заради първо-
родния грях е наложил в рая на нашите прародители, а чрез 
тях —  и на цялото човечество.
Страшно нещастие било за нас това проклятие. По своята 
същност то било разлъчването на човеците от Бога или, ина-

че казано, отлъчването им от райското блаженство, както на 
земята, така и в бъдещия живот, защото след грехопадението 
дверите на рая са били затворени дори за старозаветните пра-
ведници.
За първи път след грехопадението Бог се съединил с човека 
при Благовещението, когато в утробата на Пречистата Дева 
Мария станало зачатието на Бог Слово, т. е. Неговото въплъ-
щение. Тогава за хората дошло време да им бъде възвърнато 

загубеното райско блаженство.
По такъв начин Благовещението е 
станало за нас начало на нашето из-
бавление от проклятието, на съеди-
няването ни с Бога и възвръщането 
на райското блаженство. Именно в 
това се състои основното и спаси-
телно за нас значение на Благовеще-
нието. Не напразно светата Църква 
го нарича „главизна“, т. е. начало на 
нашето спасение.
Разбира се, в самия момент на Благо-
вещението е станало само съединя-
ването на Бога с човека, а райското 
блаженство сме започнали да по-
лучаваме, след като била създадена 
Христовата Църква на земята. Тук 

ние получаваме това блаженство в многобройните благодатни 
извори: в молитвите и богослуженията на Църквата и особе-
но в нейните Тайнства, в думите на Божественото Писание, в 
учението на светите отци и в житията на светите Божии уг-
одници. Светите люде също са извори на голямо райско уте-
шение за нас. За това свидетелствува стремежът на огромно 
множество руси към светите люде. Защо вярващите винаги са 

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

БЛАГОВЕЩЕНИЕТО КАТО ИЗБАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РОД  
ОТ „ДРЕВНОТО ПРОКЛЯТИЕ“

ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ 
Бог престола на отца Му Давида; и ще царува над 
дома Иаковов довеки, и царството Му не ще има край. 
А Мариам рече на Ангела: как ще бъде това, когато 
аз мъж не познавам? Ангелът й отговори и рече: Дух 
Светий ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те 
осени; затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще 
се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, 
наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е 
вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане 
безсилна ни една дума. Тогава Мариам рече: ето раби-
нята Господня; нека ми бъде по думата ти. И Ангелът 
си отиде от нея. 

(Лк 1:24–38)

След тия дни зачена жена му Елисавета, и се тае-
ше пет месеци и казваше: тъй ми стори Господ в 
дните, в които ме погледна милостно, за да снеме 

от мене укора между човеците. А на шестия месец 
бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, 
на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, 
на име Иосиф, от дома Давидов; а името на девицата 
беше Мариам. Ангелът влезе при нея и рече: радвай 
се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти 
между жените. А тя, като го видя, смути се от думите 
му и размисляше, какъв ли е тоя поздрав. И рече й 
Ангелът: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат 
у Бога; и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син 
и ще Го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и 
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се стремили към тях? Защото чрез светиите Господ е явявал 
очевидни свидетелства за Своето всемогъщество, милосърдие 
и премъдрост. Защото чрез тях Той е извършвал Своите чу-
деса, така желани и отрадни за нашите сърца. Чрез светците 
е преливала божествена радост в сърцата на онези вярващи, 
които имали общение с тях. Не напразно Московският мит-
рополит Филарет казва: „Като влизаме в съприкосновение със 
светиите, ние се докосваме до самия Христос, Който живее и 
царствува в тях чрез Своята благодат“.
Разбира се, това райско блаженство е достояние на онези, кои-
то по пътя на неотклонното изпълняване на Божиите заповеди 
сами се стремят към него. Защото както чрез нарушаването на 
Божията заповед райското блаженство е било изгубено, така 
чрез спазването на заповедите ние отново го придобиваме с 
помощта на благодатта на Светия Дух.
Затова, възлюбени в Христа братя и сестри, нека неотклонно 
изпълняваме всички Божии заповеди. Нека старателно да из-
бягваме греховете. А тъй като най-гибелен и ужасен за нас е 
грехът на ереста, нека всячески да се пазим от всякакви ереси 
и особено от съвременните. Тези ереси са още по-гибелни и 
опасни за нас поради това, че без да отричат вярата в Христа 
като втора Божествена Ипостас, чрез своето лъжеучение от-
ричат цялото Христово дело на земята, потъпкват цялото Бо-
жествено домостроителство в делото на нашето спасение.
Така например, разпространява се богословското мнение, че 
в рая Господ не бил наложил заради първородния грях Свое-
то проклятие върху първите хора, а чрез тях и върху цялото 
човечество. Но вие, възлюбени, чухте сега приведените по-го-
ре думи от благовещенското богослужение, в които Църквата 
ясно учи и утвърждава, че това проклятие е било наложено от 
Бога на първите хора в рая, а чрез тях —  на целия човешки род. 
По тази причина Църквата нарича това проклятие първона-
чално, праотеческо или древно. А споменатото богословско 
мнение твърди, че такова проклятие не е имало.
Проклятието, или анатемата, е отлъчване от Бога —  Извора на 
живота и блаженството. То е телесна и духовна смърт. По ду-
мите на епископ Теофан Затворник това проклятие вече се е 
съдържало в следните Божии слова, отправени към първите 
хора: … в който ден вкусите от него(от дървото за познаване 
добро и зло), бездруго ще умрете (Бит. 2:17 —  по слав. прев.), 
разбира се в случай на неизпълнение на дадената заповед. На-
шите прародители не изпълнили тази заповед, паднали в пър-
вородния грях и проклятието влязло в сила.
По такъв начин, ако не бе имало първороден грях, нямаше 
да има и проклятие. Последното е следствие, а първородният 
грях —  причина. Става ясно, че отричането на Божието про-
клятие над нашите прародители, противно на свидетелствата 
на Библията, води след себе си отричане и на първородния 
грях. Едното и другото се намират в неразривна връзка по-
между си. Отричайки проклятието, ние отричаме първород-
ния грях. А като отречем първородния грях, с това отхвърляме 
цялото Божие домостроителство. И наистина, ако не бе извър-
шен първородният грях, то съвсем не би имало нужда Спаси-
телят да идва в света, за да ни изкупи от първородния грях и да 
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ни избави от проклятието, което уж не съществувало. В такъв 
случай в Христовото домостроителство няма място за рожде-
нието на Христа, за Неговите страдания, смърт и възкресение 
и за изпращането благодатта на Светия Дух на апостолите. В 
такъв случай в Христовото домостроителство няма място и за 
самото Благовещение, това начало (главизна, слав.) на нашето 
спасение, защото всички тези събития са били предизвикани 
от първородния грях и от проклятието, наложено за този грях. 
Оттук става ясно как трябва да пазим вярата си, в каква крис-
тална чистота трябва да я изповядваме.
Нека да изпълняваме всички Божии заповеди и особено ста-
рателно —  Божията заповед за съхраняване на вярата! Тогава 
всички плодове на Благовещението: избавлението от прокля-
тието, съединяването с Бога и райското блаженство ще бъдат 
наше достояние. Тогава още тук, намирайки се в плът, ще из-
питваме по-голямо блаженство от онова, което са изпитвали 
първите хора в рая в своето състояние на невинност. В една 
от стихирите на „Господи, воззвах“ от благовещенското бого-
служение светата Църква изрича от името на Пречистата Дева 
Мария следните думи: Ще родя Безплътния… за да възведе 
човека в първото му наследие чрез съединяване. Тук се има 
предвид възвръщането на онова райско блаженство, което са 
изпитвали първите хора. Но какво означава, че сега ние бива-
ме възвеждани в това блаженство в много по-голяма степен 
чрез съединяване (с  растворением)? Според разбирането на 
светите отци това съединяване не е нищо друго, освен страш-
ното и най-велико Тайнство на Тялото и Кръвта на нашия Гос-
под, в което ние с цялото си същество се съединяваме с Хрис-
та, нашия истинен Бог, ставаме едно с Него, ставаме богове по 
благодат. Такова дивно, тясно и родствено единение с Бога не 
са имали първите хора в рая. Затова новозаветните праведни-
ци, светите Божии угодници, за своето неотклонно спазване 
на заповедите са изпитвали такава божествена радост, каквато 
не са имали нашите прародители преди своето падение. Това 
се разбира от само себе си, защото тогава още не е съществува-
ло великото тайнство Евхаристия, не са съществували Тялото 
и Кръвта Христови —  този най-висш плод на Благовещението.
Поздравявам ви, мои възлюбени в Христа чеда, с празника 
Благовещение. От цялото си сърце молитвено ви пожелавам 
да станат ваше достояние всички плодове на Благовещение-
то, заедно с божествената радост от приетите от вас свети 
Пречисти Тайни. А тъй като без опазване на спасителните 
заповеди това не може да бъде постигнато, то дай Боже всич-
ки ние всякога и неотклонно да спазваме Божиите заповеди 
и над всички нас винаги да се изпълняват думите на нашия 
Господ Иисус Христос: Ако спазите Моите заповеди, ще 
пребъдете в любовта Ми… за да пребъде Моята радост 
във вас, и радостта ви да бъде пълна (Иоан 15:10–11), т. е. 
съвършена. Амин.
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Св. Матрона, като момиче-сираче, била слугиня в Солун, в 
къщата на един евреин. Жената на тоя евреин постоянно 
хулела Матрона заради нейната вяра в Христа и я при-

нуждавала да се отрече от Христа и да отиде в синагогата. Но 

кротката Матрона вярно служела на своята господарка, без да 
ѝ възразява на хулите и тайно се молела на Христа Бога.
Един ден еврейката узнала, че Матрона скришом от нея отишла 
в църква и ядосана я запитала защо не е отишла в синагогата. 
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Матрона кротко ѝ отговорила: „Защото живият 
Бог е в християнската Църква, а от еврейската 
синагога Той е отстъпил.“
Побесняла от тоя смел отговор, еврейката жестоко 
я била и затворила в една мрачна стая, като при 
това я и вързала. На другия ден тя намерила де-
войката развързана чрез Божията сила. Матрона 
на колене се молела Богу. Господарката повтори-
ла няколко дни това наказание, докато най-после 
чрез глад и побой тя уморила девойката. Тогава 
еврейката взела тялото на светата мъченица и от 
горния етаж на къщата си, го хвърлила на улицата.

Християните взели тялото на мъченицата и с 
чест го погребали. Епископ Александър пък, 
като узнал за чудесата, които се извършват при 
гроба на светата мъченица, издигнал там църк-
ва в нейна чест. А злата еврейка скоро получила 
заслуженото: от същото място на къщата, откъ-
дето хвърлила тялото на св. Матрона, тя падна-
ла на камъните на улицата и се убила.
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Гредата, която имаш в очите си, когато съдиш другите, е гор-
достта —  нея трябва преди всичко да извадиш от себе си. Гор-
дият се лекува от Бога с вътрешни скърби, а смиреният търпи 
всичко, което иде от хората, като си казва, че е достоен за това. 
Бъди към всички почтителен, но не ласкателен. Поклони се 
и бързо си отиди. Гледай в земята, защото в нея ще отидеш. 
Смирението изисква да отстъпваш на другите, като се покоря-
ваш и на по-младите, като считаш себе си за най-лош. Който 
отстъпва, той повече придобива. Смирявай се и всичките ти 
дела ще потръгнат. Ако някой ти се сърди, попитай го за при-
чината. Ако някой ти е гневен, угаждай му. Мълчи пред всички 
и ще те обичат всички.

… • …Когато си гневен някому, по-добре се шегувай. Нямай груби 
обноски. Най-добре е, когато те питат за съвет, да отговаряш: 
„Не зная какво да кажа“. Смей се малко. Смехът прогонва стра-
ха Божий.

… • …Ако те нападнат хулни мисли по отношение на Бога и светите 
неща или осъждаш, укорявай себе си в гордост, а на мислите 
си не обръщай никакво внимание.

… • …

За да запазиш в себе си страха от Бога, изпълнявай заповеди-
те Му, като Го молиш Той да ти помага в това.

… • …
Не трябва да човекоугодничиш. По-добре мълчи. Мълчание-
то е по-превъзходно от човекоугодието.

… • …
Не разказвай къде какво се прави и чуждите дела не преда-
вай.

… • …
Бог обича трудовете.

… • …
Докато сме на земята, никъде не можем да бъдем без скърби.

… • …
Неизменно се дръж към правилото: там, където не предвиж-
даш успех, там не започвай да действаш.

… • …
Живот за Бога —  това е нашето земно призвание.

… • …
На земята не са ни нужни никакви привързаности, нито към 
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ЗА ПРИЧИНИТЕ ДА ИЗУЧАВАМЕ БИБЛИЯТА

Биографията на всеки човек —  на всекиго без изключение —  
се намира в Библията. В нея всеки един от нас може да 
намери себе си цялостно и детайлно описан; всичките до-

бродетели и пороци, които имате, или може да имате и които 
не може да имате.
В нея ще откриете пътищата, по кои-
то вашата душа, както и тази на всеки 
друг, може да поеме по пътя от греха 
към безгрешието; като и цялата пътека, 
водеща човека към Бога и тази, водеща 
към сатаната. Ще откриете начините, 
чрез които можете да се освободите от 
греха. Накратко, ще намерите пълната 
история на греха и порочността, както 
и цялата история на добродетелта и праведниците.
Ако сте скръбни, в Библията ще намерите утеха; тъжни ли 
сте —  ще откриете радост; гневни ли сте —  спокойствие; ако ви 
нападне похот —  въздържание; ако не ви достига разум —  мъд-
рост; ако сте лоши —  доброта; ако сте престъпник —  милост и 
праведност; ако мразите ближния си —  любов.

Ще намерите лек за всички ваши пороци и слабости, както и 
поддръжка и развитие за всяка добродетел и достойнство. Ако 
сте добри, Библията ще ви научи как да станете по-добри и 
съвършени; ако сте мили; ще ви научи на ангелоподобна неж-

ност; ако сте надарени с ум, ще ви нау-
чи на мъдрост.
Ако сте ценители на литературата, 
красотата и музиката, няма нищо 
по-прекрасно или по-въздействащо 
от написаното в книгите на Йов, Со-
ломон, Давид, Йоан Богослов и апос-
тол Павел. Тук музиката —  ангелската 
музика на вечната Божия истина —  е 
облечена в човешко слово.

Колкото повече човек чете и изучава Библията, толкова пове-
че причини намира да я изучава възможно най-често. Според 
св. Йоан Златоуст, тя е подобна на ароматно растение, което 
колкото повече го търкаш, благоухае все по-силно.

Автор: Св. Юстин Попович
Източник: www.predanie.bg
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Адрес на редакцията: 
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25 МАРТ  
† 5 Неделя на Великия пост  
Преп. Мария Египетска. Благовещение  
(Утреня и Злат. лит.) (Всичко на празника)

26 МАРТ  
Събор на св. архангел Гавриил.

СВ. МЧК ГЕОРГИ СОфИйСКИ, СТАРИ.
27 МАРТ  

Св. мчца Матрона Солунска
28 МАРТ  

Преп. Иларион и Стефан.  
Свщмчци Георги, еп. Загорски  
и Петър, презв. Мъгленски.  
Св. мчк Енравота-Боян,  
княз Български. (Прежд. лит.)

29 МАРТ  
Преп. Марк, еп. Аретусийски. Св. Кирил дякон.

30 МАРТ  
Преп. йоан Лествичник (Прежд. лит.) 
(Вечерта —  Малко повечерие)

31 МАРТ  
❈ Лазарова събота.  
Преп. Ипатий, еп. Гангърски (Злат. лит.)

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Храм „Св. прор. Илия“ обявява прием на деца от предучилищна 
и ученическа възраст за Неделно училище. Целта на обучението 
е да даде основни познания на децата за православната вяра.

Занятията се провеждат всяка неделя  
от 12:00 часа в помещението на Енорийския 

дом при храма в рамките на 1 учебен час.

Заниманията са безплатни.
Преподавател: г-жа Татяна Колова, магистър по богословие.
Повече информация за програмата, мястото на провеждане и 
записване в Неделното училище:
•	 на място в храма (от 8:00 до 18:00 ч.)
•	 или на телефона на г-жа Колова: 088 95 75 942 (след 19:00 ч.)

Сбъдва се древна надежда юдейска –
в плът се облича Спасителят днес,
сам Гавриил в Назарет Галилейски слиза, 
донасяйки благата вест.
Тук предизбраната свята Девица думи Исаеви тихо чете,
той я приветства като царица:
„Радвай се, благодатна! Господ е с теб!
Благовестя ти неведома тайна:
Майка ще станеш на Божия син,
праща Го Бог в любовта си безкрайна 
от греховете света да спаси.“

Автор: Надежда Любенова
Източник: www.pravmladeji.org

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЕ

богатство, нито към знатност, нито към слава, нито към удо-
волствия. Всичко е временно и след тесния и тъмен гроб, те не 
ще ни последват.

… • …За да се чуват молитвите ти, първо се помоли за враговете си, 
та и Бог да ти помогне, въпреки това, че ти с твоите грехове 
си станал Негов враг. Второ, простирай ръце към нуждаещите 

се и според силите си, задоволявай ги, защото само така ще 
можеш да достигнеш висотата на милостивия Бог. Трето, не 
забравяй да помолиш Бога да усили вярата ти. След това, необ-
ходимо е да си смирен, та към тази низина да могат да се стекат 
Божиите блага.

Автор: Св. Серафим (Соболев),
Архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец


