
А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явя-
ва насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младе-
неца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, 

докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за 
да Го погуби. Той стана, взе Младенеца и майка Му 
нощем, и замина за Египет; и там стоя до смъртта 
Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез 
пророка, който казва: „от Египет повиках Сина Си”. 
Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, 
твърде много се ядоса и прати, та изби всички мла-
денци във Витлеем и във всичките му предели от две 
години и надолу според времето, което бе точно узнал 
от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк 
Иеремия, който казва: „глас бе чут в Рама, плач и ри-
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дание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не 
искаше да се утеши, защото ги няма”. А след като 
умря Ирод, ето, Ангел Господен се явява насъне Иоси-
фу в Египет и казва: стани, вземи Младенеца и майка 
Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, 
които търсеха душата на Младенеца. Той стана, взе 
Младенеца и майка Му, и дойде в земята Израилева. 
Но като чу, че в Иудея царува Архелай, наместо баща 
си Ирода, уплаши се да иде там; и след като получи 
откровение насъне, замина за пределите Галилейски 
и, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, 
за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще 
се нарече Назорей.

(Ев. Мат. 2:13–23)

Ще изгрее звезда 
от Иакова
и ще се издигне  
човек от 
Израиля (Числ. 
24:17 —  слав.).

Благослови, отче!
Чувате ли, благо-
честиви християни? 

Когато пророкувал за 
Иисус Христос, Вала-
ам казал и  за звездата, 
която щяла да се появи 
по време на Христовото 
рождество, и рекъл: „Ще 
изгрее звезда от Иако-
ва и  ще се роди човек 
от Израиля”. И  когато 
евреите, като дошли от 
Египет, завзели много 
палестинска земя, цар 
Валак се уплашил от тях 
и  изпратил Валаам да ги 
прокълне, та да не идват 
в  неговата земя. А  Вала-
ам, като отишъл, не про-
клел евреите, а ги благословил и им пророкувал за онази звез-
да, пророчество, което всички тогавашни звездобройци изу-
чавали и си го предавали един на друг. И постоянно гледали 
за онази звезда и  щом тя се родила и  тримата източни царе 
я видели, те веднага взели дарове и тръгнали след звездата, за 
да стигнат до Христа и да Му се поклонят. Но когато звездата 
изчезнала край Иерусалим, те влезли при самия Ирод и му ка-
зали всичко, и когато пак излезли от Иерусалим, звездата пак 

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

В НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

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

† НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

им се явила и ги завела при самото Дете. И като му се поклони-
ли и Го дарили със злато, ливан и смирна, тогава Божий ангел 
им се явил насън и им казал да не се връщат при Ирод, а да 
си тръгнат по друг път, а на Иосиф казал да бяга с Младенеца, 
както ще чуете сега от днешното Евангелие.

ТЪЛКУВАНИЕ

Благочестиви християни! Виждате ли как Бог привлякъл 
звездобройците към вярата чрез звездата и  като прис-
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тигнали в  Иерусалим, научили от пророческите книги, че 
Христос ще се роди във Витлеем, както казали учените ев-
реи на Ирод, когато ги попитал. И след като се поклонили 
на Младенеца, си тръгнали по друг път, както им поръчал 
ангелът, и  като пристигнали в  родината си, проповядвали 
славното Христово рождество по цялата източна страна 
и укорявали иродовото мъчителско беснеене. Вижте как Бог 
се надсмива над враговете Си, за да осъзнаят безумието си. 
Някога Той се надсмял над фараона чрез евреите, когато ги 
извел от Египет, така, както сега над Ирод чрез тримата влъ-
хви (звездобройци). Защото и двамата са били детеубийци: 
фараонът хвърлял еврейските деца в реката Нил, Ирод из-
клал витлеемските деца. Защото Ирод, който бил смутен 
заради Христовото раждане, като видял, че останал излъ-
ган от влъхвите, които не се върнали да му съобщят къде е 
Христос, а си тръгнали по друг път, се разгневил много и за-
повядал да избият всички малки деца до двегодишна въз-
раст в  цялата витлеемска държава, за да погуби и  Христа. 
Но напразно се мъчил Ирод да убие Христа, защото, докато 
Ирод се накани да изколи децата, ангел Божий предупредил 
Иосиф и той побягнал с Христа към Египет. Виждате ли сега 
ясно, защо Бог поверил Мария на Иосиф? Бог знаел всичко, 
което щяло да стане и затова му я поверил, за да се грижи 
за нея. Преди това Иосиф много се съмнявал в Мария, като 
я гледал непразна, но като родила и като видял толкова мно-
го ангели над Витлеемската пещера да пеят толкова сладко 
и да славят Бога, тогава напълно се убедил, че това било от 
Светия Дух, както и от това, че сега му казал да Й послугу-
ва със страх и уважение, и не му рекъл: „Вземи детето си 
и жена си”, а казал: „Вземи Младенеца и майка Му и бягай 
в Египет, защото Ирод побесня от гняв и ще търси Хрис-
та да Го убие”. Християни! Вижте как Сам Бог бяга от гнева, 
за да ни научи да не бъдем горделиви и да не се хвърляме 
сами в беда, а да се пазим от гнева. И с това бягство Христос 
искал да убеди света, че наистина, а не призрачно, е станал 
човек. Христос бяга, защото, ако стоеше, Ирод щеше да Го 
убие и човешкото спасение щеше да се осуети, или пък ако 
Ирод не успееше да Го убие, тогава еретиците щяха да ка-
жат, че Христос е приел призрачно тяло, както после и без 
това казваха. Затова бягаше Христос, та нито да навреди на 
човешкото спасение, нито да даде на еретиците повод за 
съмнение. И отиде в Египет, за да просвети и него и да го 
очисти от идолските мръсотии. Две най-тъмни и  мръсни 
страни имало на света: Вавилон и Египет, които Бог просве-
тил: Вавилон —  с  поклонението на звездобройците, а  Еги-
пет —  със Своето бягство. Вижте Иродовата глупост, вижте 
безумието и злонравието му —  мъчи се да победи Бога и се 
чуди как да погуби Христа, а изобщо не съобразил, че ако 
Младенецът (Христос) не е от Бога, няма защо да се бои от 
Него, ако ли пък е от Бога, то не ще може да Го убие. Защото, 
докато Ирод се накани, Иосиф избягал в Египет и останал 
там до Иродовата смърт, за да се сбъдне пророчеството на 
Осия, което казва: от Египет повиках Сина Си (Ос. 11:1). 
Евреите твърдят, че това  е казано за тяхното излизане от 
Египет, но това не е истина, защото тогава те са били идопо-
локлонници, а не синове. А това е казано за Христос, Кой-
то бягал в Египет като човек, и Бог Го повикал оттам чрез 
ангел. А  Ирод напразно посякъл толкова много невинни 
дечица, които получили от Бога голяма слава; защото все-
ки, който се мъчи заради правдата, получава такава слава. 
И така, след като Ирод погубил толкова много деца, по цял 
Витлеем настанал голям плач и писък за децата, които вече 
били отишли да почиват в Божиите ръце. Бог знаеше, че ще 

стане това детеубийство, защото за него бе пророкувано 
и  от пророците, които са казали: „Настана плач в  Рама, 
когато Рахил оплакваше чедата си“. Рама  е едно високо 
място в Палестина, а Рахил нарича Витлеем, където била по-
гребана Рахил.
Когато Ирод избил децата, тогава Бог и  на него му скъ-
сил живота, защото, като го прихванала една люта треска, 
краката му отекли, срамните му членове изгнили и  умрял 
смрадно и  гнусно. Но понеже знаел, че всички хора ще се 
радват като умре, заповядал на сестра си Соломония и  на 
зет си Александър да съберат всички богати евреи от Иеру-
салим, да ги затворят и  щом издъхне, да ги посекат, за да 
настане голям плач и  да не се радват за неговата смърт. 
И така, щом Ирод умрял, ангел Божий съобщил на Иосиф 
в Египет да заведе Христа в Израилевата земя, за да не по-
расне Христос в Египет и за да не би после евреите да кажат, 
че Той се е научил в Египет на магии и затова прави чудеса. 
И когато Иосиф се върнал с Христа, се уплашил от Архелай, 
който царувал на бащиното си място, защото и той бил зъл 
като баща си Ирод. Затова Иосиф отишъл с Христа в гали-
лейския град Назарет, както му явил Бог насън; защото там 
не знаели много за Христовото раждане. И така се сбъдна-
ло пророчеството на Исаия и Даниил, които казали, че Той 
ще се нарече Назорей, тоест свят. Христос и преди това бил 
в този град; защото, когато влъхвите Му се поклонили и си 
тръгнали, Христос излязъл от Витлеем и отишъл в Назарет, 
откъдето го донесли на четиридесетия ден в Светая Светих 
и Го посрещнал Симеон и пак се върнал в Назарет, откъдето 
после побягнал към Египет.

ПОУЧЕНИЕ

Благочестиви християни! Ето, живи бяхме да се покло-
ним и  тази година на Христа, Който станал Дете, за да 

ни избави от детинския ум и неверието, та да не се покажем 
неблагодарни за Неговото рождество като безумния Ирод, 
а за слава Божия да изоставим всяка неправда и чистосър-
дечно да славим Бога и да Му благодарим за това, че не се 
погнуси от нас, а слезе от небето и ни избави от ръцете на 
дявола. И  при положение, че Бог се смири толкова много 
заради нас, то помислете колко повече трябва да сме сми-
рени, търпеливи и послушни един към друг ние, както Сам 
Христос бе послушен към Бога дори до смърт, и то смърт 
кръстна (Фил. 2:8). Защото смирението, покорността и по-
слушението са нещо много добро, за което апостол Павел 
казва: „Братя, покорявайте се един другиму със страх Бо-
жий. Жените —  на мъжете, чедата —  на родителите, мла-
дите —  на възрастните, слугите —  на господарите, хората 
от простолюдието —  на началниците, първосвещениците, 
свещениците, царските служители и на всеки човек, защо-
то така иска Божията воля” (вж. Еф. 5:21, 22; 6:1, 5; Кол. 
3:18, 20, 22; Рим. 13:1). И така да празнуваме светите Божии 
празници с голяма чистота, а не с гордост, ядене, пиянство 
и свирни, което е омразно пред Бога. И да не гледаме да ядем 
и да пием без мярка, а да дадем и на гладните сиромаси, за 
да бъде и нашето празнуване приятно на Бога. Защото този, 
у  когото няма смирение, любов и  милост, трудно ще види 
Божието лице. Слава на нашия Бог във вечните векове, 
Амин!

Автор: Св. Софроний, Епископ Врачански
Славянобългарски манастир „Св. вмчк 

Георги Зограф”, Света Гора, Атон
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•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

ЦЪРКОВНА ВЪЗХВАЛА НА СВЕТИТЕЛЯ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, 
АРХИЕПИСКОП НА КЕСАРИЯ КАПАДОКИЙСКА

ЧЕСТВАМЕ НА 1 ЯНУАРИ

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

СЪБОР НА СВ. 70 АПОСТОЛИ
4 ЯНУАРИ

които те възпяваме и  
почитаме твоята памет,  
да получим в съдния ден благодат, 
милост и очистване на прегрешенията  
ни, та с уста и сърце  
да прославяме Едничкия Човеколюбец.

Източник: Славянобългарски манастир  
„Св. вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон

робството повече от свободата, тлението по-
вече от безсмъртието и гибелта повече от спа-
сението. Но останалите призовани апостоли, 
и  12-те, и  70-те, Му останали верни до край 
и извоювали победата, която ги прославила на 
земята между хората и на небето между анге-
лите. За това се прославят и благославят и на 
земята, и на небето. Всички, които се просла-
вили от света, със света са и погинали, а кои-
то се прославили от Христос, чрез Христос са 
спасени. Световната слава е смърт, а славата 
Христова е живот, вечен живот [и слава] без 
смърт[на].
Господи безсмъртни, макар да сме от света по 
плът и  по грях, зачисли ни в  Твоята войска, 
която по дух, сила, мъдрост и любов не е от 
света. Та и ние когато напуснем света, заради 
любовта и молитвите на светите Твои апосто-

ли да заживеем с в безсмъртното Твое Царство, с ангелите, апос-
толите и светиите. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин!

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски,  
„Охридски пролог”

Като царско украшение на Църквата, 
да възхвалим всички Василий, 
неоскъдняващото съкровище  

на знания:  
с тях той ни научи да почитаме 
Светата Троица съединена по 
естество и разделена по ипостаси.
Василие премъдри, като предстоиш 
пред Светата Троица, моли се за нас, 

БЕСЕДА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 
НА ДРУГИЯ СВЯТ

Те не са от света, както и  Аз не съм от 
него (Иоан 17, 16) Христос Господ не  е 
от този свят, а само в одеянието на този 

свят. Той е Воевода, облечен в дрехата на за-
творник, за да спаси затворниците заробени 
от греховете, материята и сатаната. Какъвто е 
воеводата, такива са и  неговите войници. 
И те по дух не са от този свят; не са затворни-
ци, а са свободни; не са роби, а са господари; 
не са тленни, а безсмъртни; не са погинали, 
а са спасени. Такива са всички, които Хрис-
тос е призовал, и които като вкусили от без-
смъртния живот, доброволно се отрекли от 
света, прилепили се към Него, и Му останали 
верни до края на живота си на земята. Авва 
Мойсей  е казал: „Никой не може да влезе 
в Христовата войска, ако целият не бъде като огън, не пре-
зре почестите и покоя, ако не отсече всички плътски желания, 
и  не опази всички Божии заповеди“. Призован бил и  Иуда, но 
той отпаднал и  пожелал тъмницата повече от царския дворец, 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СИН
ПРИТЧА

Един богат човек и единственият му син обичали да ко-
лекционират редки произведения на изкуството. Оста-
вайки сами, те често се любували на придобитите произ-

ведения на изкуството.
Когато започнала войната, сина призовали в  армията. Той 
бил храбър и смел войник и, спасявайки живота на друг боец, 
загинал, отдал своя живот за приятеля си. Съобщили на ба-
щата за гибелта на сина му и мъката му била тежка и безу-
тешна.
Около месец преди празника Рождество Христово някой по-
чукал в дома му. На прага стоял непознат млад човек и в ръ-
цете си държал картина. Казал:
– Сър, Вие не ме познавате, но аз съм оня войник комуто Ва-
шият син спаси живота. В онзи ден той спаси мнозина. Кога-

то ме носеше на рамото си —  куршум го прониза в сърцето. 
Той умря веднага, не се е мъчил. Обичаше и често ни разказ-
ваше за любовта Ви към изкуството.
И младежът подал картината:
– Аз, разбира се, не съм велик художник, но помислих… Си-
гурно синът Ви би искал тя да е при Вас…
Бащата погледнал. Това бил портрет на сина му, нарисуван от 
младия войник. Бил поразен от приликата, точността с коя-
то били изобразени чертите на лицето на сина му. Синът го 
гледал от портрета като жив и  бащата не могъл да сдържи 
сълзите си. Бащата поблагодарил на войника и му предложил 
пари за портрета.
– Не, сър никога не бих могъл да се отплатя за това, което 
Вашият син направи. Това е подарък.



Енорийският лист се издава с благословията на 
предстоятеля на храма—иконом Емилиян Костадинов
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29 ДЕКЕМВРИ  
† Неделя след Рождество Христово.  
Св. 14 хиляди младенци-мъченици, избити  
от Ирод във Витлеем. Преп. Маркел. Гл. 3, 
утр. ев. 6 ап. Гал. 1:11–19 (с. 442), 
лит. ев. Мт 2:13–23 (Тип. с. 160) 

30 ДЕКЕМВРИ  
Св. мчца Анисия

31 ДЕКЕМВРИ  
Преп. Мелания Римлянка (Отдание  
на Рождество Христово) (Тип. с. 161) 

2020 ГОДИНА
1 ЯНУАРИ  

† Нова година. Обрезание Господне. Св. Василий 
Велики. Св. Емилия.  
Св. мчк Василий Анкирски. (Вас. лит.)  
(Василовден) (Тип. с. 164) (Блажи се)

2 ЯНУАРИ  
Св. Силвестър, папа Римски.  
Преп. Серафим Саровски Чудотворец.  
Св. Теоген, еп. Парийски (Предпразненство  
на св. Богоявление) (Тип. с. 166) 

3 ЯНУАРИ  
Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий  
(Утреня, Царски часове и отпуст) 
(Тип. с. 172) (Блажи се)

4 ЯНУАРИ  
Събор на св. 70 апостоли.  
Прпмчк Онуфрий Габровски. Преп. Теоктист

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

Бащата окачил картината в  дома 
си. Всеки ден, когато имал посети-
тели, първо им показвал портрета 
на сина си, а чак след това —  оста-
налата колекция.
След няколко месеца този човек 
починал. След смъртта му тряб-
вало да се състои голям аукцион 
на картините от колекцията му. 
Събрали се множество хора, сред 
които имало много влиятелни 
и богати хора.
В началото бил поставен порт-
ретът на сина. Водещият чукнал 
с чукчето.
– Започваме с  картината „Син“. 
Кой дава цена?
Царяла тишина. После се чул глас 
от края на залата:
– Искаме да видим известните 
картини, тази пропуснете.
Водещият настоявал:
– Започваме от тази. Предлагайте: двеста, триста, петстотин 
долара?
Някой раздразнено се провикнал:
– Дайте ни, най-накрая, Ван Гог, Рембранд. Трябва ни истин-
ско изкуство!
Но водещият на аукциона не отстъпвал:
– „Син“, „Син“! Кой ще вземе „Син“?
Накрая от последния ред станал човек. Това бил градинарят, 
който дълги години служил на колекционера. Градинарят 
обичал картините, но бил много беден.
– Десет долара за „Син“!
– Десет долара! –оживил се водещият. —  Кой дава повече?
– Да я взима, давайте по-бързо шедьоврите! —  чули се гневни 
гласове!
– Десет долара! Още веднъж: кой дава повече?
В залата шумели, викали, изказвали своето явно недовол-
ство. Водещият се разтревожил и ударил с чукчето:
– Десет долара —  веднъж, десет долара —  втори път, десет до-
лара —  трети път! Продадено!
Човек от втория ред се провикнал:
– Носете колекцията. Ние чакаме!
Водещият прибрал чукчето, огледал присъстващите и сдър-

жано казал:
– Много съжалявам, но търгът 
свърши.
– Как? А къде са картините?
– Моля за извинение. Когато ме 
поканиха за водещ, ми съобщиха 
и последната воля на собственика 
на колекцията и  до този момент 
нямах право да я  разгласявам. 
Сега мога да я  обявя. На търга 
трябваше да се изложи само кар-
тината „Син“. И този, който купи 
нея —  получава в  наследство ця-
лото имение и  цялата колекция. 
Свободни сте, господа!
Духовният свят  е много по-богат 
от материалния.
Нека ценим не само външното, но 
и вътрешното.

Превод: Храм „Св. прор. Илия”


