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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на Православното братство при храм “Свети Пророк Илия“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2  ГОД. IХ  БРОЙ 15 (482)-13.12.2020г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ЕДИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ - 

НА СВ. ПРАОТЦИ 

 

Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; 

и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на 

поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И 

почнаха всички като сговорени да се извиняват. 

Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида 

да я видя; моля те, извини ме. Другият рече: купих си 

пет рала волове и отивам да ги опитам; моля те, 

извини ме. Третият рече: ожених се, и затова не мога 

да дойда. И като се върна, слугата обади това на 

господаря си. 

Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на 

слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на 

града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и 

слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, 

както заповяда, и още място има. И рече господарят 

на слугата: излез по друмища и плетища, и, колкото 

намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни 

къщата ми. Защото, казвам ви: никой от поканените 

няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са 

звани, а малцина – избрани (Лук. 14:16-24) 

 

 

Отеческо наследство 

 

ПРОПОВЕД ЗА 11 НЕДЕЛЯ СЛЕД 

НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ 

 

“Един човек приготви голяма вечеря и покани 

мнозина” (Лука 14:16). 

На днешната Неделя единадесета след Неделя подир 

Кръстовден светата Църква възпоменава паметта 

на светите Праотци. 

Кои са тези Праотци? – Това са всички старозаветни 

патриарси, родоначалници на Божия народ, пророците – 

от Адам до свети Йосиф Праведника, Обручника на 

Пресвета Дева Мария, които са се оправдали и спасили 

чрез вярата в Идещия Месия. 

Главен предмет на благовестието на свети Праотци е 

Царството Божие. С проповед за него и Господ Иисус 

Христос започна Своето обществено служение (Мат. 

3:2; 4:23). Много и от Неговите притчи имат за 

предмет Царството Божие. За него ни говори и 

днешната евангелска притча за поканените на голяма 

вечеря. 

В тази притча са разкрити: характерът на Царството 

Божие, представено като голяма духовна трапеза, 

любвеобилността на Божествения Домакин и 

отношението на поканените към отправената им 

покана. Затова да спрем по-обстойно вниманието си 

върху притчата, като видим какво е нейното значение 

за самите нас и за нашето спасение. 

Човекът, който приготвил голяма вечеря, - това е Бог. 

Самата вечеря това са: Христовото учение, 

благодатните дарове на Светия Дух, Църквата 

Христова и блаженият живот в Царството Небесно 

(Притч. 9:1-6). 

Вечерята, за която се говори в притчата, е наречена 

голяма. А голяма е тя, защото Нейният Домакин е 

върховен обладател на всички 

веществени и духовни блага. 

Голяма е тая вечеря, защото 

неизчерпаеми са благата, които 

тя предлага. 

Голяма е тя, защото не се 

свършва в рамките на 

временното, а навлиза и 

продължава във вечността. Бог 

слага на трапезата си не само 

материални неща. В лицето на 

Своя Син Той предложи Себе 

Си, като хляб на живота. Господ 

Иисус Христос казва: “Аз съм 

хлябът на живота; който 

дохожда при Мене, няма да 

огладнее; и който вярва в Мене, 

няма да ожаднее никога” (Иоан 

6:35). Чрез общението с Иисус 

Христос – в Неговата любов, в Неговото слово и 

тайнства се намира всичко, за което жадува 

човешката душа. 

Голяма е устроената вечеря още и за това, че на нея са 

поканени мнозина. 

Първите поканени това са пазителите на Закона и 

вярата, книжниците и фарисеите, които не приели 

Христос и Го разпнали. 
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Но как те се отзовали на отправената им покана? – С 

неочаквана пренебрежителност и с неоправдано, и дори 

с оскърбително и осъдително незачитане. Те не дошли 

на вечеря, привеждайки за това неоснователни мотиви 

и причини. Наистина, посочените причини сами по себе 

си не са греховни и осъдителни, но в случая те са 

неизвинителни. Защото, нима може да се прави 

предпочитание на нивата и воловете или на 

домашните радости пред трапезата на Божествения 

Жених? 

Кои са вторите и третите, допълнително поканени?- 

Това в историческия аспект на притчата, са 

езичниците, митарите и грешниците. И друг път 

Иисус Христос е казвал на иудейските първенци, че 

митарите и блудниците ги изпреварват в Царството 

Божие, защото повярваха и се покаяха (Мат. 21:31-

32). 

Слугата, който вика поканените да дойдат, понеже 

всичко е готово, това е най-напред Сам Спасителят, 

Който “прие образ на раб” (Филип. 2:7) и Който 

обикалял, за да търси погиналото (Мат. 18:11; 

Лука19:10), после това са светите апостоли на които 

Той рекъл: “Идете, научете всички народи, като ги 

кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и 

като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал” 
(Мат. 28:19-20). След тях това са техните 

приемници, чак до сегашно време и до свършека на 

света. 

Но Господ, като ни кани на “голяма вечеря”, не ни 

влачи там насила, против нашата воля. Той не 

нарушава нашата свобода, която Сам ни е дарил при 

творението и ни предоставя избор да приемем Неговия 

призив или да го отхвърлим, да се спасим или да 

погинем. Свободата на волята, присъща на човека 

съставя неговото висше достойнство. Бог ни 

призовава към истинска свобода. Нека се вслушаме в 

Божия глас и откликваме на Божия призив. Нека 

помним, че нашето земно съществуване има предел, 

че ще дойде време, когато Божието милосърдие, което 

сега призовава всички към покаяние и обръщане, ще 

отстъпи място на Божието правосъдие и на праведния 

Божи гняв. Сега е благоприятно време, сега е ден за 

спасение (2Кор 6:2). Да се опомним и изправим! Иначе 

и над нас някога може да прозвучи страшната присъда 

на Господа: “Казвам ви: няма да вкусите от вечерята 

Ми” (Лука 14:24). 

Братя и сестри, голямата Господня вечеря продължава 

и ще продължава на веки. Продължава и настойчивата 

покана към всички нас: Елате на приготвената вечеря! 

Елате на св. евхаристийна Трапеза! На тази трапеза 

се предлага всичко, за което копнее човешката душа и 

утолява нейните висши стремежи: красота, вечен 

живот, добро, правда, мир, истина, вечна и блажена 

радост. 

За тази голяма и вечна трапеза мнозина са звани, а 

малцина избрани. Нека всеки от нас бъде не само 

поканен на Божията трапеза, но и избран! Това до 

голяма степен ще зависи от самите нас – от нашето 

желание и решение. 

Господи, дай ни воля и разположение на сърцето, за да 

се отзовем на божествената Ти покана, та заедно с 

Твоите малцина избрани да ядем хляб в Твоето 

Царство! (Лука 14:15) Амин! 

Протоиерей Иван Найденов 
Източник: www.sveta-nedelia.org 

 

Жития на светии 

 

СВ. СВЩМЧК ИГНАТИЙ 

БОГОНОСЕЦ 

(19 декември) 

 

 
 

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ 

Свети Игнатий Богоносец по предание е същото онова 

дете, което Господ взел на ръце при Себе Си и което 

посочил на апостолите, като казал: "ако се не обърнете 

и не станете като деца, няма да влезете в царството 

небесно". Той бил ръкоположен от свети апостол 

Петър за Антиохийски епископ, където проповядвал 

Христа. Завършил живота си мъченически в Рим, 

където бил хвърлен на лъвовете. 

Св. Димитрий Ростовски 

 

ИЗ „СТРАДАНИЕ НА СВЕТИЯ 

СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ” 

„... свети Игнатий се изплашил, че и тези вярващи, 

които са в Рим, също ще се смутят, няма да се 

съгласят, той да бъде предаден на зверовете и ще му 

поставят някаква преграда, може би ще вдигнат ръце 

срещу тези, на които е наредено да го дадат на 

зверовете и с това ще му затворят отворената врата 

на мъченичеството и желаната смърт. Затова той 

решил да им изпрати просба да се помолят за него, да 

не се прекъсва пътят на страданията му, но по-скоро 

да бъде разкъсан от зверовете и да премине при своя 

възлюбен Владика. Написал следното: 

"Игнатий Богонесц до църквата, помилвана от 

величието на Всевишния Отец и Единородния Негов 

Син Иисус Христос, възлюбена и просветена по волята 

на Този, Комуто е благоугодно всичко, извършено 

поради любов към Иисуса Христа, нашия Бог - до 

църквата, председателстваща в столицата на 

римската област, богодостойна, достославна, 

достоблажена, достохвална, достожелана, чиста и 

първенствуваща в любовта, Христоименна, 

Отцеименна, която и приветствам в името на Иисуса 

Христа, Сина на Отца, - до тези, които по плът и по 

дух са съединени помежду си с всяка Негова заповед, 

неразделно са получили пълнотата на благодатта 

Божия и са чисти от всякакъв чужд цвят, желая 
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премного да се радвате в ИисусаХриста, нашия Бог. - 

По молитва към Бога получих това, за което много се 

молих - да видя богодостойните ви лица. Свързан за 

Христа, надявам се да ви целуна, ако волята Божия ме 

удостои да достигна края. Началото е положено добре: 

ще се сподобя ли с благодатта безпрепятствено да 

получа моя жребий? Понеже се боя от вашата любов, 

да не би тя да ми навреди; защото за вас е лесно това, 

което искате да сторите, а за мен ще бъде трудно да 

достигна Бога, ако ме съжалите. Желая да угаждате 

не на човеци, а на Бога, както и правите. Защото нито 

аз вече ще имам такъв удобен случай да достигна 

Бога, нито пък вие - да ознаменувате с най-добро дело, 

като мълчите. Ако мълчите за мен, аз ще бъда 

Божий, а ако проявите любов към плътта ми, аз ще 

трябва отново да стъпя на попрището. Не правете за 

мен нищо повече, за да бъда пожертван за Бога сега, 

когато жертвеникът е вече готов, и тогава с любов 

съставете хор и възпейте хвалебна песен на Отца в 

Христа Иисуса, че Бог е удостоил епископа на Сирия да 

го повика от изток на запад. Прекрасно е за мен да 

отпътувам от света към Бога, за да възсияя в Него. 

Вие никога на никого не сте завиждали, и другите 

учите на това. Желая да потвърдите на дело това, 

което преподавате в наставленията си. Само 

изпросете за мен от Бога вътрешна и външна сила, 

така че не само да говоря, но и да желая, и не само да 

се наричам християнин, но да бъда такъв и на дело. 

Ако аз наистина се окажа такъв, тогава мога и да се 

нарека християнин, и само тогава ще мога да бъда 

истински верен, когато светът няма повече да ме 

вижда. Нищо видимо не е вечно: "видимото е 

временно, а невидимото- вечно". Нашият Бог Иисус 

Христос се явява в по-голяма слава, когато е в Отца. 

Християнството не е в мълчаливо убеждение, но във 

величието на делото, особено когато светът го 

ненавижда. Пиша до църквите и известявам всички, 

че доброволно умирам за Бога, стига само да не ми 

попречите. Умолявам ви: не ми оказвайте 

неблаговременна любов. Оставете ме да стана храна 

на зверовете и чрез тях да достигна Бога. Аз съм 

пшеница Божия: нека ме смелят зъбите на зверовете, 

за да стана чист хляб Христов. По-добре приласкайте 

тези зверове, за да станат те мой гроб и да не 

оставят нищо от тялото ми, та след смъртта ми да не 

бъда в тежест никому. Тогава наистина ще бъда 

ученик на Христа, когато светът няма да вижда дори и 

тялото ми. Молете се за мен на Христа, посредством 

тези зъби да стана жертва Богу. Не ви заповядвам 

като Петър и Павел. Те са апостоли, а аз - осъден; те 

са свободни, а аз и досега още съм роб. Но ако 

пострадам - ще бъда свободник на Иисуса и ще 

възкръсна свободен в Него. А сега във веригите си се 

уча да не пожелавам нищо мирско или суетно. По пътя 

от Сирия за Рим, по суша и по море, нощем и денем аз 

вече се боря със зверове, понеже съм свързан с десет 

леопарда, тоест с отряд воини, които от оказваните им 

благодеяния стават още по-зли. Чрез оскърбленията 

им ставам още по-убеден, ала с това не се оправдавам. 

О, дано не се лиша от приготвените за мен зверове! 

Моля се, те със стръв да се нахвърлят върху мен. Ще 

ги примамя, за да ме погълнат веднага, а не да се 

уплашат и да не ме докоснат, както стана с някои. А 

ако не поискат доброволно, ще ги принудя. Простете 

ми, аз зная кое е полезно за мен. Едва сега започвам 

да бъда ученик. Нито видимото, нито невидимото - 

нищо не може да ме удържи да отида при Иисуса 

Христа. Нека дойдат върху мен огън и кръст, тълпи 

зверове, разсичания, разкъсвания, раздробяване на 

кости, отсичане на членове, съкрушаване на цялото 

тяло и лютите мъчения на дявола - само да достигна 

Христа. Никаква полза не ще ми донесат нито 

удоволствията на света, нито царствата на този век. 

За мен е по-добре да умра за Иисуса Христа, отколкото 

да царувам над цялата земя: "каква полза за човека, 

ако придобие цял свят, а повреди на душата си?. Него 

търся, умрелия за нас, Него желая, възкръсналия за 

нас. Имам предвид изгодата: простете ми, братя! Не 

ми пречете да живея, не ми желайте смъртта. Искам 

да бъда Божий: не ме давайте на света. Пуснете ме 

към чистата светлина: като се явя там, ще бъда 

човек Божий. Позволете ми да бъда подражател на 

страданията на моя Бог. Който сам Го има в себе си, 

нека разбере какво желая и като види какво ме 

занимава, нека ми окаже съчувствие. Князът на този 

век иска да ме съблазни и да разруши желанието ми, 

устремено към Бога. Нека никой от вас, които се 

намирате там, не му помага. По-добре бъдете мои, 

тоест Божии. Не бъдете такива, които призовават 

Иисуса Христа, а обичат света. Завистта да не 

обитава във вас. И ако дори лично аз започна да ви 

моля за друго, не ме слушайте: вярвайте повече на 

това, което ви пиша сега. Пиша ви жив, горейки от 

желание да умра. Любовта ми се разпъна и в мен няма 

огън, обичащ материята (веществото), но има жива 

вода, говореща в мен, която миповелява отвътре: 

"Върви при Отца." Няма сладост за мен в тленната 

храна, нито в удоволствията на този живот. Желая 

Божия хляб, небесния хляб, хляба на живота, който е 

плътта на Иисуса Христа, Сина Божий, родил се в 

последните времена от семето на Давид и Авраам. 

Желая и Божието питие - Неговата кръв, която е 

нетленна любов и живот вечен. Не искам повече да 

живея живота на човеците. А това ще стане, стига да 

поискате. Поискайте, моля ви, та и вие да намерите 

благоволение за себе си. Моля ви с това кратко писмо. 

Повярвайте ми; а Иисус Христос - нелъжливите уста, 

с които истински е говорил Отец - ще ви открие, че 

казвам истината. Молете се за мен да достигна 

желаната цел. Не по плът ви написах това, но по разум 

Божий. Ако пострадам, значи сте ме възлюбили: а ако 

не бъда удостоен, значи сте ме възненавидели. 

Споменавайте Сирийската църква в молитвите си: 

сега вместо мен неин пастир е Бог. Само Иисус 

Христос и вашата любов ще епископстват в нея. А аз 

се срамувам да се нарека един от членовете ѝ, тъй 

като съм недостоен за това, понеже съм изверг и съм 

последен от тях. Но ако достигна Бога, то, по милостта 

Му, все нещо ще стана. ...  

Укрепявайте се в търпението на Иисуса Христа. 

Амин." 

 

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-

славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий 

Ростовски. 
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Отеческо наследство 

 

СВЕТОГОРСКИ СЛОВА: КОЙТО НЕ СЕ 

СТРАХУВА ОТ БОГА, ПО-КЪСНО СЕ 

СТРАХУВА ОТ ВСИЧКО ДРУГО 

 

Богослужението е нашето дишане. Не можем да 

живеем без него. Абсолютно и преди всичко то 

предшества. 

*** 

– Геронда, защо не могат да се причастяват с нас и 

еретиците? 

– Не могат, детенцето ми, да съ-участват в Живота 

тези, които не участват в Истината. Не е възможно 

да влязат в общението на Светия Дух тези, които не 

участват в единството на вярата. Казваме това и на 

св. Литургия, молим за единството на вярата и 

общението на Светия Дух. 

*** 

Един старец казваше на послушника си: 

– Хайде, възлюбени, да възхвалим Бога. Ето, 

птичетата чуруликат навън, а ние тук... станахме за 

резил. 

*** 

При първата и последната камбана св. Ангел 

отбелязва присъстващите и отсъстващите и предава 

списъка на небесния щаб. 

*** 

Ако ни казваха, че в храма ще раздават на всеки един 

от нас по една жълтица, щяхме да отидем първи, да 

не би случайно да я пропуснем. 

*** 

Разсъдителността извира от послушанието към Иисус 

Христос. 

*** 

Господ ни спаси, не защото поучава, извърши чудеса 

или се разпна, а защото прояви послушание към Отца 

Си до смърт. Затова и тези, които проявяват 

послушание, монахът към стареца или съпрузите 

помежду си, са за Рая, защото подражават на 

смирението на Христос. 

*** 

Всички твари слушат човека, който слуша Бога. 

*** 

Който не се страхува от Бога, по-късно се страхува от 

всичко друго. 

 „Светогорски слова“, съставител: о. Дионисий Тамбакис 

Източник: www.sveticarboris.net 

 

 

Детски свят 

 

ИСТОРИЯ ЗА МАЛКИТЕ ЖАБЧЕТА 

 

Живели някога малки жабчета, 

които решили да се надбягват. 

Целта била да се изкачат на върха 

на една кула. Събрали се и много 

зрители, които искали да видят 

състезанието и да се позабавляват. 

Състезанието започнало... 

Никой от зрителите не вярвал, че 

някоя от жабите може да се изкачи до върха. Тя била 

твърде висока, затова се подигравали с участниците. 

Малко по малко жабчетата започнали да падат, само 

някои упорито продължавали нагоре. Но тълпата 

продължавала да вика: „Никакъв шанс!“, „Никой няма 

да успее“, „Много е високо“, „Много е тежко“. Силите 

напускали жабчетата и те се поддавали на виковете на 

тълпата. Накрая всички паднали, с изключение на 

едно. То с последни сили стигнало до върха. 

Победителят се оказал глух и не чувал виковете на 

зяпачите. 

Никога не слушай хората, които се опитват да те 

настроят песимистично и да ти предадат своя 

негативизъм. Не забравяй, че всичко което чуеш или 

прочетеш, се отразява на твоето поведение. Нека 

твоите мечти и дела бъдат насочени към Небето. 

Из „Мъдри притчи за деца“ 

Превод: Храм „Св. прор. Илия” 

 

 
 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 

 

13 декември ✝ 11 Неделя след Неделя подир Въздвижение - 

на св. Праотци. Св. мчци Евстратий, Авксентий, Евгений, 

Мардарий и Орест. Св. мчца Лукия девица. Гл. 2, утр. ев. 5, 

ап. Кол. 3:4-11 (с. 426), лит. ев. Лк 14:16-24 (вж. Тип. с. 

140) 

 

14 декември Св. мчци Тирс, Левкий, Филимон, Ариан и Калиник 

 

15 декември Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски 

(Тип. с. 143) 

 

16 декември Св. прор. Агей. Св. мчк Марин 

 

17 декември Св. прор. Даниил и св. 3-ма отроци Анания, Азария 

и Мисаил 

 

18 декември Св. Модест, патр. Йерусалимски. Св. мчк 

Севастиан и дружината му 

 

19 декември Св. мчк Бонифаций. Св. свщмчк Игнатий Богоносец 

(Игнажден) (Тип. с. 147) 
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