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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 18 (485)-03.01.2021г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† НЕДЕЛЯ ПРЕДИ БОГОЯВЛЕНИЕ  

 

Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, 

както е писано у пророците:  

"ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който 

ще приготви Твоя път пред Тебе."  

"Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе 

пътя на Господа, прави правете пътеките Му." 

Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно 

кръщение за опрощаване грехове. 

И излизаха при него цялата Иудейска страна и 

иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река 

Иордан, като изповядваха греховете си. А Иоан носеше 

дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и 

ядеше акриди и див мед. И проповядваше, думайки: 

след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм 

достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата 

Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух 

Светий. (Марк 1:1-8) 
 

Отеческо наследство 

 

ГЛАСЪТ НА ВИКАЩИЯ В 

ПУСТИНЯТА 
 

“Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе 

пътя на Господа, прави правете пътеките Му”  
(Марк. 1:3) 

Светото Евангелие, което чухме днес, мислено ни 

принася при бреговете на река Йордан, зад които се 

намира Иудейската пустиня с областта Витавара и 

изправя пред нас един чуден мъж, облечен в дреха от 

камилска вълна и препасан с кожен пояс. Това е свети 

Иоан Кръстител, синът на праведните свещеник 

Захарий и съпругата му Елисавета. Явяването на 

Господният предтеча било предсказано от двама 

старозаветни пророци: от Малахия и Исаия. Господ 

говори чрез пророк Малахия така: “Ето, Аз пращам 

Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене” (Мал. 

3:1). А чрез пророк Исаия казва: “Гласът на викащия в 

пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави 

правете пътеките Му” (Ис. 40:3; Марк 1:3). Нека 

днес дадем внимание на тоя глас! Какво вещае той? 

Към кого е отправен? Свети Йоан Кръстител бил 

последен от старозаветните пророци. Той бил осветен 

от Бога още от утробата на майка си за пророк, който 

ще приготви сърцата на хората да приемат очаквания 

Месия. Сам Бог нарича свети Йоан Кръстител Свой 

Ангел, заради неговия чист, непорочен и възвишен 

живот.  

Той е възслаб, с изпито, просветлено, с вощен цвят 

лице, с дълга черна коса, с проницателен поглед. 

Хранел се, - както повествува свети апостол и 

евангелист Марко, - с “акриди и див мед” (Марк 1:6). 

Сам Спасителят представя подвижническия живот на 

Предтеча така: “Дойде Йоан, който ни яде, ни пие...” 

(Мат. 11:18). Мълвата за строгия пустинник бързо 

обходила навред из околностите. И ето, заприиждали 

при него хора от Йерусалим и цялата Юдейска страна. 

Между тях имало мнозина фарисеи и садукеи, 

претоварени със своите грехове. Пророкът им 

отправил тежки изобличителни слова: “Рожби 

ехиднини! Кой ви подсказа да бягате от бъдещия 

гняв? Сторете, прочее, плод достоен за покаяние и не 

помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; 

защото казвам ви, Бог може от тия камъни да 

въздигне чеда Аврааму; и секирата лежи вече при 

корена на дърветата; затова всяко дърво, което не 

дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън” 
(Мат.3:7-10).  

Тук били и хора от всякакви обществени слоеве, 

митари и войници. Всеки питал: “Какво тогава да 

правим?” И всекиму Йоан давал отговор според 

нравственото и служебното състояние, в което се 

намирал (Лука 3:11-14). Към всичко това Йоан 

свидетелствувал пред народа и за Господ Иисус 
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Христос като „Агнец Божий, Който взема върху си 

греха на света” (Иоан 1:29). Народът се съмнявал, да 

не би Йоан да е Христос. Затова той обяснил целта на 

своето идване: “Аз ви кръщавам с вода за покаяние; но 

Оня, който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не 

съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти 

с Дух Светий и с огън” (Мат. 3:11). А с израза – “не 

съм достоен да развържа ремъка на обущата Му” 
(Марк 1:7) – Предтеча посочил, колко по-голям е 

Христос от него. Той не искал да преувеличава своето 

дело, а признавал и изказвал своето недостойнство 

пред Този, Който идвал след него. Свети Йоан 

Кръстител толкова бил силен в правдата и в любовта, 

че Сам Спасителят казва за него: “Между родените 

от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя” 
(Мат. 11:11). За Предтеча нямало по-голяма радост от 

това, че е избран Божи съсъд, оръдие да насочи 

грешните хора към Христос, Който ще извърши 

кръщение с Дух Светий. За това кръщение с Дух 

Свети и огън предсказали старозаветните пророци: 

Исаия и Иоил (Ис. 44:3; Иоил 2:28-29). 

То се извършило по един чудесен начин на 

Петдесетница и продължава да се извършва и сега в 

Църквата при тайнството Кръщение. Гласът на 

викащия в пустинята, който светото Евангелие 

предава, е образен. Той е зов за покаяние. А 

покаянието в самата си същност е и святост. То е 

врата към Царството Божие. Затова и свети Йоан, 

като предтеча започва своята проповед със зов към 

покаяние: “Покайте се, защото се приближи царството 

небесно... Пригответе пътя на Господа, прави правете 

пътеките Му... Сторете, прочее, плод достоен за 

покаяние”! (Мат. 3:2; 3:8). Нека се спрем и 

поразмислим върху онова, което викащият в 

пустинята, - според както е предадено у пророк Исаия, - 

ни казва: “Пригответе пътя на Господа, прави правете 

пътеките Му”! (Ис. 40:3; Марк 1:3). 

В древност, когато предстояло някоя високопоставена 

особа, да речем цар, да пристигне някъде, 

предварително вземали мерки и били привеждани в 

подходящо състояние пътищата, по които той ще 

мине. Ако е имало долове, запълвали ги, ако се 

изпречвал хълм, снишавали го, кривините изправяли 

и неравните пътища правели гладки. Нещо подобно 

трябва да се извърши и във връзка с идването на 

Бога! В мястото у пророк Исаия се казва: “Прави 

направете в пустинята пътеките на нашия Бог”! 

(Ис. 40:3). За каква “пустиня” става дума тук? Това 

е пустинята на човешкото сърце! Направете път на 

Господа във вашето пустинно сърце! В него има 

много “долове”, “хълмове”, даже “планини”, има 

“кривини”, има “неравни пътеки”! Това са все 

символи за нашите грехове и пороци, за нашия лош, в 

нравствен смисъл, живот. Гласът на викащия в 

пустинята: “Пригответе пътя на Господа, прави 

правете пътеките Му” (Марк 1:3), отправен към 

иудеите, дошли за покайно кръщение при река 

Йордан, достига и днес до нашите уши. Той е 

отправен и към нас. Защото и нашите уши са 

загрубели, и нашите сърца са окаменели.  

Пътят към тях е препречен и неравен. Затова е 

необходимо да го разчистим и го направим прав за 

Господа. Как? – Като изпълним в него всеки дол и 

снишим всяка рътлина, да изправим кривините и 

направим гладки неравните места (Лука3:5). Защото 

нашия живот е път, по който всеки слага частица от 

себе си и изгражда големия път на Всевишния или го 

руши и препречва. Бог е поставил началото на този 

път, предложил е Своя Син да ни показва посоката, да 

подбира материалите и начините на изграждането му. 

Днес свети Йоан Предтеча ни подканя отново да 

вземем участие в това Божие дело. “Пригответе пътя 

на Господа, прави правете пътеките Му” (Марк 1:3). 

Покайте се! – Този спасителен зов трябва да екне и 

като камбанен звън да се разнесе навсякъде, да огласи 

всеки християнски дом, да събуди всяка християнска 

съвест, да раздвижи всяко християнско сърце! Тогава 

ще прегазим студените преспи на егоизма и 

отчуждението, на завистта и злобата, на всичко 

грозно и зло, което е около нас и в нас самите. Тогава и 

новата година ще бъде по-добра и по-щастлива! 

Пригответе пътя на Господа! Това е гласът, идещ 

днес от небето чрез Словото Божие, което чухме от 

светото Евангелие. Светата Православна ни Църква 

го приема с кротост и благоговение и го предава на 

своите верни чеда с любов и благословение. Ще чуем 

ли, обаче, тоя глас? – От нас зависи. Ако се откликнем 

на този зов към спасение, ако приготвим пътя на 

Господа и направим прави пътеките Му, тогава ще 

можем да кажем като Псалмопевеца: “Готово е 

сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми” (Пс. 56:8). 

Тогава Господ ще дойде при нас, ще влезе в сърцата 

ни, ще вечеря с нас (Откр. 3:20) и ще ни спаси. “Да, 

дойди, Господи Иисусе!” Амин!  

 

Източник: www.pravoslavenhram.com 

 

 

Господски празници 

 

СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ 

(6 януари) 

 

ТРОПАР НА 

БОГОЯВЛЕНИЕ, 

ГЛАС 1 

Во Иордане 

крещающуся Тебе, 

Господи, Троическое 

явися поклонение: 

Родителев бо глас 

свидетельствоваше 

Тебе, возлюбленнаго 

Тя Сина именуя: 

и Дух, в виде 

голубине, 

извествоваше 

словесе 

утверждение: 

явлейся Христе 

Боже, и мир 

просвещей, слава 

Тебе. 
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Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан,  

откри се поклонението на Св. Троица;  

защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, 

като Те нарече възлюбен Син;  

и Духът във вид на гълъб потвърди верността 

на словото.  

Христе Боже, Който се яви и просвети света, 

слава на Тебе”. 

 

ТЪЛКУВАНИЕ ОТ СВ. ИПОЛИТ РИМСКИ 

НА ЕВ. МАРКО (1:9-12) 
 

И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се 

кръсти от Иоана в Иордан. И когато излизаше от 

водата, веднага видя да се разтварят небесата, и 

Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от 

небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е 

Моето благоволение. Веднага след това Духът Го 

извежда в пустинята. (Марк 1:9-12) 

- Елате, всички народи, при безсмъртното кръщение. 

Към живот призовавам пребиваващите в мрака на 

невежеството. Елате от робството при свободата, от 

тиранията при царството, от тленността при 

нетлението. 

- Как, рече, да дойдем? 

- При водата и Светия Дух. При водата, съединена с 

Духа, с която се напоява раят, с която се изхранва 

земята, с която израства дървото, в която раждат 

животните, и най-вече, в която се съживява 

възроденият човек, в която и Христос се е кръстил и 

върху която е слязъл Духът във вид на гълъб. 

Това е Духът, Който в началото "се носеше над 

водата" (Бит. 1:2) и Който образува вселената, Който 

съгради творението и от Когото произлиза всичко 

живо, Който е действал чрез пророците и Който е 

слязъл върху Христос. Това е Духът, Който е дошъл 

върху апостолите във вид на огнени езици. Това е 

Духът, към Когото се устремил Давид, 

казвайки: "Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия 

дух обнови вътре в мене" (Пс. 50:12). За Този Дух 

Гавриил казва на Девата: "Дух Светий ще слезе 

върху ти, и силата на Всевишния ще те осени" (Лука 

1:35). С Този Дух Петър изговори онези блажени 

слова: "Ти си Христос, Синът на Живия Бог" (Мат. 

16:16). С Този Дух е положен Камъкът на Църквата. 

Това е Духът, Утешителят, при теб изпратен, за да 

те направи дете на Бога. 

Ела, най-сетне, възроди се, човеко, за Божието 

осиновение. 

- Но как? - рече. 

- Повече не прелюбодействай, не убивай и на идоли не 

се покланяй. Не пиянствай в чувствени наслади и не се 

поддавай на гордостта. Не се свличай в мръсотията на 

безнравствеността и очисти се от бремето на греха. 

Изплъзни се от оръжието на дявола и се въоръжи с 

бронята на вярата, както казваше Исаия: "Умийте се, 

очистете се, махнете от очите Ми злите си деяния; 

престанете да правите зло; научете се да правите 

добро, търсете правда, избавяйте угнетен, 

защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица. 

Тогава дойдете - и ще отсъдим, казва Господ. Да 

бъдат греховете ви като багрено, - като сняг ще 

избеля; да бъдат червени и като пурпур, - като вълна 

ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете 

благата земни" (Ис. 1:16-19). 

Св. Иполит Римски. 

Източник: www.pravoslavieto.com 

 

Отеческо наследство 

 

БЕСЕДА ЗА ГРИЖИТЕ ОТНОСНО 

СПАСЕНИЕТО НА НАШИТЕ 

БЛИЖНИ 
 

Никой да не търси своята полза, а всякой – ползата на 

другиго (I Коринт. 10: 24). 

Това е принцип на светиите Божии и сега, и в 

миналото, отначало докрай. Той е основоположен и 

обществен принцип. На този принцип може да се 

основе най-съвършеното, най-богоугодното и най-

щастливото човешко общество. Спасоносен принцип за 

уреждането на всяка трудност, с която съвременните 

хора се борят, борят се без победа и без надежда. 

Светата душа се грижи за своите съседи, близки и 

далечни; грижи се къде ще пренощуват бездомните, 

как ще се нахранят гладните, с какво ще се облекат 

голите. Грижи се и се моли Богу да се спасят нейните 

съседи; да изпълнят сърцето си с любов към Бога; да 

насочат ума си към Бога; нечестивите да оставят 

пътя на нечестието; колебаещите да се утвърдят във 

вярата; утвърдените да устоят; покойниците да 

видят Лицето Божие; живите да бъдат записани в 

Книгата на Живота в Царството на светлината. Но 

внимавайте, братя, също тъй, дума по дума [с 

изопачаване на думите] може да звучи и дяволският 

принцип, разрушителен и враждебен – никой да не 

гледа как да запази тялото си неосквернено, как да го 

запази в чистота от греха, а всеки да се стреми да 

оскверни чуждото тяло и да го унищожи. Никой да не 

гледа как да спаси своята душа, а всеки да се стреми 

как да очерни чуждата душа, да я оклевети, ограби и 

погуби. Никой да не гледа как да съзида и обнови своя 

дом, а да се стреми да подпали и разруши чуждия дом. 

Никой да не гледа как да напълни своя хамбар, а всеки 

да гледа как да окраде и изпразни чуждия хамбар. 

Виждате ли, братя, как този принцип [като се 

изопачи] може да е принцип на доброто и принцип на 

злото; двуостър меч; ангел или сатана. Вижте как 

този принцип, облечен в сатанински дух, в днешно 

време е взел връх навсякъде. 

О, Господи Душе Светий, Който чрез езика на 

Божиите апостоли си излял в света като слънчеви 

лъчи свети слова, за да ни осветят, а не да ни 

изпепелят, помогни ни да ги изпълним в истинския им 

небесен смисъл, за слава на Триединния Бог и за 

спасение на нашите души. На Тебе слава и хвала 

вовеки. Амин.  

 Св. Николай, еп. Жички и Охридски, из „Охридски пролог” 

 

Отечески съвети 

 

ЩО Е ДУХОВЕН ЧОВЕК 

Често пъти ние бъркаме нещата и си мислим, че 

духовен живот означава да си добър човек, да не 

крадеш, да не убиваш, да не ходиш на лоши места и с 
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лоши приятели, да ходиш в неделя на църква, да си 

там на славословието или поне на „Благословено е 

Царството на Отца и Сина и Светия Дух”, да четеш 

християнска литература. 

Не, това не е духовен живот. Духовен човек, истински 

християнин е онзи, който с кръщението си и след това, 

като възрастен, със сърцето си е дал клетва на Бога 

да остане завинаги с Него и до Него. Духовен човек е 

атлетът, който се е откроил в живота, който се 

различава от човешката тълпа и който тича с цялата 

бързина на душата си, за да може да покори небесата 

и за да може да насили и грабне небесното Царство. 

Духовен човек е онзи, който с искрящ поглед и опънати 

гърди се е устремил и тича, за да се изкачи на небето. 

Архим. Емилиян Симонопетритски, “Усещане за Бога” 
Източник: pravoslaven-sviat.org 

 

Детски свят 
 

ЗА ТАРАЛЕЖА 
 

Вървял 

таралежът през 

гората и 

неутешимо 

плачел. Малките 

му лапички се 

опитали 

безуспешно да откъснат една от игличките от 

кожухчето му. Заболяло го и много го натъжило.  

- Къде е справедливостта? Катерицата, например, е 

толкава мека и пухкава. Заекът има копринена козина. 

Даже досадният енот няма бодли! 

От обида и възмущение иглите му щръкнали още 

повече и таралежът заплакал още по-силно. 

Той се въргалял по земята, търкал гъба си в един 

камък – само и само някак да махне досадните игли. Но 

те продължавали да стърчат все така упорито. Нито 

една не се откъсвала. Това силно натъжавало 

таралежа, който имал нежна и ранима душа. 

- Вижте, идва игленика! – смеел се порът. 

- Ей, наркомана, къде се надруса? – подигравал се 

вълкът. 

А за нова година едни хулигани се опитаха да го 

украсят вместо елха. 

- Ще се побъркам! Трябва веднъж завинаги да се 

справя с тези игли! – си казал таралежът и тръгнал 

към селото. 

Преди време на слънчевата поляна случайно беше чул 

разговор между една хрътка и болонка. 

- Днес сте просто неотразима! – излаяла закачливо 

хрътката. 

- Ами да, тези дни ме водиха при фризьор. Наложи ми 

се цял час да го търпя, докато ме подстриже, а звукът 

на ножицата направо ме влудява! Но явно новата 

прическа ми отива. 

Таралежът размишлявал върху този разговор и 

изведнъж му просветнало: 

- Ами да, трябва ми ножица! 

Той не знаел как точно изглежда ножицата не се 

отчайвал. Стигнал до оградата на една къща, от която 

изскочило момиченце. Загледали се един друг. 

- Не това не е ножица! – казал си таралежът. 

- Каква странна мишка! – си помислило момичето. 

То вдигнало таралежа. Сърцето му щяло да изскочи от 

страх... за момичето. Той ужасно се изплашил да не 

нарани малките детски ръчички. 

А момиченцето внимателно го сложило на дланта и 

нежно започнало да приглажда бодлите му и му 

шепнело: 

- Не се страхувай, мишле! Няма да сторя нищо лошо! 

Хайде да поиграем на „майка и дъщеря“! 

Детето продължавало да бърбори и милва таралежа. И 

изведнъж той забелязал, че иглите му вече не 

стърчат и не бодат, а са станали меки, подчинени на 

детската ръка... 

Оттогава таралежът забравил и за ножицата, и за 

пора, и за вълка и за всички подигравачи. Той просто 

обичаше момиченцето от все сърце. И си играели 

заедно, докато детето пораснало. 

Из „Мъдри притчи за деца“ 

Превод: Храм „Св. прор. Илия” 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

3 януари ✝ Неделя преди Богоявление. Св. прор. 

Малахия. Св. мчк Гордий. Гл. 5, утр. ев. 8, ап. 2 Тим. 4:5-

8 (с. 448), лит. ев. Мк 1:1-8 (Тип. с. 167)  

 

4 януари * Събор на св. 70 апостоли. Прпмчк Онуфрий 

Габровски. Преп. Теоктист игумен (Тип. с. 168) 

 

5 януари Св. прор. Михей. Св. мчци Теопемт и Теона. 

Преп. Синклитикия и Аполинария (Утреня, Царски 

часове, Вечерня с Вас. лит.) (Велик водосвет) (Строг 

пост) (Тип. с. 172) 

 

6 януари ✝ Св. Богоявление (Утреня, Злат. лит.) (Велик 

водосвет) (Йордановден) (Блажи се) (Тип. с. 174)  

 

7 януари ✝ Св. Йоан Кръстител (Ивановден) (Тип. с. 

177)  
 

8 януари Св. Григорий, еп. Български. Преп. Георги 

Хозевит. Св. Емилиан изповедник. Преп. Домника. Мчци 

Василиса и Марионила, 7 отроци и 20 войници 

 

9 януари Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски. 

Преп. Евстратий. Св. прор. Самей 
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