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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 40 (508)-13.06.2021г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† СЕДМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - 

НА СВ. ОТЦИ ОТ ПЪРВИЯ 

ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР 

 

В онова време Иисус дигна очи към небето и рече: 

Отче! дойде часът: прослави Сина Си, за да Те 

прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над 

всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде тям 

живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе, 

Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса 

Христа; Аз Те прославих на земята, свърших делото, 

що Ми бе дал да изпълня. И сега прослави Ме Ти, 

Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе 

преди свят да бъде. Явих Твоето име на човеците, 

които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги 

даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, 

що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си Ми 

дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, 

че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме 

пратил. Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за 

тях, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е 

Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях. Не съм вече 

в света, но те са в света, а Аз ида при Тебе, Отче 

Светий! опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, 

за да бъдат едно, както сме и Ние. Когато бях с тях на 

света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми 

дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния 

син, за да се сбъдне Писанието. А сега ида при Тебе и 

казвам това в света, за да имат в себе си Моята 

радост пълна. (Иоан 17:1-13) 

 

Отеческо наследство 

 

БЕСЕДА В НЕДЕЛЯ НА СВ. ОТЦИ ОТ 

ПЪРВИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР 

 

Днес е Неделя на светите отци, неделята между 

Възнесение Господне и Петдесетница. Кой от 

човеците е славен, за да можем да го славим, след като 

Той е възкръснал, възнесъл се е на небето и е 

възнесъл човешката природа над всички небеса, над 

всички херувими и серафими? Ето, ние днес честваме 

светите отци от Първия Вселенски събор. Защо? 

Защото те са запазили за нас, узаконили са и завинаги 

са внесли в Символа на вярата, във Веруюто, цялата 

Истина за Възкръсналия и Възнесен Господ Иисус, 

цялата Истина. Защото Той е дошъл в този свят, за 

да даде на всички Живот Вечен (1 Йоан. 2:25; Йоан 

12:50). 

Ето, цялата тайна е открита, цялата тайна на 

Богочовека Христос. Те (светите отци) са запазили 

този Господ, Богочовека Христос, и са ни Го предали 

жив, предали са ни цялата Истина за Него, те са се 

потрудили да внесат всички истини за Него в Символа 

на вярата и да оставят това като завещание, като 

вечно, непреходно завещание на Христовата църква в 

този свят. А християните знаят кое е главното в 

тяхната вяра. Главното е, че Господ е дошъл в този 

свят, за да даде на всички Живот Вечен. В това е 

цялата тайна на Богочовека Христос, в това е цялата 

Негова Истина. В това е цялата тайна на светите 

отци от Първия Вселенски събор... 

Защото светите отци не са дали нищо ново на света; 

не, те само са се трудели да запазят цялата Истина за 

Христос и да я предадат на нас, техните потомци. И 

така чак до края на историята на човешкия род. И в 

това е не само тяхнат тайна, но и тайната на всички 

свети отци изобщо, тайната на всички изповедници на 

Господ Христос. Това е тайната, на първо място, на 

светите апостоли, в това е техният подвиг, тяхното 

апостолство. На онези, които са получили от Господ 

Христос... Самия Него, и чрез Него дават вечен живот 

на всички, които повярват в Христа. Възвестяваме ви 

вечния живот (1 Йоан. 1:2) – казва свети Йоан 

Богослов. Ние ви възвестяваме вечния живот, нищо 

по-малко от това! Въпреки че си в този свят, който е 

остров на смъртта, ние, ние ти възвестяваме вечен 

живот. Ние, които сме християни, сме изключение в 

този свят. 

Вечният живот, който беше у Отца, се яви нам (1 

Йоан. 1:2). Кога, свети апостоле? Ето Бог се яви в 

плът (1 Тим. 3:16), яви се Господ Христос! И ние, ние 

Го познаваме, ние ядохме и пихме с Него, ние Го 

проповядвахме. Онова, което сме чули, което сме 

видели с очите си, което сме наблюдавали и което 

ръцете ни са попипали, това ви възвестяваме, а не 

хитро измислени басни (1 Йоан. 1:1-3; 2 Петр. 1:16-18). 

Ние ви възвестяваме и ние знаем и сме проверили, и 

сме се уверили, че Той наистина е Истинен Бог и в 

Него е Вечният Живот (1 Йоан. 5:20). Той е дошъл, 

за да даде този вечен живот на нас, хората, това е 

Неговата тайна, тайната на Неговата любов към 

човека – да ни даде онова, което никой друг не може да 

ни даде. 
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Как са могли светите мъченици, как могат и днес с 

радост да отдават живота си за Господ Христос, ако 

Той не е Този, Който дава вечен живот, ако Той не е 

изпълнил душите им с онази Божествена сила, която 

разлива в човешкото същество, в цялото същество, и 

в съзнанието, и в съвестта, и в чувствата, и в 

сърцето. Какво разлива? Усещане за безсмъртие, за 

вечен живот. Това са давали Светите Мъченици, 

които са отдавали тялото си и са го снемали от себе си 

като дреха, умирайки с радост за Господ Христос. В 

това е силата, в това е могъществото на всеки 

християнин. Защото какво е християнинът? 

Християнинът е притежател на вечен живот. Всеки 

християнин се отличава от останалите хора на този 

свят с това, че знае и чувства, че е вечен, че е получил 

вечен живот от Господ Христос, и че неговият живот 

като християнин в този свят не е нищо друго, освен 

непрестанно прибавяне на живот към живота, 

непрестанно изпълване с Божествени сили, което 

прави човека всебезсмъртен, всежив и всевечен. 

Църквата е източник на вечен живот... Тя 

непрестанно дава вечен живот. Едно-

единствено Господи, помилуй низвежда от небето 

Божествени сили в твоята душа, а всяка Божествена 

сила е безсмъртна и вечна. А тогава какво да кажем за 

светата Литургия, за светото Причастие? Тук Господ 

дава целия Себе Си на човека, на всеки християнин. И 

с това му дава не само вечен живот, но и всичко, което 

Бог може да даде чрез това: и вечна истина, и вечна 

правда, и вечна любов, и вечно добро, и вечна радост, и 

всичко, което можем да помислим и да си 

представим; което око не е виждало, ухо не е чувало и 

човеку на ум не е идвало (1 Кор. 2:9) – това донесе 

благият Христос, остави го на Своята Църква, и чрез 

нея и днес, както в Своето чудотворно тяло, 

непрестанно оживява с вечен живот всеки християнин, 

всяко човешко същество, което вярва в Него. 

Когато Господ се разделя със Своите ученици в деня 

на Възнесение, Той ги изпраща да проповядват 

Евангелието по цял свят и на всички твари, благославя 

ги и им казва: „Който повярва и се кръсти, ще бъде 

спасен, а който не повярва, ще бъде осъден” (Марк. 

16:15-16). Оставам в смъртта, оставам в греха, 

оставам в ада – нима няма по-страшно осъждане от 

това? С този съд осъжда себе си всеки човек, който не 

иска да вярва в Господ Христос. Който повярва, ще се 

спаси. Който вярва в Мене, има Живот Вечен (Йоан 

5:24) – говори Господ Христос. Има живот вечен. 

Вярата в Него, това е приемането Му в себе си, това е 

нашият живот в Него. И ние, кръщавайки се в Него и в 

Неговото име, се кръщаваме в името на Бога и се 

изпълваме с Него. Всички, които в Христа се 

кръстихте, в Христа се облякохте (Гал. 3:27) – казва 

светият апостол. А които се причастявате с Христос 

чрез светото Причастие, получавате всичката 

пълнота на Божеството (Кол. 2:9-10). Ето каква 

радост, каква вечност ти се дава, човече, християнино! 

Всичко това са имали предвид светите отци, когато на 

Първия Вселенски събор са защитавали тази 

християнска истина – истината, че Христос е 

Богочовек. Това е истина, зад която стои светата 

Църква, както е стояла и тогава, преди хиляда и 

седемстотин години, и както ще стои до Страшния 

Съд, и през цялата вечност. Богочовекът е всичко! 

Ето истината, която отците от Първия Вселенски 

събор са ни оставили в завещанието на своя Символ на 

вярата, който ние четем всеки ден по няколко пъти. 

Тук е казано всичко. Тук е дадено всичко, което е 

потребно на нашето сърце; което е потребно на нашия 

ум; което е потребно на нашия живот. Такъв живот е 

безкрайна радост в Господ Христос. Тази вяра е 

единствената истинна вяра – нейните чудеса 

непрестанно се леят и разливат по цялото ни 

същество и сърце. 

Тази е победата, която победи света – нашата вяра (1 

Йоан. 5:4), казва свети апостол Йоан. Да, тази вяра е 

вярата, чрез която въвеждаш Живия Христос в себе 

си. И чрез вярата да се всели Христос в сърцата 

ви (Еф. 3:17), ни казва свети апостол Павел. Чрез 

вярата Господ се вселява в нашите сърца, а когато 

Той се всели, прогонва от нашето същество всичко, 

което е смъртно, грешно, страстно, дяволско. И тогава 

вселява в нас вечния живот, вечната истина, вечната 

правда, вечната любов и всички евангелски 

добродетели. 

Господ Христос наистина е Спасител на човешкия 

род. Под небето няма друго име, на човеци дадено, 

чрез което трябва да се спасим (Деян. 4:12). От 

какво? Да се спасим от страхотиите на ада, дявола, 

греха, страстта, смъртта, безбройните смърти! Той, 

Чудесният Възкръснал Господ, Той, славения и 

прославян чрез Светите Отци и чрез всички християни 

от всички времена, да бъде славен и прославян и от 

нас, и от този, и от онзи свят. Та подобно на светите 

отци и заедно с тях, да Му служим през всички дни на 

своя живот на земята, и през всички вечности в онзи 

свят на небето...  

Св. Юстин Попович  

Източник: www.pravoslavie.bg 

 

Жития на светии 

 

СВ. МЧК ЗОСИМА 

СОЗОПОЛСКИ  

(19 юни) 

 

През І век, по време царуването 

на римския император Траян, в 

гр. Аполония (днешен Созопол) 

живеели много християни, които 

се укривали от управниците, 

защото Траян издал указ, по 

силата на който те трябвало да 

бъдат предадени на изтезания и смърт. 

В Аполония живеел един воин на име Зосима. Бил млад 

и красив; стегнат във войнско облекло, приличал на 

земен ангел, защото пленявал и с вътрешната си 

красота. Чистият му християнски живот, молитвата и 

доброто го правели духовно извисен. Всички го 

уважавали. Не останало обаче незабелязано, че той е 

чужд на греховните веселби и на идолослужението. 

Зосима като чул, че управителят Дометиан 

предприема гонения на християните в града, се 

възпламенил от чиста вяра в Господ Иисус Христос и 

се подготвял с пост и молитва за подвиг. Снел 
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войнските си отличия. Това било повод да донесат на 

управителя, че той не уважава императора, който му 

дал войнския чин. Зосима бил повикан на разпит. 

Управителят се възхитил от светлото му лице и 

умния поглед, и след кратко мълчание го запитал: 

- Ти ли си воинът Зосима?  

- Аз съм Зосима, воин на самия Господ Иисус Христос.  

- Какъв чин имаш?  

- По чин бях първият воин на земния цар, но когато се 

отрекох от вашите нечисти богове, станах воин на 

истинския Бог. 

- Виновен си пред великия император Траян, 

когото всички почитат като бог.  

- Това е безумно - смело отговорил Зосима. Нима 

металният идол на Аполон, на когото се кланяте, или 

самият император Траян, който е смъртен човек, 

могат да заменят единия Бог, сътворил видимия и 

невидимия свят! Tе са само творение, а Бог е Творец. 

Него почитам аз.  

Сляп за духовната светлина, императорът наредил да 

го мъчат жестоко. Били го безпощадно и земята под 

него се обагрила в кръв. Зосима търпял мъжествено и 

се молел горещо Бог да го укрепява. 

Събрали се много зрители, между които имало и деца. 

Едно милостиво дете се втурнало да защити 

мъченика, но войниците, които изпълнявали 

поръченията на жестокия управител, го блъснали 

силно. То паднало и дълго останало в безсъзнание. 

Удивени от подвига на Зосима, много хора станали 

християни. Най-силно се възпламенила вярата в 

чистите сърца на децата. Това още повече ожесточило 

управителя и той продължил да измисля нечувани 

изтезания, за които е страшно дори да се мисли. Но 

Бог невидимо подкрепял мъченика и той по чудо 

оставал жив. Смутен от това, мъчителят започнал да 

го увещава да принесе жертва на боговете, но 

напразно. 

Зосима нарекъл боговете бесове и тогава, силно 

разярен, той го осъдил на смърт. Посекли го с меч в 19-

ия ден на месец юни. В същия ден просторът ухаел от 

разцъфналите цветя, но друго духовно ухание усещали 

новите християни. Въодушевени от подвига на 

мъченика, те отворили широко вратите на сърцата си 

за сладкото ухание на чистата вяра в единия истински 

Бог. 

Днес паметта на светия мъченик Зосима се почита от 

целия християнски свят. На 19 юни всяка година в 

Созопол християните си спомнят за духовния подвиг 

на смелия Христов воин. 

Източник: www.globalorthodoxy.com 

 

Задушница 

 

ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА 

ПОКОЙНИЦИТЕ 

 

Неутешима и безгранична би била скръбта ни за 

умиращите наши близки, ако Господ не ни бе дарувал 

вечен живот. Безсмислен би било съществуването ни, 

ако завършваше със смъртта. Каква полза тогава от 

добродетелите, от добрите дела? Тогава прави биха 

били тези, които казват: ,, Да ядем и да пием днес, 

защото утре може да умрем!‘‘ 

Но човекът е създаден за безсмъртие, а със Своето 

Възкресение Христос развърза вратата на Небесното 

Царство, на вечното блаженство за повярвалите в 

Него и праведно живелите. 

Земният наш живот е подготовка към бъдещия, а със 

смъртта тази подготовка завършва. На човек му е 

дадено веднъж да умре и после – съд. Тогава той 

оставя земните си грижи, тялото се разпада, за да се 

възстанови отново при общото възкресение. Но 

душата продължава да живее и нито за миг не 

прекъсва съществуването си. С много явявания на 

отминали от този свят, ни се дава отчасти да узнаем 

какво се случва с душата, когато излезе от тялото. 

Когато се прекъсне зрението с телесните очи, тогава 

започва духовното зрение. Често то започва у 

умиращите още преди самата им кончина и те, още 

виждайки окръжаващите ги и даже разговаряйки с 

тях, виждат и неща, които са незрими за другите. 

Излизайки от тялото, душата се оказва сред много 

духове – и добри, и зли. Обикновено тя се стреми към 

тези, които са най-близки до нейната същност, а ако 

приживе е била под влияние на някои, то остава във 

връзка и подчиненост от тях, независимо че като ги 

срещне, разбира колко те са неприятни. 

В течение на два дни, душата се ползва с относителна 

свобода, може да посети места, които са ѝ били 

любими, а на третия ден се отправя в други 

пространства. При това, тя преминава през пълчища 

от зли духове, които препречват пътя ѝ и я обвиняват 

в различни грехове, в които самите те са я 

съблазнявали. 

Страшен е третият ден за душата на починалия и 

тогава тя има особена нужда от молитва. В течение на 

следващите тридесет и седем дни, душата преминава 

през митарствата, покланя се на Бога, посещава 

небесните селения и пропастите на ада, без да знае 

къде ще се озове. Едва на четиридесетия ден, се 

определя нейното място до Възкресението на 

мъртвите. Едни души се намират в състояние на 

предвкусване на вечната радост и блаженства, а други 

– в страха от вечните мъки, които ще настъпят в 

пълнота след Страшния Съд. 

Дотогава са възможни промени в състоянието на 

душите, особено чрез принасяне за тях на Безкръвна 

жертва (поменаване на литургия), както и други 

молитви.  

Заради това, полезни за починалите са и панихидите, и 

домашните молитви за тях, и добрите дела, вършени 

в тяхна памет, като например милостиня, жертва, но 

особено полезно е споменаването им на Божествената 

литургия. Има много явявания на починали и други 

събития, които потвърждават колко благотворно е 

споменаването им. 

Много умрели в покаяние, но не успели да го проявят 

приживе, са се освободили от мъки и са получили покой. 

В църквата винаги се възнасят молитви за упокоение 

на душите на умрелите, дори в коленопреклонните 

молитви в деня на Слизането на Светия Дух има 

особено моление за тези, които се ,,намират в ада‘‘. 
Всеки от нас, който желае да прояви своята любов към 

починалите и да им окаже действителна помощ, може 

да го направи най-добре чрез молитва за тях, особено 
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да им запише литургия, когато във времето на 

проскомидията се отнемат частици и за живите, и за 

умрелите и се пускат в кръвта Господня с думите: 

,,Отмий, Господи, греховете на тези, които тук 

споменахме, с честната Твоя Кръв, по молитвите на 

Твоите светии‘‘. 
Ето, от това имат нужда винаги, а особено в тези 

четиридесет дни, в които душата на починалия 

изминава своя път до вечните обители. Тялото не 

чувства нищо, не вижда събралите се близки, не усеща 

мириса на цветята, нито чува надгробните речи. Но 

усеща възнасяните за нея молитви, благодарна е на 

тези, които ги извършват и им е духовно близка. 

Роднини и близки на покойниците! Правете за тях 

според силите си това, което е необходимо. Давайте 

средства не за външни украси на ковчези и гробове, а 

творете милостиня в помощ на нуждаещи се, в помощ 

на църквата, където се възнасят молитви в памет на 

починалите. Сторете милост на починалия, погрижете 

се за душата му. На всички ни предстои този път и 

колко ще жадуваме тогава някой да ни споменава 

молитвено! 

Да бъдем самите ние милостиви и към самия 

покойник! Като почине, да известим свещеника или да 

го повикаме, за да прочете молитва за ,,изход на 

душата от тялото‘‘, която се полага да се чете над 

всички православни в момента на тяхната кончина. 

Постарайте се, ако е възможно, покойникът да бъде 

опят в църква, а дотогава да се чете над него Псалтир. 

Не е необходимо опелото да бъде пищно, но е 

задължително да бъде отслужено пълно, без 

съкращения. Тогава трябва да мислите не за себе си и 

за своите удобства, а за покойника, с когото се 

прощавате навеки. Ако се случи в храма едновременно 

да има няколко покойника, не се отказвайте да бъдат 

опети заедно – даже още по-гореща ще е молитвата на 

събралите се близки на всички покойници, отколкото 

поради липса на време и сили свещеникът да бъде 

принуден да съкрати чина на опелото, защото всяка 

дума от него за покойника, е като капка вода за 

жадния. 

Непременно се постарайте да запишете 

четиридесятница, т.е. споменаване името на 

покойника на литургия в течение на четиридесет дни и 

това е възможно в храмовете, където ежедневно се 

служи Божествена света литургия. Добре е да се 

изпратят имената на покойниците за поменаване и в 

монастири или на други свети места. 

Да се грижим за отминаващите в другия свят преди 

нас, да направим всичко, което можем за тях, 

помнейки, че ,,Блажени милостивите, защото те ще 

бъдат помилвани‘‘ (Мат.5:7) (Публикувано със 

съкращения) 

Светител Йоан Шанхайски 

Източник: www.sv-atanasii-varna.org 

 

Детски свят 

 

ИЗПИТАНИЕТО НА АВРААМ 

 

Авраамовият син Исаак пораснал. Родителите му 

много го обичали. Но на Бог било угодно да изпита 

вярата на Авраам и дали със всичко е готов да Му 

служи. Затова казал: 

- Авраам! Вземи любимия си 

единствен син, заведи го на 

планината и Ми го принеси в 

жертва! 

Това била страшна заповед, но 

Авраам нито за миг не се 

поколебал. Станал рано, оседлал 

магарето, нацепил дърва, взел 

Исаак и тръгнали към 

планината. 

- Татко, - попитал Исаак – взел 

си дърва, нож и огън, но къде е агнето, което ще 

принесем в жертва? 

- Бог сам ще си избере агне – отговорил баща му. 

Когато стигнали върха, Авраам направил клада, 

завързал здраво сина си и вдигнал ножа... В този миг 

чул гласа на ангел: 

- Авраам! Не посягай на момчето! Сега разбрах колко е 

силна вярата ти. Благославям тебе и твоето 

потомство! 

Когато се огледал, Авраам видял заплетен в храстите 

овен. Взел го и принесъл жертва на Бог. След това се 

прибрал със сина си у дома. 

Из книгата: Библия за деца, автор А.Соколов 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

13 юни ✝ 7 Неделя след Пасха - на св. Отци от Първия 

вселенски събор. Св. мчца Акилина. Св. Трифилий, еп. 

Никозийски. Гл. 6, утр. ев. 10, ап. Деян. 20:16-18 (с. 50), лит. 

ев. Ин 17:1-13 (Тип. с. 473) 

 

14 юни Св. прор. Елисей. Св. Методий, патр. Цариградски 

 

15 юни Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски 

 

16 юни Св. Тихон чудотворец, еп. Аматунтски. Пренасяне 

мощите на св. Теофан Затворник 

 

17 юни Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил. Св. мчк Манасий 

Габровски 

 

18 юни Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул (Отдание на 

Възнесение) (Тип. с. 474) 

 

19 юни * Св. ап. Иуда, брат Господен. Преп. Паисий Велики. 

Преп. Паисий Хилендарски. Св. мчк Зосима Созополски 

(Задушница) (Тип. с. 474) 
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