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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 46 (514)-25.07.2021г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 

 

В онова време, когато Иисус стигна на отвъдния бряг, 

в страната Гергесинска, срещнаха Го двама, хванати 

от бяс, излезли от гробищата; те бяха тъй свирепи, че 

никой не смееше да минава по тоя път. И ето, те 

извикаха и казаха: какво имаш Ти с нас, Иисусе, Сине 

Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди 

време? А далеч от тях пасеше голямо стадо свини. И 

бесовете Го молеха и думаха: ако ни изгониш, позволи 

ни да идем в стадото свини. И Той им рече: идете. И 

те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се 

цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се 

издави във 

водата. А 

свинарите 

побягнаха и, като 

отидоха в града, 

разказаха за 

всичко и за онова, 

що се бе случило с 

хванатите от бяс. 

И ето, цял град 

излезе да 

посрещне Иисуса и, 

като Го видяха, 

молиха Го да си 

отиде от 

пределите им. 

Тогава Той влезе 

в един кораб, 

отплува обратно и 

пристигна в града 

Си.  

(Евангелие от Матей 8:28-9:1) 

 

Отеческо наследство 

 

ПРОПОВЕД ЗА ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 
 

"И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса и, като Го 

видяха, молиха Го да си отиде от пределите 

им". (Матей 8:28, 9:1) 

В името на Отца и Сина и Светаго Духа! 

Възлюбени в Господа братя и сестри, 

Противоречиво нещо е човешката природа! Няма 

човек, който да не е изпитвал Божията близост дори и 

между тези, които с пяна на уста се опитват да 

докажат, че Творецът на всичко видимо и невидимо не 

съществува. Дълбоко в себе си дори такива люде си 

задават въпроса: откъде все пак е дошъл дарът на 

техния безценен живот. Този въпрос предизвиква 

дълбок срам у тях и те се стараят да го избягват, 

когато на глас се опитват да увековечат лъжата като 

истина. За да стане това те, най-напред полагат 

огромни усилия за излъжат себе си. Защото никой 

човек не е успял, от началото на земната човешка 

история до днес, да сътвори живот. Единственото, 

което може човекът е да се възпроизвежда чрез 

детеродната същност на организма му, какъвто не 

еволюцията, а неговият Отец небесен му е дал. 

Изкушен веднъж във вечността от съмнението, 

човекът постоянно се бори със страстите си, 

отхвърляйки днес това, в което вчера се е клел. Да 

задържи човек вярата си значи, постоянно да се бори с 

онова, което се стреми да го принизи до себе си - 

злобата и недоверието. 

Трудно е за човека да повярва в това, което очите му 

не виждат, 

ръцете му не 

опипват, ушите 

му не чуват, а 

само сърцето му 

разбира, че то 

съществува. 

Кой от нас ще се 

довери първом 

на сърцето си и 

едва тогава на, 

така наречения, 

здрав разум? 

Здравият разум 

иска от нас да не 

проявяваме 

излишно 

милосърдие, да 

предпочетем 

сигурността 

пред това, към 

което любовта ни диктува да се стремим, да 

предпочитаме човешката слава пред наградата на 

небесата, да вземем дяла си от земните блага вместо 

да чакаме с усърдие в добродетелта блаженствата на 

вечния живот. 

Това е обяснимо, защото човешката природа е слаба. 

Звуците достигат слуха ни, който с годините отслабва 

или се загубва съвсем, същото е със зрението, с 

паметта. Още по-трудно е да се пребори човек със 

своето нравствено несъвършенство, да изобличи сам 

себе си за сторените грехове, които му пречат да види 

Бога, когото ще видят само чистите по сърце. 

Трагично и непростимо е обаче за тези, които видят 

Бога и чудесата Му, да Го помолят да си отиде от тях, 

за да се продължи поне още малко мъждукането във 

вонята, която оставя след себе си свинското стадо, и 
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което за някои е единственият възможен начин на 

живот. 

Това се случило в Гергесинската страна, която Господ 

Иисус Христос посетил с учениците Си, както ни 

предава днес прочетеното литургийно свето 

Евангелие. Между Галилея, откъдето произхождал по 

плът Господа, и където живеели коравите и отрудени 

хора измежду първите Му ученици, и Гергесиния лежи 

Генисаретското езеро. За няколко часа тогавашните 

рибари го прекосявали от единия му край до другия, но 

това разстояние било дълго понякога толкова, колкото 

е растоянието между живота и смъртта. 

Гергесинската страна в древност била населена от 

езичници гърци и сирийци. Сред тях живеели и евреи, 

така че за всички тях езикът, на който общували бил 

арамейският - езикът говорен от Спасителя, и който 

евреите приемали за свой още от времето на 

завръщането от Вавилонския плен около 400 г. преди 

Раждането на Христа. Евреите погребвали своите 

покойници в пещери, понякога доста просторни. 

От такава пещера излезли в гробищата двамата 

бесновати, от които местните хора толкова се 

страхували, че избягвали да минават оттам. Бесовете, 

които ги мъчели били легион, както свидетелствува св. 

ап. и евангелист Марк, което ще рече около шест 

хиляди. Бесовете веднага разбрали, че срещу тях се 

движи Синът Божий, с Чието Второ пришествие 

съдбата им ще бъде решена, знаели и какво могат да 

очакват - адските мъки - достойна награда за 

падението и делата им. "И ето, те извикаха и казаха: 

какво имаш Ти с нас, Иисусе, Сине Божий? Нима Си 

дошъл тука да ни мъчиш преди време?" (Мат. 8:29), 

казва Евангелието от Матея. Бесовете знаели, че 

Спасителят на човешкия род ще разруши царството на 

сатаната, който пожелал в гордостта си да заеме 

мястото на Бога. Ужасявайки се от така близкото 

присъствие на Този, от Когото най-много се 

страхували, те помислили, че мъките им ще започнат 

преди да се изпълни времето на съда. Нечистите 

същности изпитвали сладост да мъчат хората, в 

чиито сърца се поселяват и това нямало как да не се 

прекрати, щом Сам Оня против Когото злосторничат е 

дошъл при тях в образа на раб. 

Поради това, че в Гергесиния живеели езичници, 

наблизо пасяло стадо свини. В Свещеното Писание, 

братя и сестри, случайни образи няма. Истината, 

която Бог е предназначил да узнаем, се показва така, 

че да бъде разбрана от всекиго. Какво са свините в 

този разказ? Те са човешките похоти на живота без 

Бога. Какво казваме за този, който е преминал всички 

нравствени норми и в егоизма и гордостта си не се 

свени да покаже гнусотата на похотите си? На какво го 

оприличаваме? На едно животните, които в онзи 

разказ пасяли край Генисаретското езеро. Месото от 

свинята било нечисто за иудеите, които вярвали и 

изповядвали Единия Бог. За езичниците нищо, което 

може да създаде сладост на небцето и да изпълни 

стомаха, не било нечисто. 

Бесовете прекрасно разбирали, че близоста на Бога ще 

ги изгони от хората, които Синът Божий е дошъл да 

спаси. Затова и помолили Иисуса да им позволи да 

влязат в свините. Така биха могли да останат още на 

земята и да отложат с колкото може неизбежния съд. 

Този, който употреби месото на бесноватите животни 

сам рискувал да приеме бесовете им. От друга страна, 

бесовете очевидно още тогава били решили да погубят 

животните. Така биха огорчили техните стопани и те 

ще се настроят срещу Господа. 

Бог, който изцери слугата на стотника езичник и даде 

надеждата и на синовете на езическите народи от 

Изтока и Запада на седнат на Господнята трапеза, не 

дава наградата на този, който не я заслужава. 

Познавайки лукавството на бесовете Господ Иисус 

Христос се съгласи и им каза идете!, за да изпита 

гергесинските езичници. Стадото мигом се сурнало 

във водите на езерото. 

"Тъй като по определение Божие, окончателното 

решение на участта на злите духове ще се даде на 

страшния съд, пише св. Иоан Златоуст, се допуска 

бесовете да останат на земята, за да могат чрез 

борбата с тях хората да усъвършенстват 

добродетелите си." 

Посланието, което Господ пратил на гергесинците било 

ясно: не бива човек да се привързва към временното и 

преходното, защото животът е кратък, както този на 

свинете пазени от своите пастири, а трябва човекът 

да се грижи за спасението на вечната си душа. 

Дали гергесинците разбрали това послание? Първите 

от тях - пастирите, които били свидетели на чудото, 

побягнали. Те били потресени от станалото и отишли 

първом в града, където разказали "за всичко и за 

онова, що се бе случило с хванатите от бяс" (Мат. 

8:34). Ако не бяха уверени в силата и могъществото 

на Спасителя, те биха спорили за загубата на 

повереното им имущество, биха разговаряли с Иисуса, 

но нещо ги накара да побегнат при себеподобните си - 

тези, с които споделят нравите на греховния живот. 

Евангелския текст ни обяснава, че освен за загубата 

на стадото пастирите разказали и за изцерението на 

тези, от които цялата околност толкова се страхувала, 

че избягвала да се изпречва на пътя им. 

Гергесинците били обхванати от голям страх, но каква 

е причината за този страх? Обяснението се съдържа в 

разказа на пастирите: те разказали първо за всичко, 

под което се разбира загубата на стадото, защото 

всъщност срещата на Спасителя с бесноватите 

съдържа две събития. Първото от тях е изцерението 

на бесноватите, за което пастирите разказали в 

последствие. 

Колко внимание обърнали гергесинците на 

прогонването на бесовете се вижда от това, което 

последвало: "И ето, цял град излезе да посрещне 

Иисуса и, като Го видяха, молиха Го да си отиде от 

пределите им" (Мат. 8:34). 

Изплашени да не би да претърпят нови щети от други 

чудеса жителите на този край помолили техният 

Спасител да си иде! 

Те не бяха хора, братя и сестри, на които да 

благовествуват след столетия! Те видяха изцерените 

с очите си и присъстваха на изповедта на бесовете и 

на гибелта на стадото свини. Видяха и повярваха, но 

решиха, че е по-удобно да живеят без вяра, защото 

вярата изисква лишения и отричане от преходното! 
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Какво направи Господ когато видя и чу техния 

избор? "Тогава Той влезе в един кораб, отплува 

обратно и пристигна в града Си" (Мат. 9:1) 

Така Господ Си отива от всекиго, който не приема 

спасителната Му жертва и Новия Завет на 

Спасението. 

Братя и сестри, 

Колкото и да зависим от храната, питието, облеклото и 

отношенията с ближните ни, нека това не ни обвързва 

единствено с грижите за тях. Всичко това идва от 

Този, Който ни създаде и е доказателство за 

Неговата грижа за нас - неговите чада. Нека не 

пропускаме срещата с Него и когато влезем в любовта 

Му, да не молим да Си отиде от нас! 

Амин! 

Ставрофорен свещеноиконом Тошко Казакин 

Източник: www.praoslavieto.com 

 

 

Църковен календар 

 

УСПЕНИЕ НА СВ. АНА 

(Възпоменава се на 25 юли) 

 

Църквата почита света 

Анна няколко пъти в 

годината: 

 на 8 и 9 септември, 

когато 

празнуваме Рождествот

о на Пресвета 

Богородица и 

възпоминаваме 

Нейните родители - свв. 

Иоаким и Анна, 

 на 9 декември, когато 

празнуваме Зачатието 

на Пресвета Богородица 

от св. Анна 

 и на 25 юли - денят на 

успението (смъртта) ѝ. 

 

ТРОПАР ГЛАС 4 

Жизнь рождшую во чреве носила еси,  

Чистую Богоматерь, богомудрая Анно. 

Темже к приятию Небесному, идеже веселящихся 

жилище,  

в славе радующися, ныне преставилася еси, 

чтущим тя любовию прегрешений просящи очищение, 

присноблаженная. 

 

 

Жития на светии 
 

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

(† 27 юли 916 година) 

 

ТРОПАР, ГЛАС 4 

Със словата си ти поучи езичниците на Божията вяра, 

а с делата си се възвиси до божествения безпечален 

живот; 

с чудесата си просия пред ония, които пристъпват с 

вяра към тебе, 

а със знаменията преславно озари западните земи. 

Затова, Клименте, славим твоята божествена памет. 

 

ЖИТИЕ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

Приема се, че 

равноапостолните 

просветители на 

славянските народи св. св. 

Кирил и Методий, когато се 

отправили към Моравия, 

взели със себе си от своято 

родина юношата Климент. 

От това заключаваме, че 

той се е родил в Солун или 

някъде в неговите 

околности. 

Климент придружавал своите учители в Рим, където 

бил ръкоположен в свещенически сан от римския папа 

Адриан ІІ. След смъртта на св. Методий, архиепископ 

Моравски (†885 г.), немското духовенство изгонило из 

Моравия апостолите на славянската реч. Тогава св. 

Климент с някои свои събратя намерил добър прием в 

родната си България, която вече официално била 

приела християнството и имала нужда от учители на 

славянски език. Благоверният цар Борис–Михаил 

изпратил Климента (886 г.) в югозападната половина 

на своята обширна държава, в македонската област 

Кутмичевица с главни градове Девол и Охрид. Там той 

работил с голяма ревност между новопокръстените 

българи като учител и свещеник. 

На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за 

"пръв епископ на българския език". Като свещеник и 

епископ той неуморно работил 30 години (886-916 г.) 

за утвърждаване на християнската вяра сред своя 

народ. Денем той обучавал деца и юноши, а нощем се 

молел и пишел: превеждал книги от гръцки на 

български език; съставял проповеди за празници, 

които сам произнасял или неговите ученици ги 

прочитали пред новопокръстения български народ. 

Построил църкви и манастири. С молитвата си 

извършвал много чудеса. 

Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй 

наречената славянска азбука "кирилица". Само в 

западната половина на тогавашна България св. 

Климент имал около 3500 ученици, които приемали 

свещен сан и постепенно измествали из България 

гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия 

народ гръцки език. Като си приготвил предварително 

гроб в основания от него манастир "Св. Пантелеймон", 

св. Климент починал на 27 юли 916 година. 

След смъртта му Господ го прославил с благодатни 

чудеса. Служба и жития на св. Климент са съставени 

от негови непосредствени ученици или от далечни 

наследници на епископската му катедра, като 

знаменитите охридски архиепископи Теофилакт 

(1094-1107 г.) и известният канонист Димитрий 

Хоматиян (1216-1234 г.). 

Българската православна църква е възприела да 

празнува неговата памет и имения му ден – 25 

ноември, а в деня на неговата смърт – 27 юли, тя 

чества паметта на всичките свети 
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Отечески съвети 
 

ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА ИСТИНСКО 

СПОКОЙСТВИЕ 
 

Верните често се възмущават от просперитета на 

грешниците. И вярно е, че ако погледнем на нещата 

единствено от човешка гледна точка, изглежда сякаш 

Господ е раздал своите благословения несправедливо. 

Там, където би трябвало да има щастие, Той е дал 

единствено неволи. И където Той би трябвало да е 

раздал богатство, е дал само бедност. А където би 

трябвало да е бедност, Той е дал богатство. Там, 

където чакаме благословение, Той ни дава трудни 

изпитания, като същевременно кара хората край нас 

да се усмихват. И ако трябва да следваме 

съвременните обществени нагласи, бихме могли да 

речем, че Бог дискриминира и това е нещо, което ни 

възмущава. 

А защо това ни възмущава? Отговорът е прост. Това 

става защото сърцата ни са все още прилепнали към 

земните неща, все още са пристрастни към фалшиви 

„блага“, за които продължаваме да копнеем и желаем. 

По такъв начин решението на нашата дилема трябва 

да бъде потърсено другаде, а това означава да не 

прибързаме да премахваме това, което ни се струва 

като дискриминация или несправедливост. Живеем в 

бързо променящи се времена, където всяка новост ни 

се представя като „прогрес“, но преди да стане 

истинската промяна, истинският прогрес, нещо трябва 

да се промени преди всичко в нас самите. 

А за да се случи това, трябва да се отделим напълно 

от всичко земно и човешко, от всяка човешка логика, от 

човешкия начин на мислене и всяко така наречено 

материално благо. Трябва да сме безпристрастни към 

всичко това. И едва тогава, щом се отделим от всичко 

това, Бог може да стане всичко за нас и тогава като че 

ли не съществува нищо друго на този свят за нас 

освен Бог. Само това може да ни даде истинско и 

продължително спокойствие. Иначе, ако сърцето ни е 

прилепнало към каквото и да е земно, независимо колко 

мъничко или нищожно да ни се струва, можем да сме 

сигурни, че то ще ни накара да страдаме. 

СтарецътЕмилиян Симонопетритски 

Източник: www.predanie.bg 

 

 

Детски свят 

 

САУЛ – ПЪРВИЯТ ЦАР НА ИЗРАИЛ 
 

Много години Самуил пророчествал и всички го 

слушали. Веднъж евреите отишли при него и поискали 

да им избере цар, защото другите народи имали царе. 

Самуил се огорчил, но Бог му казал, че ще му покаже 

кой да бъде цар. Посочил му един висок снажен 

младеж, който се казвал Саул. Самуил го помазал с 

елей и му казал, че ще управлява Израил. Но момъкът 

от скромност се скрил. 

Когато го намерили и 

видели, че е красив и 

силен, много се зарадвали. 

Саул продължавал да 

работи с баща си на 

полето като го 

придружавали само 

няколко воина.  

След време враговете 

окупирали Израил. Но Бог 

направил Саул много 

силен. Той събрал всички евреи и разбил враговете. 

Щастливите евреи благодарили на Бога и му принесли 

жертва. 

За съжаление след време Саул започнал да се 

отклонява от Божиите повели и постъпвал според 

собствената си воля. Това огорчавало пророка Самуил. 

Но Бог го успокоил, че ще даде на Израил друг цар. 

Автор: А.Соколов, из книгата „Библия за деца“ 

Превод: Храм „Св. прор. Илия” 

 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 

 

25 юли ✝ 5 Неделя след Петдесетница. Успение на св. 

Анна. Св. дякониса Олимпиада и Евпраксия девица. Гл. 

4, утр. ев. 5, ап. Гал. 4:22-31 (с. 526), лит. ев. Мт 

8:28-9:1 (Тип. с. 379 т. 2) 

 

26 юли Св. свщмчк Ермолай и другарите му. Св. 

прпмчца Параскева 

 

27 юли * Св. вмчк Пантелеймон. Св. Седмочисленици. 

Успение на св. Климент, архиеп. Охридски (Тип. с. 

380) 

 

28 юли Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и 

Пармен 

 

29 юли * Св. мчк Калиник. Св. свщмчк Висарион, еп. 

Смоленски 

 

30 юли Св. апли от 70-те Сила, Силуан и другарите им 

 

31 юли Св. праведен Евдоким Кападокийски 

(Богородични заговезни) 
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