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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на Православното братство при храм “Свети Пророк Илия“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2  ГОД. Х  БРОЙ 39(558)-29.05.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

   

Христос воскресе! Воистину воскресе! 

 

Христос възкръсна от мъртвите, 

със смъртта си смъртта победи  

и на тия, които са в гробовете, дарува 

живот! 

 

Евангелско четиво   

 

† 6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА 

СЛЕПИЯ 

 

В онова време Иисус, като минаваше, видя един човек, 

сляп от рождение. Учениците Му Го попитаха и 

казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, 

за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е 

съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се 

явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша 

делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; 

настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле 

съм в света, светлина съм на света. Това като каза, 

плюна на земята, направи калчица от плюнката и 

намаза с нея 

очите на 

слепия, и му 

рече: иди се 

умий в 

къпалнята 

Силоам (което 

значи: 

пратен). Той 

отиде, уми се 

и се върна 

прогледал. А 

съседите и 

ония, които го 

бяха виждали 

по-преди, че 

беше сляп, 

думаха: не е 

ли този, който 

седеше и 

просеше? 

Едни думаха: 

този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз 

съм. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите? Той 

отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, 

направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в 

къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и 

прогледах. Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не 

зная. Тогава заведоха при фарисеите човека, който 

беше по-преди сляп. А беше събота, когато Иисус 

направи калчицата и му отвори очите. Питаха го също 

и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми 

калчица на очите, и се умих, и гледам. Тогава някои от 

фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не 

пази събота. Други думаха: как може грешен човек да 

върши такива чудеса? И произлезе помежду им 

разпра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво 

казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: 

пророк е. Но иудеите не повярваха за него, че е бил 

сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на 

самия прогледал и ги попитаха, думайки: този ли е 

вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А 

как сега вижда? Родителите му отговориха и им 

рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп; 

а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, 

ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; 

нека сам говори за себе си. Това казаха родителите му, 

понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха 

вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който 

Го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: 

той е пълнолетен; него попитайте. Тогава повикаха 

повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: 

въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник. 

Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно 

зная, че бях сляп, а сега виждам. Пак го попитаха: 

какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им: 

казах ви вече, 

и не чухте; 

какво пак 

искате да 

чуете? да не 

би и вие да 

искате да Му 

станете 

ученици? А те 

го изхокаха и 

рекоха: ти си 

Негов ученик; 

а ние сме 

Моисееви 

ученици. Ние 

знаем, че на 

Моисея е 

говорил Бог; а 

Тогова не 

знаем откъде 

е. Отговори 

човекът и им 

рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а 

ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша 

грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, 

тогова слуша. Открай век не се е чуло, някой да е 

отворил очи на слепороден. Ако Той не беше от Бога, не 

можеше да направи нищо. Отговориха му и рекоха: ти 
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цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го 

изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го 

намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Той 

отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в 

Него? Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с 

тебе, Той е. А той рече: вярвам, Господи! И Му се 

поклони. (Иоан 9:1-38) 

 

Отеческо наследство   

 

В ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – 

НА СЛЕПИЯ 

 

Аз трябва да върша делата на Тогова, 

Който Ме е пратил, докле е ден 

(Иоан. 9:4). 

 

Благослови, отче! 

Благочестиви християни, както слънцето на този свят 

осветява цялата природа, така и Христос, Слънцето на 

правдата, просвещава всеки човек, като днешния сляп 

по рождение, за когото ще чуете сега от Евангелието. 

 

ТЪЛКУВАНИЕ 
 

Благочестиви християни! Няколко дни, след като 

разговарял със самарянката и се показал явно пред нея 

като истински Бог, Иисус Христос отишъл и в 

Иерусалим. И като влязъл там един съботен ден в 

Соломоновия храм, почнал открито да говори на 

фарисеите и книжниците, че Той е Самият Христос. А 

те от завист почнали да Го замерят с камъни. Но 

Христос ги заслепил и излязъл посред тях от храма, 

намерил край пътя един слепец и го изцерил, само за 

да увери завистливите фарисеи, че Той е Христос, за 

Когото бяха пророкували пророците. Тогава 

апостолите, като видели, че слепецът прогледнал, 

попитали Христа: „Учителю, кой е съгрешил, тоя или 

родителите му, за да се роди сляп?“. Апостолите били 

чули Христа да казва на разслабения: Ето, ти оздравя, 

недей греши вече (Иоан. 5:14), за това сега попитали, 

кой е съгрешил, че този се е родил сляп. А Христос 

рекъл: „Нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но 

се е родил така, за да се яви Божията сила върху му“. 

Защото човек не може да съгреши, преди да се е родил, 

а грехът на родителите не преминава върху децата. 

Не е справедливо един да яде кисело, а друг да 

оскоминява, но който е съгрешил, той трябва да се 

мъчи. След това рекъл: „Аз трябва да върша делата 

на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден, защото 

настъпва нощ, когато никой не може да работи“. 

Христос нарича ден човешкия живот, а нощ – 

смъртния час. Тоест казал:  „Да правим добро, докато 

сме живи. Защото след смъртта не можем да 

направим нищо, само ще чакаме заплата според 

делата си“. Като казал това, Христос плюл на земята 

и направил кал с плюнката си, за да покаже каква 

благодат излиза от устата Му и за да увери 

(околните), че Той е Този, Който създаде от пръст 

първия човек Адам. Но и слепият бил (достоен) за 

чудо, защото, макар да бил прост човек, имал силна 

вяра и без да се съмнява, тръгнал към Силоамския 

кладенец, по пътя към който го срещнали много хора 

така, както бил с кални очи. Защото Силоамският 

кладенец бил извън Иерусалим. Той бил бликнал по 

молитвата на пророк Исаия. Защото когато в 

Иерусалим царувал цар Езекия, езичници обсадили 

Иерусалим и евреите щели да измрат поради липса на 

вода. Но пророк Исаия се помолил на Бога и този извор 

бликнал. И който отивал там по повеление на пророка, 

вземал вода колкото иска, а който отивал там без 

неговото повеление, не намирал нито капка вода. За 

това и когато след много време евреите убили Исаия, 

те го погребали близо до този кладенец, за да не 

пресъхва. На този кладенец се умил днешният 

евангелски слепец, който прогледнал и прославил Бога. 

И това било голямо чудо за хората. Когато слепият 

казал на юдеите как прогледнал, те се чудели и 

казвали: „Как е възможно човек да направи това?“. 

Тогава слепият рекъл: „Познах Го, че е човек по 

ръцете, с които ми намаза очите, и по гласа, с който ми 

каза да отида на Силоамския кладенец, където се умих 

и погледнах“. Като чули това, евреите не се чудели, 

защото завистта ги заслепила, а почнали да търсят 

Иисус, за да го заведат при първосвещениците да го 

съдят за това, че нарушава съботата. Но не Го 

намерили, понеже Иисус се махнал оттам, първо, за да 

угаси гнева им, и второ, за да не Го хвалят пред очите 

Му за чудото. И като не намерили Иисус, завели 

изцерения слепец пред фарисеите, които му рекли: 

„Въздай Богу слава, защото Тоя Човек не е нито 

пророк, нито Бог, а е грешник“, и го попитали много 

пъти, дано се отрече от Христа, но слепият казал на 

всички фарисеи, които се намирали там: „О, неверни 

завистливци, защо ме питате толкова, как ме изцери 

и защо не помислите, може ли грешен човек да направи 

това? Чували ли сте досега някой да е отворил слепи 

очи? Вие от завист не искате да повярвате, но аз 

направо ви казвам, че ако Той не беше от Бога, не 

можеше да направи това чудо“. А фарисеите, като 

видели, че слепият не се отрича от Христа, а казва 

истината, му се скарали и го изгонили от 

законопрестъпното си съдилище. Като излязъл 

радостен оттам, Иисус го намерил и му рекъл: 

„Вярваш ли в Сина Божий Иисус Христос?“. А слепият 

казал: „Кой е, та да повярвам в Него?“. Христос му 

рекъл: „Аз съм, Който разговарям с теб и Който ти 

отворих очите“. Тогава слепият паднал в Христовите 

нозе, целунал ги и рекъл: „Вярвам, Господи, че Ти си 

Христос, Синът Божий, Който ще спасиш света, Ти си 

Бог и просветител, просвещаваш целия свят, както 

просвети и слепите ми душевни и телесни очи“. 
 

ПОУЧЕНИЕ 
 

Братя християни! Всички ние вярваме, че Бог създаде 

от нищо небето, земята и целия свят и като дойде от 

небето и се роди на земята, изцери болни, просвети 

слепи, прости на грешници и заповяда страшно на 

всички ни да не съгрешаваме след кръщението си, за 

да не ни осъди по тежко от нечестивците, и каза да 

правим добрини, докато сме живи на този свят, 

защото, когато смъртният час дойде, като тъмна нощ, 

тогава вече не ще можем да направим никакво добро. 

А след смъртта няма покаяние, няма вяра и надежда, 
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няма изповед, нито пък спасение. И когато душата се 

раздели от тялото, то изгнива и става пръст, а 

душата без тялото не може нито да се труди, нито да 

се покае. И така, в каквото ни завари смъртта, такива 

отиваме. За това сега, докато сме живи, е време да 

отворим душевните и телесните си очи и да видим, че 

сме на този свят, като на някакъв панаир, или, като на 

нива по жътва, за това нека купуваме сега 

добродетели, които ще ни трябват за небесното ни 

отечество, да сеем сега добрини с труд, за да 

събираме тогава с песни и радост. Но някой може да 

каже: „Какво да сеем сега?“. Първо да помислим на 

каква нива сме и веднага ще разберем какво да сеем. 

Жадни да напоим, голи сиромаси да облечем, 

странници да приберем, на затворници да помогнем, 

болни да посетим и починали да погребем. А духовна 

сеитба ще рече – да учим неуки, да поправяме грешни, 

да утешаваме угрижени, да търпим с кротост хули, 

както Христос търпя, да се молим на Бога за всеки 

християнин, да имаме кротост, любов и чистота, 

защото който няма тези добродетели, не ще види 

Небесното царство. За това всички трябва да се 

трудим, докато е ден, и да сеем, докато има време. А 

най-много в тази духовна сеитба са длъжни да се 

трудят духовните служители, защото на Страшния 

съд ще дават отговор пред Бога за християнските 

души. След духовните служители и всички ние сме 

длъжни да помагаме според силата си на сиромасите и 

да поучаваме неуките. Защото човек е роден на света, 

за да ползва и себе си, и другите или с пари, или със 

знание, или с думи, и никога да не стоим в безделие, 

защото безделието е корен на много злини. Апостол 

Павел казва: „Който не работи, не бива да яде“ (ср. 2 

Сол. 3:10). За това всички трябва да се трудим според 

силата си и за себе си, и за нещо добро, защото тогава 

и Бог, като ни види, че се трудим за доброто и не 

мислим никому злото, ни помага на този свят и ни пази 

от всяко зло и беда, а на онзи свят ще ни даде 

Небесното царство, което дано всички да получим с 

благодатта на нашия Господ Иисус Христос. Нему 

слава във вечните векове, амин. 
 

Св. Софроний, Епископ Врачански, „Поучително Евангелие”,  

Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф” 

 

 

Господски празници 

 

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

(2 юни) 
 

 

 

ТРОПАР НА ВЪЗНЕСЕНИЕ 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 

радость сотворивый учеником обетованием Святого 

Духа, 

извещенным им бывшим благословением, 

яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. 

 

Възнесъл си се в слава, Христе, Боже наш, 

зарадвал учениците с обещанието за Светия Дух, 

уверил ги чрез благословението, 

че Ти си Син Божи, Избавител на света. 

 

ИСТИННОСТ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО 

Тази истина 

изразява Той 

Самият, когато, 

беседвайки със 

Своите ученици за 

отиването Си при 

Отца, казва: 

"Отивам да ви 

приготвя място. И 

кога ида и ви 

приготвя място, пак 

ще дойда и ще ви 

взема при Мене Си, 

за да бъдете и вие, 

дето съм Аз" (Йоан 

14:2-3). 

И още: 

"За вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не 

замина, Утешителят няма да дойде при вас" (Йоан 

16:7). 

Св. ап. Павел говори ясно за това в своите послания. 

На едно място той пише: 

"Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е 

само образ на истинското, но в самото небе, за да се 

яви сега пред Божието лице за нас" (Евр. 9:24). 

Другаде директно Го нарича предтеча за нас на 

небесата (Евр. 6:20). 

Апостолът утвърждава, че както Бог ни възкреси с 

Него, така ще ни постави на небесата (Еф. 2:6), 

защото ние сме и наследници: наследници Божии, а 

сънаследници на Христа (Рим. 8:17). Апостол Павел 

ни дава и следните наставления: 

"И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, 

търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на 

Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото 

вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога" 

(Кол. 3:1-3). 
 

Източник: www.pravoslavieto.com 

 

 

Отечески съвети 

 

АРХИМ. ЕМИЛИЯН 

СИМОНОПЕТРИТСКИ: ПОМОЛИ 

ХРИСТОС ДА ВЛЕЗЕ В СЪРЦЕТО ТИ 

 

Всички вие знаете, зная го и аз, колко изморителен е 

нашият живот, претоварен с хиляди неща, които ни 

занимават. След като видяхме какво правят светците 

на нашата Църква, нека ние правим минималното, 

което зависи от нас. Христос приема и стоте, приема и 

тридесетте, приема и петте, които ще Му дадеш. Ако 

не можеш хиляда пъти, сто пъти, петдесет пъти на 

ден да си спомниш за Него, спомни си десет пъти и Му 

кажи с любов: „Христе мой“! Не да Го молиш за 

нищетата ти, за майка ти, за болестта ти, за 

сполуката ти. Не. Помоли Го да влезе в сърцето ти. Не 

можеш десет пъти на ден? Пет пъти не можеш ли? 

Ако Го почувстваш и Го поканиш, макар и два пъти на 

ден, след един месец ще изпиташ наслада и ще 
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започнеш да Го търсиш десет пъти, след това 

двадесет пъти, а след това вече ще започнеш да Го 

усещаш вътре в сърцето ти. 

... 

Това вършели светците, които имали голямо сърце. А 

ние какво да сторим, за да имаме мъченически дух? 

Къде да покажем героизма си? 

Първо, всред скърбите, болките, пречките, 

неуспехите, бурите на живота. Навсякъде в живота 

срещаме болка и навъсеност. Животът ни е изпълнен 

с болка. В тези трудни моменти, когато ни идва да 

кажем, че Бог е виновен, забравил ме е – кой знае, 

може пък и да не съществува Бог или ако съществува, 

то Той е жесток, защо да ме измъчва така, когато 

невярващите хора си живеят толкова хубаво – в тези 

трудни моменти нека кажем: „Слава Тебе, Боже!“. 
Покажи, че си Христов мъченик, че приемаш с радост 

болката, която срещаш (в живота си). 

... 

Покажи мъченически дух там, където е твоето 

ежедневно поприще: в дома ти, при мъжа ти, при жена 

ти. Когато мъжът ти се прибира от работа изморен и 

ти говори неучтиво, ти не се разгневявай. Когато те 

обиди, ти си премълчи. Покажи му обич, снизхождение, 

търпение. Ако жена ти прегори яденето, ти недей да 

викаш; изяж го. Сложи малко лимон в него, за да стане 

по-вкусно и ѝ кажи: хубаво е яденето, за да не разбере, 

че е изгоряло. Нека любовта царува вкъщи. Когато 

виждаш, че спътникът ти в живота постъпва 

несправедливо към теб, ти недей да викаш, че си прав. 

Няма значение дали си прав или не си, няма значение 

кое е правилното, а какво иска другият. Забрави за 

себе си, отречи се от себе си, постави другия пред себе 

си. Това значи смърт, това значи мъченичество. 
 

Из „Усещане за Бога“, превод: Алексей Стамболов 

Източник: www.zadrugata.com 
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ДА ДАРЯВАШ РАДОСТ 
 

В един слънчев 

пролетен ден върху 

клоните на висок бор 

седели две авлиги. 

Едната била по-

възрастна, дори може 

се каже стара, а 

другата – съвсем 

млада. Седели и си приказвали за разни птичи работи. 

А по пътечката вървял човек и се радвал на красивата 

природа. Двете птици насочили погледите си към него. 

Човекът се усмихвал, вдъхвал аромата на цветята и 

тревите, слушал песните на птиците. 

Изведнъж откъм реката се дочула песента на авлига, 

чийто глас се откроявал сред гласовете на останалите 

птици. Човекът спрял и с наслада се заслушал в 

чудната песен на авлигата. 

- Виж я пък тая! Как се напъва само... - започнала 

Старата авлига. - Някога и аз можех така. А сега 

съвсем глас не ми остана. 

- Затова аз си пазя моя глас – отговорила Младата 

авлига. – Защо да го хабя? Ще ми се прииска някой ден 

да си попея, а гласът – заминал. 

- Ха-ха-ха! – обадила се Враната, която била кацнала 

на съседен клон. – Когато имаш талант, трябва да го 

използваш, да даряваш радост. – Ето, например, ти 

сигурно си носила някому радост с песните си! – 

обърнала се тя към Старата авлига. 

- Надявам се – въздъхнала Старата авлига. – Имах 

силен и красив глас. Носеше се из цялата гора. Птици и 

животни се спираха да ме слушат. Да-а, има какво да 

си спомня. 

- Ето това е истинското щастие – казала мъдро 

Враната. - Да даряваш радост, с каквото можеш. Едни 

даряват аромата си, други радват с гласа си, трети – с 

добри постъпки. 

Младата авлига мълчаливо слушала разговора. 

Изведнъж отлетяла. След малко откъм реката се чул 

втори глас. Радостната песен на двете авлиги огласила 

цялата гора. 

Автор: Марина Жужкова 

Превод: Храм „Св. прор. Илия” 

 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

29 май ✝ 6 Неделя след Пасха - на Слепия. Св. 

Александър, патр. Александрийски. Св. прпмчца 

Теодосия. Гл. 5, утр. ев. 8, ап. Деян. 16:16-34 (с. 42), лит. 

ев. Ин 9:1-38 (Тип. 468) 
 

30 май Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия 
 

31 май Св. ап. Ерм от 70-те. Св. мчк Ермей (Отдание на 

Неделя на Слепия) (Тип. с. 469) 
 

1 юни * Отдание на Пасха. Св. мчк Юстин Философ. Св. 

мчци Юстин и дружината му (Тип. с. 470) 
 

2 юни ✝ Възнесение Господне (Спасовден) (Тип. с. 471) 
 

3 юни Св. мчци Лукилиан, Клавдий, Ипатий, Павел, 

Дионисий и мчца Павла девица. Св. Маркелин. Преп. 

Атанасий Чудотворец 
 

4 юни Св. Митрофан, патр. Константинополски. Св. мчци 

Фронтасий, Северин и др. Св. свщмчк Астий, еп. 

Дирахийски 
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