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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 43(562)-26.06.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА - НА ВСИЧКИ 

БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ 

 

В онова време Иисус, като вървеше покрай Галилейско 

море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и 

брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже 

бяха рибари; и казва им: вървете след Мене, и Аз ще 

ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха 

мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отиде по-

нататък, видя други двама братя, Иакова Зеведеева и 

брата му Иоана, в кораб със Зеведея, баща им, които 

кърпеха мрежите си, и ги повика. Те веднага оставиха 

кораба и баща си и тръгнаха след Него. И ходеше 

Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите 

им, проповядваше Евангелието на царството и 

изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. 

(Мт 4:18-23) 

 

Отеческо наследство   

 

СИНАКСАР ЗА 

НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ 

БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ 

 

В тоя ден – Неделя втора след 

Петдесетница – честваме 

Всички български светии. 

Християнството поначало е 

универсално. Това ще рече, че то 

е предназначено за всички люде 

(Мат. 28:19), без разлика на 

расов, народностен или племенен 

произход. В Христа и за Христа 

няма юдеин, ни елин; няма роб, 

ни свободен; няма мъжки пол, ни 

женски (Гал. 3:28; Рим. 10:12). 

Църквата Христова е една и 

неделима, но въпреки това има 

отделни поместни църкви, 

например, в Йерусалим (Деян. 

11:22), в Антиохия (Деян. 13:1), 

в Коринт (1Кор. 1:2), в Ефес, 

Смирна, Пергам, Филаделфия, Лаодикия и др. (Откр. 

2:1, 8, 12; 3:1, 7, 14 и пр.). Има също и национални 

поместни църкви, каквито са например Българската, 

Руската, Румънската, Сръбската, Гръцката и др. 

Съществуването на отделни поместни национални 

църкви обаче не пречи на принципа на единството на 

Христовата църква, защото тия отделни църкви са 

само живи членове от Едната, свята, съборна и 

апостолска Христова църква. Те са като клонове на 

едно многоклонесто дърво. 

Съществуването на отделни национални църкви се 

оправдава от обстоятелството, че Бог е осветил 

обособяването на човеците в отделни народи (Деян. 

17:26) и че вземането под внимание на националните 

особености: език, обичаи, бит, местни географски, 

исторически и др. условия, е от естество да улесни 

мисията на Църквата - да води към спасение 

вярващите. И когато един проповедник например 

заговори на езика на своите сънародници, те по-лесно 

ще могат да го разберат. Или, когато духовният 

пастир сам произлиза от недрата на същия народ, 

когато знае неговото минало, неговите нрави, обичаи, 

неговите мъки и нужди, той най-лесно може да спечели 

сърцата и да доведе до спасение поверените му души. 

Българската православна църква е една от най-

древните поместни национални църкви. Ето вече 1100 

години тя води нашия народ към духовен възход, към 

святост и спасение. В течение на изминалите 

единадесет века из недрата на българския народ са 

излезли голямо множество духовни великани. В лоното 

на родната ни Църква през 

това време просияха хиляди 

Божии угодници от почти 

всички категории на 

християнската святост: 

пророци, равноапостоли, 

благочестиви царе, светители, 

преподобни, мъченици и др. – 

знайни и незнайни, чиито 

имена са записани в Книгата 

на живота (Откр. 20:12). Те са 

ярките звезди върху 

небосклона на всебългарската 

святост; те са светлият облак, 

който благополучно води нашия 

народ през многовековния му 

исторически друм (Числ. 9:15-

23). Те са облак свидетели за 

вярата в Господ Христос (Евр. 

12:1), върху която е утвърдено 

битието на нашия народ. 

Да споменем имената само на 

най-известните от тях. 

Мъченик Енравота-Боян, 

пострадал в тридесетте 

години на девети век. В своите 

предсмъртни минути той изрекъл знаменитите 

пророчески слова: ,,Вярата, за която сега аз умирам, 

ще се разпространи по цялата българска земя, макар 

че сега вие мислите да я спрете, като ме убивате. На 

всяко място ще се издигне кръст и ще се построят 

църкви. Чисти свещеници чисто ще служат на чистия 
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Бог и ще принасят жертва на животворящата Троица, 

а пък идолите и жертвениците и нечистите храмове 

ще бъдат унищожени и ще се превърнат в нищо, като 

да не са съществували“. Не минали и тридесет години, 

и тия пророчески думи се изпълнили – през 865 година 

целият български народ приел християнската вяра. 

Така св. Енравота-Боян бил не само мъченик, но и 

пророк, който предвъзвестил първите зари на новата 

вяра в българската земя. 

Да споменем за св. равноапостоли Кирил и Методий и 

техните ученици, които чрез своето писмено и устно 

слово просветиха славянските народи със светлината 

на истинското богопознание. След тях се реди 

основоположникът на Българската православна църква 

- св. благоверен цар Борис-Михаил, следван от 

благочестивите царе: Петър, Давид и др. В сонма на 

всебългарската святост сияят образите на светители 

йерарси: светите Климент Охридски, Иларион 

Мъгленски, патриарх Евтимий Търновски, Софроний 

Врачански и др. Първият озари с учението си 

тогавашна Западна България; вторият ревностно се 

бори срещу ересите, които разяждат духовната снага 

на българския народ; третият се показа доблестен 

архипастир, готов да положи душата си за своето 

словесно стадо и просия в духовни подвизи и 

добродетелен живот; а четвъртият бе ярко светило в 

мрачната нощ на турското робство, като поучаваше на 

достъпен език своя народ в истините на вярата и 

страдаше заедно с него от изтезанията на поробителя. 

От сонма на преподобните да споменем челника на 

българското монашество и покровителя на българския 

народ - св. преподобни Йоан Рилски, който със своя 

равноангелски живот угоди Богу, за което и Бог го 

прослави с нетление и чудотворство на светите му 

мощи. По пътя на преподобни Йоан тръгнаха и други 

ревнители на духовния живот и също просияха в 

святост. Такива бяха преподобните: Гавриил 

Лесновски, Прохор Пшински, Йоаким Осоговски, Петка 

Епиватска, Теодосий Търновски, Ромил Бдински, 

Козма Зографски, Димитрий Басарбовски, Паисий 

Хилендарски и др. 

Украшение на Българската църква са и светите наши 

мъченици, пострадали за вярата в Христа в различни 

времена, но по-особено по време на турското робство. 

Тия герои на вярата предпочетоха небесното пред 

земното, мъките пред обещаваните им удоволствия, 

вечното блаженство пред временни изгоди и блага и 

затова бяха увенчани с мъченически венци. Към сонма 

на мъчениците са и светите Николай Софийски, 

Георги Нови и Георги Най-нови Софийски, Йоан 

Трапезунтски (Търновски), Игнатий Старозагорски, 

Онуфрий и Дамаскин Габровски, 26-те Зографски 

мъченици, св. Злата Мъгленска и още много други 

знайни и незнайни Христови воини от българския род. 

Всички те са наши небесни закрилници и наши 

молитвени ходатаи пред Бога. 

Днес, като честваме светлата им памет, нека 

отправим към тях усърдна молитва - да закрилят от 

всяка беда своя единокръвен народ, за да преуспява 

той във вярата и любовта, в мир и благочестие. А ние, 

които ги почитаме с вяра, като имаме пред очи техния 

богоугоден живот, да подражаваме на светостта им и 

чрез техните молитви да постигнем като тях спасение 

в Господа. Амин! 

  

Празникът на Всички български светии е установен от Св. 

Синод на Българската православна църква в заседанието му на 

30 декември 1953 г., прот. № 34, § 1. 
 

 „Синаксар – празнични четива от Триода и Пентикостара“, Превел и 

преработил: † Макариополски епископ д-р Николай, Синодално 

издателство, С. 2011 

Източник: www.mitropolia-sofia.org 

 

 

Отеческо наследство 
 

СВ. ПЪРВОВЪРХОВНИ АПОСТОЛИ 

ПЕТЪР И ПАВЕЛ 

(29 юни) 

 

ТРОПАР НА СВ. АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, 

ОТПУСТИТЕЛЕН, ГЛАС 4 

 

 

Първопрестолни между 

апостолите и учители на 

вселената, молете 

Владиката на всички да 

дарува на света мир и на 

душите ни велика милост. 

 

КОНДАК, ГЛАС 2:  

Твърдите и богоречиви 

проповедници, 

първовърховните сред 

Твоите апостоли си приел, 

Господи, за да се 

наслаждават на Твоите 

блага и да имат покой, защото Ти, който знаеш какво е 

в сърцето прие техните болки и смърт за нещо повече 

от всяко всеплодие. 

 

СЛАВА, ГЛАС 6, ОТ МОНАХ КОЗМА: Всесветият 

празник на апостолите настъпи в Църквата Христова, 

принасяйки спасение за всички нас. И начевайки 

тайнствено да пляскаме с ръце, нека викнем: 

„Радвайте се, светила, пребиваващи в тъмнината, 

светещи със зарите на духовното Слънце! Радвайте 

се, Петре и Павле, нерушими основи на божествените 

учения, приятели Христови, съсъди скъпоценни! 

Невидимо застанете посред нас, които възхваляваме 

вашия празник с песнопения, и ни удостойте с 

невеществени дарове. 

 

 

Отечески съвети 

 

СВ. ПРАВЕДНИ ИОАН 

КРОНЩАДТСКИ: НАШАТА ВЯРА И 

ЦЪРКВА 
  

Нашата вяра и Църква е подобна на почтена, свята, 

богомъдра, крепка, неостаряваща старица, в която 

винаги живее млад, жив и оживотворяващ верните ѝ 
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чеда дух. Както пред старци винаги се държим с 

голяма почит, уважавайки побелелите им коси и 

мъдростта им - плод на вековна опитност, и високо 

ценим всяка тяхна дума и я претворяваме в живота, 

така особено трябва да почитаме Църквата, да 

благоговеем пред нейната святост, древност, 

непоколебима твърдост, пред богопросветената ѝ 

мъдрост и духовна опитност, пред душеспасителните 

ѝ заповеди и постановления, пред богослужението, 

тайнствата и обредите ѝ. Как да не я почита човек 

дори само за това, че е спасила в лоното си несметен 

брой хора, като ги е преселила в място на вечен покой и 

радост, и като не ги забравя след преставянето им, и 

досега оглася земята с вечната им хвала и с 

прославяне на доблестите им като нейни верни чеда! 

Къде ще намерите по-признателен приятел, по-нежна 

майка? И тъй, нека християните изцяло да се 

прилепват със сърцата си към Църквата Христова, 

непоколебимо да се утвърждават в нея до края на 

временния им живот, всички да са ревностни за 

изпълняване на всичките ѝ заповеди и устави и да 

намират в нея вечно спасение в Христа Иисуса, нашия 

Господ. 
  

Из „Моят живот в Христа” 

Източник: www.sveta-gora-zograph.com 
 

 

НАСТАВЛЕНИЯТА НА 

СХУИИГУМЕН ИЕРОНИМ 

САНАКСАРСКИ 
 

Да виждаме ясно греховете си 

Ние съгрешаваме всяка минута и трябва да се 

стремим да виждаме ясно греховете си – така, както 

купа супа. 

Трябва да сме постоянни 

Ние не винаги сме постоянни. А трябва да си 

постоянен. Паднал си? Стани, тръгни. Лежиш? 

Продължи да се молиш. Ако не успееш да станеш, 

както се случва в спортната борба, докато съдията 

преброи до десет, губиш. 

Съвет към педагозите 

Съветвал педагозите: „Не губете нито един ученик, 

нито една детска душа, намерете път към сърцето на 

всеки ученик“. 
Да се принуждаваме към молитва 

Не трябва да жалим себе си, а да се принуждаме към 

непрестанна молитва... 

През нощта обезателно трябва да се молим, да 

прочетем поне една глава от Евангелието. Станете 

направете поклон, помолете се, прочетете 

Евангелието и пак си легнете. Тези, които се молят от 

три до четири часа си сплитат златен венец, от 

четири до пет – сребърен, от пет до шест – бронзов. 

Някаква жена веднъж го попитала: „Какво да прося от 

Господа?“ Старецът отговорил: „Преди всичко 

търсете Царството Небесно. – “А за житейски неща?” 
„Може и да не се молиш. Просто казвай: „Да бъде 

Твоята воля“. 
Когато хората му се жалвали за различни проблеми, 

отвръщал: 

– Чети Псалтира. 

– Батюшка, в семейството се водят големи спорове. 

– Чети Псалтира. 

– Батюшка, на работа имам неприятности. 

– Чети Псалтира. 

„Недоумявах, – разказва една жена – как е възможно 

това да помогне. Но започваш да четеш и всичко се 

устройва“. 
При проблеми с децата старецът благославял да се 

чете акатиста на Богородица пред иконата ѝ 

„Взыскание погибших”/ „Търсеща загиналите“ 
(също, ако наш родственик погива духовно). 

Нашето време 

Сега е такова време – затишие пред буря. Господ 

очаква от нас покаяние, да стъпим на спасителния 

път. Той ни е дал време за покаяние и ние сме длъжни 

да го изживеем по Божиему. 

Настъпват времена, когато трябва да устоим във 

вярата и да не се отречем от Христа... Ще устои този, 

който има твърда вяра, пълно упование на Господа и 

предаде изцяло себе си в Божиите ръце. 

Пазете благодатта като най-скъпоценен бисер, който 

не може да се купи с пари. 

Бъдете внимателни и към най-малкото нещо в 

духовния живот... 

Венецът ни зависи от нашия труд 

Вършейки добро, ти си сплиташ венец за Царството 

Небесно. Като извършим добро дело засаждаме цвете 

на венеца. Като извършим зло – откъсваме от него 

цветя. Какъв венец ще получим накрая – пищен или 

гол, зависи от нашия труд. 
 

Източник: www.sretenie.bg 

 

 

Детски свят  

 

СРЕЩА 
 

Цар Петър - 

синът на 

Симеон 

Велики, 

царуваше в 

Преслав. 

Наследил 

златния трон 

на баща си, 

той 

управляваше 

България, но не беше щастлив. Нямаше подкрепата на 

боляри и управници. Всеки се стремеше към богатство 

и власт, готов да отдели своята област и да стане 

пълен господар. 

Царят реши да свика на съвет всички управители на 

крепости, за да ги обедини, но надеждите му не се 

оправдаха. Изпълни се престолният град със знатни 

конници, а той се видя обкръжен от горди и алчни 

владетели. Дълбоко огорчен, след събора се прибра за 

отдих и като размисли, намери само една утеха. Много 

вести му донасяха от всички краища на страната, но 

само една го зарадва. Той разбра, че в непристъпните 

дебри на Рила се подвизава в пост и молитва един 

чуден отшелник, който не търси власт и богатство, а 
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гори като запалена свещ пред Бога за всички. И цар 

Петър реши да отиде при него за съвет и 

благословение. 

В един топъл есенен ден царската колесница, 

обкръжена от знатни царедворци, стрелци и 

копиеносци, пое дългия път за Средец. Там се спряха 

за почивка, гостуваха на управителя на Средецката 

крепост и научиха от митрополита, че отшелникът се 

казва свети Иван и той е най-големият застъпник 

пред Бога за българския народ. С нетърпение поеха 

към Рила планина. Когато стигнаха стръмнините, 

замениха колесниците с коне. Дълго се изкачваха, но 

високите скали и дървета скриваха пътеките и те не 

можаха да намерят отшелника. С много усилия 

стигнаха висок връх и там разпънаха шатри за 

нощуване. 

На другия ден царят изпрати девет смели стрелци да 

го търсят. Много се лутаха и капнали от умора, най-

после го откриха, когато, коленичил на скалата, се 

молеше. Като ги видя прашни и изпотени, той ги прие 

с бащинска обич, а те му поднесоха дарове и писмо от 

царя. Отшелникът внимателно го прочете, поиска перо 

и написа отговор. 

С монашеско смирение той го похвали, че си е направил 

голям труд, за да потърси духовен съвет от него, но 

себе си нарече недостоен. Посъветва го да чете 

светото Евангелие и да не забравя, че пред Бога цар и 

слуга са равни. Също му напомни да не се увлича в 

дворцов разкош и веселие, а да украсява душата си с 

добри и милостиви дела. Грижите си за царството да 

възлага на Бога. В края на писмото обеща ден и нощ да 

се моли за него и целия народ. 

Като подаваше отговора, той каза на пратениците: 

- Сторете поклон на царя от мене. Плодовете, 

изпратени от него, приемам от уважение, а златото 

връщам. Нека го раздаде на бедните. Аз не се нуждая 

от злато. 

За първи път царските войници се срещаха с човек, 

който презира златото. Това ги изненада и те се 

замислиха за своя живот, защото бяха алчни и 

несправедливи. Един от тях помоли: 

- Отче, кажи и на нас поучение. 

Свети Иван ги огледа с топъл поглед. Те бяха в скъпи 

ризници и шлемове, препасани с лъскави ножове на 

кръста, въоръжени с лъкове и копия. После се загледа 

в едно красиво цветче, което беше цъфнало на 

полянката. Порадва му се, като гледаше как вятърът 

люлее камбаната му, и каза: 

- Не е силен този, който откъсне и захвърли този 

цвят, а по-трудно и благородно е да го посееш, 

отгледаш с любов и да умееш да му се радваш. Така и 

вие, не мислете, че сте силни, когато оръжието ви 

служи, за да убивате. Старайте се да побеждавате в 

себе си лошите наклонности, за да бъдете добри 

войници в духовната война. 

Като видя, че го слушат с внимание, той им разказа за 

един смел пълководец, който в битката пленил своя 

враг. Върнал се горд от бойното поле, затворил 

пленника в каменна кула и наредил да се устрои 

пиршество в чест на победата. На трапезата обаче се 

опил с вино, паднал и на ръце го изнесли от 

увеселителната зала. Той победил силния си враг, но се 

оказал слаб да победи себе си... 

- Следвайте Христовите заповеди и бъдете с чисти и 

силни души - накрая каза свети Иван и прибави своята 

заръка: - Предайте на цар Петър да не се измъчва да 

идва при мене, а да живее честно и да управлява 

справедливо. Ние се срещнахме вече с душите си, а 

това е по-важното. Ако той е съгласен с моите съвети, 

нека запали на върха огън, а аз като видя, с радост ще 

му отговоря със същото. 

На другия ден от високия връх се издигна тънък дим. 

Царят благодареше. Свети Иван също запали огън и 

така завърши тяхната духовна среща. 

Върна се цар Петър в Преслав утешен и ободрен от 

мъдрите съвети на отшелника. И как да не се радва, 

като знае, че молитвите на светеца стигат до Бога, а 

Бог е велик и милостив да му помогне. 

Разнесе се вестта за срещата на цар Петър със свети 

Иван Рилски по цялото царство. Прослави се 

отшелникът чак до царския палат. А върхът, от който 

царят му прати вест за среща, и до днес се нарича 

Царев връх. 
 

Автор: мон. Валентина (Друмева), „Цветя от Рила” 

Източник: www.sveta-gora-zograph.com 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

26 юни ✝ 2 Неделя след Петдесетница - на Всички 

български светии. Преп. Давид Солунски. Преп. Давид 

Български. Гл. 1, утр. ев. 2, ап. 2 Кор. 4:6-15 (с. 171), лит. 

ев. Мт 4:18-23 (Тип. с. 480) 
 

27 юни Преп. Сампсон Странноприимец 
 

28 юни Пренасяне мощите на св. безсребреници и 

чудотворци Кир и Йоан  
 

29 юни ✝ Св. първовърховни апостоли Петър и 

Павел (Тип. с. 349, т. 5) (Петровден) 
 

30 юни * Събор на св. славни и всехвални 12 апостоли 

(Тип. с. 354, т. 4) 
 

1 юли * Възвръщане честните мощи на преп. Йоан 

Рилски чудотворец (Тип. с. 360, т. 5). Св. безсребреници 

Козма и Дамян от Рим 
 

2 юли Полагане честната дреха на Пресвета Богородица 

във Влахерна (Тип. с. 363, т. 1) 
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