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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 49(568)-07.08.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ОСМА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 

 

В онова време Иисус видя много свят; и смили се над тях 

и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до 

Него учениците Му и рекоха: тук мястото е пусто, и 

времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по 

селата и си купят храна. Но Иисус им рече: няма нужда да 

отиват; дайте им вие да ядат. А те му казват: ние 

имаме тук само пет хляба и две риби. Той рече: донесете 

Ми ги тука. И, след като заповяда народу да насяда на 

тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към 

небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на 

учениците, а учениците - на народа. И ядоха всички и се 

наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни 

коша; а ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, 

освен жени и деца. И веднага Иисус накара учениците Си 

да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле 

Той разпусне народа. (Матей 14:14-22) 

 

Отеческо наследство   

 

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ОСМА СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 
 

И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали 

къшеи дванайсет пълни коша; а ония, които ядоха, 

бяха около пет хиляди души, освен жени и деца” (Мат. 

14:14-21). Така че имало петнадесет хиляди души. И 

ето пет хляба и две риби. Не само се заситили, но 

останало и за следващия ден. 

Разбира се, това е чудо. Разбира се, само Господ твори 

чудеса. Но на Бога е угодно така, че тези чудеса да сe 

случват чрез хората. И ето какво предшествало това 

чудо? Първо, че у тези хора, у петнадесетте хиляди, 

имало желание да следват Господа и да слушат това, 

което Той им говори. Без това желание те не биха 

могли да станат участници в това чудо. Това е 

първото, което трябва да отбележим. Второто е, че 

Господ ги съжалил. Това говори, че Господ винаги 

състрадава на човека в неговата нужда: в глад, в 

болести, в някакви загуби. 

Понеже ние много често сякаш се отчайваме, 

забравяйки, че Господ знае всяка наша нужда и винаги 

ни съчувства.. Но поради нашето маловерие ние 

пропускаме това и мислим, че от някакви наши усилия 

зависи отношението на Господа към нас. Всъщност – 

не: Той винаги, от самото ни раждане, както ни е 

обичал, така и ни обича. И ние виждаме че апостолите 

се обърнали към Него. Защо? Понеже и те също 

съжалили хората – казват: „Разпусни ги, защото вече 

е късно, нека си купят храна”. Те проявили 

състрадание, те вече се научили да проявяват 

милосърдие. И ето тези две милосърдия се съединили: 

Божественото и апостолското. А какъв е резултатът? 

Христос казва: „вие им дайте да ядат”. Понеже много 

често ние можем да помогнем сами, но прехвърляме 

това на другите. А Богу е угодно ние самите да 

вършим дела на милосърдие, които са нужни не само 

на този човек, заради когото правим това, а, преди 

всичко, за нас самите. 

И апостолите били пълни с решимост да изпълнят 

думите Господни, виждаме това. Казва им: донесете 

риба, хляб, – те донесли, – всичко направили, както Той 

заповядал. Той се помолил, благословил: започнали да 

раздават рибата (и хляба), а те се преумножават – и 

нахранили всички. Ето това съвместно усилие на 

човека и Бога на гръцки се нарича синергия: двете 

енергии, на човека и Бога, се съединяват заедно, 

тогава се получава винаги чудесен резултат. Понеже 

винаги, до каквото се докосва Сам Господ, – това 

винаги е чудесно, това винаги е чудесно явление. 

Трябва само да видим това. И ето Господ явил това 

чудо. И, разбира се, много е важно и да се уповаваме на 

Бога, и несъмнено да вярваме в Него, да не се 

съмняваме, че за Него това е възможно, – и тогава 

чудесата ще се явят. 

В нашия живот също от време навреме ние изпадаме 

в такава ситуация, която ни изглежда безизходна. Но 

ако искаме и се обърнем към Бога, тогава ще намерим 

изход. – Господ Сам ще изведе човека от тази трудна, 

както му се е струвала, неразрешима ситуация. 

Трябва само да Му вярваме, да се надяваме и да 

помним, че Той не иска някак си да ни изтезава, да ни 

мъчи – не. Той просто очаква нашето обръщане. 

Разбира се, всяко събитие от нашия живот – това е 
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тази школа, този урок, който Той ни задава. И ние 

трябва да научим този урок, да вземем този изпит – 

тогава нещо ще се измени. Понеже всеки труден 

момент е също нужен за нас. Децата, когато се учат 

да ходят, винаги падат, понякога доста боли. А как 

иначе ще се научат да ходят? – Никак. Друг път 

просто нямат. Същото е и в живота на възрастните, и 

в духовния живот. Амин. 
 

Протойерей Димитрий Смирнов 

 Източник: www.pravmladeji.org 

 

 

Жития на светии 

 

СВ. АПОСТОЛ МАТИЯ, ОТ 

ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛИ 

(† ок. 63 година; Чества се на 9 август) 

 

ИЗ „СТРАДАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ МАТЕЙ” 

Свети апостол Матей 

произхождал от Иудиното 

коляно. Той се родил във 

Витлеем. От ранно 

детство Матей започнал 

да изучава свещените 

книги и Божия закон в 

Ирусалим, под 

ръководството на свети 

Симеон Богоприимец. От 

него свети Матей бил 

наставен в добродетелния 

живот: той водел 

богоугоден живот, строго 

следвайки пътя, начертан от Божиите заповеди. 

Настъпило времето, когато Господ, след като 

изминали тридесет години от деня на рождението Му 

от Пречистата Дева Мария и след като приел 

кръщение от светия предтеча Йоан, явил Себе Си на 

света. Като събрал Своите ученици, Той проповядвал 

настъпването на Царството Божие и в същото време 

извършвал безброй чудеса и знамения. 

Свети Матей, като слушал внимателно учението на 

Христа и видял чудесата, които Той извършил, се 

изпълнил с любов към Него. Той оставил мирските 

грижи и заедно с другите ученици и с народа тръгнал 

да следва Господа, наслаждавайки се на лицезрението 

на въплътилия се Бог и па неизказаната радост на 

Неговото учение. Господ, Комуто са открити и най-

съкровените движения на човешкото сърце, като 

видял ревността и душевната чистота на свети 

Матей, не само го причислил към Своите ученици, но 

го избрал и за апостолско служение. 

Отначало свети Матей принадлежал към числото на 

седемдесетте по-малки апостоли, за които се казва в 

Евангелието: "Господ избра и други седемдесет 

ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки 

град" (Лук. 10:1). А след доброволните страдания, 

възкресението и възнесението на нашия Господ Иисус 

Христос на небето свети Матей бил причислен към 

сонма на дванадесетте апостоли. 

След отпадането на Иуда от дванадесетте апостоли, 

ликът на апостолите - тъй като на мястото на Иуда 

още никой не бил избран - изгубил своята пълнота. 

Затова върховният от апостолите, свети Петър, 

застанал сред събранието на първите християни и се 

обърнал към вярващите, като им казал, че на мястото 

на отпадналия и погинал Иуда те трябва да изберат 

някого от тези, които през цялото време са били с 

апостолите, докато Господ Иисус пребъдвал заедно с 

тях, за да се запази цял и неизменен избраният от 

Него сонм от дванадесет апостоли. 

"И поставиха двамина: Иосифа, именуван Варсава... и 

Матия; след това се помолиха и казаха: Ти, Господи, 

Който познаваш сърцата на всички, покажи от тия 

двама едного, когото си избрал, да приеме жребието на 

тая служба и на апостолството, от което отпадна 

Иуда... Хвърлиха за тях жребие, и жребието се падна 

на Матия; и той биде причислен към единайсетте 

апостоли" (Деян. 1:23-26) - като дванадесети. 

Този избор бил скоро утвърден от Господа при 

слизането на Светия Дух във вид на огнени езици, 

защото Светият Дух слязъл както върху останалите 

свети апостоли, така и върху свети Матей, дарувайки 

му еднаква като на другите Господни ученици 

благодат. 

След слизането на Светия Дух, апостолите хвърлили 

жребий, за да определят кой в коя страна да отиде, за 

да проповядва Евангелието. На свети Матей се 

паднала по жребий Иудея, където той се и потрудил, 

като ходел по градовете и по цялата страна и 

благовествал за явилото се в Христа Иисуса спасение 

на света. Той проповядвал името Христово не само 

сред иудеите, но и сред езичниците. 

Преданието говори, че свети Матей благовестил 

Христа и на жителите на Етиопия и претърпял тук 

множество различни мъчения: влачили го по земята, 

подлагали го на побой, повесили го на стълб, като 

стъргали тялото му с железа и го опалвали с огън. Но 

укрепяван от Христа, свети Матей мъжествено и с 

радост понасял тези мъчения. (...) 
 

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-

славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий 

Ростовски. 

 

 

Отеческо наследство 

 

СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА: ОМИЛИЯ 31 

ПРОИЗНЕСЕНА НА МОЛЕБЕНА, 

КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА В ПЪРВИЯ 

ДЕН НА АВГУСТ 

 

(Продължава от бр. 567)  

Затова и нека се покаем, братя и да отгледаме 

достойни плодове на покаянието си, за да наследим 

небесното царство, защото то е близо до нас; да не се 

отдалечаваме сами от него поради лоши дела. За нас 

огря невечерната Светлина: да тръгнем към сиянието 

ѝ, вършейки добро. Яви ни се вечният живот: да го 

получим чрез посилни добродетели. При нас дойде 

Христос, за да ни направи блажени: да тръгнем след 

Него. Да бягаме от бедствието, които изпитват 

седящите в тъма и сянка смъртна. Да пожелаем и 

придобием плодовете на покаянието: смирена душевна 
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нагласа, съкрушение и духовен плач, нежно, изпълнено 

с милосърдие сърце, което обича истината и се стреми 

към чистота, което е мирно, умиротворяващо и 

търпеливо във време на преследвания и бедствия 

заради истината, във време на оскърбления, клевети и 

страдания, помнещо думите на Христа: "Блажени 

бедните духом, защото тяхно е царството небесно. 

Блажени плачещите, защото те ще се утешат. 

Блажени кротките, защото те ще наследят земята. 

Блажени гладните и жадни за правда, защото те ще се 

наситят" (Мат. 5:3,4). 

Защо, като казал "блажени бедните", Господ прибавил 

"духом"? За да отдели понятието за благословена 

бедност от понятието за нещастно положение, а освен 

това да ни представи всяка бедност като благословена 

и да ни покаже причината за това блаженство. Защото 

когато духът ни, който е начало на всяко чувство е 

настроен благородно и богоугодно, той ни прави 

блажени; когато е настроен зле и богоненавистно – 

прави ни нещастни. 

Съществуват три типа бедност. Първият е нищета в 

начина на живот и съществуване, който се изразява в 

ограниченост на необходимите средства за живот. 

Негова противоположност е богатството, както е 

казано "...сиромашия и богатство не ми давай" 

(Притч. 30:8). 

Друг тип бедност отнасяме към човешкото тяло, 

когато вследствие на много оскъдно хранене то става 

хилаво и болнаво, както казва и псалмопевецът: 

"Коленете ми изнемощяха от пост и тялото ми се 

лиши от тлъстина" (Пс. 108: 24). 

Третият тип бедност е сдържаността и скромността 

на душевното настроение, която се изразява в 

смирение. Нейна противоположност е гордостта. 

Тези състояния на душата - имам предвид описания 

начин на живот и състояние на тялото, съчетани с 

душевното смирение – са достойни за блаженство. 

Когато те не се носят със смирение, се съединяват с 

гордостта и тогава наистина са изпълнени с нещастие. 

Понякога човек е в бедствено положение поради липса 

на средства за живот или телесна немощ – по своя 

воля (т. е. ако той преднамерено се е довел до бедност или 

преживява в бедност или телесно изнурение като аскетически 

подвиг; в единия и другия случай вършейки това като подвиг 

заради Христа) или против волята си. Така че този, 

който бедства по неволя, ако няма правилна духовна 

нагласа, получена чрез покаяние, тоест смирение, не 

понася по благороден начин сполетялата го бедност, а 

роптае против Бога, обвинявайки Божието Провидение 

в несправедливост. Без да обръща поглед към Бога (а 

всеки, който възлага надеждите си на Него "няма да 

се посрами"), такъв човек вреди на другите по 

всякакъв начин. Вместо да се опита да намали 

загубите си и, трудейки се със собствени ръце или 

смирено молейки за помощ по-богатите, да се стреми 

да си осигури средства за живот, той става крадец, 

грабител, осквернител на гробове, похитител или пък 

клеветник, лъжец, лицемер, който проявява низост и 

раболепие към "имащите", в очакване да получи от 

тях някаква придобивка. Нима такъв бедняк не е един 

от най-нещастните хора и не са ли тия хора много, 

много далече от онези, които Христос облажава? 

Ако човек е в бедност по своя воля, но не понася това си 

положение със смирение, а с някаква гордост и не 

заради похвалната нищета на духа отхвърля 

наслаждението от живота и богатството, той почти се 

уподобява на демоните, защото тяхната бедност и 

лишения са свързани с гордостта. 

"Блажени са - казва Господ - нищите духом”, тоест 

тези, които притежават истински смирено вътрешно 

разположение на душата, които прегръщат телесните 

страдания, дошли като резултат от тяхното 

въздържание и които считат бедността си за по-

желана от всяко богатство. Ако тези хора претърпят 

някакво бедствие по неволя, чрез търпение и 

благодарение, те го превръщат в доброволно благо. За 

такива е царството небесно. 

Ако не бихме искали да живеем в бедност като 

тяхната, то поне чрез даването на милостиня и 

приобщаването им към нашето богатство бихме могли 

да станем участници в тяхната съдба. Да придобием 

приятели чрез мамона неправеден - тоест от 

преизобилието на нашето имущество - докато все още 

сме в този живот, за да ни приемат те във вечната си 

обител когато се представим пред Бога. 

Наистина искам да ви разкрия значението и на всички 

останали блаженства, които се съдържат в 

Евангелието Господне, братя, но времето не ми 

позволява да направя това сега. Началната тема на 

тази проповед трябва да бъде продължена. 

Наша задача беше да разкрием, че Бог не е сътворил 

смъртта, нито болестите и немощите. И ние 

показахме това по отношение душевната смърт, 

чието първоначално жило е грехът. 

Сега нека изследваме и научим истината за телесната 

смърт; за това откъде произлиза тя. Този род смърт 

също не е сътворен от Бог, Който бидейки Сам 

Живот, изцяло Живот, е Причина за всеки вид живот 

във времето и във вечността и особено – на 

присносъщия и божествения. 

И така – Бог не е дал смъртта на тялото, нито я е 

сътворил, нито е повелявал съществуването ѝ. А ако 

Бог не е сътворил и тази смърт, откъде произлизат 

телесните болести, плътските немощи, недъзи; 

откъде и как произлиза и самата тя? 

Ето, слушайте внимателно и ще узнаете. Духовният и 

началстващ над всяко зло змей, избирайки злото се 

лишил от добрия и истинен живот. Справедливо лишен 

от този живот, тъй като сам пръв го отхвърлил, той 

станал мъртъв духом – мъртъв не по природа, защото 

смъртта няма своя природа, но поради отклонение от 

Същинския Живот. Ненаситната му страст към злото 

го превръща в дух, който носи смърт и чрез лъжа – 

уви! – увлича човека в съучастие на собствената си 

мъртвост. Заставайки пряко волята на Твореца, 

единосъщни със сатаната, съблекли светлите от 

божествено озарение и живителни одежди, нашите 

праотци, уви, станали мъртви като самия сатана. 

Доколкото сатаната е не просто мъртъв дух, но и дух, 

умъртвяващ съприкосновилите се с него, а всеки от 

участниците в неговата мъртвост притежавал тяло, 

чрез което умъртвяващият съвет бил приведен в 

действие, те предали телата си на тази вцепеняваща 

и убиваща духа мъртвост. И, разтваряйки се, 
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човешкото тяло незабавно би се превърнало в пръст, 

ако, удържано от Промисъла и по-мощната сила на 

Този, Който с едно слово държи всичко, то не 

забавяше изпълнението на присъдата. Защото Той 

отложил, както вече казахме, присъдата за смъртта 

на тялото и от дълбината на мъдростта и 

човеколюбието Си направил така, че бъдещото ѝ 

изпълнение да бъде запазено за Него. Защото Той не 

казал на Адам: "Тъй като ти яде от дървото, от което 

Аз ти забраних да вкусваш, то превърни се в това, от 

което си произлязъл", но – "Понеже пръст си и в 

пръст ще се върнеш" – отново без да заповядва, но 

предвещавайки, допускайки и справедливо не 

възпирайки онова, което е трябвало да се случи. 

Виждате, че телесната смърт не произлиза от Бога, но 

и тя е от греха, от душата, която извършва грях и от 

коварно уловилия ни змей. Следователно и плътските 

болести имат за свое начало грехът. 

Каин бил първият, който притежавал смъртно тяло и 

то непрестанно треперело. До това жалко състояние 

той бил доведен поради греха. Защото гърчовете, 

които на медицински език се наричат "спазми" са 

неволни движения на органите, създадени да 

регулират или да съчетават различните членове на 

тялото. И такова състояние (Правим свободен превод, тъй 

като тук са отразени много несъвършени възгледи в онова 

време на развитие на медицината – Бел. прев. от гръцки.), 

получено вследствие недостиг на природните сокове на 

тялото, нито се влияе от лекарското изкуство, нито 

подлежи на изцеление. 

Каин по страшен начин окончателно разкъсал 

природните връзки с родния си брат. Завистта му 

превърнала любовта в ненавист, която завършила с 

убийство. Този упадък (на роднинската любов) 

настъпил поради завистта, бил наказан с нелечима 

болест – поражение на нервите и мускулите, които са 

свързваща основа на тялото. 

Виждате, че не само смъртта, но и болестите и 

немощите започват като резултат от греха. Това ни 

казва и Господ, когато благоволява да изцели 

разслабения в Капернаум, донесен Му от четирима 

души и се обръща към него с думите: "Дерзай, чедо, 

прощават ти се греховете" (Мат. 9:2). На лежащия 

при Овчи порти в Иерусалим казва: "Ето, ти оздравя; 

недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо" 

(Иоан. 5:14). Знаейки, че повечето болести ни 

постигат като последица от греховете, когато говори, 

че недостойно пристъпващите към Тайнствената 

Трапеза ядат и пият своето осъждение, апостол Павел 

прибавя: "Затова между вас има много немощни и 

болни, а и умират доста" (1 Кор. 11:30). 

(Следва) 

Превод от руски: Илиана Александрова 

Източник: www.pravoslavie.bg 
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ПРИМЕР ЗА ЧОВЕКОЛЮБИЕ 

  

В пустинята отците живеели толкова бедно, яли хляб 

и сол. Веднъж занесли на един подвижник свежо 

грозде. Грозде в пустинята?! Подвижникът се 

зарадвал, поблагодарил и си помислил: „Харесва ми 

гроздето, но ще се хареса на еди-кой си старец. Нека 

му го занеса.“ Занесъл му го и той се зарадвал но си, 

казал: „Харесвам ми гроздето, но по-добре да го занеса 

на брата по-горе!“ И му го занесъл. И той на свой ред 

го занесъл на друг брат, и той направил също и така 

гроздето направило една обиколка и се върнало при 

първия. Ето кое е общението на любовта. Никой не 

искал да изяде благословеното грозде от любов към 

брата си. 

Източник: www.pritchi.bg 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

7 август 8 Неделя след Петдесетница. Св. прпмчк 

Дометий. Св. прпмчца Потамия чудотворица. Гл. 7, утр. 

ев. 8, ап. 1 Кор. 1:10-18 (с. 121), лит. ев. Мт 14:14-22 

(Тип. с. 392) (вечерта вечерня с Молебенканон на 

Пресвета Богородица) 
 

8 август Св. Емилиан, еп. Кизически, изповедник. Св. 

Мирон, еп. Критски, чудотворец. Св. Трендафил Загорски 

(вечерта - вечерня с Молебен канон на Пресвета 

Богородица) 
 

9 август * Св. ап. Матия. Преп. Псой. Св. Самуил, презв. 

Едески (вечерта - вечерня с Молебен канон на Пресвета 

Богородица) (Тип. с. 393) 
 

10 август Св. мчк и архидякон Лаврентий (вечерта - 

вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица) 
 

11 август Св. мчк и архидякон Евпъл. Св. мчца Сосана 

девица (вечерта - вечерня с Молебен канон на Пресвета 

Богородица) 
 

12 август Св. мчци Аникита и Фотий. Преп. Паламон 

Египетски. Св. свщмчк Александър, еп. Комански. Св. 

мчци Памфил и Капитон (вечерта – вечерня с Молебен 

канон на Пресвета Богородица)  
 

13 август Преп. Максим Изповедник. Св. Тихон, еп. 

Задонски (Отдание на Преображение Господне) (Тип. с. 

395) 
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