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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 50(569)-14.08.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ДЕВЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 

 

В онова време Иисус накара учениците Си да влязат в 

кораба и да минат преди Него насреща, докле Той 

разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи 

на планината, за да се помоли насаме; и вечерта 

остана там самичък. А корабът беше вече сред 

морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше 

противен. И на четвърта стража през нощта отиде 

Иисус при тях, като ходеше по морето. А учениците, 

като Го видяха да ходи по морето, смутиха се и 

казваха: това е привидение; и от страх извикаха. Но 

Иисус веднага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз 

съм, не бойте се! Петър отговори и Му рече: Господи, 

ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата. А 

Той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър 

тръгна по водата, за да иде при Иисуса; но, като видя 

силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, 

извика: Господи, избави ме! Иисус веднага простря 

ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни? 

И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, 

които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и 

казаха: наистина си Божий Син! И като преплуваха, 

пристигнаха в земята Генисаретска. (Мт 14:22-34) 

 

Отеческо наследство   

 

ПРОПОВЕД В 9 

НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 
 

В днешната девета 

неделя след 

Петдесетница в нашите 

църкви се чете откъс от 

Евангелието на Матей 

(4:22-34) за ходенето на 

Христос по водата. Това 

чудо е може би най-

трудното за разбиране в 

целия Нови Завет. 

Вървенето по повърхността на водата противоречи на 

основния закон на вселената – закона за притеглянето. 

В спор атеистите винаги припомнят този случай и 

тяхните ехидни усмивки не са случайни. 

След убийството на св. Йоан Кръстител Иисус 

извършва чудото с умножаването на храната на 5 000 

души в пустинята. После Той нарежда на Своите 

ученици да се качат в кораба и да преминат на другия 

бряг на Генисаретското езеро, за да изпрати тълпите 

у дома. По този начин Спасителят се грижи за 

сигурността както на апостолите, така и на хората, 

които Го следват, за да чуят Неговото слово. 

След като разпуска хората, Христос се изкачва на едно 

възвишение, за да се моли сам през нощта. Всъщност 

Той има намерение да се моли, преди тълпите да Го 

обкръжат и последват. Само тук и в пасажа за 

Гетсимания (26:36-44) евангелист Матей споменава 

за Негова молитва. А св. Лука описва седем пъти как 

Иисус се моли във важни моменти на Неговото 

служение (Лук. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18; 9:29; 11:1; 23:46). 

Но какво става с апостолите? В Галилейското езеро 

започва да вилнее една от внезапните бури, които 

често настъпват там. Вятърът и вълните блъскат 

кораба или по-скоро ладията. Дори и денем това би било 

голямо изпитание за учениците, които нито могат да 

сложат платно, нито могат да гребат успешно. А 

всичко става нощем, по време на четвъртата стража. 

През тази епоха евреите делят нощта на четири 

стражи, като четвъртата е призори, когато се 

развиделява. Апостолите, които отчаяно се мъчат да 

спасят себе си и кораба, изведнъж съзират нещо 

страшно и необикновено – някакъв човек върви по 

вълните. Това противоречи на елементарната логика. 

За секунда в съзнанието им нахлува всичко, което са 

чували и запомнили за вампири, призраци, привидения. 

Те изкрещяват от ужас, но "призракът" проговаря и 

бърза да ги успокои, че Той е техния Учител и не 

трябва да се боят. Тази среща на Христос с тях в 

езерото напомня за по-

късното Негово явяване 

след Възкресението и 

съдържа същите 

елементи – страха на 

учениците, които не 

очакват да видят 

Спасителя, и Неговото 

уверение, че Той е с тях. 

Петър – най-пламенният 

апостол, който често 

реагира импулсивно, не 

познава гласа на 

Странника или не Го 

вижда ясно през бурята. 

Той не е съвсем уверен в 

думите на Христос и 

казва: "Господи, ако си 

Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата" (ст. 28). 

Петър търси доказателство и моли за разрешение, а 

не тръгва на своя глава. Първите му стъпки по 

водата са уверени, но вихърът, дъждът, бездната под 

него изведнъж помитат неговата увереност. Петър 

пропада във водата, започва да се дави и извиква: 

"Господи, избави ме!" Тогава Иисус протяга ръка и го 

спасява с думите: "Маловерецо, защо се усъмни?" 
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Името Петър на гръцки означава "камък". Този 

епизод ни показва един променен Петър, който се 

преутвърждава от Господ във вярата като "човек на 

камъка", след като е започнал да потъва като камък 

поради недостатъчна вяра. Самият Петър едва ли би 

могъл да обясни защо се е усъмнил и се е поддал на 

естествените си инстинкти. За секунда той загубва 

вярата си в Иисус. Вяра, която трябва да е постоянна, 

когато всичко се променя и да е трайна, когато всичко 

се разпада. Апостолите, които са очевидци на 

станалото, се покланят пред Иисус и изповядват, че 

Той е наистина Син Божи (ст. 33). "Сърцето им се 

беше вкаменило", допълва св. Марк (6:52). Пълното 

разкриване и утвърждаване на тяхната вяра още не е 

настъпило. Малко по малко, събитие по събитие 

Христос отваря очите им за вярата. Следва ново чудо 

– щом Иисус влиза в кораба, вятърът бързо утихва 

(Марк. 6:51). 

Бог, Който простира небесата, ходи по морското висине 

(Йов 9:8). Древните евреи смятат, че морето е 

обиталище на бесовски сили и място на хаоса, което 

прави за тях ходенето на Христос по водата още по-

голямо чудо. Когато се кръщава в реката Йордан, 

Спасителят влиза във водната стихия. Когато върви 

по Генисаретското езеро, Той се издига над същата 

стихия. 

Където има буря, Бог дава покой; където има смут и 

отчаяние, Той предлага мир и надежда. Чудото с 

ходенето по водата дава отговор на въпроса на Йов: 

"Даде ли Той тишина, кой може я смути?" (34:29). 

Животът е море, корабът е Църквата, кормчията е 

Христос. "Господи, избави ме" трябва да е молитвата 

на всеки от нас – молитва, на която Господ се отзовава 

с призива: "Дойди". Когато потъваме в бездната на 

страховете и проблемите, нека протегнем ръка към 

Иисус и да влезем в кораба на вечния живот. Той е 

там, Той ни очаква, Той жадува за нас! 
 

Архим. Павел Стефанов, 2008 година 

 Източник: www.pravoslavieto.com 

 

 

Богородични празници 

 

УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА 

БОГОРОДИЦА 

(15 август) 

 

ПРАВОСЛАВНОТО ПОЧИТАНИЕ НА 

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 

Православната Църква, която е носител 

на истинската вяра, учи за Богородица 

това, което е съобщено за Нея в 

Свещеното Предание и Свещеното 

Писание, и ежедневно я слави в своите 

храмове, молейки Я за помощ и защита. 

Знаейки, че на Нея са ѝ приятни само 

тези възхвали, които съответстват на 

действителната ѝ слава, светите Отци 

и песнописци молят Самата Нея и 

Нейния Син да ги вразуми и научи как да 

Я възпяват: „Огради помислите ми, 

Христе мой, тъй като дерзая да възпея Твоята чиста 

Майка” (икос на Успение Богородично). 

Църквата учи, че Христос наистина е роден от 

Приснодева Мария. „Трябва да изповядваме, че 

светата Приснодева Мария наистина е Богородица, за 

да не изпаднем в злословие и хулене. Тъй като тези, 

които отричат, че светата Дева в действителност е 

Богородица, са неверници и ученици на фарисеите и 

садукеите” (преп. Ефрем Сирин, „Към монаха Иоан”). 

От преданията е известно, че Мария е била дъщеря 

на престарелите Йоаким и Анна, като при това Йоаким 

произхождал от царствения род на Давид, а Анна от 

свещеническа фамилия (от рода на Аарон). 

Независимо от знатния си произход те били бедни. Но 

не това натъжавало тези благочестиви хора, а това, че 

нямали деца и не можели да се надяват техните 

потомци да видят Месията. И ето, че веднъж, когато 

тези евреи, презирани заради бездетството им, в 

своята горест отправяли молитви към Бога – Йоаким, 

който се бил оттеглил в планината, след като 

първосвещеникът отказал да принася жертвите му в 

храма, а Анна – в градината, където оплаквала своето 

безплодие, им се явил Ангел и известил, че ще им се 

роди дъщеря. Възрадвани, те обещали, че ще 

посветят своето дете в служба на Бога. 

След девет месеца им се родила дъщеря, наречена 

Мария, която още от ранна възраст проявявала най-

добри душевни качества. Когато Тя навършила три 

години, тържествено завели малката Мария 

Йерусалимския храм, чийто високи стъпала тя 

изкачила сама, без чужда помощ, а срещайки се с 

първосвещеника Захарий, според Божието откровение, 

била въведена в самата Светая Светих, където 

Божията благодат, която била над Нея се спуснала и в 

този неблагодатен преди храм. Това бил новопостроен 

храм, над който Божията слава не слизала както в 

Скинията или Соломоновия храм. Тя се установила в 

съществуващите в храма помещения за девици, но 

толкова много време прекарвала в молитви в Светая 

Светих, че може да се каже, че по-скоро живеела в нея. 

Украсена с всички добродетели, Тя била пример за 

необичайно чист живот. Покорна на всички и послушна, 

Тя никого не оскърбила, никому не казала груба дума, 

към всички била приветлива, дори не допускала да се 

зародят скверни мисли. „Независимо от праведността 

и непорочния живот, който Богородица водила, „грехът 

и вечната смърт” 
проявявали 

присъствието си и в 

Нея. Не е било 

възможно да не се 

проявят: точно такова 

е вярното учение на 

Православната 

Църква за Богородица 

по отношение на 

първородния грях и 

смъртта“ (св. 

Игнатий Брянчанинов, 

„Изложение на 

учението на 
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Православната Църква за Божията Майка”). „Чужда 

на греховното падение (св. Амвросий Медиолански, 

Тълкувание на 118 псалом), Тя не е била чужда на 

греховните изкушения”. „В края на краищата, само 

един Бог е безгрешен” (св. Амвросий Медиолански, 

пак там), а човек винаги ще има какво още да поправи 

и усъвършенства в себе си, за да може да изпълни 

Божията заповед „Бъдете свети, защото Аз, Господ, 

Бог ваш, съм свет” (Лев.19:2). 

Колкото по-чист и съвършен е човек, толкова повече 

ще забелязва своите несъвършенства и за толкова 

по-недостоен ще се счита. Дева Мария, която била 

всецяло отдадена на Бога и при все че отблъсквала от 

себе си всяко греховно попълзновение, по-силно от 

другите чувствала слабостта на човешката природа и 

пламенно желаела идването на Спасителя. В 

смирението си Тя считала себе си за недостойна да 

бъде дори прислужница на Девата, която ще Го роди. И 

за да не отвлича нищо вниманието ѝ от молитвите, 

Мария дала обет за безбрачие, така че непрестанно да 

Му служи и угажда и целият Ѝ живот да бъде 

отдаден на Него. 

Когато възрастта ѝ вече не позволявала да остане в 

храма, била сгодена за стареца Йосиф и отишла да 

живее в неговия дом в Назарет. Там Девата била 

удостоена с идването на Архангел Гавраил, който ѝ 

благовестил, че ще роди Сина на Всевишния: „Радвай 

се благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти 

между жените... Дух Светий ще слезе върху ти, и 

силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, 

Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий” 

(Лук. 1, 28:35). 

Смирено и покорно Мария приела ангелското 

благовестие. „Тогава Словото, както само на Него Му 

е известно, слязло, и както Само решило, се издигнало, 

влязло в Мария и се вселило в Нея” (преп. Ефрем 

Сирин, „Похвала на Пресветата Божия Майка”) 

„Както мълнията озарява съкровеното, така и 

Христос очиства съкровеното естество. Той очистил 

Девата, а после се родил, за да покаже, че там където 

е Христос, чистотата се проявява с всичка сила. 

Очиствайки Девата, приготвя слизането на Светия 

Дух, а после и утробата, станала чиста, Го зачева. 

Очиства Девата при Нейната непорочност, затова, 

макар и родила, остава Девица. Не казвам, че Мария 

станала безсмъртна, но била осветена от благодат 

свише и не се смущавала от греховни пожелания” 

(преп. Ефрем Сирин, „Слово против еретиците”, 41). 

„Вселил в Нея Светлината, измил Нейния ум, 

направил помислите Ѝ чисти, целомъдрено се погрижил 

за Нея, осветил девството Ѝ” (преп. Ефрем Сирин, 

„Мария и Ева”). „Чистото, според човешките 

понятия, направил благодатно чисто” (св. Игнатий 

Брянчанинов, „Изложение на учението на Православна 

Църква за Божията Майка”). 

Мария не казала на никого за явлението на Ангела, но 

самият Ангел известил на Йосиф за чудодейното 

зачатие на Мария от Светия Дух (Мат. 1, 18:25), а 

за рождеството на Христос многочисленото небесно 

войнство благовестило на пастирите. Пастирите, 

дошли да се поклонят на Новородения, казали, че са 

чули за Него. Мълчейки преди и претърпяла 

подозрение, Мария сега мълчаливо слушала и „пазела 

в сърцето Си” думите, възвеличаващи Нейния Син. 

(Лук. 2, 8:19). Слушала Тя на 40-ия ден 

хвалебствената молитва на Симеон и предсказанието 

за меча, който ще прониже душата Ѝ. После видяла 

как Иисус преуспявал в премъдрост, слушала Го 12 

години да поучава в храма и всичко „точно спазвала в 

сърцето Си” (Лук. 2, 21:51). 

Макар и благодатна, Тя още не проумявала напълно, 

какво точно ще бъде служението и величието на Сина 

Ѝ. Еврейските представи за Месията все още Ѝ били 

близки и понятни, а естествените Ѝ чувства я карали 

да се грижи за Него и както би могло да изглежда, 

прекалено да го предпазва от трудове и опасности. 

Поради това Тя в началото някак си заставала на 

пътя на Своя Син, което предизвиквало в Него 

необходимостта от указание за превъзходството на 

духовното родство над телесното, кръвното. (Мат. 12, 

46:49) „Той имал попечителство за честта на 

Майката, но много по-голяма била грижата за Нейното 

душевно спасение и за добруването на хората, и заради 

тях Той се облече в човешка плът” (св. Йоан 

Златоуст, „Тълкуване на Евангелието на Иоан”, 

беседа ХХI). Мария разбрала това и „слушайки 

Божието слово, го пазела” (вж Лук. 11, 27:28). 

Както никой друг човек Тя възприемала тези 

усещания, които имал и Христос (Фил. 2,5), затова 

безропотно понасяла майчината скръб, когато виждала 

Своя Син гонен и страдащ. Възрадвана в деня на 

Възкресението, Тя в деня на Петдесетница се облякла 

със Сила свише (Лук. 24, 29). Слезлият над Нея 

Свети Дух „Я научил на всичко“ (вж Иоан 14, 26) и 

„...Я упътил на всяка истина” (вж Иоан 16, 13). 

Просветена, Тя още по-усърдно започнала да се труди 

и да претворява чутото от Нейния Син и Изкупител, 

така че да се издигне към Него и да бъде с Него. 

Краят на земния живот на Пресвета Богородица 

станал начало на Нейното величие. „Преукрасена с 

божествена слава”(ирмос, Успенски канон), Тя стои, и 

ще стои и в деня на Страшния Съд, и в бъдещия век, 

отдясно на престола до Своя Син, царувайки с Него и с 

дръзновение към Него, като Негова Майка по плът и 

като единонравна по дух, като изпълнила Божията 

воля и другите научила (Мат. 5, 19). Любвеобилна и 

милосърдна, тя проявява любовта към Сина Си и Своя 

Бог в любов към човешкия род, ходатайства за него 

пред Милостивия, и отминававайки от земята, помага 

на хората. 

Изпитала всички трудности на земния живот, 

Застъпница на християнския род, Тя вижда всяка 

сълза, чува всяко стенание и молба, с която се 

обръщат към Нея. Особено близка е на тези, които се 

трудят и водят борба със страстите си и са ревностни 

за богоугоден живот. Но и в житейските грижи Тя е 

незаменима помощница. „Радост на всички скърбящи, 

застъпница на обидените, кърмителка на гладните, 

утешение на странниците, защитено пристанище, 
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изцеление на болните, покров и застъпница на 

немощните, жезъл на старостта. Майко на Всевишния 

Бог. Ти, която си Пречиста” (стихира на Одигитрия). 

„Надежда, и представителство, и прибежище на 

християните” в „непрекъснатите молитви на 

Богородица”, „спасяваща ни с непрестанната Своя 

молитва” (Богородичен, 3-ти глас), „ден и нощ се моли 

за нас и скиптрите на Царството се утвърждават с 

Нейните молитви” (всекидневна полунощница). 

Не съществува мисъл и дума, които да изразят Това 

величие на родената от грешния човешки род, а 

станала по-почитана от херувимите и по-славна от 

серафимите. 

„Виждайки благодатта на неизречените и Божии 

тайнства, явена и видимо проявена в Дева, се радвам и 

идвам в недоумение при размисъла за този странен и 

недоумяващ образ, каквато Избраната и единствено 

Чистата се оказа, по-високо от всяко видимо и 

постижимо с разума творение. Затова, желаейки да Я 

възхваля, много се боя от моя ум и слово. При все това, 

дерзаейки, Я проповядвам и величая: това е небесната 

скиния“(икос на Въведение в храма на Пресвета 

Богородица). 

Висока е тази Божия скиния, понеже, раждайки Царя 

Христа, Тя се възвеличи по-високо от серафимите. О, 

висота, труднопостижима за човешките помисли! 

А каква е красотата на този мислен Христов палат – 

за това чуйте от сладкогласния Иоан Дамаскин, 

възпяващ Я така: „Тя е принесена Богу, Царят на 

всичко, облечена в благолепието на добродетелта, като 

със златна риза, украсена с благодатта на Светия Дух, 

и славата Ѝ е в Самата Нея; защото както за всяка 

жена славата е нейният мъж, идващ отвън, така 

славата на Богородица е вътре в Нея, т.е. плодът на 

Нейната утроба“. 

И още Дамаскин казва, обръщайки се към нея: „О, 

Дево Богоблагодатна, свята Църква Божия, която 

духовно съгради Сътворилият света, Премъдрият 

Творец на света и се всели в Нея! Не със злато, не с 

бездушни камъни е украсена Тя, но, вместо със злато, 

сияе с Духа, вместо скъпоценни камъни, има в себе си 

многоценния бисер Христа”. 

„Нито един език не е в сила да достойно да те 

възхвали, Богородице, и дори ангелският ум недоумява 

как да те възпее, но приеми, като блага, вярата, 

защото знаеш нашата Божествена любов, тъй като си 

застъпница на християните, затова Те величаем“ 

(ирмос на 9-та песен, Богоявление). 
 

Преп. Йоан (Максимович) Шанхайски  

 Превод: Мирослава Исидорова 

Източник: www.globalorthodoxy.com 

 

 

Детски свят  

 

ТЕЗИ СЛЕД ТЕБ 
 

Имало едно време един цар. Той решил да изпита 

добродетелта на народа си, затова построил път и 

обявил, че за един от миналите по него ще има голяма 

награда. Хората мислели, че наградата ще се даде на 

първенеца и се 

занадпреварвали - кой 

с карета, кой 

тичешком, кой яхнал 

кон - всеки бързал да 

стигне пръв. Когато 

достигнели края на 

друма, всички се 

оплаквали на царя, че на средата му имало огромна 

канара и заобикалянето и ги бавело. 

Последен и много уморен пристигнал един сиромах. Той 

носел кесия, пълна със злато. Поклонил се на 

владетеля и му я подал. Намерил я бил под канарата, 

когато я отместил от пътя. Това го било забавило 

толкова. 

Царят се усмихнал и рекъл: 

- Това е наградата. Тя е за теб, защото ти единствен 

не спести силите си да направиш пътя по-приятен и 

лек за тези след теб. 

*** 

Блажени ония, които без да чакат нищо в замяна, са 

сторили нещо добро за останалите. 

Източник: www.pritchi.bg 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

14 август  ✝ 9 Неделя след Петдесетница. Св. прор. 

Михей. Гл. 8, утр. ев. 9, ап. 1 Кор. 3:9-17 (с. 129), лит. 

ев. Мт 14:22-34 (Предпразненство на Успение 

Богородично) (Тип. с. 396) 
 

15 август ✝ Успение на Пресвета Богородица (Тип. 

397) 
 

16 август * Пренасяне на неръкотворния образ на 

Господ Иисус Христос. Св. мчк Диомид лекар. Преп. 

Йоаким Осоговски. Преп. Херимон Египетски. Прпмчк 

Никодим Метеорски 
 

17 август Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец 
 

18 август * Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец. 

Св. мчци Флор и Лавър 
 

19 август Св. мчк Андрей Стратилат и с него 2593 

мъченици. Преп. Теофан Атонски Нови 
 

20 август Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски 
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