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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 52(571)-28.08.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ЕДИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 

Рече Господ тая притча: царството небесно прилича на 

цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите 

си. Когато почна той да разчистя сметката, доведоха 

при него едного, който му дължеше десет хиляди 

таланта; а понеже тоя нямаше, с какво да заплати, 

господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и 

децата му, и всичко, що имаше, и да заплати; тогава 

тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: господарю, 

имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя. А 

господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му 

прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери едного 

от другарите си, който му дължеше сто динария, и 

като го хвана, давеше го и му казваше: изплати ми, 

което ми дължиш; тогава другарят му падна пред 

нозете му, молеше го и думаше: имай търпение към 

мене, и всичко ще ти изплатя; но тоя не рачи, а отиде 

и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга. 

Другарите му, като видяха станалото, много се 

огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си 

всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го 

повика и казва: рабе лукави, аз ти простих целия оня 

дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се 

смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе? 

И като се разгневи господарят му, предаде го на 

мъчители, докле да му изплати целия дълг. Тъй и 

Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас 

не прости от сърце на брата си прегрешенията му. 

(Мт 18:23-35) 

Отеческо наследство   

 

В ЕДИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД 

ПЕТДЕСЕТНИЦА 

ЗА ДЕСЕТТЕ ХИЛЯДИ ТАЛАНТА 

  

Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, 

защото ми се примоли; не трябваше ли 

и ти да се смилиш над другаря си? 

(Мат. 18:32, 33). 

Благослови, отче!  

Благочестиви християни! Иисус Христос ни предлага 

различни поучения, понякога - с кротост, понякога - с 

притчи, за да ни направи милостиви и да прощаваме 

съгрешенията на другите, както Бог всеки ден 

прощава безбройните ни грехове. Бог винаги ни 

поучава да не бъдем злопаметни към никого, а винаги 

да прощаваме. Например, когато апостол Петър 

попитал Христа: “Господи, колко пъти да прощавам на 

брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти 

ли?”, Той му казал: до седемдесет пъти по седем на 

ден, ако съгреши някой против теб, прости му”. Но 

нека тази прошка да не ни се струва нещо голямо. 

Това, което Бог ни прощава, е повече. Защото всеки 

час съгрешаваме по хиляда пъти и Бог пак ни прощава, 

както ще чуем сега от днешното свето Евангелие. 
 

ТЪЛКУВАНИЕ 
  

Благочестиви християни, тази притча е много страшна 

за всички немилостиви законопрестъпници, заплашени 

от царя. Царят е Богочовекът Иисус Христос, а ние 

сме Негови слуги. Той си разчиства сметката с нас, 

когато изпитва съвестта ни, която ни гризе и 

смущава, когато сме длъжни (грешни); защото всички 

ние дължим на Бога по много хиляди таланти за 

благата, които ежедневно излива върху нас; 

затова трябва да сме благодарни и да не Го 

разгневяваме с греховете си. А най-много 

дължат тези, които заемат някаква 

началническа длъжност; защото ще дават 

страшен отговор пред Бога, ако не са 

положили усилия да научат народа на 

добродетели и ако са вършили зли и 

богопротивни дела. Такива хора, които са 

изразходили Божиите таланти напразно, най-

накрая ще изпаднат в много трудно 

положение и безкрайна мъка, и не само това, 

но и тук Бог ги предава на дявола да ги мъчи 

с болести и рани, за да се спаси душата им и 

да станат милостиви като днешния господар, 

на когото, като се помолил слугата му да го 

почака малко, той се умилостивил и му 

опростил целия дълг. (Господарят) казал да 

продадат жената и децата му, за да го 

накара да коленичи с плач и молба, та да 

получи опрощаване. Тогава и господарят му 
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опростил всичко, само и само да помни доброто и да 

прави така със своите длъжници. Но понеже бил 

неблагодарен, слугата веднага забравил това голямо 

добро; защото, като излязъл и намерил един свой 

длъжник, който имал да му дава сто динария, го 

нападнал безчовечно и му искал стоте динария. 

Длъжникът се молел и казвал: “Почакай малко и ще ти 

платя”, а той не щял и да го слуша. А отишъл и го 

хвърлил в затвора. Гледайте безчовечност и се 

чудете! На него за една молба му опростили толкова 

хиляди, а той не пожелал да опрости сто динария и 

затворил длъжника си в затвора. Но после и той 

получил заслужена отплата за зверската си 

безчовечност. Защото господарят му, щом чул, че е 

затворил длъжника си за сто динария, го повикал, и му 

рекъл: “Лукав слуга, след като ти простих толкова 

хиляди, не трябваше ли и ти да простиш сто динария?” 

И господарят му отменил предишното си решение и го 

предал на мъчителите, докато не му изплати всичките 

хиляди. 

Християни, виждате ли как справедливият Бог си 

разчиства сметката с лукавия слуга? Щом го видял, че 

е толкова безмислостен, веднага отменил предишното 

си решение и си взел подареното, понеже се разгневил 

на безчовечността му. Когато бил длъжник, не го 

нарекъл лукав, но когато видял немилосърдието му, го 

нарекъл лукав слуга; защото немилосърдието и 

злопаметността не само са гнусни за Бога, но и са 

омразни за всички милостиви хора. Слушайте, 

немилостиви и безчовечни, уплашете се и разберете, 

че сами отвръщате Божиите дарове от себе си и си 

навличате вечна мъка. Слушайте, сребролюбци и вие, 

които нямате милост към съседите си. Слушайте, вие, 

които давате пари (назаем) и вземате лихва върху 

лихвата и тъпчете сиромасите. Слушайте и вие, които 

държите злопаметност в сърцето си и се уплашете от 

Бога за безбройните си грехове, защото иначе ще 

бъдете предадени на дявола като днешния лукав 

слуга, докато изплатите всичките си грехове. Ето така 

Бог ще накаже немилостивите, ако не простят от 

сърце съгрешенията на братята си. 
  

ПОУЧЕНИЕ 
  

Братя християни, помислете сами по кой път вървим, 

вижте колко блага получаваме от Бога, а всички - и 

стари, и млади, и мъже, и жени, и богати, и сиромаси, и 

свещеници, и архиереи - не слушаме повелята Му и 

потъпкваме светите Му заповеди. Всички сме се 

отдалечили от Бога, няма кой да прави добро (Пс. 13:1, 

3; 52:2, 4), но всеки постъпва по своя воля, а не по 

Божията. Затова винаги съгрешаваме пред Бога: с 

лъжа, с ежечасни клетви, с обиди, лакомия, грабеж и 

лихварство, с което събличаме сиромасите и пием 

кръвта им като вълци, за да имаме да харчим за 

ядене, пиене и други телесни похоти. Помислете колко 

мъчно влиза в Небесното царство този, който не 

раздава от честно придобитото си имущество на 

сиромасите, а къде ще отидат тези, които пият 

сиромашка кръв и грабят несправедливо? Далече, 

далече ще бъдат от Бога всички, които вършат 

беззаконие, и всички немилостиви, които не прощават 

на своите братя християни съгрешенията им. Но някой 

може да каже: “Как да му простя, след като ме е 

псувал, гонил, клеветил, безчестил и така нататък?”. 

Но я чуйте какво казва Господ: Отмъщението е Мое, и 

Аз ще отплатя (Втор. 32:35; Рим. 12:19; Евр. 10:30), а 

пророк Исаия казва: “Гладен ли е врагът ти, нахрани 

го, прости му и го предай на Бога Той да му отплати”. 

Помислете колко хули и обиди претърпял Христос от 

юдеите и колко Го хулели, били, плюли и Му се 

присмивали по време на разпъването, поставили Му 

на главата венец от тръни и Го приковали гол към 

кръста, но Той пак не изпитал отмъстителност, а и 

като висял на самия кръст, казал: Отче! прости им, 

понеже не знаят, що правят (Лук. 23:34). Ако ли пък 

кажете: “Христос търпя, защото беше Бог, а ние сме 

човеци и не можем”, то помислете за апостолите и 

мъчениците - нали и те бяха човеци като нас, но как 

търпяха да ги мъчат, гонят и убиват и как 

благославяха онези, които ги хулеха, търпяха, когато 

ги гонеха, утешаваха се, когато ги обиждаха, и 

прощаваха от все сърце на онези, които ги мъчеха; 

като например първомъченик Стефан, който и когато 

издъхвал се молел за евреите, които го убивали с 

камъни, и казвал: “Господи, прости им, защото не 

знаят какво правят!”. Затова както ние прощаваме на 

човеците прегрешенията им, така и Бог ще прости 

нашите. 
 

Свети Софроний, Епископ Врачански, „Поучително Евангелие“, 

Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, 

Атон. 

 

 

Жития на светии 

 

OТСИЧАНЕ ГЛАВАТА НА СВЕТИЯ 

ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ 

ГОСПОДЕН ЙОАН 

(29 август) 

 

ТРОПАР, ГЛАС 2 

Споменът за 

праведника е с 

похвали, за теб е 

достатъчно 

Господнето 

свидетелство, 

Предтече: наистина 

си бил най-честен 

сред пророците, 

защото си се сподобил 

да кръстиш в 

Иорданските води 

Проповядвания; 

радващ се да пострада за истината, си благовестил и 

на затворените в ада Бога, явил се в плът, взимащ 

греха на света и дарил ни велика милост. 

 

КОНДАК, ГЛАС 5 

Славното Предтечево посичане беше някакъв 

Божествен промисъл, за да се проповядва 

пришествието и на затворените в ада; да ридае 

Иродиада, поискала беззаконното убийство, тя не 

възлюби Божия закон и вечния живот, но временния и 

суетния. 
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Църковни празници 

 

НАЧАЛО НА ИНДИКТА - ЦЪРКОВНА 

НОВА ГОДИНА 

(1 септември) 

 

ИЗ: „СЛОВО В ПЪРВИЯ ДЕН НА ИНДИКТА, ИЛИ 

НОВАТА ГОДИНА” 

(...) Празникът на новолетието бил установен от 

светите отци на Първия Вселенски събор в Никея. 

Това станало по времето, когато цар Константин 

Велики, след като победил Максенций, просветил 

вселената със светлината на благочестието, изкоренил 

идолските празненства, освободил Христовата вяра от 

тежките гонения и установил свои индиктиони. Тогава 

светите отци установили да се празнува новолетието, 

като начало на християнската свобода, за 

възпоминание на Христовото посещение в иудейската 

синагога в този ден и проповедта Му за 

благоприятната Господня година. Оттогава и ние 

празнуваме първия ден на септември. Но това вече е 

празник не на Ветхия Завет, а на новата благодат. 

Защото в този ден Сам Законодателят, слязъл от 

небесата и носещ в Себе Си Духа на Отца, явил Себе 

Си на света и начертал Божия закон не с пръст, но със 

Своя Божествен език и пресладки уста, и не на 

каменни скрижали, "а върху плътени скрижали на 

сърцето". Съзиждайки Своята Църква, чийто 

предобраз била ветхозаветната Скиния, Той принесъл 

на Бога жертва не без кръв, именно Самия Себе Си. 

Сам Великият Първосвещеник, преминал през 

небесата, очиствайки ни от греховете ни със Своята 

кръв, пролята за нас, ни направил свят храм, по 

думите на Апостола: "Божият храм е свет, а тоя храм 

сте вие". 

Принасяйки благодарение на Господа за всичко това, 

ние празнуваме "благоприятната Господня година": 

получили от Него много неизказани блага, да 

побързаме и самите ние да Му бъдем угодни. Ние 

празнуваме не установен от римските царе индиктион, 

а узаконения от Небесния Цар на славата - Христос. 

Христовият индиктион - това са Неговите свети 

заповеди, които сме длъжни да пазим и изпълняваме. 

Нашият Цар Христос не иска от нас нито мед, нито 

желязо, нито сребро, както е обяснил Давид, който 

някога е казал: "Ти си Господ мой; моите блага Тебе са 

непотребни". Но вместо желязо и мед Господ иска от 

нас твърдост и сила в добродетелите, православна 

вяра в Бога. Защото нашата вяра е основана върху 

кръвта на изтерзаните с железни и медни оръдия 

свети мъченици, за всеки от които може да се каже, че 

душата му е преминала през желязо. Небесният Цар и 

наш Бог ни е заповядал да вярваме в Него с право 

сърце и благочестиво: "със сърце се вярва за 

оправдаване". Нека и ние побеждаваме врага с тази 

вяра, като с желязно оръжие и меден щит. Нека 

последваме нашите свети праотци, "които чрез вяра 

победиха царства, вършиха правда, получиха 

обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена 

сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха 

крепки... обърнаха на бяг чужди пълчища". 

Вместо сребро нашият Цар Христос иска от нас 

втората добродетел, несъмнената надежда на Бога. 

Тази добродетел, повече от среброто, дава на човека 

благополучен живот. Ако този, който е забогатял с 

много сребро, е уверен, че ще получи всички земни 

блага, и уповавайки се на богатството, прекарва дните 

си весело; то колко повече богатият с несъмнената 

надежда на Бога, и на Него Единия възложил всичкото 

си упование, ще получи всичко, което желае, и ще 

живее в радост, като пренебрегва всички беди и 

скърби, идещи от света, плътта и дявола, и 

претърпява всичко това с наслада, заради наградата в 

бъдещия живот. Често среброто лъже своя господар и, 

изчезвайки внезапно, го оставя в нищета; и този, 

който се е надявал до края на живота си да има всичко 

в изобилие, изведнъж се лишава от насъщния си хляб. 

Надяващият се на Господа "е като планина Сион - 

няма да се поклати вовеки", надеждата му не го 

посрамва. Именно това невеществено сребро от нас 

иска Господ, и заповядва да не възлагаме надеждите 

си на непостоянното богатство, а на живия Бог, Чиито 

думи "са думи чисти, сребро, очистено от пръст в 

горнило". Той ни е дал нелъжливо обещание за 

неизказаните вечни блага в Своето Царство, за да 

изповядваме и с уста преголямата Му благост към 

нас: "с уста се изповядва за спасение". Нека и ние, 

като добри Христови воини, с надеждата за бъдещата 

награда да насърчаваме сами себе си към по-големи 

подвизи. Нали надеждата за награда подтиква воина 

към борба, както казва свети Иоан Дамаскин за 

страстотерпците: "Твоите мъченици, Господи, 

утвърдили се във вярата и укрепили се с надежда, 

победиха мъчителството на враговете и получиха 

венци". 

Вместо злато Христос, нашият Цар, иска от нас най-

скъпоценната добродетел - нелицемерната любов към 

Бога и ближния. По своето високо значение любовта 

винаги се представя от учителите на Църквата в 

образа на злато; защото както златото е по-

скъпоценно от среброто, медта и желязото, така и 

любовта стои по-високо от надеждата и вярата. "А 

сега, се казва в Писанието, остават тия три: вяра, 

надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта". 

Такова именно злато иска от нас Господ и заповядва 

да Му се молим нелицемерно, не само вярвайки със 

сърцето си и изповядвайки с устата си, но и 

проявявайки тази любов на дело. Ние трябва да бъдем 

готови да положим душите си за Него и да претърпим 
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смърт заради Неговата Божествена любов към нас. 

При това трябва да обичаме и ближните си, както ни 

учи възлюбеният Христов ученик Иоан Богослов. 

"Чеда мои, казва той, нека любим не с думи или с език, 

а с дела и истина". Такава любов се приема като 

украшение на най-прекрасния! от синовете човешки, на 

Христа нашия Бог, както Сама казва Божията 

Премъдрост: "украсих се и станах хубава пред Господа 

и пред човеците: с единомислие между братя и любов 

между ближни". 

Ето такъв християнски индиктион празнува днес, 

вместо древния езически, православната Църква, 

"след като съблякохме ветхия човек заедно с делата 

му и се облякохме в новия, който се обновява в 

познанието, по образа на своя Създател" (Кол. 3:9-

10). Нека и ние празнуваме новолетието така, както 

ни съветва апостолът: "да ходим в обновения живот, 

като служим на Бога с обновен дух, а не по вехтата 

буква" (Рим. 7:6). Нека празнуваме индиктиона, 

подчинявайки се на заповедите на Господа, нашия Бог, 

дадени чрез Моисей, в чиято книга четем: "Ако 

постъпвате според Моите наредби и пазите Моите 

заповеди и ги изпълнявате, ще ви дам дъждове, 

когато потрябва, и земята ще даде рожбата си... Ще 

дам мир на земята (ви)... И ще гоните враговете си... 

Ще погледна милостно към вас (и ще ви благословя)... 

и душата Ми няма да се погнуси от вас... Ще ходя 

между вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой 

народ" казва Господ Бог Израилев (Лев. 26:3-4, 6-7, 11, 

12). 

Благослови венеца на годината с Твоята благост, 

Господи. 
 

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

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

Ростовски. 

 

 

Детски свят  

 

ЛИСИЦА И МИШЛЕ 
 

Мишлето си нямало 

ни майка, ни татко. 

Нямало кой да го 

научи какво може и 

какво не трябва да 

се прави. Затова не 

веднъж било на ръба 

на оцеляването. Но 

все успявало да се 

измъкне. Веднъж дори попаднало пред муцуната на 

самата Лисица. 

- Така-а-а-а! – казала Лисицата. – Разрешавам ти да 

изписукаш веднъж преди края. Нещо като последно 

желание! 

Затворила очи, облизала се, махнала от устата си 

останалите кокоши пера, протегнала се... Но не чула 

писъка на Мишлето. То се било покатерило на едно 

дърво. Лиса се опитала да го хване, но не успяла. 

- Какви ги вършиш, негоднико? – възмутила се тя. – 

Мишките не се катерят по дърветата. Родителите ти 

бяха по-умни от тебе, но такива работи никога на са 

правили. Мишките трябва да тичат по земята. 

- Не знаех, - отговорило Мишлето. – Нямаше кой да 

ме научи. 

- Е, сега вече знаеш! Слизай, извини се и повече 

никога не прави така! 

Но Мишлето било умно и си останало на дървото. 

- Това на нищо не прилича! – продължавала 

Лисицата. – Никакви правила не спазваш! Ами ако аз 

реша да летя, какво ще стане? Безобразие! Слизай 

веднага! Още малко и ще станеш катерица... 

Но Мишлето не слизало. А Лисицата обикаляла, 

сърдела се, накрая казала: 

- Бих се качила на дървото, но доброто ми 

възпитание не ми позволява. 

Накрая си тръгнала с подвита опашка, а Мишлето си 

извлякло поука – по-добре е да не срещаш Лисицата. 
 

Автор: Юрий Степанов 

Превод: Храм „Св. прор. Илия” 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

28 август  ✝ 11 Неделя след Петдесетница. Преп. 

Моисей Мурин. Гл. 2, утр. ев. 11, ап. 1 Кор. 9:2-12 (с. 

142), лит. ев. Мт 18:23-35 
 

29 август * Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и 

Кръстител. Преп. Анастасий Струмишки (Строг 

пост) (Тип. с. 405) 
 

30 август Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси 

Константинополски. Пренасяне честните мощи насв. 

Александър Невски 
 

31 август * Полагане честния пояс на Пресвета 

Богородица. Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. Св. 

Генадий, патриарх Константинополски (Тип. с. 410) 
 

1 септември * Начало на Църковната нова година. 

Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. Св. мчци Айтал и 

Амун дякони. Прав. Иисус Навин. Св. мчци Калист, 

Евод и Ермоген (Тип. с. 65) 
 

2 септември Св. мчк Мамант. Преп. Йоан постник, 

патриарх Константинополски. Св. 3628 мчци в 

Никомидия 
 

3 септември Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. 

Преп. Теоктист. Св. Фива дякониса. Св. мчца Василиса 

Никомидийска. Св. Йоаникий II, патр. Сръбски 
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