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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 54(573)-11.09.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† НЕДЕЛЯ ПРЕДИ ВЪЗДВИЖЕНИЕ 

НА СВЕТИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН 

 

Рече Господ: никой не е възлязъл на небето, освен 

слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на 

небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, 

тъй трябва да се издигне Син Човеческий, та 

всякой, който вярва в Него, да не погине, но да 

има живот вечен. Защото Бог толкоз обикна 

света, че отдаде Своя Единороден Син, та 

всякой, който вярва в Него, да не погине, а да 

има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина 

Си на света, за да съди света, а за да бъде 

светът спасен чрез Него. (Иоан 3:13-17) 

 

Отеческо наследство   

 

НЕДЕЛЯ ПРЕДИ 

ВЪЗДВИЖЕНИЕ 

  

...Бог не изпрати Сина Си в света, за да съди 

света, а за да бъде света спасен чрез Него...  

(Иоан 3:17) 

 

Братя и сестри! 

Това са основните думи, основната мисъл на 

днешното свето Евангелие, основно 

деклариране от страна на Бога за 

отношението Му към човека, обещание дадено ни от 

Самия Бог. Само след няколко дни ще изнесем посред 

храма светия Кръст – символ на 

Божието дълготърпение и нашето 

непослушание, символ на нашето 

злодеяние и на Божията правда, 

символ на нашия грях и на Божието 

правосъдие и много мрачни мисли на 

смут, боязън и смътна тревога ще 

почукат на вратите на нашето 

съзнание... Грях! А кой не греши? 

Правда! А кой може да устои? Съд! 

А кой ще бъде оправдан? 

Кръстоносене, самоотричане, 

саможертва – по силите на колцина е 

това? Колко много се иска от нас и 

какво даваме ние? Кой ще се спаси? 

– Загриженост обзема едни, апатия 

и отчаяние – други... трепет и ужас 

връхлитат трети... 

В желанието си да ни предпази от 

тия и подобни на тях мисли и 

настроения, светата Църква бърза 

да заяви ясно и убедено:”Бог не 

изпрати Сина Си в света, за да съди 

света, а за да бъде спасен светът чрез Него”. Това 

ще рече: Защо се смущавате? Защо толкова се 

тревожите? Защо се отдавате на малодушие, 

отчаяние и безнадежност? Спомнете си... 

Размислете... Бог, Който създаде човека само от 

преизобилието на Своята любов, който му вдъхна Своя 

Дух и му даде Своя Образ и Подобие, Който създаде 

небето и земята, слънцето и звездите, горите и 

птиците, цветята и тревите, за да бъде нашето 

доволство пълно; Бог, 

Който постави човека 

господар на цялата 

поднебесна шир и за 

жилище му отреди 

самия Едем. Нима 

същия този Бог може 

да бъде лош баща 

какъвто си Го 

представяме, този 

суров съдия, от когото 

се страхуваме, този 

жесток отмъстител от 

когото се ужасяваме? 

Не! Бог изпрати Сина 

Си, не за да съди 

света, а за да бъде 

света спасен чрез 

Него... 

От всички твари Бог 

обикна най-много 

човека. Даде му 
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всичко, което сърцето му можеше да пожелае. Постави 

го да живее край самия извор на щастието, за да пие 

когато поиска, да пие всякога, да пие до насита... 

Срещу всичко това Бог поиска от човека само едно 

синовно послушание, но уви, нашите първородители не 

оцениха по достойнство божието благоволение и не 

използваха най-ценния Божи дар – свободата, 

злоупотребиха със Светата Божия любов и продадоха 

всичките си придобивки за... една ябълка. Това бе явно 

предизвикателство към Божията правда и грубо 

нарушение на съвършената Божия воля, затова 

правдата трябваше да бъде възстановена, а името 

Божие наново осветено. Престъплението трябваше да 

бъде наказано, а грехът заличен. Съд предстоеше над 

света... но мъдростта Божия е неизмерима, милостта 

Му неизтощима, а любовта толкова голяма, че 

понякога и от злото може да призлезе добро – казва 

блажени Августин. Ето защо именно Бог проводи Своя 

Син на света, но не да го съди, а да го спаси. Затова и 

Спасителят дошъл на земята заяви:”Аз не дойдох да 

съдя света, а да спася света”. И още: ”Син Човечески 

дойде да подири и да спаси погиналото”, и още: ”Аз съм 

врата, който влезе през Мене, ще се спаси”. 
Затова – край на страха от Божията строгост! Край на 

кошмара пред Неговия съд! Край на ужаса пред 

мисълта за Божието безпощадно наказание! Бог не 

зачита греха и не желае да съди. Мило Му е да 

наказва, затова Бог прощава, затова дали грешиш или 

не, не е от голямо значение. 

Да, но колкото и разочароващо да звучи, тези изводи 

на повечето от нас са не само погрешни, но са опасни и 

водят неминуемо към гибел, защото на преден план се 

изтъква само Божията любов, без да се обръща 

внимание и на Неговата правда. Бог е съвършената 

хармония на любов и правда, защото тези две 

качества у Него са неделими. Никога едната не може 

да бъде пренебрегната за сметка на другата. Бог, 

наистина, е благ, милостив, дълготърпелив, 

състрадателен и пълен с любов. Той е готов винаги да 

прости, но това е само за тези, които се боят от греха, 

или пък сгрешили знаят пътя на покаянието, а и знаят 

как да просят прошка и обратно – Божията правда не 

позволява да се ползват от спасяващата Му любов 

тия, които не само грешат, но и безвъзвратно са 

ожесточили сърцата си против Господа. Затова Бог 

прие сълзите на Езекия, разкаянието на ниневийците 

и изповедта на Давид, но наказа нечестието на Ахав, 

неразкаянието на Содом и Гомор и нечовешкото 

жестокосърдие на Ирод. Защото писано е: ”Който не 

послуша думите Ми, от него ще търся сметка” 

(Второз. 18:19) и още: ”Бог ще въздаде всекиму 

според делата му” (Рим. 2:6), и пак: ”Който вярва и се 

кръсти, ще бъде спасен, който не повярва, ще бъде 

осъден (Марк 16:15). Блажени Августин казва :”Бог е 

силен както в утешението, така и в отмъщението”. 
“Сей, за да жънеш” – съветва свети Киприян. 

И тъй, братя и сестри, Бог, наистина прати Своя 

единороден Син в света не за съд, а за спасение. Нека, 

обаче, не забравяме – ще се спасят само тия, които 

търсят Бога и синовно се покоряват на Неговата блага 

и премъдра воля. Всички, които се противопоставят на 

Божиите изисквания, никога не ще вкусят от 

плодовете на спасението чрез Господа. Нещо повече, 

те вече сами са навлекли върху себе си справедливото 

Божие осъждане. 

Затова, братя и сестри, да търсим преди всичко Бога и 

Неговата правда и всичко друго ще ни се придаде. 

Амин! 

Източник: www.sveta-nedelia.org 

 

 

Църковни празници 

 

ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ 

ГОСПОДЕН (КРЪСТОВДЕН) 

(14 септември) 

 

ТРОПАР НА СВЕТИЯ КРЪСТ, ГЛАС 1 

Спаси, Господи, люди Твоя 

и благослови достояние 

Твое, победы 

православним християном  

на сопротивныя даруя, и 

Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство. 

 

Спаси, Господи, Твоите 

люде и благослови Твоето 

достояние, дари на 

православните християни 

победа над врага и запази 

с Твоя кръст наследието 

Си. 

 

 

Отеческо наследство   

 

СВ. ИОАН КРОНЩАДСКИ:  

ЗА ДЕЙСТВИЯТА, СЪПЪТСТВАЩИ 

МОЛИТВАТА 
 

Ще принеса на Господа, на Владичицата или на Ангела 

и на светията веществена светлина, та заради 

техните молитви да ми даде Владиката благодатна, 

духовна светлина, та да ме възведе от греховната 

тъма в светлината на Божието познание и 

добродетелта; ще принеса веществен огън, та да 

разпали в сърцето ми благодатния огън на Светия Дух 

и да потуши огъня на страстите в моето окаяно сърце; 

ще принеса с желание светилник, та и самият аз да 

стана светилник, който гори и свети на всички в храма 

на Църквата. Ето защо слагам свещички пред 

иконите, ето какво си мисля, когато поставям 

светилник в свещника. Признавам си, аз поставям 

свещи пред иконите с надежда да получа духовни блага 

от тези свети и пресвети лица, които са изписани на 

тях - признавам духовното си користолюбие. Впрочем - 

такъв е законът на взаимността - да очакваш дар за 

дар: “с каквато мярка мерите, с такава ще ви се 

отмери”. (Мат. 7:2) Аз съм човек немощен плътски, 

грешен - такъв съм; не винаги мога да принеса на моя 

Господ или на Пречистата Негова Майка или на Божия 

Ангел и на светията горящо с вяра и любов сърце, ще 

принеса тогава в дар на небесата - като човек плътски, 

веществен - поне веществен дар: горяща свещ. Като 
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види Владиката от небесата малкия дар на моето 

усърдие, ще ми даде в замяна повече: само Той е 

богат, аз съм нищ и беден; Той е в непристъпна 

светлина, аз в мрак; аз съм маловерен: ще ме дари с 

вяра; аз съм беден на любов: нека да обогати сърцето 

ми с това безценно небесно съкровище; аз съм 

безсилен за всяко добро: да ми даде сила. - У мен има 

желание за небесни блага, имам и веществен залог: 

ще ми даде великодаровитият Господ заради 

молитвите на Пречистата Своя Майка, на Ангелите и 

на Своите светии всичко, което е нужно за спасението 

ми.  
 

Молейки се, всичко вършете с разбиране. Когато 

доливате елей в кандилото, представяйте си, че 

Животодателят всеки ден и час, всяка минута от 

вашия живот поддържа живота ви чрез Своя Дух, и 

ежедневно чрез съня в телесно, а чрез молитвата и 

Божието слово в духовно отношение, влива у вас елея 

на живота, чрез който горят душата и тялото ви. 

Когато поставяте свещ пред иконата, спомнете си, че 

и вашият живот е като горяща свещ: ще догори и ще 

угасне; или че някои я принуждават да изгаря по-бързо 

отколкото трябва чрез страстите, преяждането, 

виното и други удоволствия.  
 

Не скъпи восъчната свещ, която палиш по време на 

молитва пред Господа: помни, че ти я палиш пред 

Живеещия в непристъпна светлина, Който и теб 

просвещава със светлината Си. Твоята свещичка е 

като жертва на всесъжение пред Господа; нека тя 

бъде дар Богу от чисто сърце. Да ти напомня, че и 

самият ти си длъжен да бъдеш светилник, горящ и 

светещ. “Той беше”, казано е за Иоан Предтеча, 

“светило, което гори и свети”. (Иоан. 5:35)  
 

Когато се прекръстваш, вярвай и постоянно помни, че 

на Кръста твоите грехове са приковани. Когато 

паднеш в грях, веднага искрено осъди себе си, 

прекръсти се и кажи: “Господи! На Кръста Ти прикова 

нашите грехове, прикови на Твоя Кръст и този мой 

грях и “помилвай ме, по голямата Си милост” (Пс. 

50:3) - и грехът ти ще се очисти. Амин.  
 

Когато се прекръстваме, с трите пръста поставяме 

горния край на Кръста - върху челото - изобразявайки 

Отца, Който е несътворен Разум; долния върху 

утробата - изобразявайки Сина, роден преди всички 

векове от утробата на Отца; и напречната част - на 

рамената, или мишците си - изобразявайки Светия 

Дух, Който е мишца, или сила Господня, или ръка 

Господня, както е казано: “И кому се откри мишцата 

Господня?” (Иоан. 12:38; Ис. 53:1), или: “И биде върху 

мене там ръката на Господа” (Иезек. 3:22), т.е. Дух 

Свети. Още образи на Света Троица в човека: 

мислещият ум - образ на Бог Отец; сърцето, където 

умът пребивава и изобразява себе си - образ на Божия 

Син, ипостасната Божия Премъдрост; устата, чрез 

която излиза това, което е в мислите и на сърцето, и е 

образ на Дух Свети. “Духна и им казва: приемете Духа 

Светаго.” (Иоан. 20:22) Когато “от сърцето излизат 

зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, 

кражби, лъжесвидетелства, хули...” (Мат. 15:19), 

значи излиза злият дух, загнезден в човека... А когато 

“добрият човек от доброто съкровище на сърцето си 

изнася добро” (Лук. 6:45), това е образ на 

изхождането на Светия Дух от Отца чрез Сина. Велик 

е човекът! Не напразно е казано: “Аз рекох: вие сте 

богове, вие сте всички синове на Всевишния”. (Пс. 

81:6) “Ако Той нарече богове ония, към които бе 

отправено словото Божие и не може да се наруши 

Писанието” (т.е., което е казано, казано е вярно, 

неотменимо), “на Тогова ли, Когото Отец освети и 

прати в света, вие казвате: богохулстваш, защото 

рекох: Аз съм Син Божий?” (Иоан. 10:35-36) О, 

достойнство! О, човешко величие! Гледай на човека, 

особено на християнина, не иначе, а като на Божи син, и 

го приемай като Божи син, разговаряй с него, отнасяй 

се с него като с Божи син по благодат в Христа Иисуса, 

нашия Господ. 

Свети и праведни Иоан Кронщадски, „За молитвата” 

 

 

Отечески съвети  

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЗКУШЕНИЯТА 

И КАКВА Е ТЯХНАТА ЦЕЛ? 

 

Изкушенията са резултат от нашето предателство, 

тъй като сме се отказали да бъдем там, където ни е 

поставил Бог. Те се наричат изкушения, тъй като 

изкушават, но заедно с това ни учат на опит.  

Всички неблагоприятни обстоятелства, трудности, 

препятствия и съблазни, които се случват в живота 

ни, се наричат изкушения, защото ни безпокоят, 

стесняват свободата ни и нарушават душевния ни 

мир. Ако бъдем бдителни, можем да получим полза от 

тях. 

Изкушенията са два вида: естествени и неестествени. 

Естествени са тези, които произтичат от 

естественото изменение на обстановката, в която 

живеем, и се случват или по волята на Пресвета 

Троица, промислително, или по волята на имащите 

власт. Неестествени са тези, които възникват, когато 

неразумното начало прониква в нашите мисли и 

постъпки.  

Причината за всичко това е нашето собствено 

богоотстъпничество, веднага повлякло след себе си 

преврат в три сфери: бунт против Бога, против нас 

самите и против природата. С тези преврати, имащи 

многобройни последствия, е била разрушена 

заложената от Твореца хармония в природата, появили 

се тлението, страданието и накрая смъртта.  

По Своето човеколюбиво домостроителство 

Благодетелят Бог отново не ни е оставил, но ни е дал в 

замяна покаяние, като възможност за изцеление. Ако 

признаем вината си и търпеливо претърпим 

ставащото с нас като справедливо наказание от страна 

на Промислителя Бог, ние го обръщаме в полза за себе 

си. Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони 

към мене и чу моите вопли (Пс. 39:1) и който 

претърпи докрай, ще бъде спасен (Мат. 10:22).  

Ако осъзнаем тайнството на тази “обмяна”, ще 

подражаваме на нашия Господ, Който със Своя пример 

е доказал, че можем да обърнем търпението към 

случващите се с нас в живота ни многочислени скърби 

в полезно средство за спасение. През много скърби 
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трябва да влезем в Царството Божие (Деян. 14:22), 

много са скърбите на праведника (Пс. 33:20), стеснен 

е пътят, който води в живота (Мат. 7:14). И вече 

съвсем ясно - който не взима кръста си, а следва 

подире Ми, не е достоен за Мене (Мат. 10:38).  

От приведените дотук места от Свещеното Писание 

узнаваме, че изкушенията са необходима част от 

живота, средство за обновяването и за спасението на 

човека. 
 

Старецът Иосиф Ватопедски, „Атонски беседи”, Славянобългарски 

манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”©, Света Гора, Атон 

 

 

Детски свят  

 

СТОРЕТЕ МИ ПЪТ! 

 

Имало едно време 

надменен кмет. Където 

ходел, все искал да е 

начело и всички във 

всичко да му отстъпват. 

Най-обичните му думи 

били: „Сторете ми път!“ 
Мало и голямо трябвало 

да му сторва път. 

Един ден в селото 

влязъл с кола царят на 

оная страна, преоблечен 

като прост пътник. 

Насреща му се задал кметът, надут както винаги и 

завикал: „Сторете ми път!“ 
Коларят му дал знак да се отмести, но кметът чакал 

да му сторят път. 

Царят дал заповед да спрат колата. 

Повикал кмета и му рекъл: 

— Аз съм царят. Утре ще дойдеш в двореца да 

изпитам ума ти. Ще видя дали си достоен да ти 

сторват път. Ще ти задам три въпроса и ще видя, как 

ще ми отговориш. 

Царят дал знак и колата отминала. 

Замислил се кметът. Дали ще може да отговори както 

трябва на царя? 

През това време дошъл при него помощникът му, 

който бил умен и весел човек. 

— Какво си се замислил, кмете? — попитал 

помощникът. 

— Как да се не замисля! — отговорил кметът. — 

Преди малко оттука мина царят с колата си, 

преоблечен като прост пътник. Аз извиках на коларя 

да ми стори път. Той не отстъпи. Аз се изпречих пред 

колата. Царят ме повика и ми заповяда да се явя утре 

при него, за да ме изпита, дали съм достоен да ми 

сторват път. Щял да ми зададе три въпроса, за да 

види умно ли ще отговоря. 

— Е, та какво има да му мислиш? 

— Мисля, че царят може да е глупав, та няма да оцени 

умните ми отговори. 

— Добре, да отида аз тогава. Ще се облека в твоите 

дрехи. Пък и, както казват мнозина, ние си 

поприличваме, та царят няма да разбере, че друго лице 

се явява пред него вместо кмета. Аз не се плаша и от 

глупави въпроси. Лесно ще се сетя, как да отговоря. 

Кметът се съгласил на драго сърце. 

Помощникът се явил пред царя и рекъл: 

— Аз дойдох, царю честити, да отговоря на трите 

въпроса. 

— Добре — рекъл царят, — кажи ми за колко време 

може да се измине пътя от изток до запад. 

— За един ден, царю честити. 

— Отгде знаеш? 

— Слънцето изгрява сутрин от изток и вечер стига на 

запад. Значи, за един ден е изминало пътя от изток до 

запад. 

— Добре отговори — рекъл царят. — Сега ми кажи 

колко пари струвам аз. 

— Двадесет и девет сребърника. 

— Защо? 

— Защото Исус Христос бе оценен и продаден за 

тридесет сребърника. А най-добрият цар все трябва да 

се оцени един сребърник по-малко от Христа. 

— И на втория въпрос отговори добре — казал царят. 

— Остава третият. Кажи ми, умни човече, какво мисля 

в тоя миг! 

— Ти мислиш, царю честити, че пред тебе стои 

кметът, когото си повикал, но аз съм неговият 

помощник. Кметът не се осмели да дойде. 

— Жив и здрав да си, помощниче! Ти си достоен да 

стоиш начело на вашето село. От сега нататък 

кметът ще ти сторва път, защото си смел и умен. Ти 

ще бъдеш кмет, а кметът ще ти стане помощник. 

Още същия ден, по царска заповед, помощникът 

станал кмет. 

Превод: Ран Босилек 

Източник: www.chitanka.info 
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11 септември ✝ Неделя преди Въздвижение на Св. 
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