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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                        ГОД. ХI  БРОЙ 1(575)-25.09.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ПЪРВА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ 

ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ 

 

Веднъж, когато народът се притискаше към Него, 

за да слуша словото Божие, а Той стоеше при 

Генисаретското езеро, видя два кораба, които стояха 

край езерото; а рибарите, излезли от тях, плавеха 

мрежите. 

Като влезе в един от корабите, който беше на 

Симона, помоли го да отплува малко от брега и, като 

седна, от кораба поучаваше народа. А когато 

престана да говори, рече Симону: отплувай към 

дълбокото, и хвърлете мрежите си за ловитба. 

Симон Му отговори и рече: Наставниче, цяла нощ се 

мъчихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума 

ще хвърля мрежата. 

Това като сториха, те уловиха голямо множество 

риба, та и мрежата им се раздираше. И кимнаха на 

другарите, които се намираха на друг кораб, да им 

дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата 

кораба, че щяха да потънат. 

Като видя това, Симон Петър падна пред коленете 

Иисусови и рече: иди си от мене, Господи, понеже аз 

съм грешен човек. Защото ужас обвзе него и всички, 

които бяха с него, от тая ловитба на риби, хванати 

от тях, тъй също и Иакова и Иоана, синове 

Зеведееви, които бяха другари на Симона. И рече 

Иисус на Симона: не бой се; отсега ще ловиш човеци. 

И като изтеглиха корабите на брега, оставиха 

всичко и тръгнаха след Него. (Лк 5:1-11) 

 

Отеческо наследство   

 

ЧУВСТВО ЗА НЕДОСТОЙНСТВО 

 

“Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен 

човек” (Лука 5:8) 

Светото Евангелие прочетено на днешната Неделя 

първа след Кръстовден (Лука 5:1-11) ни разказва за 

едно от многобройните чудеса на Господ Иисус 

Христос. То ни говори, че изобилието, което идва 

от Бога, може да потресе човешките сърца, да ги 

приведе в благоговеен страх, който прелива в 

умиление, изразено в думи като тези: “Боже, ние 

сме недостойни за Тебе!” Но да видим картината, 

която евангелският текст ни предлага. Господ 

Иисус Христос е на брега на Генисаретското езеро. 

Около Него, както винаги, се тълпят множество 

хора, които искат да чуят словото Божие. 

Притиснат от народа, Спасителят помолва Симон 

да Го качи на единия от двата кораба, за да може от 

него да проповядва, така че всички да го виждат и 

разбират. Симон на драго сърце се съгласил, без да 

подозира, че Христос има специално намерение 

спрямо него и другарите му. След като привършва 

благодатното Му слово, сред водите става нещо 

необикновено, което ужасява бедните галилейски 

рибари, между които са и тримата бъдещи 

апостоли: Андрей, брат на Симона, Иаков и Иоан, 

синове Заведееви. Господ казва на Симон: 

”Отплувай към дълбокото, и хвърлете мрежите си 

за ловитба” (Лука 5:4). Развълнуван Симон Му 

отговаря: ”Наставниче, цяла нощ се мъчехме, и 

нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля 

мрежата” (Лука 5:5).  Четиримата рибари хвърлят 

мрежата към дълбочините и бавно почват да я 

изтеглят. Но тя тежи, почва да се раздира. Цялата 

догоре е пълна с риба. Смутени от необикновения 

риболов те викат на помощ рибари и от другия 

кораб. 

Двата кораба така се напълват с риба, че са 

застрашени да потънат и едвам достигат до брега. 

Този неочакван изобилен риболов изумил всички, 

но поразил най-вече св. ап. Петър, който бил 
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обхванат от силно чувство на благоговейна почит 

пред Господ и на ужас пред съзнанието за 

собствената си греховност. Той паднал пред 

коленете на Иисус Христос и извикал: ”Иди си от 

мене, Господи, понеже аз съм грешен човек” (Лука 

5:8). Този вик на благочестивия рибар от Витсаида 

напомня за друга една просба от подобен род - тази 

на гадаринци, които помолили Христа да си отиде 

от техните предели . Каква, обаче, голяма разлика 

има в подбудите на свети апостол Петър и тези на 

гадаринците! Тук имаме един вик, плод на съзнание 

за недостойнство пред Божията святост, а там - от 

грубо материални интереси на плътски живеещи и 

мъдруващи хора. 

Когато човек се вижда изправен пред Божието 

Лице, погледът му непринудено пада върху 

неговата собствена поквара и неговите грехове, и 

затова той силно се страхува, както пророк Исаия се 

уплашил при неговото повикване на пророческо 

служение (Ис. 6:5). Същото става сега със Симон 

Петър. Не че е бил някакъв голям грешник, 

напротив той всякога се е стараел да живее 

благочестиво. Но както един слънчев лъч ни 

показва, че в наглед най-чистата стая се носят във 

въздуха хиляди прашинки, така и един лъч на 

Божията светлина разкрива и в най-благочестивата 

душа нечистота и греховност. Затова и той се 

чувства недостоен да има пред себе си за по-дълго 

време като гост Божествения Спасител. Колко 

светла, чиста и непокварена е била душата на тоя 

скромен галилейски рибар! 

Бог високо цени смирението и винаги достойно го 

възнаграждава. “На кого, казва Господ, да погледна, 

ако не на кроткия и смирения!” Затова Христос 

разкрива Своята велика спасителна мисия и Своето 

особено намерение спрямо бъдещите апостоли. Той 

казва на Симона: ”Не бой се; от сега ще ловиш 

човеци” (Лука 5:10). Думите на Спасителя може да 

бъдат разширени по смисъл така: ”Аз допуснах да 

стане необикновеният риболов, за да ви призова на 

моя служба като ловци на човеци. И нека днешният 

богат улов да бъде за вас белег, че за Отца нищо не 

представлява да ви благослови богато, да ви даде 

успех там, където делото изглежда безнадеждно. 

Вървете след Мене!” 

И тия мъже веднага последвали Божествения 

призив. От този момент нататък те действително 

станали ловци на човеци. Животът им намерил 

своето истинско съдържание и своето богоугодно 

назначение. От прости и неуки рибари те се 

превърнали в неуморими и възторжени 

проповедници на словото Божие. Те всички се 

впуснали безстрашно в човешкия океан, хвърлили в 

него своите евангелски мрежи,уловили и спасили в 

тях хиляди човешки души. Например, на първата 

християнска Петдесетница чрез проповедта на 

апостол Петър са повярвали в Иисуса Христа 

“около три хиляди души” (Деян. 2:41). 

Братя и сестри, ние трябва да бъдем особено 

доволни от евангелския текст на тази Неделя първа 

след Кръстовден, който в богатия риболов ни 

предлага и богата поука. Колко пъти и ние самите, 

подобно на свети апостоли, се трудим цяла нощ, та 

и по цели денонощия, седмици, месеци и дори 

години наред, без да получим очакваното. Защо ли е 

така? - Защото работим без Божията благословия и 

не в името Божие. „Ако Господ не съзида къщата, - 

казва Псалмопевецът, - напразно ще се трудят 

строителите ѝ” (Пс. 126:1). Затова, искаме ли 

всяка наша работа да има успех, трябва да я 

започнем в името на Бога, да хвърлим мрежите си 

по Неговата дума (Лука 5:5). Тогава нека бъдем 

сигурни, че Бог ще благослови нашите трудове и 

нашата ловитба. Така ще бъдем между спечелените 

за Христа, а и сами като Го следваме, ще станем 

ловци на човеци. Господ Иисус Христос иска и в 

нашия живот да се изпълни онова, което в живота 

на Симон, Иаков и Иоан станало факт. 

И за целта ни е дарил Своята благодат, която 

възпълва онова, което не ни достига. Нека и ние 

подобно на свети апостол Петър да имаме чувство 

за своето недостойнство като грешни и слаби хора, 

но и винаги да сме готови да следваме нашия 

Спасител. Да Му благодарим от все сърце и да Му 

бъдем верни докрай, до смърт, за да получим 

“венеца на живота” (Откр. 2:10). Амин! 
 

Източник: www.pravoslavenhram.com 
 

 

Жития на светии 

 

СВ. МЧК КАЛИСТРАТ И 

ДРУЖИНАТА МУ  

(Честват се на 27 септември) 

 

ЖИТИЕ НА СВ. МЪЧЕНИК КАЛИСТРАТ 

Св. Калистрат е живял през 

трети век. Родил се в гр. 

Картаген. От детска възраст 

бил възпитан в християнската 

вяра. Баща му и дядо му били 

християни. Неокора, един от 

неговите прадеди, служил като 

войник в Йерусалим при Пилат 

Понтийски през време на 

Христовите страдания. Той 

видял чудесата при Христовата 

смърт и повярвал в Господа. Бил просветен във 

вярата и кръстен от апостолите. Като се върнал в 

къщи, Неокора донесъл сред домашните си светата 

вяра в Христа. Още от това време родът на Неокора 

бил християнски род. 

Така след време и св. Калистрат бил роден, кръстен 

и възпитан като християнин. Като възмъжал, станал 

войник. Той бил едниственият християнин в целия 

полк. Някои от войниците го виждали как ставал 

нощно време и се молел на Бога. Споменавал името 
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на Христа Спасителя. Те съобщили на военачалника 

Персентин, че той е християнин. А Персентин бил 

свиреп гонител и мъчител на християните. 

За да се увери, че Калистрат е наистина християнин, 

Персентин му заповядал да принесе жертва на 

боговете. Калистрат решително отказал да стори 

това. 

Нанесен му бил жесток побой. После бил хвърлен в 

морето. Но Божията сила го избавила от смърт. Два 

делфина го изнесли жив на брега. Той излязъл 

невердим от водата. 

Като видели търпението на Калистрат при ужасния 

бой и чудото, станало с него, 49 войници повярвали 

в Христа Господа. Те били също жестоко бити. 

След това хвърлени заедно с Калистрат в тъмница. 

Там св. Калистрат ги научил на вярата и ти укрепил 

духом. Като него и те проявили голямо мъжество 

при страданията. Господ показал велика сила над 

тях. 

Като видял, че не може и при най-ужасни мъчения 

да склони св. Калистрат и другите 49 войници да се 

откажат от вярата си в Спасителя, мъчителят 

разпоредил всички да бъдат избити в тъмницата. 

Така петдесет войници от полка в Картаген 

пострадали за името Христово в 266 г. По-късно 

била изградена църква над техните свети мощи. 
 

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 

година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и 

архимандрит д-р Атанасий (Бончев) 
 

 

Църковни празници 

 

ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА 

БОГОРОДИЦА 

(1 октомври) 

 

ТРОПАР 

Богомайко, като гледаме 

на твоя пречист образ, 

умилно казваме: 

покрий ни с честния си покров 

и ни избави от всяко зло, 

като молиш твоя Син 

Христос да спаси душите ни. 
 

 

 

 

 

 

Отеческо наследство   

 

СВЕТИ ЙОАН ЗЛАТОУСТ: „ЗА 

ДОСТОЙНСТВОТО НА 

СВЕЩЕНСТВОТО” 
 

Свещенослужението се извършва на земята, но по 

небесна наредба; и това е твърде право; защото не 

човек, не ангел, не архангел, и не друга сътворена 

сила, а сам Утешителят е учредил това 

чинопоследование, и човеци, още облечени с плът, 

направил представители на ангелското служение. 

Страшни и величествени са били принадлежностите 

(на богослужението) и преди благодатта... Но ако 

някой разгледа свойствата на благодатното 

служение, ще намери, че онези страшни и 

величествени принадлежности са незначителни (в 

сравнение с последните). Когато виждаш Господ да 

е заклан и предложен, свещеникът да стои пред тази 

жертва и да се моли и всички се поръсват с тази 

скъпоценна кръв, мислиш ли, че все още се 

намираш между човеците и стоиш на земята, не се 

ли пренасяш веднага на небесата и отхвърлил 

всички помисли на душата, не съзерцаваш ли със 

светла душа и чист ум небесното? О, чудо, о Божие 

човеколюбие! Седящият горе с Отца в ози час се 

обхваща от ръцете на всички, които желаят. Това и 

правят всички с очите на вярата. 
 

Из беседа "За свещенството", Църковен вестник, бр. 12  за 2003 г. 

Източник: www.pravoslavenhram.com 
 

 

БОЖИИТЕ ВЕЗНИ НАДДЕЛЯВАТ 
 

Един благочестив свещеник, съвременник на св. 

Василий Велики, поради стечение на някакви 

обстоятелства затънал в дългове, с времето тези 

дългове все повече нараствали, а кредиторите 

започнали да притесняват свещеника относно дълга, 

и това го принудило да потърси помощ от един 

познат съсед, който бил търговец. След като 

изслушал молбата му, търговецът дал на свещеника 

500 златни монети, с които да заплати своя дълг, а в 

замяна на това свещеникът му обещал да го 

споменава на проскомидията, заедно с неговите 

сродници, за здраве и за упокой през целия си 

живот. 

Търговецът се надявал, че свещеникът ще живее 

дълго и ще се моли за него и близките му на всяка 

литургия и по този начин ще получи 

удовлетворение за своите пари. Свещеникът обаче 

успял да отслужи само една литургия, в която 

споменал своя благодетел и сродниците му, а скоро 

след това се разболял и след продължително 

боледуване починал. 

Научавайки за смъртта на свещеника, търговецът 

много се натъжил и страдал за загубата на парите 

си, тъй като свещеникът успял да отслужи само 

една литургия, което търговецът не очаквал, а 

разчитал на дългия живот на свещеника и на 

неговите молитви и затова му дал 500 златни 

монети. Той започнал да безпокои овдовялата 

презвитера, за да му върне парите и да си остави 

само толкова, колкото струва една литургия. 

Презвитерата отговорила, че пари няма, а дори да е 

имала, то те са били похарчени по време на 

болестта на свещеника и сега не е останало нищо. 

Търговецът, не обръщайки внимание на думите на 
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презвитерата, настойчиво искал парите си и я 

заплашил със съд. 

Жената се обърнала към Василий Велики и 

разказала за случилото се на светителя. 

Изслушвайки я, Василий Велики казал: „Утре ще 

отслужа литургия, елате с търговеца при мен и 

носете везни, на които ще претеглим една частица 

отделена от просфората за здравето и спасението на 

неговите близки, и колкото тежи частицата на 

везната, толкова злато ще сложи търговецът на 

другата половина на везната и с това злато ще ти 

плати за една литургия, извършена от покойния 

свещеник“. 

Отишла жената при търговеца и му предала думите 

на свети Василий. Търговецът се зарадвал и на 

следващата сутрин отишъл в храма, носейки със 

себе си везна и злато. Свети Василий извършил 

проскомидията, отделил една частица за здравето и 

спасението на Божиите раби… и я сложил на 

везната, а търговецът сложил злато на другата 

половина на везната. 

Колкото и злато да поставял търговецът, малката 

частица надделявала повече, и колкото повече злато 

слагал търговецът на везната, толкова повече 

натежавала тази половина, на която била поставена 

частицата, отделена от свети Василий Велики от 

просфората на проскомидията. Търговецът, 

виждайки великото благодатно чудо, се изплашил, 

но и се умилил и затова поискал прошка от свети 

Василий Велики и от презвитерата на починалия 

вече свещеник и не искал повече от нея да му връща 

парите. 

Схиигумен Сава Остапенко 

Източник: www.pravoslaven-sviat.org 
 

 

Детски свят  

 

КОЙ Е НАЙ-ГЛАВНИЯТ 

Вълните бушували. Гребените им достигали до 

небето, бреговете тръпнели от ударите им, 

разбивали кораби. Още малко и ще разрушат 

скалата и потопят в морето. 

Но ето какво се случило веднъж. Една Капка, 

заедно с пяната, се издигнала по-високо от другите 

и казала: 

- Аз съм най-главната и най-важната, защото 

стигам най-високо 

- Всички сме важни и главни, - възмутили 

останалите капки – ние сме морето. 

- О, аз летя толкова високо! Аз съм на върха на 

вълната! Без мене вълната не е вълна! 

Тогава всяка капка поискала да е на върха на 

вълната, за да бъде най-главната. По-долните капки 

престанали да 

поддържат по-горните, 

защото искали да ги 

изместят. Всяка се 

борила да отиде по 

нагоре и избутвала 

другарките си. И 

вълните изчезнали. 

Безпомощно миели пясъчния бряг, като никоя капка 

не можела и на сантиметър да се повдигне. 

А скалата стояла непоклатима, готова да отговори 

на всеки удар на вълните, защото песъчинките 

здраво се държали една за друга. Те знаели, че само 

ако са заедно ще запазят скалата. 
 

Автор: Юрий Степанов 

Превод: Храм „Свето Благовещение” 
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