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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                        ГОД. ХI  БРОЙ 2(576)-02.10.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ 

ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ 

 

Рече Господ: както искате да постъпват с вас 

човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако 

обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? 

Защото и грешниците обичат ония, които тях 

обичат. И ако правите добро на ония, които и вам 

правят добро, каква вам награда? Защото и 

грешниците правят същото. И ако давате заем на 

ония, от които се надявате да го получите назад, 

каква вам награда? Защото и грешниците дават 

заем на грешници, за да получат същото. Но вие 

обичайте враговете си, и правете добро, и назаем 

давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде 

наградата голяма, и ще бъдете синове на 

Всевишния; защото Той е благ и към 

неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете 

милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. 

(Лк 6:31-36) 

 

Отеческо наследство   

 

НАШИТЕ ВРАГОВЕ – НАШИТЕ 

БЛАГОДЕТЕЛИ 

 

Но вие обичайте враговете си, и правете добро... и 

ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове 

на Всевишния... (Лука 6:35) 

  

Възлюбени в Господа, братя и сестри, 

В Своята пророческа реч за свършека на света Иисус 

Христос предсказва, че в последните времена 

беззаконието ще се умножи, любовта ще изстине и 

хората един други ще се намразят (Мат. 24:12, 10). 

Човек за човека ще стане вълк и враг. 

Ние виждаме, че тези слова на Господа днес са се 

изпълнили. Всеки ден четем или слушаме за грозни 

убийства и изнасилвания, за грабежи и подли измами. 

Често враговете на човека са станали дори неговите 

домашни (Мат. 10:36), както е писано: „няма нито 

един праведен, няма кой да разбира, няма кой да 

търси Бога, всички се отклониха от пътя, вкупом 

станаха негодни; няма кой да прави добро, няма 
нито един” (Римл. 3:10-13). 

И в това житейско море, клокочещо от злоба, на нас, 

именуващите себе си християни, Господ заповядва да 

обичаме враговете си. Тове е и главният белег, по 

който християните се отличават от невярващите, 

юдеите и езичниците – любовта към враговете. 

Невярващият, езичникът счита за свой дълг да отплати 

двукратно за стореното му зло и се услажда от 

отмъщението си. Юдеинът преди Христа е следвал 

правилото да отмъщава според мярата на нанесената 

му обида. А християнинът, истинският християнин, не 

само че не отмъщава, а отвръща с добро на злото, не 

се услажда с нечиста радост, когато врагът 

му търпи бедствие, а скърби за него и му 

се притичва на помощ. Апостол Павел ни е 

заповядал: „Не отмъщавайте за себе си, 

възлюбени, а дайте място на Божия 

гняв. Защото писано е: „отмъщението е 

Мое. Аз ще отплатя, казва Господ.” И 

тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го, 

ако е жаден, напой го; защото, 

вършейки това, ти ще струпаш жар на 

главата му. Не се оставяй да те надвива 
злото, но надвивай злото с добро”. 

(Римл. 12:19-21). 

Светител Серафим (Соболев) дава 

следните практически съвети как да се 

отнасяме към враговете си: Срещу 

враговете си се въоръжи с добро. Не си 
позволявай в никакъв случай да ги 

осъждаш. Побеждавай ги с молитва за 
тях. Чрез враговете дяволът ни пробужда 

към гняв и злотворство, но когато ти вършиш 

обратното на неговото желание, той тръгва срещу 
тях и ги възпира. Когато те подбуждат срещу 

някого, като ти казват – той е направил това или е 
казал за теб това, или когато някой почне да те 

дразни и предизвиква, не бързай като някакъв глупав 

петел да се биеш, защото може да излезеш с 
окървавен гребен, от който да изтече кръвта ти и да 

умреш. 
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Християнинът не мрази враговете си, защото знае, че 

самият той е изпълнен с грехове и немощи. 

Християнинът не отвръща на злото със зло, защото е 

наясно, че истинският виновник за нанесената му 

обида не е неговият ближен, а дяволът, който е успял 

да го победи и пребори. А нас самите дяволът не ни ли 

побеждава, и то толкова често? Християнинът е 

снизходителен към враговете си, защото е убеден, че 

неговият единствен най-опасен и коварен враг е сам 

той за себе си! 

Но как е възможно това? Човек сам враг на себе си?! 

Ето как! – Врагът ти те е обидил, поднесъл ти е 

отрова. Ти пък кажи добра дума за него и така 

неговата отрова ще стане благодатна храна за душата 

ти. Спасението ти не е в неговите, а в твоите 

собствени ръце и в ръцете на Бога. Следователно той 

не може да ти причини зло, а само добро! Но той, 

врагът ти, е отнел твоя собственост, влачи те по 

съдилища, макар да си невинен, нанесъл ти е побой 

или е опозорил твой ближен? – Но ти претърпи всичко 

това, защото то е станало по Божие допущение заради 

греховете ти, за твое изпитание. Остани верен на 

християнската си съвест. Кажи пред иконата на 

Разпнатия Христос: „ОТ ТЕБ БЕШЕ ТОВА!”, и ще ти 

олекне. И Господ в отговор ще каже на плачещата ти 

душа: „ОТ МЕН БЕШЕ ТОВА!”, и ще избърше 

сълзите ти. И ще каже Господ: Когато изкушенията 

въстанат срещу теб и врагът те връхлети като 
река, Аз искам да знаеш, че ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН! 

Кураж, уморени пътнико! Вярвай, че всичко се 
извършва по Моята воля, затова мъжествено 

преживявай всички страдания, свързани с 

изпитанията на времето, незнайни и неочаквани, и 
знай, че ВСИЧКО ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН! 

 

Братя и сестри,  

Сръбският Златоуст и нов свети отец на Църквата 

светител Николай (Велимирович) наставлява, че 

враговете ни са всъщност най-големи приятели на 

спасението ни. И говори за тях така: Благослови 

враговете ми, Господи. Враговете ми ме тласкаха към 
Твоите обятия повече, отколкото приятелите. 

Приятелите ме привързваха към земята, а враговете 

ме откъсваха от земята и разрушаваха всички мои 
надежди за земното. 

Те вместо мен изповядаха греховете ми пред света. 
Те ме бичуваха, когато аз удържах ръката си да се 

бичувам сам. 

Те ме измъчваха, когато аз бягах от мъките. Ругаеха 
ме, когато сам себе си ласкаех. 

Заплюваха ме, когато сам от себе си се гордеех. 
Когато се втурвах да се обогатя, те, враговете ми, 

ме връщаха с желязна ръка. Наистина, враговете ми 

ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към 
Твоя скут. Робът кълне враговете си, понеже не знае. 

А синът ги благославя, понеже знае. 

Благослови враговете ми, Господи. И аз ги 
благославям, а не ги проклинам. Амин. 
 

 

Иван Николов, „Неделни проповеди по евангелските четива”, изд. 

„Витезда” 

 

Жития на светии 

 

СВ. СВЩМЧК ДИОНИСИЙ, ЕП. 

АЛЕКСАДРИЙСКИ  

(† 264/5 година. Чества се на 5 октомври) 

 

Св. Дионисий 

произхождаше 

от Александрия, 

от богати и 

знатни родители 

езичници. В 

своята младост 

той получи 

широко 

образование, 

макар светско и в духа на тогавашното езичество, към 

което бе привързан. 

След като завърши образованието си, той отначало 

изпълняваше длъжността ритор и обучаваше юношите 

на красноречие според езическите науки.  

Дионисий не беше духовно ограничен човек. Със своя 

бистър и разсъдлив ум той не можеше да не забележи 

фалша на грубите заблуждения и езическите суеверия, 

сред които се беше родил и израснал, а също и 

повърхностната несериозност на езическата 

философия, в която бе възпитан. Неговият 

любознателен дух непрестанно търсеше истината, но 

не можеше да намери удовлетворение в езическите 

знания и вярвания. Сърцето му чувстваше 

безмислието и лъжовността на езичеството, неговия 

плътски, човешки произход, присъщата му 

сантименталност и насърчаване на порочността у 

хората (което е характерно изобщо за всяко човешко 

учение), а най-вече - липсата на истинска духовност. 

Дионисий все още не познаваше истинския Бог, но 

сърцето му чувстваше, че Бог съществува, и се 

стремеше към Него. Тогава той, в желанието си да 

разбере истината, започна да изучава различните 

човешки учения и вярвания, и да ги сравнява помежду 

им. И действително, пламенното му желание да 

намери истинската вяра, съединено с 

безпристрастното изследване, скоро го доведоха до 

съзнателно приемане на Християнството. Бог, Който 

не желае нито един от хората да погине, но всички да 

се обърнат в познание на истината (1Тим.2:4), не 

остави и търсещата душа на Дионисий, и по Своята 

неизследима благост му откри пътя към вечното 

спасение. Скоро Дионисий разбра несъстоятелността 

на всички човекоизмислени учения, тяхната 

лъжедуховност и вътрешна пустота. Самият той 

казваше за себе си, че "се е обърнал към Христа по 

пътя на свободното изследване и безпристрастното 

изпитване на човешките учения". 

По онова време (в началото на III в.) Александрия се 

славеше като голям център на тогавашната култура. 

Но наред с многобройните философски школи и 

езически учения, значителна степен бе достигнал и 

разцветът на Християнското просвещение. 

Знаменитите началници на възникналото там 

християнско Огласително училище, наред с 
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богословието познаваха езическите учения и техните 

представители, и по такъв начин се трудеха в областта 

на апологията -  защитата на Християнството. Нерядко 

много езичници, които слушаха проповедите им, се 

обръщаха към Христовата вяра и оставяха своето 

езическо нечестие. 

Запознал се вече с много християнски съчинения, 

Дионисий встъпи в близко общение с 

александрийските християнски учители, начело на 

които бяха Иеракъл и Ориген. При последния, като 

при забележителен учен, се стичаха и не малко 

езичници за да слушат философия и математика - той 

използваше това, трудеше се за прослава на 

Христовото име и употребяваше знанията си за да 

обръща своите слушатели към Христа. 

С целия жар на своя любознателен дух Дионисий 

започна да изучава истините на Християнското учение 

и веднага оцени превъзходството му над езичеството. 

Усърдно и с любов четеше Апостолските послания и 

най-много посланията на св. апостол Павел - те му 

направиха дълбоко впечатление и предизвикаха у него 

коренна промяна във всичките му вярвания и 

възгледи: вследствие на това той съвсем съзнателно се 

обърна към Християнството. (...) 
 

Източник: www.pravoslavieto.com 
 

 

Отеческо наследство   

 

СВ. СИЛУАН АТОНСКИ: ЗА ЛЮБОВТА 

КЪМ ВРАГОВЕТЕ 
 

Душата не може да има покой, ако не се моли за 

враговете. Душата, научена от Божията благодат, 

обича и жали всяка твар и особено човека, за когото 

Господ е страдал на кръста с болка за всички ни. 

Господ ме научи да обичам враговете. Без Божията 

благодат не можем да обичаме врага си, но Светият 

Дух научава на любов и тогава изпитваш жал дори 

към демоните, за това, че са отпаднали от доброто, 

изгубили са смирението и любовта си към Бога. 

Моля ви, опитайте. Ако някой ви оскърбява или 

безчести, или ви отнема нещо, или преследва 

Църквата, помолете се на Господа с такива думи: 

„Господи, ние всички сме Твое създание; пожали 
рабите Си, обърни ги към покаяние.“ И тогава 

осезаемо ще носиш благодатта в душата си. В 

началото принуди сърцето си да обича враговете, и 

Господ, като вижда твоето добро желание, ще ти 

помогне във всичко и опитът сам ще ти покаже. А 

който мисли лошо за враговете си, в него няма Божия 

любов и той не е познал Бога. 

Ако се молиш за враговете, в тебе ще се възцари мир; 

а когато обичаш врага си, знай, че в тебе живее голяма 

Божия благодат, още не казвам съвършена, но 

достатъчна за спасение. А ако оскърбяваш враговете 

си, това означава, че в теб живее зъл дух и внася зли 

помисли в сърцето ти, защото, както е казал Господ, 

добрите и злите помисли излизат от сърцето. 

Добрият човек мисли, че всеки, отклонил се от 

истината, погива и затова му е жал. А който не е 

научен от Светия Дух да обича, той, разбира се, няма 

да се моли за врага си. 

Наученият на любов от Светия Дух ще скърби цял 

живот за хората, които не се спасяват, ще пролее 

много сълзи за всички и Божията благодат ще му даде 

сила да обича враговете си. 

Ако нямаш любов в себе си, поне не ги обиждай и не 

ги кълни; и това вече е нещо добро. А ако някой кълне 

и хули, в него явно живее злият дух и ако не се покае, 

след смъртта си ще отиде там, където пребивават 

злите духове. Господ да избави всяка душа от такава 

беда. 

Разберете, това е толкова просто. Жалко е за тези 

хора, които не знаят Бога или вървят срещу Него. 

Сърцето боли за тях и очите проливат сълзи. Виждаме 

и рая, и мъката: ние познаваме това чрез Светия Дух. 

Ето и Господ е казал: „Царството Божие вътре във 
вас е.“ (Лука 17:21) Така вечният живот започва още 

от тука, вечната мъка също.  
 

Източник: www.facebook.com/nevrokopska.eparhia 
 

 

АРХИМ. ЕФРЕМ АРИЗОНСКИ: 

КОГАТО СМЕ РОБИ НА СТРАСТИТЕ, 

ДУШАТА НИ Е МЪРТВА 
 

Светът – това са страстите: а) похотта към 

богатството; б) телесните наслади и сексът; в) похотта 

към почести и завистта; г) сребролюбието; д) 

разкрасяването и тщеславието; е) човешката слава и 

злопаметността. Когато се освободиш от всичко това, 

ще излезеш от света на страстите и ще станеш 

наистина свободен, ще вдъхваш въздуха на Светия 

Дух, ще бъдеш вече духовен. 

Когато сме роби на страстите, душата ни е мъртва! 

Грехът – това е язва на съвестта и рана на душата, 

която причинява болка. Язва върху тялото Христово – 

Църквата, на която ние сме членове, гвоздей в Тялото 

Христово, повторно разпъване на Христа – ето какво е 

грехът. 

Чрез греха ние губим най-ценното съкровище – 

нашата собствена безсмъртна душа. 

Ако сме болни от рак, и стане известно, че някъде на 

Северния полюс има лекар, който може да ни 

излекува, ние ще захвърлим всичко, ще преодолеем 

всички препятствия – само и само да се доберем до 

целителя и да се избавим от телесния недъг. Няма да 

ни изплашат нито трудностите, нито финансовите 

загуби: оставяме всичко и тръгваме… А когато ракът 

на греха заплашва със смърт нашата душа – тогава 

още повече е нужно да захвърлим всичко и да се 

затечем, пренебрегвайки всички препятствия. Да 

отидем в храма, да прибегнем към тайнството 

Изповед, да застанем на колене, да открием своята 

язва, да получим лекарство и да се изцелим – така ще 

избегнем страшната смърт на душата. 

Покаянието извършва удивително чудо: то 

принуждава Бог да забравя нашите грехове. 

Винаги мисли, че си най-големият грешник в света и 

че, ако Божията благодат те остави, ще паднеш във 

всички грехове. Винаги осъждай себе си. 
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В държавните учреждения е прието записите на 

данните в официалните книги да се зачертават с 

червен молив. Нека още днес всеки, който иска да се 

нарича православен християнин, със същия такъв 

молив да задраска всички прегрешения на своя брат, 

които си спомня. А наш брат е всеки човек: познат и 

непознат, православен и неправославен. 

Няма предел за добродетелта на покаянието: човек 

може да съгреши с мисъл и в последния момент. 

Това е много опасно. Трябва да имаме голям опит, 

за да можем праведно да преживеем това, което ни 

очаква в последния час. 

Когато получиш духовен дар, помоли Бог да ти даде 

а) смирение; б) ангел хранител; и в) да отнеме 

дарованието ти, за да не паднеш в гордост. 

Физическите ни немощи стават пазители на 

добродетелите, които ни дава Бог. 

Изкушенията, скърбите, огорченията, идващи или 

от дявола, или от хора, или от страстите, които 

носим в себе си – всички те са лекарства, всичко 

това се изпраща от Божия промисъл, за да си 

възвърнем изгубеното духовно здраве. 
(Следва) 

Източник: www.pravoslaven-sviat.org 
 

 

Детски свят  

 

ИСТОРИЯ ЗА БЪЧВАТА 

Под водосточната тръба стояла 

обикновена дървена Бъчва. 

Когато валял дъжд, тя се пълнела 

с дъждовната вода. Хората 

черпили от нея вода и поливали 

зеленчуковата и овощната 

градина, цветните лехи. Понякога 

на нея кацали врабчета и други 

птички и пиели от водата. 

Ако дълго време не валял дъжд, я пълнели от 

кладенеца. Затова Бъчвата винаги била пълна. 

- Ох! – оплаквала се Бъчвата на Пейката. - Толкова 

ми е омръзнало винаги да съм пълна. Ето, ти, 

например, понякога си празна. 

- Съдба! - въздишала Пейката. 

- Съдба, съдба! Каква съдба? Хората просто ги 

мързи да ме сменят с нещо друго. Например с кофа 

или пластмасов бидон. 

- Защо? Хората толкова ти се радват! 

- И така да е, искам да си почина, празна да си 

полежа на слънце. 

Бъчвата стояла върху четири тухли, за да не се 

повреди дъното от влажната земя. Та в това хладно 

място живеела Жаба. Тя случайно дочула разговора и 

решила да помогне на Бъчвата. 

- Зная как да ти помогна! – казала тя. – Ще скоча в 

тебе, хората като ме видят, ще помислят, че водата е 

мръсна, ще я излеят и ще те оставят на слънце да 

изсъхнеш. 

Така и станало. Когато забелязали Жабата в Бъчвата, 

излели водата в тревата, старателно я измили и 

оставили да съхне. Бъчвата ликувала – досега никога 

не си била почивала толкова хубаво. 

Денят бил горещ, слънцето препичало, но това се 

харесвало на Бъчвата и въобще не ѝ се искало да я 

пълнят с вода. 

Това продължило няколко дни. Дали хората имали по-

важна работа или просто я забравили, не се знае. 

Постепенно дъските започнали да се свиват, а 

обръчите един по един да падат. Накрая от Бъчвата 

останала купчина криви дъски и железните обръчи.  

Затова е по-добре да се трудиш и да си полезен за 

хората, отколкото да си ненужна вещ. 
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