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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                        ГОД. ХI  БРОЙ 13(587)-18.12.2022г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† НЕДЕЛЯ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО 

 

Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син 

Авраамов. 

Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди 

Иуда и братята му; 

Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди 

Есрома; Есром роди Арама; 

Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон 

роди Салмона; 

Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; 

Овид роди Иесея; 

Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от 

Уриевата жена; 

Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди 

Аса; 

Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди 

Озия; 

Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди 

Езекия; 

Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон 

роди Иосия; 

Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята 

му - през време на преселението Вавилонско. 

А след преселението Вавилонско Иехония роди 

Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля; 

Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; 

Елиаким роди Азора; 

Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди 

Елиуда; 

Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан 

роди Иакова; 

Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди 

Иисус, наричан Христос. 

И тъй, всички родове от Авраама до Давида са 

четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското 

преселение - четиринайсет рода; и от Вавилонското 

преселение до Христа - четиринайсет рода. 

А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след 

сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още 

да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от 

Духа Светаго. 

А Иосиф, мъж ѝ, понеже беше праведен и не желаеше 

да я осрами, поиска тайно да я напусне. 

Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви 

насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да 

приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея 

е от Духа Светаго; 

тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; 

защото Той ще спаси народа Си от греховете му. 

А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от 

Господа чрез пророка, който каза: 

„ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди 

Син, и ще Му нарекат името Емануил", което ще 

рече: с нас е Бог. 

Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе 

заповядал Ангелът Господен, и прие жена си. 

И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; 

и той Му нарече името Иисус. (Ев. Мат. 1:1-25). 

 

Отеческо наследство   

 

СЛОВО В НЕДЕЛЯ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО 
 

В името на Отца и Сина, и Светия Дух! 

Хора, да предпразнуваме Христовото Рождество, да 

издигнем своя ум и мислено да се възнесем към 

Витлеем… – слушаме ние, приятели, в последната 

неделя преди Рождество Христово призива на Светата 

Църква към задълбочен размисъл за същността на 

приближаващия се велик празник. 

Събитието, извършило се преди двадесет столетия, е 

било толкова велико, че в историята на света нямало 

равно на него. Велика е тайната на благочестието, 

Бог се яви в плът. 
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Малкият, неизвестен Витлеем, бедната пещера и 

„яслите на животни” станали център на внимание за 

целия свят и точка на отброяване на новото време, 

защото в тях лежал Невместимият Христос Бог. 

Бог – Владетелят на света – се явил като смирен 

Младенец, в Чието лице в момента на раждането 

малцина прозирали Божието величие, слава и сила. А 

нали този Младенец очаквал светът от началото на 

своята история, приемайки в пророчества Божието 

обещание за земното явяване на Спасителя и 

Изкупителя на човечеството: „и ти, Витлееме, земя 

Иудина, никак не си най-малък от Иудините 
воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който 

ще пасе Моя народ Израиля” (Мат. 2:6). И ето, с 

раждането на Христос дошъл краят на всички 

пророчества за Него. И това, което в Стария Завет 

било прикрито и сякаш обвито в мъгла, се озарило от 

явяването на Божествения Младенец и станало явно. 

Много младенци се раждали във Витлеем – и сред тях 

имало знатни и именити, но в лицето на нито един 

светът не разпознал Онзи Единствен, чрез Когото 

трябвало да се спаси и в очакване на Когото чезнел. 

Всичко в света се изменило едва с раждането на Иисус 

Христос, защото с Него завършило времето на закона 

и благодатта властно преобразила всичко живо и 

изтрила сълзите на безнадеждността. 

Ще направя една много далечна аналогия: ето, всички 

ние с вас безпогрешно разпознаваме въздействието на 

Божията благодат върху нашите души и сърца. Всичко 

в нас се изменя – лицето свети, очите излъчват радост 

и светлина, благодатна тишина умирява сърцето. И 

това става не само вътре в нас. Благодатта, която ни е 

докоснала, преобразява и всичко около нас – 

природата, въпреки законите на естеството, откликва 

на това, което става с нас. 

Именно това, и дори в много по-голяма степен, 

почувствал светът с раждането на Богомладенеца 

Христос. И не би могло да бъде иначе, скъпи мои, 

защото Вечният се е явил във времето и Безплътният – 

в плът и с Него в света влязла вечността. Всичко живо 

било озарено от нетварната светлина на Божеството и 

вечността. И Църквата пее: „Тайно си се родил в 

пещерата, но небето Те проповядва на всички, като 

уста…”. 
Христос – Бог и Човек – се е родил и с раждането 

започнал Неговият кръстен път: трудовете за 

спасението на света и съзиждането на новия човек – 

Божиите чеда. 

А Витлеемската пещера, вместила смиреното величие 

на Сина Божи и Сина човешки, станала предобраз на 

Светата Православна църква, където ежедневно, при 

служенето на литургия, на проскомидията, като в 

ясли, на жертвеника лежи Богомладенецът Христос, 

вместващ в Себе Си целия живот от раждането до 

великата Голготска жертва: Ето Агнецът Божий, 

Който взима върху Си греха на света (Йоан. 1:29). 

И всяка година, и всеки ден светът преживява 

Тайнството на Христовия живот на земята. Всеки ден 

Христос и се ражда, и служи, и умира, и възкръсва, 

възкресявайки света заедно със Себе Си. И пред 

лицето на вечността всички „дни в плът” на Господ 

Иисус Христос представляват един-единствен миг, в 

който Въплъщението, Кръстната смърт и 

Възкресението са взаимно свързани. 

За Бога един ден е като хиляда години и хиляда 

години са като един ден, и именно това е вечността, 

влязла в земното време. И нашите животи са пример 

за същото, защото и те текат към вечността, 

изтривайки времето. Огледайте своя живот. Едва 

започнал, той вече стремително се движи към своя 

край, и безпределният океан на вечността е готов да 

ни погълне. 

И човешкото сърце в мига на своя живот също трябва 

да стане подобие на Витлеемската пещера, където се 

ражда, израства, живее и царува Христос – Бог и 

Човек. И откривайки се пред Христос Спасителя, то – 

нашето сърце – ще се освети от Неговата Божествена 

светлина и ще стане силно с Неговата Божествена 

сила. И „животните” – нашите човешки страсти, 

живеещи в него – бягат от него във външната тъмнина 

и тогава с чисто сърце можем да принесем дар на Бога 

– своята любов, царувайки чрез нея с Христос. 

Днес, в преддверието на Рождество Христово, когато 

земното време се е разделило на две, подобно на 

църковна завеса, и светът е станал „преди” и „след” 

Рождество Христово, Светата Църква с благодарна 

памет споменава онези, които са живели с вяра и 

очакване, и които със своя живот, със своята плът са 

станали сродници на явилия се в света Богочовек 

Христос. Защото Христос Бог, приобщил се към 

човечеството, не е новосътворен от Бога Човек, но и 

Неговата човешкост отива в историята на 

човечеството, живяло на земята преди Рождество 

Христово. 

Човечеството е сътворило в своите недра, в своята 

утроба Тази, Която е станала Божия майка, по-

почитана от херувимите и несравнимо по-славна от 

серафимите. 

И ето, молитвеният спомен за тези, които са 

послужили за подготвянето на човешката природа на 

Христос, днес се почита в Църквата: „Книга за 

живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син 
Авраамов. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова… 

– слушаме днес думите на Светото Евангелие (Мат. 

1:1-2). И по-нататък следва дълго, много дълго 

изброяване на имена. И зад всяко име стои конкретен 

човек, който със своя живот е участвал в раждането на 

Христос Спасителя. С хилядолетия се е създавала 

плътта и човечеството на Христос. 

И не можем, приятели мои, да не отбележим една 

радостна, утешителна за нас мисъл. 

В тази стълбица от човешки имена за нас е запазена 

паметта не само на тези, които с живота си са 

достигнали до святост, но и на онези, които са вървели 

през греха, проправяли са си път през човешката 

немощ и в тъмнината са търсели светлина, правда и 

святост. И човек не винаги е осъществявал своите 

желания и мечти в живота, но той живеел с вяра, 

вървял към Бога, искал да живее с Бога. 

И Христос се съединил с човешкия род, избирайки от 

него не само праведните, не само светите. Самият Той, 

като изкушаван от греха, познавал мярата на 
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човешката немощ и слабост и, бидейки подобен на 

човека във всичко, освен в греха, със Своята 

Божествена любов въплътил всички в Себе Си и 

изкупил всички със Себе Си. 

Със Своята човешка святост Христос оправдал 

всички: и тези, които били Негова плът и кръв, и 

онези, които се родили от Него духом. И Старият 

Израил, живял преди Рождество Христово, и ние, 

Новият Израил, явили се в света заедно с Христовото 

Рождество под сянката на Божията благодат, се 

обединяваме от едни чувства в Иисус Христос. И най-

важни от тях вярата, надеждата и любовта. Именно 

тези чувства правят всички нас сродни и близки, 

независимо от пространството и времето, които ни 

разделят. Тези чувства можем да назовем с една дума: 

жажда за Бога. 

Старозаветните свети отци, които седели в тъмнина и 
сянка смъртна, живеели и вършели чудеса с вяра в 

осъществяването на очакваното: с вяра победиха 

царства, вършиха правда… затулиха уста на лъвове, 
угасиха огнена сила… с камъни бидоха избити… тия, 

за които светът не беше достоен, скитаха се по 

пустини и планини, по пещери и земни пропасти (Евр. 

11:33-34, 37, 38). Само вярата в Божието обещание 

раждала надежда и надеждата се хранела с вяра и 

търпеливо очакване. 

Тук няма да споменавам подвизите на вярата на 

старозаветните свети отци. Само ще напомня, скъпи 

мои, че те не изнемогнали в очакването и живеели с 

търпение и надежда не ден, не година и не сто години, 

а цели 5508 години. Колко поколения потънали във 

вечността за тези хилядолетия. 

Но това очакване било тяхна вътрешна потребност, 

защото с тях бил Бог. И всички тия умряха с вяра, без 

да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и 

се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са 
чужденци и пришълци на земята (Евр. 11:13). 

Свидетелствайки с живота си за истинността на своята 

вяра, те търсели и се стремели към по-доброто, тоест 

към Небесното Отечество, чийто Художник и 

Строител е Бог. 

И ето, времето се изпълнило – родил се Христос и с 

Него започнал новият ред на Божиите светии. И ние, 

грешните, по благодатта на Господа, стоим в този ред. 

Свети апостол Павел нарича Иисус Христос нов Адам, 

от Когото е произлязло новото свято потомство, 

украсено с Неговото име и определено за вечно 

спасение. Това велико потомство се състои от всички 

християни, приели Неговото учение, родени от вода и 

Дух в Неговото име, хранещи се с Неговите 

Божествени Тяло и Кръв в Тайнството на светото 

Причастие, откърмени и живеещи в лоното на 

Неговата Църква. 

Нашето родство с Христос не е плътско, а духовно, то 

изисква постоянно сродство в мислите, чувствата, 

желанията, стремежите. И имайки висши 

преимущества в сравнение със старозаветното 

човечество – синовна близост с Бога, даровете на 

Божията благодат, които укрепяват, освещават и 

просвещават целия човек, и несъмнена вяра в бъдещия 

живот – всички ние трябва да бъдем внимателни към 

себе си, за да бъдем сродни на Христос не само по 

раждане, но и по живот. Защото и ние, както и нашите 

старозаветни предци, носим в себе си немощта на 

падналата човешка природа. Но вече не се оглеждаме 

настрани с вопъл за помощ, а знаем, че с нас е Бог! С 

нас са живите примери на много и много Божии 

светии, призоваващи ни да ги следваме по пътя на 

спасението. (...) 

„Дойдете всички, приятели наши, вярно да 

предпразнуваме Христовото Рождество”. Да 

подражаваме на новозаветните светии и 

старозаветните праведници в тяхната силна жажда да 

посрещнат, да видят и да приемат родилия се Иисус 

Христос и подобно на тях, да Му принесем своята 

любов и смирение, за да станат смирените ясли на 

нашите сърца любими ясли на Богомладенеца Христос 

на земята. 

И не забравяйте, Божии чеда: злото е безсилно, ние 

сме вечни, с нас е Бог! Амин.  
(Публикувано със съкращения) 

Архим. Йоан (Крестянкин) 

Изтичник: www.pravoslavie.bg 
 

 

Отеческо наследство   

 

СВ. СИЛУАН АТОНСКИ ЗА СВ. ЙОАН 

КРОНЩАДСКИ 
 

Видях отец Йоан в Кронщад, 

докато служеше света 

Литургия. И до този момент се 

възхищавам на силата на 

неговите молитви. От тогава 

изминаха 40 години и никога не 

видях някой друг да служи като 

него. Народът го обичаше и 

всички стояха със страх Божий. 

И това не е чудно: Светият Дух 

привлича към Себе Си 

човешките сърца. От 

Евангелието виждам колко 

голямо множество е ходело след Господа. Словото 

Господне привличало хората, защото било изричано в 

Светия Дух и именно заради това било сладко и 

приятно за душата. 

По пътя за Емаус Господ се явил на Лука и Клеопа и 

беседвал с тях. При това техните сърца горели от 

любов към Бога. И отец Йоан имаше в Себе Си Светия 

Дух в изобилие. Той стопляше неговата душа с любов 

към Бога и чрез него влияеше и на другите. Гледах как 

хората тичаха към него, за да вземат благословение и 

като вземеха, се радваха, защото Светият Дух е 

приятен на душата и ѝ дава мир и радост. 

Някои имаха лошо мнение за отец Йоан и с това 

оскърбяваха Светия Дух, Който живееше в него и 

Който живее в него и до ден днешен, и след неговото 

упокоение. Те казваха, че бил богат, че се обличал 

хубаво. Но те не знаеха, че на онзи, в когото живее 

Светият Дух, богатството не може да навреди, защото 

неговата душа е цялата в Бога и от Бога се е изменила, 

забравила е за своето богатство и украшения. 

Щастливи са хората, които обичат отец Йоан, защото 
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той ще се моли за тях. Неговата любов към Бога е 

голяма. Той целият е в любовен пламък. 

О, велики отче Йоане, наш молитвениче, благодаря на 

Бога, че те видях. Благодаря и на теб, добри и свети 

пастирю, че по твоите молитви напуснах света и 

дойдох на Света Гора Атонска, където приех голяма 

милост от Бога. И сега пиша, радвайки се, че Господ 

ми подари да се запозная с живота и подвига на 

добрия пастир. 

Отец Йоан беше толкова смирен, че не губеше 

благодатта на Светия Дух и затова хората толкова 

много го обичаха, понеже той издигаше човешкия ум 

към Бога. 

Виждаш ли в него силата на Светия Дух? Като чете 

неговата книга „Моят живот в Христос“, душата 

чувства силата на Божията благодат в неговите думи. 

Казваш, че четеш и нищо не чувстваш? Не е ли така, 

понеже си горд? Благодатта не идва в гордите сърца. 

О, отче Йоане, ти сега живееш на небесата и гледаш 

Господа Иисуса, Когото твоята душа още на земята 

възлюби. Моля те: моли се за нас, та и ние да 

възлюбим Господа и да принесем на Бога покаянието, 

на което Бог се радва. 

О, велики и добри пастирю, макар и с тяло да умря, 

твоят дух е с нас. Като стоиш пред Бога, ти ни виждаш 

чрез Светия Дух, от небесата. 

Смирено те почитаме. 
Източник: www.zadrugata.com 

 

 

Детски свят  

 

НАЙ-СКЪПИЯТ ПОДАРЪК 
 

Вън валеше пухкав сняг, а в стаята беше топло. 

Наближаваше Бъдни вечер. Всичко беше подредено за 

празника. Кандилото гореше пред старата икона. 

Майката на Николайчо приготвяше постна вечеря. 

- Изтичай да купиш пакет захар – помоли го тя. 

- Веднага, мамо – каза той и тръгна. 

Като вървеше, все си мислеше какъв подарък може да 

поднесе на малкия Христос, Който много обича 

децата. Мъчно му беше, че Той се е родил в проста 

овчарска кошара, 

където било много 

студено. 

Като се връщаше, 

забеляза един 

старец, премръзнал 

и гладен. Много го 

съжали и, веднага 

щом влезе в стаята, 

каза на майка си: 

- Мамо, навън стои премръзнал и гладен старец. Да го 

поканим тази вечер у нас. Христос иска да сме добри. 

- Ще изцапа стаята – отвърна тя и замълча. 

- С татко ще се погрижим за него – побърза да обясни 

той. 

- Тогава побързайте, защото няма време – съгласи се 

тя. 

Николайчо изтича и го доведе за ръка. Просякът беше 

нечист и трепереше от студ. Баща му го изкъпа, 

подстрига, изряза ноктите му, а Николайчо му 

помогна да облече чисти дрехи.  

Сложиха га да седне на масата. Свещта на питката 

осветяваше бледото му лице. Прочетоха молитва, 

прекръстиха се и започнаха да вечерят. 

- Дядо, нали вече не ти е студено? – попита момчето. 

- Не! Толкова ми е топло на душата! – отговори 

просякът, силно развълнуван, и една сълза се търкулна 

по бузата му. 

Тази сълза на радост беше най-скъпият подарък, който 

Николайчо поднесе на малкия Христос. 
Катедрален храм Успение Богородично“ – гр. Пловдив 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

18 декември ✝ Неделя преди Рождество Христово. Св. 

Модест, патр. Йерусалимски. Св. мчк Севастиан и 

дружината му. Гл. 2, утр. ев. 5, ап. Евр. 11:9-10, 17-23, 32-

40 (с. 431), лит. ев. Мт 1:1-25 (Тип. с. 145) 
 

19 декември Св. мчк Бонифаций. Св. Бонифаций, еп. 

Ферентийски. Св. Григорий, еп. Омиритски 
 

20 декември * Предпразненство на Рождество Христово. 

Св. свщмчк Игнатий Богоносец. Св. Йоан Кронщадски 

(Игнажден) (Тип. с. 147) 
 

21 декември Св. мчца Юлиания и пострадали с 

нея 500 мъже и 130 жени в Никомидия 
 

22 декември Св. вмчца Анастасия 
 

23 декември * Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци 

в Крит. Св. мчк Геласий (Утреня, Царски часове, 

Отпуст) (Тип. с. 151) 
 

24 декември Св. прпмчца Евгения. Преп. 

Николай воин, българин (Злат. лит.) (Вечерта 

Велика вечерня) (Бъдни вечер) 

------------------------------------------------------- 

Енорийският лист се издава с благословията на 

председателя на храма ставрофорен иконом Емилиян 

Костадинов 

Адрес на редакцията: гр. София, ж.к. „Дружба” 2, 

храм „Свето Благовещение” 

Енорийски лист „Благовестие” се разпространява 

безплатно 
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www.hram-blagoveshtenie.bg 
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