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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                       ГОД. ХI  БРОЙ 14(589)-01.01.2023г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† НЕДЕЛЯ ПРЕДИ БОГОЯВЛЕНИЕ 

 

Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, 

както е писано у пророците: "ето, Аз изпращам пред 

лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път 

пред Тебе."  

"Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе 

пътя на Господа, прави правете пътеките Му." 

Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно 

кръщение за опрощаване грехове. 

И излизаха при него цялата Иудейска страна и 

иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река 

Иордан, като изповядваха греховете си. А Иоан носеше 

дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и 

ядеше акриди и див мед. И проповядваше, думайки: 

след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм 

достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата 

Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух 

Светий. (Марк 1:1-8). 

 

 

Отеческо наследство   

 

 

СЛОВО В НЕДЕЛЯ ПРЕДИ 

БОГОЯВЛЕНИЕ 
 

 

Днешната неделя – това е неделята преди празника 

Богоявление, преди празника Кръщение Господне. В 

този ден се чете първото зачало от Евангелието от 

Марк за това как се изпълняват пророчествата за 

Христа, които ще звучат във ветхозаветните паримии 

на вечерната служба пред Кръщение Господне. Тези 

пророчества говорят за земята, която очаква идването 

на новото време. И тази земя е изсъхнала, обрасла с 

тръни и плевели. Това е земята, за която Господ, 

изгонвайки от Рая съгрешилите Адам и Ева, казал, че 

тя ще принася бодили и тръни. Това е крива земя, 

както ни казва пророкът, т.е. тя цялата е в планини и 

дерета, пропасти и низини, земя неравна, изкривена. И 

тя чака това време, когато всяка низина ще се извиси, 

всяка планина ще се смири, кривите пътища ще станат 

равни, за да стане тя пътя Господен. Тази земя е образ 

на душата на човека, който е останал без Бога. 

Именно това пророчество повтаря днес Евангелистът: 

„Пригответе пътя на Господа, прави правете 

пътеките Му”. Да приготви пътя на Господа е задача 

на всеки човек, който още не е приготвил себе си за 

това Господ да намери пряк път към неговото сърце, 

та идването Господне, Богоявлението, да измени всеки 

от нас, да го направи друг. 

Авва Доротей в едно от своите поучения казва, че 

кривото правило и правото прави криво. Това значи, 

че изкривяването, което донесе в този свят греха, се 

отнася до всеки от нас, нали всеки носи в себе си 

последствията от първородния грях, и това, което ние 

считаме за правилно от своя гледна точка, което 

избираме за мерило, с което ние мерим живота, 

другите хора, заобикалящите ни обстоятелства, – 

винаги е изопачено, винаги е криво. Ние мислим, че 

нашето мерило е най-правилното, чисто, неизкривено. 

Гледаме човека и мислим: ето, оказва се, какъв е той! 

А всъщност той е съвсем друг, ние не го виждаме 

правилно, защото нашето изкривяване изменя целия 

околен свят и ние гледаме на него през криво, 

изкривено стъкло. 

Заради нашата кривина стават толкова беди, толкова 

грешки, които ние извършваме, мислейки, че 

постъпваме право, че вървим правилно. А всъщност 

ние през цялото време въртим, завиваме не натам, 

където трябва, попадаме в някакви нелепи лабиринти, 

които често сами си създаваме. 
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Заради това се случва загуба на любовта, загуба на 

целта и смисъла. Човек не знае – откъде и защо е 

дошъл, къде е дошъл, кои са тези хора, които са му 

изглеждали близки – и изведнъж са станали съвсем 

чужди. А къде са тези, които истински са нужни и 

близки – той не знае. Той не знае отговора на простия 

въпрос: а кои са му ближни? И всичко, което виждаме 

– това е лъжлива представа за това, което става с нас, 

защото не са приготвени пътищата Господни, за да 

влезе Той при нас. 

Как да ги приготвим? Какво прави човека готов, за 

дойде Господ при него? Първата глава на Евангелието 

от Матея ни говори за това, което правил Йоан 

Кръстител, за да приготви пътищата Господни, та 

народът, който седял в тъмнина и сянка смъртна, 

изведнъж да види светлината на истината, идваща в 

света и посещаваща всеки човек. Той всички 

призовавал към покаяние, та всеки човек да осъзнае в 

себе си греха, да види своето изкривяване и изведнъж 

да се ужаси от това, че светът не е такъв, какъвто аз 

искам го видя, светът е друг. И хората в него са други. 

И аз не съм този, за когото се мисля и в мене няма 

преки пътища. 

Когато ние искаме Господ да дойде при нас и да се 

всели в нас, най-важното – това е човек да познава 

себе си, да разбере какъв е той в действителност, това 

е мъжеството на човека, който може да види своите 

кривици. А ние обикновено мислим за себе си, че у 

нас общо взето, всичко е наред, просто има някакви 

малки несъответствия, с които ние обикновено идваме 

на изповед… Всеки от нас се опитва да живее 

църковен живот, изпълнявайки определени правила, 

установени от огромния опит в живота на Църквата 

(да спазваме постите, да участваме в богослужението, 

сутрин и вечер да четем молитви). Но не трябва да 

изпълняваме правилни правила, бидейки вътрешно 

неправилни. Какво ще донесат тези правилни неща, 

ако нашето вътрешно изкривяване (което се проявява 

в три думи – аз, на мен, мое) присъства на първо 

място? И тогава, каквото и да правиш, нищо добро 

няма да излезе от това. Никога не ще има от това ни 

духовен живот, ни движение към Христа, ни някакво 

преобразяване, защото когато има вътрешно 

изкривяване, горделивост, съзнание за своята 

значимост, желание да живееш, съобразявайки се само 

със себе си, желание да устроиш живота си удобно, 

комфортно и да се прикриеш зад тази духовна 

опаковка – нищо добро няма да излезе. Ще има само 

страшно мерзко фарисейство, което Христос през 

цялото време изобличава. 

Затова когато звучат думите „пригответе пътя на 

Господа, прави правете пътеките Му” – това е 

обръщение към всеки от нас, призив да се вгледаме в 

себе си и да намерим това изкривяване, което не дава 

на Христос да ни направи други, което не дава 

възможност на Бога да се всели в нас и да ни 

преобрази, да ни направи Свои докрай, да направи от 

нас тази почва, която би принесла истински плод. 

Амин. 
  

 

Протойерей Алексей Умински 

Изтичник: www.pravmladeji.org 

Господски празници 

 

СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ 

(6 януари) 
 

 
 

ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1 

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое 

явися поклонение: 

Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, 

возлюбленнаго Тя Сина именуя: 

и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе 

утверждение: 

явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 

 

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан,  
откри се поклонението на Св. Троица;  

защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, 
като Те нарече възлюбен Син;  

и Духът във вид на гълъб потвърди верността на 

словото.  

Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава 

на Тебе”. 

 
 

Отеческо наследство   

 

СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ 

(7 януари) 

 

ТРОПАР НА СВ. ИОАН ПРЕДТЕЧА, ГЛ. 2 

Споменът за праведника е с похвали, 

а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на 

Господа, защото наистина ти се показа най-честит от 

пророците, понеже се удостои да кръстиш в струите 

Проповядвания,  

затова, като пострада с радост за истината, 

благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът 

Бог, Който взема върху си греховете на света и ни 

дава велика милост. 
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Отеческо наследство   

 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ: 

ИЗ „ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ИОАН 

КРЪСТИТЕЛ” 

 

„Иисус дойде от Галилея на Йордан при Иоан, за 

да се кръсти от него“ (Мат. 3:13). 
 

А кои грехове искаше да умие Господ, та с такова 

смирение промислително извършваше това? Той 

искаше да потопи в йорданските води престъплението 

на Адам, както свидетелствува Павел в посланието си 

до Тит, казвайки: „Ние някога бяхме се заблудили 

чрез престъпление от правия път, бяхме се поробили 

на похоти и на различни страсти, бяхме мерзки и 

противни, мразехме се един друг. А когато се яви 

благостта и човеколюбието на нашия спасител, Бога, 

той ни спаси не поради нашите дела на праведност, 

които ние извършихме, а по своята милост ни спаси 

чрез банята на възраждането (по Тит 3:3-5), та като 

отхвърлим нечестието и плътските похоти, да живеем 

целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния 

свят, очаквайки да се сбъдне блажената надежда и да 

се яви славата на великия Бог, нашия спасител Иисус 

Христос“ (по Тит 2:12-13). Поради голямото си 

човеколюбие той не можеше да търпи и да гледа как 

човешкият род се е поробил на злия мъчител поради 

безбожната измама. Поради това, като се смили над 

нас и като наклони небесата, той слезе, искайки да се 

приобщи близко с нас по плът и кръв. Той стана човек, 

по всичко подобен на нас, освен в греха, в който той 

не участвува (по 1 Иоан. 3:5). 

Искайки да потопи нашите грехове в река Йордан, 

Господ дойде при болните като лекар; при 

заблудените овци — като истински пастир, а не 

мъчител; при падналите — да ги изправи; при земните 

— като небесен; при мъртвите — като живот; при 

свързаните с вериги — като освободител; при 

намиращите се в ада — като възкресение; при 

грешниците — като опрощение; при овехтелите — 

като обновление; при помрачените — като светлина; 

при бедните — обогатяващ; при слепите — 

просветител; при слабите — подкрепящ; при 

немощните — благ помощник; при седящите в 

тъмнина и смъртна сянка (по Ис. 9:2; Лук. 1:79) — 

като никога незалязваща светлина; при най-дълбоко 

потъналите — най-висок; при помрачените от грехове 

— Изток свише, прогонващ измамата и просвещаващ 

ни чрез банята на възраждането. 

Нека чуем що е възраждане. Под първоначален живот 

се разбира животът на човека в рая, от който отпадна 

нашият праотец Адам. Той, станал смъртен, ни роди в 

скръб и грехове и ние се подчинихме на тлението. А 

под възраждане се разбира банята, т.е. пресветото 

кръщение, чрез което Господ обновява нашата 

похабена природа и ние ставаме участници в неговата 

нетленна слава, ако запазим кръщението чисто, 

събличайки вехтия човек заедно с делата му, т.е. като 

отхвърлим езическите нрави, които ни похабиха чрез 

непослушанието, и обличайки се в новия човек чрез 

кръщението, т.е. в Христа. Той дойде заради нас в тази 

бедна плът, прие образ на раб, тръгна към йорданските 

води, искайки да удави противника, нашия враг — 

дявола. 

Когато Иоан видя, че Господ идва при него като 

обикновен човек със смирен образ, смути се от ужас и 

обхванат от страх, извика: „Какво правиш ти, 

Владико, та идваш при водите в рабски образ и като 

обикновен човек! Къде са твоите безплътни ангелски 

редици, които винаги шествуват пред тебе и ти 

отправят трисветата песен и сред които се яви ти в 

древност на твоя всепредан раб Мойсей? Къде са 

стоящите около тебе шестокрили ангели, които ти 

някога показа на твоя пророк Исаия, който те видя да 

седиш на престол висок и издигнат? (Ис. 6:1). Къде е 

безчисленото множество от безплътни сили — десетки 

хиляди, — които в древността Даниил видя да седят 

около твоя престол? (по Дан. 7:1). Къде са 

четиризначните животни, върху които Иезекиил те 

видя да почиваш? Къде са престолите, господствата, 

властите и силите, върху които винаги седиш, 

прославян заедно с Отца и със Светия Дух? От какво 

се нуждаеш, Владико, та слезе в тоя беден образ — ти, 

пред когото от страх трепери и изчезва всичко? 

Небесните и земните предели не могат да те вместят, 

та как река Йордан ще те вмести? Морето, като те 

видя, се отдръпна бързо; и Йордан, като те видя, 

изчезна; върна течението си назад (по Ис. 113:3,5). А 

аз как ще пристъпя към непристъпния? Как ли ще 

простра тленна десница към предвечния живот? Дали 

не ще отпадна от второто осиновяване, прострял 

недостойна ръка към вечно съществуващия и към 

безсмъртния живот, както Адам някога простря ръката 

си към дървото, което дава знание. Кой ли е видял 

някога да бъде осветляван от слънцето оня, който със 

светлината си осветлява всичко? Ето, Бог е дал 

кръщението заради грешните — за да измиват те 

всичките си прегрешения. А ти, Владико, какви 

грехове ще измиваш? Затова аз имам нужда да се 

кръстя от тебе, а ти ли идваш при мене? Защото от 

тебе, създателя, биват очиствани всички. От тебе, 

дарителю на светлината, всичко се просветлява. 

Наистина неведома е тази твоя тайна, която 

извършваш, правейки това. Но кои грехове искаш да 

измиеш, когато си безгрешен по природа? Но ти сам 

кръсти дошлите люде и преди всичко мене. Защото аз 

имам нужда да се кръстя от тебе, а ти ли идваш при 

мене?“ (по Мат. 3:14). (...) 
Източник: www.chitanka.info 

 

 

Отеческо наследство   

 

СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ: ЗА 

БОГА 
 

Бог е огън, съгряващ и възпламеняващ сърца и утроби. 

И така, ако ние почувстваме в своите сърца хлад, 

който е от дявола, понеже дяволът е хладен, да 

призовем Господа и Той ще дойде да съгрее нашето 

сърце със съвършена любов, не само към Него, но и 
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към ближния. И пред лицето на топлината ще изгори 

студа на доброненавистника. 

Отците са ни написали, когато ги попитали: Търси 

Господа, но не изпитвай къде живее. Където е Бог, там 

няма зло. Всичко произхождащо от Бога е мирно и 

полезно и довежда човека до смирение и 

самоосъждане. Бог ни явява Своето човеколюбие не 

толкова когато ние вършим добро, но и когато Го 

оскърбяваме и прогневяваме. Колко дълготърпеливо 

понася Той нашите беззакония! И когато наказва, как 

благоутробно наказва. Не назовавай Бога правосъден, 

говори преп. Исаак (Сирин), защото в твоите дела не е 

видно Неговото правосъдие. Ако и Давид да Го е 

назовал правосъден и прав, Неговият Син ни е 

показал, че Той е повече от това благ и милостив. 

Къде е Неговото правосъдие? Ние бяхме грешници и 

Христос умря за нас. 

Доколкото се усъвършенства човек пред Бога, 

доколкото след Него ходи, в истинския век Бог ще му 

яви Своето Лице. Ако човекът е праведен, по моему, 

когато стигне до съзерцание на Бога, ще вижда образа 

като в огледало, и там ще види явяването на истината. 

Ако не знаеш Бога, невъзможно е да се възбуди в тебе 

и любов към Него. И не можеш да обичаш Бога, ако не 

Го видиш. Видението на Бога идва от Неговото 

познание, тъй като съзерцаването Му не предхожда 

Неговото познание. 

За делата Божии не може да се разсъждава с наситен 

стомах, тъй като в напълнени черва няма видение на 

тайните Божии. 
 

Източник:www.predanie.bg  
 

 

Детски свят  

 

КОЛКО Е СИЛЕН ВЯТЪРЪТ 
 

Видял Вятърът малко Дъбче в степта и си помислил: 

„Сега ще му покажа колко съм силен - стои си то и не 

знае“. 

Засилил се Вятърът да налети на Дъбчето и с един 

порив да го скърши към земята, но се спрял: 

- Лесна плячка! Едно леко подухване и ще се счупи. 

Така не е интересно. Нека поотрасне, да се налее със 

сок! Тогава ще оцени силата ми! 

И отлетял някъде по широкия свят. Летял над 

планини, пустини, морета, океани и дори бил в 

джунглите. Накрая 

отново се върнал в 

родния край.  

- Уморих се вече – казал 

си Вятърът. – А и 

Дъбчето сигурно е 

пораснало. Време е да му 

покажа колко съм силен. 

И наистина, докато 

Вятърът обикалял земята, 

Дъбчето станало могъщ, 

силен, як Дъб, нашироко 

разперил клоните си. 

- Ама че Дъбище! – подсвирнал Вятърът, когато го 

видял. 

Веднага разбрал, че няма да може да се пребори с него 

– и не само няма да може да го притисне към земята и 

пречупи, но дори няма да може да го помръдне. Затова 

решил да не му показва колко и силен. 

- Нека Дъбът си мисли, че съм много силен! – 

помислил си и тихичко минал покрай него. 
 

Братя Бондаренко 

Превод: Храм „Свето Благовещение” 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

1 януари ✝Неделя пред Богоявление. Св. Василий 

Велики. Св. мчк Василий Анкирски (Вас. лит.) 

(Василовден) 
 

2 януари Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим 

Саровски Чудотворец (Предпразненство на 

Богоявление) 
 

3 януари Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий 
 

4 януари * Събор на св. 70 апостоли. Прпмчк Онуфрий 

Габровски. Преп. Теоктист игумен (Блажи се) 
 

5 януари Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. 

Синклитикия и Аполинария (Водици) 

(Утреня, Царски часове, Вас. лит.) (Велик 

водосвет) (Строг пост) 
 

6 януари ✝ Св. Богоявление (Йордановден) 

(Утреня, Злат. лит.) (Велик водосвет) 

(Блажи се) 
 

7 януари ✝ Св. Йоан Кръстител 

(Ивановден) 

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

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 

Можете да намерите изданието и на интернет 

адрес: www.hram-blagoveshtenie.bg 

http://www.hram-blagoveshtenie.bg/

