
1 

 

ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                       ГОД. ХI  БРОЙ 17(592)-22.01.2023г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† НЕДЕЛЯ 14 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР 

ВЪЗДВИЖЕНИЕ - НА 

ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ 

 

А когато Той се приближаваше до Иерихон, един 

слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да 

минава край него народ, попита: какво е това? 

Обадиха му, че Иисус Назорей минава. 

Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, 

помилуй ме! 

Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; 

но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй 

ме! 

Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато 

оня се приближи до Него, попита го: какво искаш да ти 

сторя? Той рече: Господи, да прогледам. 

Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси. 

И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки 

Бога. 

И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. 

(Ев. Лук. 18:35-43) 

 

Отеческо наследство   

 

ОБЩЕНИЕ С БОГА 
 

Необходима ли е молитвата и защо трябва чрез нея да 

влизам в общение с Бога? Ето, в живота всичко се 

движи и развива. Всичко зависи от мене самия и от 

случайността. Аз съм този, който изграждам, 

поправям или провалям характера си. Аз създавам 

условията за собствения си живот. А когато се 

сблъскам с трудности или ме постигнат нещастия, не 

мога да направя нищо, за да ги избегна. Какво тогава 

да направи за мене Бог? Нима Той ще се занимава с 

мене и с всеки човек поотделно? 

Щом Бог е всезнаещ и всеблаг, Той знае моите 

слабости, възможности, а също и потребности. Защо 

да Му подсказвам какво трябва да прави? Ако хората, 

които са около мене, разбират болките и 

затрудненията ми, то колко повече Бог с Неговата 

безгранична любов? Значи, не е необходимо да Му 

излагам в молитва моите нужди. Той Сам може да 

откликне и да се притече на помощ. 

Ето, така разсъждават и се оправдават ония, които 

искат да омаловажат необходимостта от молитва и се 

стараят да я избягват. 

Изяснения и отговор на тези въпроси ни дава свети 

апостол и евангелист Лука в разказа за йерихонския 

слепец. 

Един слепец стоял край градските порти и просел 

милостиня. Разбрал, че близо до него минава Господ 

Иисус Христос с учениците Си и множество народ. 

Слепецът бил слушал за чудесата, които вършел 

Иисус. Затова извикал с все сила, от цялото си 

сърце, душа и същност: „Иисусе, Сине Давидов, 

помилуй ме!" (Лука. 18:38). 

Отговорът, който получил, на пръв поглед изглежда 

странен. - „Какво искаш да ти сторя?" (Лука. 

18:41) Нима Господ Иисус Христос не знае и не 

вижда от какво се нуждае и какво би поискал един 

сляп човек?! 

Слепецът в същото време без да негодува, 

простичко излага пред Иисуса своята потребност и 

желание: „Господи, да прогледам" (Лука. 18:41). 

Едва тогава Господ разрешава болката му и дава 

пояснение защо: „Прогледай! Твоята вяра те 

спаси" (Лука. 18:42). 

От този малък диалог проблясва с голяма сила 

отговорът на горните въпроси - за необходимостта 

от молитвата и начина на нейното излагане. В 

същото време става ясно и как Господ се отнася 

към молитвата и откликва на нея. 

Господ Иисус Христос иска и нашата молитва да 

бъде такава. Да желаем и търсим Неговата милост. 

Да, Той знае от какво се нуждаем. Но нека не 

забравяме, че Той ни е дал свобода. Ние сами трябва 

да търсим от Него онова, което ни е потребно за 

спасението на душата. 
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Най-кратката и най-често повтаряна молитва и в 

общите богослужения, и в частните, е „Господи, 
помилуй!" Колко хора са се спасили чрез нея! 

Светите отци на Църквата са живели с молитвата. Те 

са ни оставили прекрасни образци на молитви. С тях 

ни приканват да им подражаваме. За всяко нещо, за 

всяка болка, за всяко наше желание те ни учат и 

съветват да изпросваме милостта Божия. 

Сам Господ Иисус Христос ни учи как да се обръщаме 

към Небесния ни Бог Отец: „Да бъде Твоята воля" 

(Мат. 6:10). А коя е Неговата воля? - „Да се спасят 

всички човеци и да достигнат до познание на 

истината" (1 Тим. 2:4). Това е Неговата воля. 

Когато по този начин започва молитвата ни към Бога, 

тогава в нея естествено заемат мястото си и 

конкретните ни прошения, отправяни с убеденост в 

Божието всезнание, благост, сила и човеколюбие. 

Има обаче хора, които се съмняват в тези свойства на 

Бога. Те не могат да се молят искрено и затова търсят 

оправдание, вместо да молят Бога да им даде сърдечна 

молитва. „Нали Бог знае от какво се нуждаем, защо да 

се молим?" - казват те. 

Има и такива човеци, които са още с неукрепнала вяра 

в Бога. Те смятат, че Той нито слуша молитвата, нито 

се интересува от молещия се. „Каквото е писано, ще 

стане!" - слушаме ги често да казват. 

Всъщност обаче нещата не стоят така. Бог наистина 

слуша, Той вижда и обгражда човека с любов. 

Единствено Той е в състояние да ни дари всичко, 

което пожелаем. Той често ни къпе с росата на Своите 

богати благодеяния. Удовлетворява желанията и 

копнежите на нашето сърце за мир, справедливост, 

радост, избавление, любов. Той знае, че без тези 

благодатни дарове човек трудно живее. 

Тогава естествено се поражда въпросът: но защо 

тогава Той не ни ги дарува винаги? Защо ни лишава от 

тях? 

Наш ред е да размислим добре. Дали наистина Той ни 

лишава от тях? Той ли не ни ги дарява? Или ние не ги 

търсим при Него и от Него? 

Когато вярваме безгранично в Иисуса Христа, тогава 

ние сме близо до Него. Когато искрено просим от 

Него това, от което наистина се нуждаем, нека бъдем 

уверени, че Той ще ни го даде, както даде на 

йерихонския слепец. Но когато ние търсим 

благодеяния там, където не са в състояние да ни дадат 

нищо, когато забравяме Бога и се надяваме на човеци, 

как ще получим желаното? Не е възможно тогава да 

вкусим от исканите неща. 

Тогава трябва да знае всеки, за да придобие спасение 

на душата си. Да помним, че само от плодно дърво 

можем да очакваме плодове. В мрака няма светлина. 

Нито сладка вода ще намерим в морето, когато 

пренебрегнем извора. 

Иисус Христос е единственият извор на благата. Само 

Той може да откликне на това, за което копнее душата 

ни. 

Да излагаме често с гореща вяра, с душевно смирение 

и сърдечна простота като йерихонския слепец 

Вартимей нашите мисли и потребности в искрена 

молитва пред Бога. Да просим доброто и полезното за 

душите ни. Да постоянстваме в молитва. „Искайте и 

ще ви се даде; ...хлопайте и ще ви се отвори" (Мат. 

7:7) ни уверява Сам Господ Иисус. Който има вяра и 

„иска, получава... и на този, който хлопа, ще се 

отвори" (Мат. 7:7). 

Йерихонският слепец искаше чудо - да прогледне. И 

той прогледна. „Твоята вяра те спаси" (Мат. 18:42) 

му каза Иисус Христос, след като го излекува. 

За всяко чудо е необходима основа - вярата и 

молитвата. Да я пазим, за да успеем да изпросим от 

Бога всяко добро и всеки добър и полезен дар за 

душите ни. Да не чакаме безучастно Бог да дойде, да 

мине край нас. Господ е винаги до нас, Той е на наше 

разположение всеки миг. Да не заключваме сърцата си 

за Неговото присъствие. 

Колко голяма потребност имат душите ни от Неговите 

дарове! Колко сме се лишавали от Неговите блага! А 

ето, Той чака да Му отворим сърцето си. Очаква ни 

най-много в храма, всички заедно, „с едно сърце и с 

една уста" да отправим молитва към Него като 

благовонно кадило, което се издига към небето. Да 

вкусим неизразимата сладост на единението с Него в 

светото Причастие, а чрез Него и с всички човеци. С 

тези, които стоят редом с нас, и онези, които се 

намират далеч от нас. Всички да отправяме молитвите 

си към Него, защото всички се нуждаем от Неговите 

дарове. През всички дни на живота си да викаме 

заедно с йерихонския слепец: - Иисусе, Сине Давидов, 

помилуй ни! Амин. 
 

† Неврокопски митрополит Натанаил,  
„Църковен вестник", бр. 3/1994 г. 
Източник: www.bg-patriarshia.bg 

 

 

Отеческо наследство 

 

ПРЕНАСЯНЕ МОЩИТЕ НА СВ. 

ЙОАН ЗЛАТОУСТ 

(27 януари 438 година. Чества се на 27 януари) 

 

 

ИЗ: ПРЕНАСЯНЕ НА МОЩИТЕ НА СВЕТИЯ НАШ 

ОТЕЦ ЙОАН ЗЛАТОУСТ 

След като изминали повече от тридесет години от 

кончината на великия вселенски учител свети Йоан 

Златоуст в град Комана, светейшият Прокъл, който 

някога бил негов ученик, а след това го заместил на 

престола му, извършвайки през лятото богослужение в 

негова памет във Великата Константинополска 
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църква, произнесъл слово към народа, прославяйки 

Божия угодник с много похвали. 

„Никой не може да възхвали свети Йоан по 

достойнство, казал той. Това би направил само друг 

такъв Йоан, ако би се явил сега. Подобно на 

пълноводна река, паметта му, състояща се от 

възпоменания за безбройните му трудове, подвизи и 

наставления, напоява душите на верните. В него сияят 

лъчите на Божията благодат, в които на един с яснота 

се явява слънцето на Божеството, пред друг се 

представя очистването на православието от ереси, на 

някой се показва гибелта на идолите, за друг става 

явна лъжливостта на заблужденията, някой вижда 

утвърждаването на вярата и изправянето на нравите, 

за друг блестят небесни венци. 

О, архиерею, паметта за когото е подобна на изпълнен 

с благоухание въздух! Име, съответстващо на делата и 

прозвище Златоуст, явно показващо какъв беше той в 

проповядването на словото Божие! 

Този Йоан е подобен на Йоан, Предтечата Господен, 

който е проповядвал покаяние. Онзи е бил 

проповедник, този е богогласна тръба. Онзи е бил 

непоколебим, този е непобедим. Онзи е бил 

девственик, този е защитник на чистотата. Онзи е 

кръщавал в пустинята, този в града разстилаше 

мислени мрежи. Онзи изобличил прелюбодееца, този 

страшно изобличаваше хищниците. Онзи бил хвърлен 

в тъмница, този беше заточен в изгнание. Онзи бил 

посечен с меч, този желаеше да приеме същата смърт 

за истината. 

Много бяха подвизите му на земята, много венци са 

му приготвени на небето. Сега Йоан вика заедно с 

апостол Павел: „Аз съм Христово благоухание, 

защото очистих всички места от заблуди като от 

зловония: в Ефес отстраних измамата на Мид, във 

Фригия направих бездетна майката на лъжливите 

богове, в Кесария разорих народните блудилища, в 

Сирия опразних богопротивните събрания, в Персия 

посях семето на благочестието. Навсякъде насадих 

корените на православната вяра; просветих целия свят 

с познанието за Бога посредством своето учение. Като 

съставих книги, разпрострях навсякъде мрежите на 

спасението. С Йоан Богослов богословствах за 

Словото на Отца. Заедно с рибарите хвърлих в света 

мрежите на православието”. 

- О, Йоане! Животът ти наистина е бил изпълнен със 

скръб, но смъртта ти е почетна, гробът ти е славен, 

наградата ти е велика!” (...) 
 

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-

славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий 

Ростовски. 
 

 

Отеческо наследство 

ПРЕП. ЕФРЕМ СИРИЕЦ 

(28 януари) 

 

ТРОПАР 

С проливане на твоите сълзи безплодната пустиня си 

разработил, 

а с въздишките из глъбини делата си стократно 

уплодоносил. 

И, стана светилник на вселената, сияейки с чудеса, 

преп. Ефреме, отче наш, моли Христа Бога да се 

спасят нашите души. 

 

ИЗ ПСАЛТИР НА СВ. ЕФРЕМ СИРИН:  

ПСАЛОМ 86. ИЗПОВЯДВАНЕ НА ИЗКУПЛЕНИЕТО 

И МОЛИТВА ЗА ЦЪРКВАТА 

 

Хвала на Твоите 

щедрости, Христе, 

Царю наш, 

поклоняемий от 

всички Сине Божий! 

Ти си нашият Цар, 

Ти си нашият Бог, 

Ти си Виновникът за 

нашия живот и 

нашето велико 

упование! 

Единодушно Те 

възхваляват и 

горните сонмове, и 

долните чинове и Ти 

възпяват 

благодарствена песен, защото Ти, Съкровений, си се 

явил в нашата плът. 

Когато се е раздвижила Твоята щедрост и на Твоята 

любов е станало благоугодно, Ти си дошъл за наше 

изкупление и си освободил нашия род. 

Ти излекува нашите болести, очисти греховете ни, и 

по Своите щедрости си възкресил бившите мъртъвци. 

Ти основа на земята светата Си Църква по образеца на 

горното Царство; Ти я създаде с любовта Си, насади я 

с щедростите Си, обручи се духовно с нея, придоби 

Си я чрез собственото Си страдание. 

Но ненавистникът на човечеството, с безсрамната си 

дързост, я напада чрез своите служители. 

Не оставяй, Господи, без грижа светата Си Църква, за 

да не се окаже невярно изреченото от Тебе обетование 

за нейната непобедимост. 

Не допущай да бъде обезобразена благолепната ѝ 

красота и разхитено богатството ѝ. 

Изпълни обещанието Си, дадено на Петра; каквото си 

казал, запечатай го на дело! 

Утвърди портите ѝ, укрепи подпорите ѝ, издигни рога 

ѝ, възнеси главата ѝ. 

Благослови синовете ѝ, пази чедата ѝ, дай мир на 

свещениците ѝ, победи зложелателите ѝ. 

Въдвори в нея Твоя мир и отгони от нея лукавите 

разколи. 

Дарувай ни да прекараме мирно и безметежно житие в 

Твоя страх. 

Да пазим вярата си с велико упование и съвършена 

любов. 

Да Ти бъде благоугоден нашият живот и да ни 

посрещнат Твоите щедрости в деня на въздаянието. 

Непрестанно да възнасяме хвала на Тебе, Господи, и 

на Твоя Отец, и на Светия Дух! 
 
 

Превод: архимандрит Методий. ДФ „Абагар“, гр. Велико Търново. 

Източник: www.globalorthodoxy.com 
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Отечески съвети 

 

МОЛИТВАТА ИЗИСКВА ИЗВЕСТНО 

УСИЛИЕ НАД СОБСТВЕНАТА НИ 

ЛЕНОСТ 
 

– Ще замените ли църковнославянския с българския 

език в богослужението – за да го разбират 

миряните по-добре? Разбира се, там, където е 

възможно. 

– Където и доколкото е възможно, това се прави и 

досега. Голяма част от молитвите и песнопенията са 

преведени на новобългарски и са разбираеми за 

християните, Евангелието, Апостолското четиво, 

проповедта – също са на съвременен български език. 

Мнозина оправдават нежеланието си да идват в храма 

за богослужения с неразбираемостта на 

богослужебния език, но църковнославянският език не 

е пречка, ако християните имат желание да се молят, 

ако разтворят душите си за молитвите, за химните на 

благодарение и Покаяние, които са се излели от 

дълбините на сърцата на великите боговидци, на 

великите духовни поети и певци, ако се оставят да 

бъдат завладени от техния духовен порив към Бога. 

Молитвата изисква известно усилие над собствената 

ни леност. Премъдрият Иисус, син Сирахов съветва: 

„Преди да наченеш да се молиш, приготви се“ (Сир. 

18:23). 
 

Патриарх Неофит, Слова Том I, Софийска Света Митрополия 

Източник: www.sretenie.bg 
 

 

Детски свят  

КАКВО Е БОГ? 
 

Много преди Рождество Христово в Сицилия живеел 

владетел на име Хиерон. Сред мъдреците в двореца си 

най-високо ценял Симонид. Веднъж Хиерон го 

попитал: 

– Симонид, обясни ми: какво е Бог? 

– Труден въпрос ми задаваш, господарю – отговорил 

мъдрецът. – Позволи ми да помисля ден-два. 

Хиерон се съгласил. 

Минали два дни. Явил се 

Симонид при царя и вместо 

отговор, го помолил за още 

четири дни отсрочка. 

Минали и те, а Симонид 

поискал още осем. Хиерон се 

намръщил: 

– Шегуваш се с мен, 

Симонид. Сигурно скоро ще 

поискаш шестнадесет дни, а 

после тридест и два. Кога 

най-накрая ще ми дадеш отговор? 

– Ти позна, господарю – спокойно отговорил 

Симонид. – Да бяха минали осем дни, щях да ти 

поискам шестнадесет, после тридесет и два, а по-

нататък шестдесет и четири, и така ще удвоявам до 

безкрай. А ако става дума за отговора, мисля, че вече 

го получи. 

– Как така?! – учудил се Хиерон. – Все още нищо не 

си казал за Бога. Само искаш нови и нови отсрочки! 

– Това е и моят отговор – казал мъдрецът. – Въпросът 

ти, господарю, никому не е по силите. Колкото повече 

мисля, толкова по-малко разбирам и ми трябват все 

повече дни. Този въпрос е като планина. И отдалеч да 

я гледаш, изглежда грамадна, а като се приближиш, се 

извисява и расте, и ти се чувстваш малък и нищожен. 

Как искаш от мен, господарю, с ума си да обхвана 

Този, който е създал и планината, и човека? 

Разбрал Хиерон думите на Симонид, вдигнал 

благоговейно очи към небето и прошепнал: 

– Да, Бог е непостижим! 
Източник: www.svet.bg 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

22 януари ✝ Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение 

на Йерихонския слепец. Св. ап. Тимотей. Прпмчк 

Анастасий Перски. Св. свщмчк Петър, еп. Български. Св. 

мчк Сионий Български. Гл. 7, утр. ев. 10, ап. 1 Тим. 1:15-17 

(с. 281), лит. ев. Лк 18:35-43 
 

23 януари Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски. Св. мчк 

Агатангел. Св. Павлин, еп. Нолански 
 

24 януари Преп. Ксения Римлянка. Блаж. Ксения 

Петербургска. Преп. Филон, еп. Колпастийски 
 

25 януари * Св. Григорий Богослов, архиеп. 

Константинополски (Тип. с. 193) 
 

26 януари Преп. Ксенофонт и дружината му. Св. 

Амон. Св. Павла 
 

27 януари * Пренасяне мощите на св. Йоан 

Златоуст (Тип. с. 196) 
 

28 януари Преп. Ефрем Сириец. Св. Исаак Сириец, 

еп. Ниневийски. Преп. Паладий Пустинник 
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