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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                      ГОД. ХI  БРОЙ 22(597)-26.02.2023г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА  

(СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ) 

 

Рече Господ: ако простите на човеците съгрешенията 

им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не 

простите на човеците съгрешенията им, и вашият 

Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога 

постите, не бивайте намръщени като лицемерците; 

защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат 

пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те 

получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи 

главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че 

постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е 

на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще 

ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на 

земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци 

подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на 

небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци 

не подкопават и не крадат; защото, дето е 

съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. (Мт 

6:14-21) 

 
 

Отеческо наследство   

 

СИНАКСАР ЗА НЕДЕЛЯ 

СИРОПУСТНА 
 

В тоя ден по 

установление на св. 

Отци правим спомен 

за лишаването на 

първосъздадения 

Адам от райската 

храна. Това 

душеспасително 

установление, 

отредено тъкмо за 

днес, когато сме в 

навечерието на 

светата 

Четиридесетница, 

има за цел да ни 

покаже, колко 

полезен за нас е 

постът като лечебна 

школа и колко вредни са лакомството, 

невъздържанието и непослушанието. 

Първата Божия заповед беше за поста: „И заповяда 

Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в 

градината ще ядеш, но от дървото за познаване добро 

и зло да не ядеш, защото в който ден вкусиш от него, 

бездруго ще умреш!“ (Бит. 2:17). Под действието на 

дявола обаче нашите прародители престъпиха тая 

заповед и затова, съгласно с Божието предупреждение, 

смъртта влезе в тях и те станаха смъртни. Прогневиха 

Бога, своя Създател. За тях вече нямаше място в рая на 

сладостите и затова Бог ги изгони от него. Така Адам 

и Ева се лишиха от блаженото общeние с Бога в рая, 

заслужиха неговото проклятие и за тях и техните 

потомци започнаха тежки дни – дни на скърби и 

неволи, на болести, мъчителен труд и страдания. 

Всемилостивият Бог обаче не остави тежко 

съгрешилите Свои първосъздания в бездната на греха 

и проклятието, но обеща да им изпрати Спасител. И 

когато се изпълниха времената (Гал. 4:4), Бог изпълни 

Своето обещание – изпрати Своя Единороден син в 

лицето на Господ Иисус – втория Адам (1 Кор. 15:45-

47). Той, макар и свят и безгрешен, за да заглади греха 

и непослушанието на първия Адам, пости 40 дни и 40 

нощи. Изкусени от примамката на дявола, че ще 

станат богове, нашите прародители проявиха 

непослушание към Бога, а Христос – Новият Адам – 

победи изкусителя в пустинята, отхвърляйки всички 

негови изкусителни предложения, и чрез 

послушанието, доведено дори и до кръстна смърт 

(Фил. 2:8), Той ни даде възможност да станем чада 

Божии (Йоан. 1:12). Така че онова, което ние чрез 

Адам и Ева изгубихме, чрез Христа отново го 

придобихме. Някога чрез невъздържанието 

прародителите се 

лишиха от райската 

храна, сега чрез 

поста и 

въздържанието ние 

се удостояваме с 

небесната храна – 

Тялото и Кръвта на 

Господа. 

Грехопадението на 

нашите прародители 

нека ни послужи за 

пример, за да не се 

лишим и ние като 

тях от драгоценните 

Божии дарове. 

Постът и 

въздържанието, 

прочее, нека бъдат за нас спасително поприще през 

време на св. Четиридесетница и благодатна школа към 

духовно усъвършенстване. Моисей е постил 40 дни и 
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40 нощи преди да получи 10-те Божии заповеди. 

Пости 40 дни и 40 нощи и св. пророк Илия и бе 

удостоен със силата да върши големи чудеса и жив да 

бъде взет на небето. Пости 40 дни и 40 нощи и нашият 

Спасител преди да започне Своето служение. Подобно 

на тях постиха и мнозина благочестиви люде – мъже и 

жени, и чрез поста можаха да станат още тука на 

земята ангели в плът. Нека и ние през време на 

настъпващата Четиридесетница, следвайки техния 

пример, да постим телесно и духовно и чрез това 

отново да придобием Рая, да заслужим богатите 

милости на Бога, Комуто да бъде чест и слава сега и 

во веки. Амин! 

„Седеше Адам срещу рая и, ридаейки, оплакваше 

своята духовна голота: Горко ми, казваше, коварно 
бях прелъстен чрез увещанието на змията; ограбен 

съм и лишен от слава! Горко ми, голият и унижен, аз 
изпаднал сега в недоумение! Но, о, рай, не ще се вече 

насладя на твоите блага; няма вече да видя моя 

Господ Бог и Създател, защото ще ида в земята, от 
която бях взет. Милостив и щедър Господи, викам 

към Тебе: Помилуй ме падналия!” 
  

Източник:  „Синаксар – празнични четива от Триода и 

Пентикостара”, Синодално издателство, С. 2011 

Източник: www.mitropolia-sofia.org 
 

 

Жития на светиите 

 

СВ. СЕРАФИМ СОФИЙСКИ 

ЧУДОТВОРЕЦ 

(26 февруари) 

 

ИЗ: ЖИТИЕ НА СВЕТИТЕЛ СЕРАФИМ 

(СОБОЛЕВ) 

(...) Макар да се 

стремял към 

монашество, Николай, 

от друга страна, считал 

себе си недостоен за 

този подвиг, а и не бил 

напълно сигурен дали 

това е Божията воля за 

него. Обръщайки се 

към различни отци и 

праведници с молба да 

разрешат 

недоумението му по 

този жизнено важен 

въпрос за него, той не получавал ясен и 

категоричен отговор. Един ден, разсъждавайки 

по вълнуващия го въпрос, погледа му паднал 

върху книгата с житието на наскоро 

прославения св. Серафим Саровски. Тогава си 

казал: „Колко е слаба вярата ми! Та нали св. 

Серафим и сега е жив… Ще се обърна към него 

като към жив, ще падна на колене и ще го 

помоля да реши моя жизнен въпрос: дали да се 

оженя и да стана свещеник, или да приема 

монашество”.  

След това той направил земен поклон, с 

молитва разтворил книгата и какво прочел 

там!? – „През 1830 г. един послушник от 

Глинската обител, който много се колебаел, 

търсейки своето призвание, отишъл в Саров, за 

да поиска съвет от о. Серафим. Като паднал в 

нозете на преподобния, той го молел да реши 

измъчващия го жизнен въпрос – дали е воля 

Божия да постъпи заедно с брат си в манастир. 

Светият старец отговорил на послушника: 

„Спасявай себе си, спасявай и брат си!” Тези 

думи на светеца Николай приел като явно 

откровение от Бога, че той трябва да приеме 

монашество, което и отговаряло на дълбокото 

му вътрешно желание. От този момент той 

започнал да мисли, че монашеството е не само 

негов път, но път и на родния му брат Михаил 

(впоследствие станал също монах – 

архимандрит Сергий).  

Когато наближило времето на пострижението 

му, попитали Николай какво монашеско име би 

искал да получи. Той отговорил, че монахът 

трябва от самото начало да се отрече от своята 

воля и затова е готов да приеме всяко име, 

което му дадат. А ректорът на Академията, 

епископ Сергий (Тихомиров) бил вече решил 

да му даде името Доситей.  

Но не станало така. Почти в последния момент, 

владиката си спомнил, че през 1903 г., като 

ректор на Петербургската духовна семинария, 

той, присъствайки на прославянето на Серафим 

Саровски, дал обет пред преподобния, че ако 

стане ректор на Петербургската духовна 

академия, първия студент, когото постриже, ще 

нарече в негова чест Серафим. И когато по 

време на пострижението си Николай чул за 

пръв път новото си име, той изтръпнал от 

изумление и си казал: „Свети Серафим не само 

ми откри волята Божия да стана монах, но и 

благоволи да ме вземе под своето благодатно 

ръководство!” (...) 

 

Съставител: Иван Николов, Изд. „Православна класика“, 2016. 
 

 

Отеческо наследство 

 

СВ. ЕФРЕМ СИРИН: ГЛЕДАЙ, 

БРАТКО, ДА НЯМАШ С НИКОГО 

ВРАЖДА... КАЙ СЕ, ПРОЩАВАЙ, 

МОЛИ СЕ! 
 

„Господи, Иисусе Христе Сине Божий, помилуй мен 
грешния.” 
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Докато има още време, възлюбени мои братя, нека 

плачем в молитва, та Господ да ни избави от оня 

нескончаем плач, от скърцането със зъби, от геенския 

огън и да ни изпълни с радост във вечния живот, 

откъдето са избягали болка, скръб и въздишка, дето 

няма ни смърт, ни тление, но навсякъде има радост, 

веселие, възторг и други още блага, които Бог е 

приготвил за ония, които Го обичат. 

Блажен и преблажен е, който се удостои с ония блага, 

беден и окаян е, който се лиши от тях. Защото Господ 

казва: „каква полза за човека, ако придобие цял свят, 

а повреди душата си” (Марк.8:36)? 

Гледай, братко, да нямаш с никого вражда, - ако е 

възможно дори и на един час! Никога не заспивай, 

когато имаш с някого вражда, за да не би да ви 

разлъчи един с друг и ти да попаднеш под неумолимо 

осъждане! Не преставай да се молиш постоянно! 

Когато ти е невъзможно да се молиш явно, моли се на 

ума си. Не чакай неделен или празничен ден, не търси 

особено място или храм; но гдето и да се намираш, 

ореш ли на нивата, вървиш ли по път, пасеш ли овце, 

седиш ли дома, — никога не оставяй молитвата. 

Гледай, любезни, да нямаш с никого вражда. 

Бог не приема молитвата на този, който мрази своя 

ближен. Пази се от врачуване и гадаене, не прави и не 

носи магии, които уж предпазват; те не предпазват, а 

напротив, погубват! А ти като верен, избягвай всичко 

това. Стига ти истината на спасителния Кръст и 

прикования на него Господ! Той е, Който пази всички, 

които обичат пречистия и животворящ Негов кръст. 

Нему слава во веки веков! 
 

Източник: www.pravoslavenhram.com 

 

 

Отечески съвети 

 

ДУХОВНАТА БОРБА  

НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ 
 

В тези дни ние встъпваме на духовното поприще на 

благословения велик пост. Светият Велик пост е време 

на молитва, време на покаяние, на сълзи, на 

преобразяване на човека, период, който го възвежда 

на ново стъпало в духовния живот. Нашата Църква, 

като грижовна майка, грижеща се за своите деца – 

християните, е установила периода на Великата 

Четиридесетница като време на особено интензивна 

духовна борба, стараейки се да ни помогне да се 

освободим от пороците, да се очистим, да се 

приближим до Бога и да се удостоим да посрещнем 

Великия и Светъл празник на Христовото 

Възкресение. 

Открай време християните и особено монасите са 

обръщали голямо внимание на този духовен период и 

са го смятали за свещен, защото той предполага както 

духовна, така и телесна борба. Това е борбата на 

въздържанието в храната, на всенощното бдение, 

борбата на очистването и борбата на духовните 

задължения, които са много повече, отколкото в 

останалото време. От всичко това произтича духовно 

пренастройване на човека, който внимателно се 

вслушва в гласа на своята съвест, за да поправи онова, 

на което може би по-рано не е обръщал достатъчно 

внимание, и да възрасне духовно. 

Църквата ни помага и ни подкрепя в битката за 

очистване на нашата душа не само с наставления, но и 

с умилителните тропари и служби. Такива са 

прекрасните вечерни Божествени Литургии на 

Преждеосвещените Дарове (Бележка: видоизменена вечерня, 

на която вярващите могат да се причастят със Свети Дарове, 

осветени преди това. В древност, за разлика от днес, тя се 

извършвала вечер.) Те ни носят велика полза. 

Херувимската им песен е изпълнена с духовност, 

богословска дълбочина и ангелско присъствие. Затова 

на тези великопостни служби трябва да се молим с 

голямо умиление. Колко чисти и непорочни трябва да 

бъдем, колко праведни душевно и телесно, 

причастявайки се с Тялото и Кръвта Христови, за да 

може Божията благодат да окаже благотворно влияние 

на нашите души и тела! Затова трябва да бъдем 

бдителни в живота си. И в килията ни, и в храма 

трябва да умиваме лицето си със сълзи, за да умият те 

и душата ни, като я направят достойна за причастие. 

Разбира се, дяволът често лишава всички нас, и най-

вече мен, от умиление. И тогава вместо сълзи често ни 

спохождат лоши помисли. Лошите помисли трябва да 

бъдат незабавно прогонвани още щом се появят, 

заедно със съпровождащите ги греховни образи. Ако 

лошите помисли ни надмогват или таим в душата си 

зло срещу нашия брат, ние не можем да с приближим 

до Чистия и Свят Бог на Любовта. 

През цялото това време, на всяка великопостна служба 

се чете молитвата на преподобни Ефрем Сириец: 

„Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на 
безделие, униние, властолюбие и празнословие. Но дух 

на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов 

дарувай на мен, Твоя раб. Господи Царю, дай ми да 
виждам моите прегрешения и да не осъждам моя 

брат, защото си благословен во веки веков. Амин”. 

С тези думи светецът ни дава да разберем, че освен 

останалите добродетели, особено голямо внимание 

трябва да обърнем на това, което се споменава на 

края: на самоукорението в противовес на осъждането 

на брата, защото без любов към нашия ближен, ние 

няма да можем да направим нито крачка напред по 

пътя на духовното очистване. Ако не бдим над своите 

мисли, над своите думи и над сърцето си, 

въздържанието в храната няма да ни принесе полза. То 

е благотворно, само ако е придружено с любов към 

ближния и само ако не осъждаме другите. Когато ние 

не порицаваме братята ни, а осъждаме единствено 

себе си, тогава при нас идват любовта към ближния и 

любовта към нашата душа, грижата за очистването ѝ и 

изпълнението на великия завет за любов към Бога и 

ближния. Любовта към Бога и към брата са двете 

велики добродетели, върху които се гради цялото 

духовно здание и, ако те липсват, всички останали 

добродетели остават без основи. „Бог е любов, и който 
пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него” (1 

Иоан 4:16). 

Другото дело, към което с голямо усърдие трябва да 

принуждаваме себе си, е молитвата. Трябва да се 

молим с Христовото име без небрежност и без да 
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губим времето си. При нашите всенощни бдения в 

килията трябва да полагаме всевъзможни усилия, за да 

не допуснем да ни овладеят сънят, леността или 

небрежността и да отдаваме себе си с пълна духовна 

готовност. Щом се събудим, първо да се обръщаме 

към молитвата, а след това да пристъпваме към 

канона, към молитвата по броеница, към изучаването 

на Свещеното Писание и към богословието. Трябва с 

особена готовност да отиваме в храма, за да преминем 

този период, придобили за душата си богати и благи 

плодове. 

Постът, придружен с физически труд, способства за 

прощаване на греховете и очистване. „Виж 

смирението ми и моя труд и прости всичките ми 

грехове”. (Виж моя труд, Господи, и смирението ми, 

защото аз не мога да направя нищо без Теб, и ми 

прости всичко, с което съм ти съгрешил.) 

Подвизавайте се във въздържание от храна, в земни 

поклони, в молитви, в труд на сърцето и ума, защото 

този труд в име Божие е свят и ще получи 

многократно въздаяние от Господа, понеже за него 

човек се удостоява с венеца на честта и славата. 

Бесовете особено се боят от поста, защото той ги 

изгонва. „Този род (т.е. рода на бесовете) не излиза, 

освен с молитва и пост”, е казал Господ (Мат. 17:21). 

И затова светите отци непременно започвали всяко 

свое дело в име Божие с пост. Те вярвали във великата 

сила на поста, уверявайки че Светия Дух не осенява 

човека с пълен стомах. Всеки християнин, жадуващ за 

очистване, трябва да започне от неговите основи, 

които са постът, молитвата и трезвението. 

Съвместявайки пост, молитва и трезвение, човек 

възхожда на по-високо стъпало. 
(Следва) 

Автор : Архим. Ефрем Филотейски 
Източник: www.pravoslaven-sviat.org 

 

 

Детски свят  

 

НЕЗАБРАВКА 
 

В полето израснало цвете, радвало се на слънцето, 

светлината, топлината, въздуха, живота… А още и, 

 

защото Бог не го бе създал коприва или магарешки 

трън, а да радва хората. 

Растеше си, растеше… и изведнъж покай него мина 

едно момче и го откъсна. След това го смачка и 

хвърли край пътя. Просто така, без причина. Домъчня 

му. Момчето не знаеше, че учените бяха доказали, че 

растенията, както и хората могат да чувстват болка. 

Но най-много цветето страдаше, че го бяха лишили от 

слънцето, дневната топлина и нощната прохлада, 

дъжда, въздуха и живота… Ей, така, без причина… 

Но последното, за което си помисли беше колко е 

добре, че Господ не го бе създал коприва. Нали тогава 

момчето би опарило ръката си и щеше да го заболи. 

А цветето, познало болката, не искало никой друг на 

земята да изпита болка.  
 

Автор притчи монах Варнава (Евгений Санин) 
Превод: Храм „Свето Благовещение” 

 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

 

26 февруари ✝ Неделя Сиропустна (Сирни 

заговезни). Св. Серафим Софийски Чудотворец. Св. 

Порфирий, еп. Газки. Св. мчк Севастиан. Гл. 4, утр. ев. 

4, ап. Рим. 13:11-14:4 (с. 323), лит. ев. Мт 6:14-21 (На 

вечернята се извършва взаимно опрощение) (Тип. с. 

421) (Начало на Великия пост) 
 

27 февруари Преп. Прокопий Декаполит, изповедник 

(вечерта Велико повечерие с канона на св. Андрей 

Критски, I част) 
 

28 февруари Преп. Василий Изповедник. Св. мчца 

Кирана Солунска (вечерта Велико повечерие с 

канонана св. Андрей Критски, II част) 
 

1 март Св. прпмчца Евдокия Илиополска (Прежд. лит.) 

(вечерта Велико повечерие с канона на св. Андрей 

Критски, III част) 
 

2 март Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски (вечерта -

Велико повечерие с канона на св. АндрейКритски, 

IV част) 
 

3 март Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск 

(Прежд. лит.) Ден на Освобождението 

наБългария от османско иго (вечерта Малко 

повечерие с Богородичен акатист, I статия) 

(Тип. с. 428) 
 

4 март * Тодорова събота. Преп. Герасим 

Йордански (Злат. лит.) (Тип. 428 ) 

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

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/

