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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                      ГОД. ХI  БРОЙ 25(600)-19.03.2023 г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† ТРЕТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ 

ПОСТ - КРЪСТОПОКЛОННА 

 

Рече Христос на учениците Си: който иска да върви 

след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста 

си и Ме последва. Защото, който иска да спаси 

душата си, ще я погуби; а който погуби душата си 

заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото 

каква полза за човека, ако придобие цял свят, а 

повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде 

човек за душата си? Защото, който се срами от Мене 

и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и 

Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в 

славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: 

истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да 

вкусят смърт, докле не видят царството Божие, 

дошло в сила. (Марк 8:34-9:1) 

 
 

Отеческо наследство   

 

НЕДЕЛЯ КРЪСТОПОКЛОННА 
 

Опитайте се да погледнете на Разпятието така, сякаш 

никога не сте го виждали преди. Представете си, че то 

е нещо съвсем ново. 

Пред вас е един от най-ужасните предмети за 

измъчване и умъртвяване на хора, познат от 

световната история. Поколения изследователи са 

описвали страданията на разпъваните на кръст: 

раните от гвоздеите загнивали, разпънатите се 

измъчвали от жажда, умирали от сърдечна 

недостатъчност… 

Кръстното дърво е символ на мъченията и знак на 

нашето спасение и избавление от смъртта. 

Съвместими ли са двете неща?! 

Понякога сравняват католическите и православните 

разпятия. На Запад е прието да се подчертава 

човешката природа на Господ Иисус Христос на 

Кръста. Част от изображенията ни правят свидетели 

на умрелия за нашите грехове Човешки Син доста 

натуралистично. Източните разпятия изобразяват 

Богочовека, Който приема волята на Своя Отец. 

Трудно е да се гледат мъките на умиращ човек, който и да 

е той. Възниква въпроса: защо е нужно Месията да 

приеме такава жестока смърт? 

Вярно е, че отговорът на този въпрос е прочетен 

хиляди пъти в книгите и още толкова пъти е чут в 

храма. И все пак, питаме се: защо е нужен Кръста? 

В “Точно изложение на православната вяра” преп. 

Иоан Дамаскин пише: „Дървото на живота, 
посадено от Господ в рая, предизобразява Честния 

Кръст… Смъртта влиза в света чрез дърво, затова 
и чрез дървото на Кръста на хората били дарувани 

Животът и Възкресението”. 

Дори да не потъваме дълбоко в дебрите на историята 

и теологията, сме поставени пред простия и понятен 

факт: ето Този Човек, Когото сега виждаш пред себе 

си изобразен на една от основните икони в храма и на 

Разпятието е претърпял страшни мъки заради теб и 

всички нас. 

“Който иска да върви след Мене, нека се отрече от 

себе си, да вземе кръста си и Ме последва” – четем в 

Евангелието. 

Не е толкова просто да захвърлиш всичко земно. 

Съвременните хора живеят много различно от своите 

предшественици. Живеят с много придобивки, но са 

винаги недоволни. Днешните хора са духовно слаби. 

Духовно слаби сме, защото забравяме за духа в своя 

живот. 

Защо се възмущаваме, когато не се чувстваме добре? 

– Защото това състояние е неестествено. Бог е създал 

човека не за страдание, а за блаженство. Хората, в 

лицето на нашите прародители Адам и Ева 
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блаженствали, но за кратко… Те разполагали със 

свободата да избират и избрали злото. 

Знаем, че децата са най-чистите същества на света. 

Но ако едно дете разполага със свободно време, рядко 

ще му хрумне да го използва за полезни неща. – 

Какво е най-вероятно да направи? – Може би пакост, 

нещо съблазнително и забранено. Защото нашият 

свят наистина лежи в зло. Когато сравняваме детето и 

възрастния, забелязваме, че възрастните са загубили 

детската чистота, непосредственост и способността 

да прощават, защото постоянно, в течение на целия 

си живот са се отказвали от доброто и съзнателно са 

избирали злото. Така постъпваме с дадената ни от 

Бога свобода… 

Затова нека не се учудваме, че Адам е паднал. Това се 

случва всеки ден с нас. И Бог страда от това. Кой от 

нас не страда, когато вижда, че децата му не вървят 

по добър път? Бог е пострадал за всички Свои деца… 

Неделя Кръстопоклонна е поставена в центъра на 

Великия пост. Кръстът е изложен на поклонение в 

православните храмове през цялата седмица. За наша 

утеха и подкрепа. Какъв е бил животът на Христос, 

какво е претърпял Той като човек? Бил ли е щастлив 

Божият Син на земята? – Невъзможно е да си 

представим нашият Господ весел, доволен, смеещ се. 

Христовият лик е пред очите ни и поразява с 

мълчаливата си печал и скръб, защото Той е обичал 

всички, състрадавал е на всички и е искал да изведе 

всеки от мрачната безизходица на собствения му 

живот, а много малко Негови приятели са Го 

разбирали и следвали… Можем да си представим как 

Той е проповядвал Евангелието, можем дълго да се 

чудим над простите и ясни думи, които е избрал за 

нас и всички хора, живели през последните две 

хиляди години… И въпреки всичко, около Него е 

имало предатели, завистници, фарисеи, озлобени 

хора, които искали да Го убият. 

Такъв е образът на християнския живот и образът на 

християнското отношение към този живот. Скърбял 

ли е Христос? – Да. Но никога не е карал хората 

около Себе Си да направят нещо насила или да се 

променят без да желаят сами тази промяна. Бог 

показвал на всички какво е вяра и благородство, 

какво е молитва. Слушали Го хиляди, а негови 

ученици станали малцина. И в това няма нищо 

удивително, макар че проповядвал Самият Божий 

Син, Второто Лице на Света Троица. 

Бог ни обича такива, каквито сме. Той ни е създал. И 

очаква от нас да бъдем истински човеци и да приемем 

своя кръст. 

На всеки от нас Той е дал неговия кръст, всеки има 

свой труд, свой живот и грижи. Господ дава на всеки 

според неговата мярка. Изпитанията ни правят хора. 

Може би това ни ужасява в първия момент, но нека 

знаем, че Христос е минал по същия път. И ако 

всички хора вървяха по Христовия път, никой от нас 

нямаше да разбере какво е ад и щяхме да влезем в 

Божието Царство. 

Всеки човек, роден до пришествието на Христос, 

независимо от това дали е бил праведник или 

грешник е попадал в ада, защото не е познавал 

Месията. Дори хората, които са очаквали Божия Син 

и Неговото пришествие е трябвало да дочакат 

Кръстната Жертва и да очакват слизането на своя 

Създател в ада, откъдето да ги изведе. 

Ако Адам не беше съгрешил, никога не би умрял. 

Христос – Безсмъртният, взе върху Себе Си всички 

грехове на хората от Адам до края на нашия временен 

свят и умря на Кръста с нашето греховно бреме. Ние 

се задъхваме от тежестта на своите падения всеки 

ден. 

Как Христос понесе всички човешки престъпления на 

Кръста? – Отговорът на този въпрос завинаги ще си 

остане Божия тайна. Колкото повече се питаме, 

толкова по-огромна ще ни изглежда тя. Свети 

Григорий Богослов пише: “Христос стана грешник 
заради нас. Затова Го убиха на кръста – Той прикова 

на него нашия грях”. 

Когато приближаваме до Христовия лик и казваме: 

“Прости ни”, Той ни прощава. Той има власт да ни 

прощава, защото затова дойде на земята. Но на нас е 

дадена благодат, която пренебрегваме. Ние не искаме 

да знаем за Божието царство. За хората като нас са 

най-важни амбициите, обикновените човешки цели, 

егоизма, които заемат целия ни живот. От всичко, 

което вършим, излиза, че ни е все едно дали Христос 

е живял на земята, какво е говорил, какво е вършил, 

как е живял. 

Кръстът е символ на победата над греха. Носим кръст 

на шията си, за да помним Кръста на Христос. 

Кръстовете не са аксеоари или модни дрънкулки. Те 

са знак на Живота, който сме получили от Христос. 

Кръстоносенето започва от отхвърлянето на себе си и 

собствената греховност. Победата над себе си е най-

трудната и тя започва от малките неща. Започва с 

духовната пролет на Великия пост, която ни води към 

най-големия християнски празник – Светлото 

Христово Възкресение. 

Намираме се в средата на пътя към Пасха. В средата 

на поста в центъра на храма е положен за поклонение 

Христовият Кръст. И всички превити под тежестта на 

своя жизнен кръст се вглеждат в него и просят 

мъдростта, която ще ни разкрие правдата в нашия 

живот и ще ни помогне да разберем светлия смисъл 

на нашата вяра. 
О. Богданова, о. Дмитрий Смирнов 

Източник: www.pravoslavie.bg 

 

 

Църковни празници 

 

СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

(25 март) 

 

Тропар, глас 4 

Днес спасения нашего главизна, и иже от века 

тайнства явление: 

Син Божий син Деви бивает, и Гавриил благодат 

благовествует. 

Темже и ми с ним Богородице возопиим: 

радуйся, Благодатная, Господ с тобою! 
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Днес е начало на нашето спасение и явяване 

тайната от вечност:  
Синът Божи, Син на Дева става, и Гавриил 

благодатта благовества, затова и ние с него 
викаме на Богородица: Радвай се благодатна, 

Господ е с тебе! 
 

Кондак, глас 8 

Взбранной Воеводе победительная, 

яко избавльшеся от злых, 

благодарственная  

восписуем Ти раби Твои, Богородице,  

но яко имущая державу непобедимую,  

от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: 

радуйся, Невесто Неневестная. 

 

На Тебе, бранната воевода, след 

като се избавихме от злини, ние 

твоите раби, Богородице, записваме 

победни песни, но и като имаща 
непобедима сила, благодарствени,  

от всякаква беди освободи ни, за да 
ти зовем: радвай се, Невесто 

неневестна. 
 

 

Отеческо наследство 

 

ИЗ „СКАЗАНИЯ ЗА ЗЕМНИЯ 

ЖИВОТ НА ПРЕСВЕТА 

БОГОРОДИЦА” 
 

Като изслушала словата на Архангела и като се 

озарила от светлината на Божия Дух, Пресветата Дева 

се възрадвала за истинността на благовестието. Видът 

и достойнството на ангела се разкрили сега пред Нея 

в цялата им несъмненост. Предсказанието му било 

определено, мирно, свято – и Тя се уверила, че чува 

Божията воля. Пречистата Ѝ душа, проникната от 

най-голямото благоговение към Нейния Създател, 

постоянно се грижела за точното и безпрекословно 

изпълняване на Неговата воля. И Приснодевата 

отговорила на Архангела: Ето рабинята Господня; 

нека ми бъде по думата ти. Тези смирени слова, това 

тихо, послушно нека бъдe, като навели небесата, 

спуснали на земята Сина Божий: Словото стана 
плът. 

Като изпълнил Божията заповед, архангелът си 

отиде, тоест, завърна се отново в царството на 

светлината. 

Така се извършило тайнственото въплъщение на Бог-

Слово; така Девицата станала Майка и Майката си 

останала Девица. Забележително пее светата Църква, 

прославяйки това велико събитие: Днес е началото на 
нашето спасение и откриването на вечната тайна: 

Синът Божий става Син на Девица и Гавраил 

благовести благодатта. Затова и ние с него да 
викнем на Богородица: Радвай се, благодатна, 

Господ е с тебе. 
Радвай се – е възвестено сега от небето не само на 

Дева Богородица, но в Нейно лице – и на целия беден 

човешки род. Според прекрасното тълкувание на 

преосвещения Теофан, в деня на Благовещение 

действително е поставено началото на всичко, което 

се е разкрило после, което се разкрива сега и което ще 

се разкрие в бъдеще и най-вече – в бъдещия век. 

Всичко има цена и всичко се 

прави въз основа на това 

тайнство. Благовещение е празник 

на въплъщението на Сина Божий 

от Приснодевата, празник на 

принасяне на човешкото естество 

на Сина Божий в жертва на 

Божията правда, така че тази 

жертва, принесена от кръста, да се 

разпростре върху всички векове, 

от началото до свършека на света, 

и върху всички хора от всички 

времена, които са живели, живеят 

и ще живеят по цялото 

пространство на земята. 

Благовещението се простира не 

само върху бъдещето, но и върху 

миналото: то свързва всички 

времена, обгръща целия свят; в 

него е средоточието на пътищата 

на небесното Провидение за 

човешкия свят и решението на съдбите на 

човечеството. В Благовещението е поставено 

началото на тайнството свето Причастие. Плътта и 

кръвта на Господа Спасителя са изтъкани като 

Боголепна одежда от кървите на Приснодевата. Тъй 

като при светото Причастие ние се храним със 

същите кръв и плът и Господ ни удостоява да ни 

нарича Негови братя, затова и Владичицата ни е 

Майка, не мислено, а съществено. 
 

Из „Благовещение на Пресвета Богородица”, „Сказания за земния 

живот на Пресвета Богородица”, Света гора, Атон, 

славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, 2005 г. 
Източник: www.arhangel.bg 

 

 

Отеческо наследство 

 

ЧОВЕК, С КОГОТО Е БОГ, ВИЖДА 

САМО БОЖИИТЕ ДЕЛА И ВЪЗДАВА 

САМО БОГУ СЛАВА 
 

Един човек бил смирен, непрестанно се молил, не 

мислил много за себе си. Дошъл Ангел Божий и му 

казал: „Ти си угоден Богу, на теб е благодатта Божия. 

Проси, каквото искаш. Проси дар на изцерение, проси 

дар на прозорливост”, а човекът отпуснал ръце: 

„Какво да прося аз грешния, освен наказание?” 

И тръгнал този човек, тръгнал, доходил в дом на 

болен човек, постоял, посъчувствал му и си заминал. 

Болният оздравял. Тръгнал смиреният човек по една 

омачкана трева, разтъпкана, тръгнал по нея, и 

тревичката порасла, изправила се. Продължил 

нататък - детенце плаче, подминал го, погледнал и 

казал: „Само да можеше да се успокои това детенце. 

Не искам, така ми е болно, когато плаче детето”. 
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Продължил нататък, а детенцето замълчало и се 

усмихнало. 

И не забелязал той, че заедно с него е благодатта 

Божия, и болният станал, и детето се успокоило, и 

тревата се изправила. Не забелязал! Защото този 

човек, с когото е Бог - той не вижда, какво се случва с 

него, той вижда само Божиите дела и въздава само 

Богу слава. 
Схиархим. Серафим Бит-Хариби 

Източник: www.facebook.com/hristonostsi 
 

 

Детски свят  

 

ПОЗНАТИ СЛЕДИ 
 

Дядото на Ники беше 

градинар, а през 

свободното си време 

обичаше да ходи на 

лов. Той беше добър 

ловец и знаеше всички 

горски тайни. 

Веднъж взе внука си 

със себе си в гората. Искаше да му покаже следите на 

животните. 

— Човек цял живот се учи, внимавай и във всичко 

вниквай. Никакво знание не е вредно за човека. 

А Ники слушаше и си мислеше: „Всички старци 

обичат да поучават децата. Но защо ми е да познавам 

животинските следи, когато искам да стана машинист 

на електрически влак.” 

Само влакове му бяха в главата на Ники. Все ходеше 

да ги разглежда. Оглеждаше всяко болтче, всяка 

дреболия. Децата също тичаха с него на гарата. 

Веднъж им се наложи да се прибират напряко през 

гората. 

Колко хубаво им беше да тичат по пресния сняг. Но 

не само те оставяха следи, имаше още много 

различни следи в гората. Децата обаче не знаеха коя 

следа на кого е. Интересно им беше да ги проследяват 

и се чудеха дали няма да видят лисица, или диво 

козле, или зайче. 

Бягаха, тичаха по следите и се загубиха. Изплашиха 

се децата. Някой заплака. 

-Това беше твоя идея, Ники… Как ще се приберем 

сега, когато всички пътеки са затрупани със сняг? 

Ники мълчеше, не се оправдаваше. Мислеше как да 

изведе децата от гората. Започна да вика. Ала кой ще 

го чуе в зимната глуха, безлюдна гора. 

И изведнъж Ники видя познати следи. От всички 

следи, които му показваше дядо му, той запомни само 

тези. 

— Ура, момчета! — викна Ники. — Вървете след 

мен. Ще ви изведа към селото. 

Децата вървяха дълго по тези следи и стигнаха до 

къщичката на лесничея. А оттам до селото имаше 

асфалтиран път, по който даже нощем нямаше как да 

се изгубиш. 

— По какви следи ни изведе, Ники? — попита едно 

от децата. 

— По кучешки, — отвърна той. —Кучешките следи 

винаги водят до хората. Защото колкото и да тича 

кучето из гората, обезателно после ще се прибере 

вкъщи. Така ме научи моят дядо. 

Ники се прибра уморен, но щастлив. В подходящата 

минута той прегърна дядо си и започна да му шепне 

нещо на ухото. Навярно казваше благодаря на милия 

си дядо. 
Автор: Евгений Пермяк 

Източник: www.kambankabg.com 

 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

 

19 март ✝ Неделя на Великия пост Кръстопоклонна. 

Св. мчци Хрисант и Дария. Гл. 7, утр. ев. 7, ап. Евр. 

4:13-5:6 (с. 329), лит. ев. Мк 8:34-9:1 (Вас. лит.) 

(Тип. с. 433) 
 

20 март Св. Преп. отци, избити в манастира “Св. 

Сава”  
 

21 март Преп. Яков Изповедник  
 

22 март Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски 

(Прежд. лит.) 
 

23 март Св. свщмчк Никон. Св. прпмчк Лука Одрински 
 

24 март Преп. Захария. Св. Артемий, еп. 

Солунски (Прежд. лит.) (вечерта - Велика 

вечерня с Богородичен акатист, IV статия) 

(Тип. с. 249. т. 6) 
 

25 март ✝ Благовещение (Утреня и Злат. 

лит.) (Тип. с. 252-253). Гл. 8, утр. ев. на 

празника, ап. Евр. 2:11-18 (с. 481), лит. ев. Лк 

1:24-38 (вечерта Отдание на празника) 

(Разрешава се риба) 
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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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адрес: www.hram-blagoveshtenie.bg 
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