СЕДМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА
В ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”
На 15-ти юли 2018 г.
празнична
света
Литургия в храма
отслужи протойерей
Емилиян Костадинов.

Чествахме паметта на светите Отци, които със своите решителни действия, под влиянието на
Светия Дух, съкрушили ересите и запазили Православието чисто.
В своето слово отец Емилиян говори за подвига на някои от Отците-поборници и ревнители за
нашата Православна вяра – св. Николай Мирликийски Чудотворец срещу арианите на Първи
Вселенски събор, св. Максим Изповедник, който се опълчва срещу монотелитството по време
на 6-ти Вселенски събор.
„От нас какво се изисква?- запита о. Емилиян – Да тръгнем заедно всички и да вървим в
правилната посока.” Той изказа радост и благодарност от дейността на неделното училище
при нашия храм и призова да бъдем и ние по своему проповедници на вярата, която
изповядваме, да напредваме в знанията на нашата вяра. „Братя и сестри, Православието в
днешните дни е в наши ръце. Виждате голямото хулене на Църквата. Това е било винаги, но
като сега не помня… Ние решително трябва да се застанем срещу всякакви опити за
провокации, за да можем да запазим Православието такова, каквото ни го е оставил Господ
Иисус Христос.” – завърши о. Емилиян и благослови присъстващите християни.

ПРИТЧА ЗА МОМЧЕТО, КОЕТО
ВЯРВАЛО В ЧУДЕСА

Едно момче много обичало да чете добри и умни
приказки и вярвало на всичко, което било написано там.
Заради това то търсило чудеса и в живота, но не можело
да намери нещо в него, което да е подобно на любимите
му приказки. Като чувствало известно разочарование в
своите стремежи, то попитало майка си, правилно ли е
да вярва в чудеса? Или чудеса в живота не се случват?
„Скъпи мой – с любов отговорила майка му – ако се
стараеш да пораснеш добро и мило момче, то всички
приказки в твоя живот ще се сбъднат. Запомни, че чудесата не ги търсят – те сами идват при
добрите хора”.
„Който прави добро, от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога.” (3 Йоан 11)
Превод от руски: Православно братство при храм „Св. прор. Илия”
Илюстрация: Интернет

ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ
ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"
Излезе нов брой 356 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или
да изтеглите от тук
Енорийски лист – “Благовестие”, брой 356

ПРЕП. ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ - 12 юли
НЕГОВОТО ПОСЛАНИЕ

Първо вярваме в Бога и после обичаме Бога и
Неговия образ, човека. Вярата се усилва
посредством молитвата “Усили вярата в нас”.

“До колкото съм разбрал, цялото зло идва от безверието. Когато човек не вярва в
Бога, иска да изкара живота си в пиршества. Затова и се отдава на всякакъв грях”.
“Човекът трябва да схване най-дълбокия смисъл на живота, а именно, че този живот
е даден, за да се приготвим за вечния. След това, както човек, който пътува, за да
стигне някъде, се нуждае от един водач, така и за небесното пътуване трябва да
намери един водач (духовник). После, да му бъде дадена една програма, малко четене,
малко молитва, да избягва поводите за грях, и светския начин на мислене, който е
най-голямото зло. Тъй че по този начин сърцето му ще е в Христа”.
“Любочестно трябва да се подвизаваме да се спасим, за да не огорчим Христа. Ще ни
рече Христос: “Чедо мое, Аз толкова неща сторих, за да те спася. Пролях кръвта Си и
претърпях толкова страдания, а какво стори ти, за да се спасиш?”
“Всеки човек трябва да открие и да освети своето призвание. Прилежният човек,
където и да се озове, било в брак, било в монашество, ще има успех”.
“Нека предпочитаме скърбите и да ги приемаме повече от радостите. Често пъти
горчивото лекарство е по- добро от сладкото, понеже лекува. Истинската радост се
ражда от скръбта”.
“Това, което възпрепятства човека в духовния му напредък, е, че не занимава ума си
с това, което му носи духовна полза, а с други неща”.
“Трябва да чувстваме страдание за настоящото състояние, за да можем да се молим
сърдечно”.

“Днес настъпи времето да се разделят овците от козите, вярващите от невярващите.
По-късно ще дойде времето, в което ще бъдем изпитани, ще претърпим и гонения
заради вярата си, и тогава ще се различи медта от златото”.
“Когато някой се тревожи и страда за другите, съболезновава на другите, прави
техните проблеми свои, тогава той получава мъченическа награда. Колко са
щастливи хората, които всичко жертват! И проблеми нямат и лицето им сияе, защото
постоянно получават божествена радост”.
“Основата на духовния живот е да мислиш за другия, а себе си да поставяш последен,
да не мислиш за себе си. Когато се поставим на мястото на другия и го разберем,
тогава се сродяваме с Христа”.
“Божията благодат е скъпоценно нещо. За да дойде и да обитава в човека, трябва да
завари човека съгласен по дух с Бога; да е изчерпал от себе си всичко човешко. А ние
искаме Божията благодат да дойде, за да ни избави от слабостите, без да водим
борба. За да обитава Светият Дух в човека, е необходимо голямо себеотрицание,
голямо любочестие, смирение, благородство, жертвеност. Духовният живот не е
наслаждение. Христос е включил контакта, но нашите проводници са ръждясали и не
приемат Божията благодат. Нека почистим проводниците си, да положим усилия да
познаем себе си, да отсечем страстите си, да добием добродетели и по този начин ще
ни посети благодатта на Бога”. Нему слава и власт во веки. Амин.

ДУХОВНОТО ЗАВЕЩАНИЕ НА СТАРЕЦА
Аз, монахът Паисий, според както изпитах себе си, видях, че съм нарушил всички
заповеди на Господа, извърших всички грехове. Няма значение, че някои са
извършени в по-лека степен, нямам никакво оправдание, понеже Господ много ме
облагодетелства. Молете се Христос да ме помилва. Простете ми, и простени
бъдете всички, които мислите, че сте ме огорчили.
Благодаря много и пак: молете се.
Монах Паисий
Този скъпоценен текст, написан собственоръчно от Стареца, беше намерен в “Панагуда” след
неговата кончина.
Иеромонах Исаак, “ЖИВОТЪТ НА СТАРЕЦА ПАИСИЙ”
Изд. Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон

ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ
ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"
Излезе нов брой 355 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или
да изтеглите от тук
Енорийски лист – Благовестие, брой 355

ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ
ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"
Излезе нов брой 354 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или
да изтеглите от тук
Енорийски лист – Благовестие, брой 354

ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА В
ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”
В днешната Пета неделя след Петдесетница –
1-ви юли 2018 г., когато почитаме паметта на
светите безсребърници Козма и Дамян и
отбелязваме паметното събитие на
връщането на честните мощи на светия наш
отец Иоан от Търново в неговата Рилска
света обител, в храма Божествена света
Литургия отслужи протойерей Емилиян
Костадинов.
Чухме от неделното литургийно свето Евангелския разказа за изцеляването на гергесинските
бесновати, при което се издавили стадото свинe на жителите на тази страна и те в
разочарованието си, помолили Господ Иисус Христос да си отиде от тях.

Това събитие и днес ни кара да размислим какво ценим повече – телесното или духовното.
Отец Емилиян обърна внимание на нашата склонност да твърдим, че сме едни, а всъщност сме
други…: „Не ценим живота на човека, а ценим живота на прасетата. Защото телесният
живот е едно, вечният е друго. Борбата ни е за вечния живот, за това – там какви ще
бъдем, с какво ще ни посрещнат, как? – заради това, което сме вършили. Защото ние не
убиваме телесно, не убиваме с нож, не убиваме с пистолет, но със слова всеки ден убиваме,
братя и сестри. Не злословим ли срещу хората, не обиждаме ли, не пожелаваме ли зло, не
завиждаме ли? Това е убийство… по друг начин, но това убива. Св. Йоан Богослов е казал, че
човек, който мрази брата си, е човекоубиец.”
Отец Емилиян призова да не се успокояваме с факта, че не сме насочили оръжие срещу човека
и не сме го убили, че сме чисти… Вместо да завиждаме, да се учим от тези, които ни
превъзхождат, за да можем прославяме заедно Бога.

ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ СЛЕД
ПЕТДЕСЕТНИЦА, ХРАМ „СВ. ПРОР.
ИЛИЯ”
В днешната Четвърта неделя след Петдесетница
и празника Рождение на св. Предтеча и
Кръстител Господен Йоан празнична св. Литургия
в храма отслужи протойерей Димитър Москов.

Чухме литургийното свето Евангелие за това как Господ Иисус Христос изцелил слугата на
стотника, заради неговата вяра.
Много християни пристъпиха към чашата със св. Причастие.
Отец Димитър изказа благопожелания за празника: „Нека по молитвите на светия Йоан
пророк, Предтеча и Кръстител Господен, Господ да ни дава сили, вяра и надежда и да имаме
тази вяра, която имал днес стотникът. Нека вярата ни да бъде жива, да не бъде само едно
външно изражение на нашите чувства и настроения”. Амин.

ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ
ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"
Излезе нов брой 353 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или
да изтеглите от тук
Енорийски лист – Благовестие, брой 353

ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА
В ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”
В днешната Трета неделя след Петдесетница
празнична св. Литургия в храма отслужи
протойерей Емилиян Костадинов.

В литургийното свето Евангелие чухме Божието увещание: „…не се грижете за душата си,
какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете…” (Матей 6:25)
В своето поучение отец Емилиян говори за силата на Божия промисъл за хората – за това, че
единственото важно нещо за тях е да се грижат за душите си, и Бог ще им въздаде, както е
въздал на птиците небесни… Той говори за човешките слабости – суетата и чревоугодието,
които от древни времена пленяват ума на човечеството. За това, как те ни пречат да се
разгърнем, да отворим душевните си очи и да видим света без тях – да видим Божието, да го
търсим, да копнеем за него…
Отец Емилиян даде пример как хората се държим спрямо Бога – както малките животинчета,
когато се опитваме да им помогнем. Ако се опитаме да спасим малко безпомощно птиче, то се
мята от страх и не позволява да го хванем: „Така и ние не позволяваме Бог да ни удостои с
Неговата любов и помощ, с Неговия промисъл… Защото ни е страх, ние не Го познаваме, ние
не познаваме любовта Му към нас.”
Отец Емилиян завърши с увещанието да позволим Бог да ни помогне, да го приемем в душите
и сърцата си и Неговата бащина обич да се преумножи в любов от нас към нашите ближни.

