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Евангелско и апостолско четиво за 

13 неделя след Петдесетница 
 

Евангелие от Матей (21:33-42) 
 
Рече Господ тая притча: имаше един човек стопанин, който 

насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като 
го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той 
изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете. А 
лозарите, като уловиха слугите му, едного набиха, другиго убиха, а 
трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от 
първите; и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, 
като каза: ще се засрамят от сина ми. Но лозарите, като видяха сина, 
казаха помежду си: този е наследникът; хайде да го убием и да 
присвоим наследството му. И, като го уловиха, изведоха вън от 
лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще 
направи на тия лозари? Отговарят Му: злодейците ще погуби зле, а 
лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме 
плодовете. Иисус им казва: нима не сте никога чели в Писанията: 
"камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това 
е от Господа, и е дивно в очите ни"? 

 
 

Из първото послание на свети Апостол Павел до Коринтяни 
(16:13-24) 
 
Братя, бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете 
крепки; всичко у вас да става с любов. Моля ви още, братя: вие 
знаете Стефаниновия дом, че той е начатък в Ахаия и че се 
посветиха да служат на светиите; покорявайте се и вие на такива и 
на всекиго, който спомага и се труди. Радвам се, че дойдоха 
Стефанин, Фортунат и Ахаик; те запълниха вашето отсъствие, 
защото успокоиха моя дух и вашия; прочее, почитайте такива. 
Поздравяват ви асийските църкви; много ви поздравяват в Господа 
Акила и Прискила с домашната си църква. Поздравяват ви всички 
братя. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравявам 
ви аз, Павел, собственоръчно. Който не обича Господа Иисуса 
Христа, да бъде анатема, маран-ата'. Благодатта на Господа Иисуса 
Христа да бъде с вас, и любовта ми с всинца ви в Христа Иисуса. 
Амин. 
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Енорийският лист се изготвя от екипа на сайта „Добротолюбие” и е в 
помощ на всички енорийски свещеници и храмове в диоцеза на БПЦ-БП.   
 

 

 

 

Тринадесета Неделя след Петдесетница –  

св. мци Адриан и Наталия  
 

 
 

Да станем добри лозари 
 
 

В днешния евангелски откъс 
Господ ни разказа притчата за 
Божието лозе.  
Така, преди да пристъпим по 
нататък нека да изясним какво 
означава „лозето“. Под „лозе“ 
могат да се разбират много 
неща – Църквата, юдеите или 
светът. 
Лозето, като образ да дома 
Израилев, на избрания еврейски народ е послужило и на 
Господа Иисуса Христа в днешната му притча за лозарите – 
убийци. Лозето също изобразява и Царството Божие, грижите 
на Бога за човека и за неговото спасение. Нека само да 
обърнем поглед към евангелията и ще видим какво казва 
Господ. Той казва: „Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е 
Лозарят. Аз съм лозата, а вие пръчките; който пребъдва в 
Мене, и Аз в него, той дава много плод„. 
Много често в църковните среди, а и в обикновени разговори 
между вярващи християни можем да чуем терминът 
„Царството Божие“. Но какво означава това? Дали то е утопия 
или реална представа? И какво означава прошението в 
Господнята молитва: „Да дойде Твоето Царство“?  
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И още защо Господ ни учи така да се молим и да търсим 

Царството Му? 
Постоянно изяснявайки тайните на Царството Си, Господ 

Иисус Христос иска да покаже и подтикне хората към 
търсенето на това Царство. Показва на хората, че то е 
различно от нашия свят, но в същото време се основава на 
същите разумни и целесъобразни закони, на които се 
подчинява цялото битие. 

В многото си притчи за Царството Божие Господ дава за 
пример небесните светила, събирането на реколтата, 
засяването на посевите, пасенето на овците и прочие. Като 
показва тези по прости предмети и сцени, които ще се 
разберат лесно от хората насочва мисълта към неведомите 
тайна на Неговото Царство. 

Ако по-задълбочено се вгледаме в евангелията ще 
видим, че Господ направо говори за Царството Божие, за 
Троичността на Бога, за вечността, второто пришествие, 
всеобщото възкресение от мъртвите, за новото небе и новата 
земя, защото всичко това би било неразбираемо за 
обикновения човек потънал в грижите на всекидневието. 

Днес в апостолското четиво чухме и „всичко у вас да 
става с  любов„, съвет на светият апостол към християните в 
Коринт. Делата на любовта трябва да бъдат истински стремеж 
на един християнин, а този му стремеж е дар, дар от Бога. 
Затова в молитвен вопъл да търсим дара на любовта, който, 
вярвам, ще ни подтикне към добрите дела. А делата 
извършени с любов са дълготрайни. Те не изчезват, а точно 
обратното остават во век века.  

Ние с вас сме новият Богоизбран народ. Призовани сме 
не по заслуга, а по благодат. Нека да станем добри лозари на 
Божието лозе и в свое време да даваме плод. Всеки от нас при 
светото Кръщение е поставен в светия Виноград на Св. 
Църква. Нека да бързаме да извършим дела достойни, дела, 
които ще ни помогнат да се усъвършенстваме и да израснем. 
Нека да пребъдваме в Христос с истинска вяра, та и Той да 
пребъдва в нас, съгласно с Неговите думи и да даваме плод 
стократен за Божия слава и наше спасение.  
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Без Евхаристия няма живот 
 

В бъдещото Царство Христово няма да има вече нужда 
от причастяване с Тялото и Кръвта Христови, защото всички 
удостоили се ще бъдат в най-тясно общение с Него и ще се 
наслаждават на предвечната светлина на Живоначалната 
Троица, изпитвайки такова блаженство, каквото не може да се 
изрази с думи, нито да се постигне с нашия немощен ум. „О, 
Пасха велика и свещена, Христе! О! Мъдросте и Слово Божие 
и Сило! Дай ни истински да се причастяваме с Тебе в 
невечерните дни на Твоето Царство!”. Колкото повече се 
намира човек под въздействието на благодатта на 
причастието и колкото по-тясно се е съединил с Христа, 
толкова повече той ще се наслаждава на общението с Христа 
и в Бъдещото Царство. 

Съединявайки се духом и телом с Христа в настоящия 
живот, духом и телом ще бъдем с Него и в бъдещия живот. 
Благодатните струи на животворящите тайни на Тялото и 
Кръвта Христови са източник на нашата вечна радост в 
общението с възкръсналия Христос и съзерцаване на 
Неговата слава. Приетите от нас истинско Тяло и истинска 
Кръв Христови стават част от великото Тяло Христово. Ние се 
причастяваме с Тялото и Кръвта Христови (в светите тайни), 
за да станем сами членове на Тялото Христово (Църквата).  

Божествената Евхаристия, приношението на 
безкръвната жертва и причастяването с нея, освещава и 
укрепва участниците в нея, прави вкусващите Тялото и Кръвта 
Христови истински членове на Тялото на Неговата Църква. 
                                 
                                         Св. Йоан Шанхайски и Сан-Франциски 

 

Цитати 
 
 
 
 
 
 

„В каквато степен човек се приближава към Бога в своите 
намерения, в такава степен и Бог се приближава към него с 
дарованията Си”.                                                                                                  Св. Исаак Сирин 

 


