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Евангелско и апостолско четиво  
ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ 3:13-17 

 
Тогава Иисус дохожда от Галилея на Иордан при Иоана, за да се 
кръсти от него 
А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от 
Тебе, а Ти ли идеш при мене? 
Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава 
да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска. 
И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му 
се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща 
върху Него. 
 И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, 
в Когото е Моето благоволение. 

 
 
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИТА 2:11-14; 
3:4-7 

 
Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, 
като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем 
целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, 
и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата 
на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос, 
Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни 
очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела. 
Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт; никой да те не 
презира. 
А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, 
Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, 
а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от 
Духа Светаго, 
Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия 
Спасител, 
та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда 

наследници на вечния живот. 
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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.   
 

Поучение на Богоявление 

 

Свети Игнатий Брянчанинов 

Този е Моят възлюбен Син, в 

Когото е Моето благоволение, 

Него слушайте (Мат. 3:17; 

17:5). 

Такъв бил гласът на 

предвечния Бог-Отец към 

човеците за предвечния Бог-

Син, когато Синът, по волята 

на Отца и по действие на Духа 

се въплътил от Дева и 

извършвал спасението на 

погиналото човечество. Братя! 

Да окажем послушание на Божия Син, както иска от нас Бог, 

за да почива върху нас божественото благоволение. 

Може би някой ще каже: бих искал да послушам Сина Божий, 

но как да постигна това, след като вече са минали около две 

хиляди години от времето, когато нашият Господ Иисус 

Христос е пребивавал на земята в плът и проповядвал Своето 

всесвето учение? 
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Да постигнем това постоянно да бъдем с Христа, непрестанно 

да слушаме Неговия пресладък глас, да се храним с Неговото 

животворно учение е много леко: Господ Иисус Христос и 

досега пребивава с нас. Той пребивава с нас в Своето свето 

Евангелие,  

пребивава с нас чрез светите църковни тайнства, чрез Своето 

всеприсъствие и всемогъщество, пребивава всеобилно, както 

подобава на неограничения, всесъвършен Бог. Господ доказва 

Своето пребиваване с нас чрез освобождаването на душите от 

греховния плен, чрез раздаването на даровете на Светия Дух, 

чрез много знамения и чудеса. 

Желаещите да пристъпят към Господа и всеблажено да се 

прилепят към Него навеки, трябва да започнат това свято дело 

със старателно изучаване на словото Божие, да започнат да 

изучават Евангелието, в което е скрит Христос, от което говори 

и действа Христос. Словата на Евангелието са дух и 

живот (Иоан. 6:63). Те претворяват плътския човек в духовен и 

оживотворяват душата, умъртвена от греха и житейската 

суета. Те са дух и живот: пази се да не обясняваш великото 

слово на Духа със своя разум, влачещ се по земята; пази се да 

не обясняваш словото, преизпълнено със страшна, божествена 

сила, така, както то може да се представя на твоята мъртва 

душа, на твоя мъртъв ум, на твоето мъртво сърце. Словото, 

произнесено от Светия Дух, се обяснява само чрез Светия 

Дух.Желаещи да пристъпите към Господа, за да чуете 

Неговото божествено учение, да се оживотворите и спасите 

чрез него, пристъпете, застанете пред Господа с най-голямо 

благоговение и свят страх, както предстоят пред Него Неговите 

светли Ангели, Неговите Херувими и Серафими. Чрез вашето 

смирение направете земята, на която стоите, небе. И ще 

заговори към вас Господ от Своето свето Евангелие, както на 

Своите възлюбени ученици! А светите отци, изтълкували 

светото Евангелие по дара на Светия Дух, ще ви бъдат  
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ръководители в точното и безпогрешно разбиране на светото 

Евангелие. 

Бедствено е да пристъпваме към Евангелието, към живеещия 
в него Господ Иисус Христос, без необходимото благоговение, 
с дързост и самонадеяност. Господ приема единствено 
смирените, преизпълнени със съзнанието за своята 
греховност и нищожество, преизпълнени с покаяние, а от 
гордите се отвръща. Отвръщането на Господнето лице от 
дръзкия изкусител – така наричам неблагоговейния, 
лекомисления и хладен слушател – поразява изкусителя с 
вечна смърт. Боговдъхновеният 
старец Симеон е възвестил за 
въплътилия се Бог-Слово: Тоя 
лежи за падане и ставане на 
мнозина в Израиля и за предмет 
на противоречия (Лук.  
 
2:34). Словото Божие е камък, 
камък с безмерна големина и 
тежест, – и който падне върху тоя 
камък, ще се разбие с 
неизцелимо съкрушение (Мат. 
21:44).Братя, да бъдем 
благоговейни и деятелни 
слушатели на Словото Божие! Да окажем послушание на 
Небесния Отец, Който днес ни е възгласил от светото 
Евангелие за Своето всесвето Слово: Този е Моят възлюбен 
Син, Него слушайте (Мат. 3:17). Да Го послушаме! Да Го 
послушаме! И благоволението на Небесния Отец да почива 
над нас във вечни векове. Амин. 

 


