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Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, 
дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от 
мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта 

прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него 
на трапезата. 
Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно 
миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозе-
те Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото.
Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, 
който щеше да Го предаде, рече: защо да се не прода-
де това миро за триста динария, и парите да се раз-
дадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше 
за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше 
ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.)
А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на 
погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате 
при себе си, а Мене не всякога. Голямо множество 
иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Ии-
суса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от 

мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият 
и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напус-
каха и вярваха в Иисуса.
На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като 
чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клон-
чета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! 
Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.
А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е 
писано: „не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, 
възседнал осле“. Учениците Му изпървом не разбраха 
това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, 
че това беше писано за Него, и това Му бяха напра-
вили.
Множеството, което беше с Него, когато Той извика 
Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетел-
ствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе 
чул, че Той стори това чудо. 

(Евангелие от Иоан 12:1–18)

В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Днес ние встъпваме в дните на страстите Господни, във 
времето когато тъмнината се сгъстява и когато изгрява 
зората на новия свят, зората на вечността, постижима 

само за онези, които заедно с Христос встъпват в тази тъм-
нина. Това е —  тъмнина и сумрак, 
полумрак, където се смесват ис-
тината и лъжата, където се смесва 
с всичко, което може да се смесва: 
Вход Господен в Йерусалим, толко-
ва тържествен, изпълнен с такава 
слава, същевременно целият изгра-
ден върху страшно недоразумение. 
Жителите на Йерусалим посрещат 
Спасителя Христос с тържество и 
ликуване, защото очакват, че Той 
ще избави Своя народ от полити-
ческото потисничество; и когато 
се оказва, че Спасителят е дошъл 
да освободи хората и целия свят от 
греха, лъжата, липсата на любов, 
омразата, тогава от Него се отвръ-
щат с огорчение, разочарование, и 
тези, които толкова тържествено 
Го посрещнаха, се превърнаха във 
врагове. И през цялата седмица, 
през цялото време, тъмнина, мрак 
се редуват с проблясъци от светли-
на…
И ние трябва да влезем в този полумрак. Ние трябва не само с 
Христос, но с всички онези, от които тогава Той е бил заобико-

лен, да встъпим в тези дни и да намерим истинското си място в 
тази тъмнина и в този сумрак… Стъпка по стъпка ние можем 
да следим за това, което се случва със Спасителя Христос; но в 
същото време трябва да си поставим въпроса: къде стоим, къде 
ми е мястото, лично? Какво у мене е общо с Пречистата Дева Бо-

городица, Която вижда, как Нейния 
Син отива на погибел, как се сгъстя-
ва около Него омразата, как пръсте-
нът се затяга около Него, как страх 
и малодушие, омраза и лъжа посте-
пенно Му подготвят смъртта? И как 
не разбираме, какво може да прежи-
вява Божията Майка пред лицето на 
предателството на Юда, отричането 
на Петър, бягството на учениците, 
лъжесвидетелствата срещу Сина Си, 
несправедливият съд, подигравки, 
побои —  и накрая, смърт на кръста 
на Христос Спасителя? Как ние ще 
реагираме на всичко това? Когато 
чухме за него в светото Евангелие, 
когато чухме новината за това в 
църковната молитва и песен —  с 
какво излизаме от храма? По-голя-
мата част ще забравим, отдъхвайки 
с душата си, отдъхвайки с тялото си, 
в подготовка за следващата служба, 
или отивайки в светския живот. A 
Страстната седмица се точи от ден в 

ден, от час в час, от миг в миг —  без прекъсване, тя, като огнена 
река, тече, изгарящ огън поглъщащ всичко; едно ще изгори, и 
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нищо от него няма да остане, освен пепел и позорни спомени, а 
друго ще оцелее, като злато и сребро…
Къде ще сме ние тогава? Как да оцелеем в тези дни? С какво си 
тръгваме всеки път от храма, и с какво ще посрещнем светлото 
Христово Възкресение? То —  предизвестителя на нашата среща 
в края на времената, срещата след смъртта ни, с Христос, Кой-
то ни възлюби до кръст и Който ни е поставил въпроса: А ти, —  
отзова ли се на всичко, което ти бе дадено да знаеш за Божията 
любов, въплътена, разпъната на кръст, възкръснала? Да си по-
ставим въпрос за това, на кого от апостолите, ние бихме могли 
да приличаме? На Тома ли, който казал на своите съапостоли: 
Да отидем с Него и да умрем с Него, ако е необходимо?…

На Петър, който от страх се отрекъл от Него три пъти? На Юда, 
който Го предаде? Къде сме ние в тази човешка тълпа? Кои сме 
ние? Да си поставим този въпрос всеки път, когато излизаме 
от богослужение, всеки път, когато отиваме на него; и тога-
ва, може би, нещо ще се събуди в душата ни, нещо ще трепне. 
Може би, тогава тази Страстна седмица ще се окаже за нас, как-
то и в миналото за толкова много хора се оказвала, начало: на-
чало на едно ново разбиране, нови преживявания и нов живот. 
Амин.

Автор: митрополит Антоний Сурожски
Превод: Димитър Петров

Източник: www.mitropolitanthony.blogspot.bg/
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Гонението срещу християните започнало още през пър-
вите години от живота на Църквата. Най-напред те били 
преследвани, мъчени и убивани от неповярвалите юдеи, 

след това от езическите тълпи, а от втората половина на пър-
ви век римската власт предприела организирано и всеобщо 
гонение. Много мъченици станали жертва на юдейския фа-
натизъм и на езическата жестокост.
Един от тях е свещеномъченик Антипа, епископ на Пергам-
ската църква. За него споменава св. евангелист Йоан Бого-
слов в своята книга Откровение. През време на римския им-
ператор Домициан апостолът бил заточен на остров Патмос. 
Там в тайнствено видение му се явил Син Божи и му открил 
достойнствата и недостатъците на седемте най-известни по 
онова време малоазийски църкви.
Духовното състояние на Пергамската църква Той описал със 
следните думи:
— „Зная делата ти, и где живееш, там, гдето е престо-
лът на сатаната, и държиш името Ми, и не се отрече 
от вярата ми дори в дните, когато верният Ми свиде-
тел Антипа биде умъртвен между вас, сред които живее 
сатаната“ (Откр. 2:12–13).
От тези думи узнаваме, че към края на първия век еписко-
път на Пергамската църква е бил човек благочестив и непо-
колебим във вярата си. Апостолът не съобщава името му, но 
несъмнено е, че той е бил приемник на верния свидетел Ан-
типа, който останал твърд в своите християнски убеждения 
и мъченически загинал за Христа Иисуса —  „биде умъртвен 
между вас“.
Жителите на гр. Пергам обаче били фанатични почитатели 
на идолите и прекарвали живота си в крайно нечестие. Като 
наблюдавал живота им, човек наистина оставал с впечатле-
нието, че „сред тях живее сатаната“. Между тези хора 
благочестивият Антипа бил като фар в тъмна нощ и като роза 
между тръни. Не се смущавал той от злобата на езичниците, а 
добросъвестно и с усърдие изпълнявал задълженията си като 
пастир и проповедник. Той разкривал заблудите на идолопо-
клонниците и ги съветвал да се обърнат към истинския Бог. 
Убедителните му проповеди и личният му благочестив живот 
привлекли много езичници в лоното на Христовата църква. 
Езическите божества губели своите почитатели, поклонни-
ците на идолите намалявали, все по-оскъдни ставали жерт-
вите в капищата. Езичниците обвинявали Антипа за това.
През това време, с разрешение на император Домициан, об-
ластните управители в цялата империя предприели жестоко 
гонение срещу християните. Възползвани от този благоприя-
тен случай, идолските жреци хванали Антипа, завели го при 

началника на града и го обвинявали, че той е станал причина 
да се разгневят боговете и да престанат да се грижат за града, 
в който вече не им се отдава подобаващата чест.
— Вярно ли е —  запитал градоначалникът Антипа, —  че ти не 
само че не се покланяш на боговете, но и другите учиш да не 
ги почитат? От това страда нашият град, защото оскърбените 
богове са го лишили от своята милост и са престанали да се 
грижат за неговото благосъстояние. Остави християнството, 
покай се и се подчини на нашия закон. Ако не сториш това и 
продължаваш да презираш нашите богове, ние ще те подло-
жим на наказание съгласно римския закон.
— Аз съм християнин —  отговорил Антипа —  безразсъдната 
царска заповед не мога да изпълня и на лъжливите богове 
няма да се поклоня. За да ти дам точен и ясен отговор ще ти 
кажа още, че вашите богове са безсилни и не могат да защи-
тят града. Оставете вашите заблуждения, покайте се и повяр-
вайте в Христос, който е слязъл от небето да спаси всички 
човеци. Той е истинският Бог и ще дойде в края на вековете 
да съди всички и да въздаде всекиму според делата му —  или 
награда, или наказание.
— Какво е това ново учение? —  извикал градоначалникът. Вие 
се подчинявате на някакъв нов, измислен от самите вас закон 
и отхвърляте древното богопочитание, предадено от бащите 
ни. Остави новата вяра и престани да почиташ за Бог един 
човек, когото Пилат Понтийски разпна като злодеец. Покори 
се на царската повеля и си живей спокойно. Ние ще ти пома-
гаме във всичко и ще те обичаме като свои синове, защото 
твоята възраст изисква това —  всички да те обичаме и да те 
почитаме като баща.
— Каквото и да ми говориш —  казал Антипа —  аз не съм 
толкова безразсъден, че след като съм доживял до старост 
и съм стигнал до края на земните си дни, сега да изоставя 
истинската вяра и да отстъпя от спасителната истина. Няма 
да измамиш моя ум, защото той е просветен от мъдростта на 
Божествените книги. Ако вие се не покаете и не престанете 
да почитате за богове вашите идоли и ако не повярвате в ис-
тинския Бог, ще загинете.
Обезумялата от ярост езическа тълпа не искала повече да слу-
ша думите на благочестивия старец —  епископ. Хванали го и 
го завлекли в езическото капище. Там имало идол: голям бик, 
изкован от мед. Нагорещили го до начервяване и хвърлили в 
него Антипа. Той се прекръстил благоговейно и извикал:
— Боже, Който си ни открил скритата от векове тайна на на-
шия Господ Иисус Христос, благодаря Ти за всички Твои бла-
годеяния. Благодаря Ти, че ме удостои с този час и ме сподоби 
да бъда записан в списъка на мъчениците за Твоето учение. 
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Заедно със свети Максим Изповедник римският папа све-
ти Мартин (649–653 г.) защитавал истинското църков-
но учение от лъжеучението на монотелитите. Еретиците 

били покровителствани и от император Констанс (641–668 г.), 
който споделял техните убеждения. Папа Мартин свикал в Рим 
поместен събор, на който ереста била осъдена, а еретиците —  
предадени на анатема.
Като узнал това, императорът обвинил папа Мартин в дър-
жавно престъпление, в предателство. По заповед на Констанс 
двамата защитници на православното учение, Максим Из-
поведник и папа Мартин, били насила закарани в Цариград, 
където били изтезавани и съдени като политически престъп-

ници (553 г.). Положени били много усилия да се съгласят с 
учението на еретиците. И двамата обаче останали твърди в 
православните си убеждения и не престанали да изобличават 
лъжеучението на монотелитите.
След като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мар-
тин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), 
където след две години починал, като до края на живота си ос-
танал непоколебим изповедник на православното учение.

© Жития на светиите. Синодално  
издателство, София, 1991 година,  

под редакцията на Партений, епископ  
Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

На младини, разказва за себе си преподобни Исаак Сирин, 
аз живеех с авва Кроний и той, вече треперещ старец, не 
ми възлагаше никаква работа, но доброволно ставаше сам 

и ми подаваше, както на мен, така и на другите, съдът с вода за 
измиване. След това живях с авва Теодор Ферменски —  и този 
отец не ми отправи нито една заповед, сам донасяше храната на 
масата и ми казваше: „ако искаш, седни и обядвай“. Аз обик-
новено му отговарях: „Авва, аз дойдох тук, за да ти служа, 
защо не ми казваш каква е волята ти?“. Но старецът ви-
наги мълчеше… Накрая казах за това на останалите. Монаси-
те дойдоха при него и му казаха: „Авва, този брат е дошъл 

Всеки желаещ да 
бъде истински ду-
ховен подвижник 

трябва да се старае да 
стои далеч от шумното 
многолюдие и да не се 
приближава до него, 
за да може с тялото, 
сърцето и ума си да е 
вън от бъркотията и 
людската суматоха, по-
неже където има хора, 
там има и бъркотия. Нашият Господ ни е указал образец за 
отстраняване от хората и уединение, особено когато Сам въз-
лизал на планината за молитва.
Тъй също в пустинята Той победил и дявола, който дръзнал 
да встъпи в борба с Него. Разбира се, Той не е бил безсилен 
да го победи и сред многолюдие, но постъпил така, за да ни 
научи, че в уединение и безмълвие може по-леко да победим 

при теб единствено да бъде на твоите услуги, защо не му 
възлагаш никаква работа?“. „Нима съм началник на Ки-
новията, за да заповядвам, отговори преподобни Теодор. 
Когато пожелае, нека върши това, което аз върша, как-
то сам вижда“. Така че от това време аз вършех всичко, което 
възнамеряваше сам да прави аввата.
Деца, ученици, подчинени, от тази повест забележете как тряб-
ва да постъпвате с родители, учители и началници.

Из: „Училище за благочестие“
протойерей Григорий И. Мансетов

врага и да достигнем 
съвършенство.
Също и славата Си 
Господ не показал на 
учениците Си сред на-
рода, но ги възвел на 
планината и там им 
явил Своята слава. 
Иоан Предтеча също 
пребивавал в пусти-
нята до деня, когато се 
явил на Израиля.

На врага е по-удобно в света да ни отеснява с оръжията си —  
външни и вътрешни; привличайки там някои послушни нему 
люде за съучастници и помагачи, посредством тях води бор-
ба против верните. Негово много силно оръжие е всяка една 
безсрамна жена, която широко разпростира прелъстителни-
те си мрежи. Когато Иезекиил видял четири животни, които 
имали по четири лица, и всички показвали Божията слава, не 

Приеми заминаващата от временния живот моя душа и я на-
дари с Твоята благодат.
Като понасял спокойно и с твърдост страшните мъчения, 
св. Антипа се молел за враговете си и за целия свят. Постепен-
но телесните сили отслабвали и тихо издъхнал. Християните 

благоговейно погребали тялото на светия мъченик. Мощите 

му били запазени. Бог ги надарил с лечебна сила.

© Жития на светиите,  
Синодално издателство, 1991 година.



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов
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9 АПРИЛ  
† 6 Неделя на Великия пост – 
 Връбница - Цветница. Св. мчк Евпсихий  
(Всичко на празника) (Злат. лит.)  
(Разрешава се риба) (Тип. 
с. 443–444) (Вечерта —  Последова-
ние на Жениха) (Тип. с. 445)

10 АПРИЛ  
❈ Велики понеделник.  
Св. мчци Терентий и Помпий (Прежд. лит.) 
(Вечерта —  Последование на Жениха)  
(Тип. с. 446)

11 АПРИЛ  
❈ Велики вторник. Св. свщмчк Антипа,  
еп. Пергамски (Прежд. лит.)  
(Вечерта —  Последование на Жениха)  
(Тип. с. 447)

12 АПРИЛ  
❈ Велика сряда.  
Преп. Василий Изповедник, еп. Парийски 
(Прежд. лит.)  
(Вечерта —  Малко повечерие) (Тип. с. 447)

13 АПРИЛ  
❈ Велики четвъртък. 
 Св. свщмчк Артемон, презв. Лаодикийски 
(Утреня, общ маслосвет, Вас. лит.)  
(Вечерта —  Последование на 12-те 
евангелия) (Тип. с. 447–448)

14 АПРИЛ  
❈ Велики петък.  
Св. Мартин, папа Римски  
(Царски часове, вечерня, с изнасяне на 
св. Плащаница) (Тип. с. 450–451)  
(Вечерта —  Опело Христово) (Тип. с. 451)

15 АПРИЛ  
❈ Велика събота.  
Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим  
(Сутринта Вечерня и св. Василиева литургия)  
(Тип. с. 452)

Набраха китки зелени 
с росица росна росени,
набраха млада върбица
- венци да вият дечица.

На всяка къща дариха 
и пътя с шума покриха,
да бъде чисто пред храма,
прашинка утре да няма.

Нали на свята ослица
Христос ще мине, дечица;
на клонка желта и бяла,
затуй е птичка запяла.

Затуй е роса росила 
и всичко, всичко измила,
затуй са клони и листи 
отрано ясни и чисти.

Автор: Йордан Стубел
Източник: www.hristianche.ucoz.com
Илюстрация: www.kambankabg.com

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ВРЪБНИЦА
СТИХОТВОРЕНИЕ

бил в града, или в някакво селище, а навън —  на полето, по-
неже Бог му казал: „излез на полето и ще видиш славата 
Ми“ (вж. Иез. 3:22).
И въобще такъв род видения и откровения били показвани 
на светиите не на друго място, освен на планините и в пус-
тините. Пророк Иеремия, знаейки колко е угодно Богу уе-
динението, също казва: „добре е човеку, кога носи иго на 
младини, седи самотно и мълчи“ (Плач. Иер. 3:27–28). 
И отново той, знаейки добре, каква огромна вреда причиня-
ват човешките сплетни на желаещите да угодят на Бога, не се 
сдържал да каже: „кой би ми дал в пустинята пътнишко 

пристанище! Бих оставил моя народ и бих забягнал от 
тях“ (Иер. 9:2).
Също и пророк Илия се удостоил да получава храна от Анге-
ли, но това се случвало не сред народната тълпа, не в града 
или в селото, а в пустинята. Всички тези и подобни неща, слу-
чили се със светиите, са написани, за да ни убедят да подра-
жаваме на тях, възлюбилите уединението, защото то може и 
нас да приведе към Господа. Затова се старайте да се утвърди-
те в него, както подобава, и така то да ви приведе към позна-
ние на Бога, в което се състои и самото духовно съзерцание.

Автор: Преп. Антоний Велики


