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Ти повярва, защото Ме видя, блажени,
които не са видели, и са повярвали (Иоан. 20:29)

Благочестиви християни, през 
тази седмица весело празну-
вахме пресветлото Христово 

възкресение, с радостни похвали и 
победни песни. Веселихме се и ду-
ховно, и телесно, целунахме се един 
друг, като братя и си простихме съ-
грешенията. Празнувахме цялата 
седмица, като един ден, понеже е 
един празник. А днес празнуваме 
подновяването на същия празник 
и на новата неделя. Защото, откакто 
Христос възкръсна, от тогава този 
ден се нарича неделя. Тя се нарича 
и нова, защото е първа след Христо-
вото възкресение и защото на този 
ден ще възкръснат мъртвите при 
Второто пришествие и ще се подно-
вят с нетление в небесното царство, 
както днес се поднови вярата на 
Tома с докосването на Христовите 
рани, както казва Евангелието.

TЪЛКУВАНИЕ
Като възкръснал рано в неделя, Христос се явил късно вечерта 
сред апостолите, които се били събрали и стояли заключени 
поради страх от иудеите и им рекъл: „Не бойте се и не скърбе-

те. Ето Аз възкръснах“. Преди да влезе, Христос не похлопал, 
за да не уплаши апостолите, и влязъл през заключената вра-
та, за да ги увери, че е Самият Tой. Ако някой от вас попита: 

„Как Христос е влязъл с тялото Си 
през заключената врата?“, аз му от-
говарям така: „Както премина през 
девствената утроба на Света Бо-
городица, както ходи по морето, 
без да си намокри краката, както 
възкръсна от гроба и не повреди пе-
чатите, така влезе и през заключе-
ната врата и рече на апостолите: 
Мир вам!“. За да покаже, че е дошъл 
на земята, за да установи мир меж-
ду Бога и хората. Което доказаха и 
ангелите, които при раждането му 
пееха: Слава във висините Богу, и 
на земята мир, между човеците 
благоволение! (Лук. 2:14). Като им 
преподал мир, Христос им показал 
раните по тялото Си, за да ги увери, 
че е възкръснал със същото тяло, 
което евреите приковаха на кръста, 
и за да видят реброто, от което изте-
че спасение и лек, за нас от Адамо-
вото съгрешение. Тогава, щом го ви-
дели апостолите се зарадвали, като 

мироносиците, на които първо се явил и казал: „Радвайте 
се!“ защото първото проклятие в рая стана заради жената Ева, 
за това и първата радост се случи на жените мироносици. А с 
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беше с тях, когато дохожда Иисус. Другите ученици му 
казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя 
на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си 
в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата 
Му, няма да повярвам. След осем дена учениците Му 
бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато 
вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: 
мир вам! После казва на Тома: дай си пръста тук, и 
виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; 
и не бъди невярващ, а вярващ. Отговори Тома и Му 
рече: Господ мой и Бог мой! Иисус му казва: Тома, ти 
повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, 
и са повярвали. И много други чудеса направи Иисус 
пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А 
това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, 
Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото 
име. 

(Иоан 20:19–31)

ТРОПАР НА ПАСХА ГОСПОДНЯ
Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи и на тия, 
които са в гробовете, дарува живот!

Вечерта в първия ден на седмицата, когато вра-
тата на къщата, дето се бяха събрали учениците 
Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, 

дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! И 
това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата 
Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А 
Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй 
и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: 
приемете Духа Светаго. На които простите греховете, 
тям ще се простят; на които задържите, ще се задър-
жат. А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не 
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това, че два пъти казал: „Мир вам!“, Христос ни даде душевен 
и телесен мир, така че да сме в мир не само с хората, но и със 
собствената си съвест. Защото няма по-добро нещо от мира 
и съгласието. И като дал на апостолите този мир, Христос им 
рекъл: „Както Отец Ме прати от небето на земята, така 
и Аз ви пращам по целия свят да проповядвате Евангелието 
и Моите чудеса, да обръщате света от идолопоклонството 
и да опрощавате греховете на онези, които повярват“, а по-
сле духнал към тях и рекъл: „Приемете всички от Мен духов-
ната сила, с която да връзвате и развръзвате човешките гре-
хове“. От тогава насам архиереите имат тази власт по прием-
ственост. Когато духнал в Адам при създаването му, Бог му дал 
пълна власт, която той изгубил с престъплението си, за това 
сега Христос духнал втори път върху апостолите и отново им 
дал същата власт, но понеже Tома не бил заедно с апостолите, 
когато Христос им се явил първия път, и понеже не повярвал, 
че са Го видели, за това им се явил втори път, и като им препо-
дал мир, накарал Tома да си сложи ръката в ребрата, за да се 
увери. Затова Tома повярвал и рекъл: „Ти си Господ мой и Бог 
мой Който си създал Адам, Който изцери толкова много бо-
лни, слепи, хроми и неми, Ти си Този, Когото евреите разпнаха 
и прободоха в ребрата“. Тогава Христос му казал: „Tома, ти 
повярва, защото Ме видя. Блажени, които не са Ме видели и 
са повярвали само от слушане“.

ПОУЧЕНИЕ
Християни! Всички ние се хвалим и казваме, че вярваме в Хри-
ста. Но каква ни е ползата от такава вяра, ако не се отказваме 
от нашите беззакония? И дяволът има такава вяра и трепери 
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от Бога, но като не прави добро, и той няма никаква полза от 
нея. Ние вярваме, че Бог ще съди онези, които нарушават Не-
говите заповеди, а ние ежедневно ги нарушаваме, и каква пол-
за от това, че вярваме? Вярваме, че Бог е заповядал да обичаме 
всеки християнин, а ние се мразим и тъпчем, и каква е ползата 
ни от това? Ако ние не простим на другите съгрешенията им, и 
Бог не ще прости нашите, и така ще враждуваме до смъртта си, 
и каква полза от това, че вярваме? Каква е ползата от това, че 
вярваме, че Христос е казал да обичаме враговете си, а ние ги 
мразим, вярваме, че който се грижи за сиромах, послужва на 
Самия Бог, а си отвръщаме очите от сиромасите. Вярваме, че 
който върши добро, ще получи Небесното царство, а вършим 
зло. Вярваме, че Бог ще изпрати грешниците на вечна мъка, а 
постоянно грешим, и каква полза от това, че вярваме? Такава 
празна вяра не спасява човека, ако няма добри дела, защото е 
като тяло без душа, и както тялото без душа не може да ходи, 
така и вярата без добри дела не може да спаси човека. Христи-
яни! Ние не сме видели Христа, както са Го виждали апостоли-
те, само от Евангелието чуваме, че Tой е истински Бог, Второто 
лице на Светата Троица, Който се въплъти, за да спаси човеш-
кия род, и вярваме, но дали сме блажени, като не сме видели 
и вярваме? Наистина сме блажени, щом сме повярвали, без да 
сме видели, но само при условие, че заедно с вярата имаме и 
добри дела. За това, братя трябва да вършим такива дела, кои-
то са истинни, честни и праведни, защото тогава Бог ще ни 
даде всяко добро и винаги ще бъде с нас. Нему слава во веки 
веков, амин.

От: Софронието
Източник: www.svnikоlаi-rаsnik.cоm

Когато свети Симеон, 
епископ Персийски, 
пренебрегнал ласкател-

ствата и заплахите на мъчи-
теля и показал готовност за 
всички ужаси на смъртта, 
окован и измъчван от оръ-
женосците, бил развеждан 
из царския дворец, евнухът 
Усфаган, който бил първи 
велможа и възпитател на 
царя в неговото детство, 
като видял Симеон, станал 
и се поклонил на Божия уг-
одник. Но тъй като Усфаган 
преди бил приел християн-
ството, а след това станал 

богоотстъпник, свети Симеон не го удостоил дори с поглед, с 
което го укорил като беззаконник. Той равнодушно продъл-
жил към мъченията, които му били приготвили.
Усфаган се разтреперил… Той си спомнил за божествените 
надежди, които в миналото имал заради заслугите на Хри-
ста Спасителя и искрата на Христовата вяра се пробудила в 
душата му. Със съкрушено сърце Усфаган започнал да пла-
че и ридае. Той съблякъл скъпоценните си дрехи, облякъл 
вретище, седнал до вратите на царския дворец и като се уд-
рял в гърдите, казвал: „Горко на мене, окаяния! Как ще се явя 

пред моя Бог, Когото отхвърлих? Какъв отговор ще дам на 
Страшния Съд?“…
Цар Саворий веднага узнал за толкова внезапната промяна 
на своя любимец и благодетел. Той го извикал при себе си и 
като изчерпил всички средства да го върне по пътя на гибел-
та —  удивлявал се, увещавал, укорявал, съжалявал, заплаш-
вал, наричал вълшебство всички постъпки на християните, 
проклинал вярата в Христа Спасителя и след всичко отново 
умолявал Усфаган като свой баща да не унижава боговете, 
точно той, прочутият и мъдър старец, и да не безчести и на-
тъжава целия царски дом. Но на всичко това Усфаган отгово-
рил само със следните думи: „Твърде ужасно е безумието, кое-
то преди извърших, затова сега свидетелствам пред небето 
и земята, че няма да почета творението повече от Твореца“.
След тези и подобни на тях противопоставяния между царя и 
Усфаган неблагодарният Саворий решил да предаде на смърт 
своя благодетел и втори баща… Той заповядал да му отсекат 
главата.
Като отивал на смърт, праведният мъж помолил царя да опо-
вести, че Усфаган умира не за някакво светско престъпление, 
а за вярата в Христа. Той получил без затруднения царското 
съгласие за това, тъй като Саворий, като наказвал своя при-
ятел и благодетел, мислел чрез това да сплаши останалите 
християни, а Усфаган се надявал, че, като чуят за страдания-
та му, християните ще укрепнат пред ужасите на смъртта за 
вярата в Христа. С тази утеха той умрял спокойно.
Ето ви пример на езическа добродетел! Този тиранин, който 
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ЩАСТИЕТО Е ОТ БОГА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА

Имало двама братя; те били много имотни хора. Като им 
били уредени работите и нямали грижа за нищо, започ-
нали да се препират: щастието на хората от Бога ли е, 

или е от хората? Един ден братята се спречкали: по-голе-
мият казвал, че щастието е от Бога, а по-малкият, че е от 
хората. Тогава те, за да изпитат кой е прав, тръгнали да пъ-
туват, като взели със себе си много пари. Като вървели така, 
стигнали до едно село и там разпитали кой е най сиромах, 
па го повикали да дойде при тях. Като дошъл и го видели, 
че е гол-голеничък и няма нищо, дали му двайсет жълтици 
и му рекли: „Вземи тези пари, ама никой път да не казваш 
сполай на Бога, а нас да споменуваш.“ Щом свършили това, 
отишли си.
Сиромахът, като видял в ръцете си толкова пари, не могъл 
да се нарадва и отишъл тичешком у дома, да се похвали на 
жена си. Тя, вместо да се зарадва, взела да му се кара, че бил 
глупав и е взел чужди пари, които, като ги похарчи, не ще 
има от где да ги върне и го карала да върне парите на хората. 
Той не я послушал, а отишъл на пазара да види какво се про-
дава, та да купи и да търгува. Но както вървял по пътя и си 
мислел, стигнал до касапницата и понеже бил толкова вре-
ме сиромах и бил гладен, рекъл си: „Поне сега да взема един 
дроб“. После тръгнал да си ходи у дома. Като вървял по пътя, 
съзрял, че над главата му хвърчи един гарван. Помислил, че 
този гарван иска да му грабне дроба и взел да го крие под 
дрехата си. Но когато приближил до къщата си, гарванът се 
спуснал и му грабнал калпака от главата, гдето били скрити 
парите, и не се видял вече. Сиромахът започнал да плаче 
колкото му глас държи. Не му стигало това, ами когато си 
отишъл у дома и разправил на жена си какво му се случило, 
тя почнала да му кряска, че той бил такъв и онакъв и че тя 
знаела, че той ще похарчи парите по орли и гарвани. Сетне 
взели да плачат и двамата и се чудели откъде ще върнат па-
рите, когато им ги поискат.
Изминало се година време и двамата братя дошли в селото 
да видят какво е направил сиромахът с парите. Той им раз-
казал нещастието си и те тогава му дали четиридесет жъл-
тици и пак му заръчали: „Вземи и тези пари, и прави с тях 
каквото знаеш, но пак да не споменуваш Бог, а нас“.
Сиромахът взел парите, отнесъл ги у дома и, без да каже на 
жена си, скрил ги в едно гърне, гдето туряли трици. После 
отишъл на пазара да потърси някаква стока да купи. Докато 

бил по пазара, край къщата минал ябълкар и децата започ-
нали да искат ябълки. Като нямала с що да им купи, майка 
им занесла триците и взела за тях ябълки. Но ябълкарят, 
като нямал где да тури триците, дал на жената ябълки и за 
гърнето, та взел и него с триците. Вечерта дошъл мъжът и 
отишъл право при гърнето, но не намерил нищо. Попитал 
жена си и тя му казала, че го дала на ябълкаря за ябълки. 
Той започнал да се кара и да си кърши ръцете, но ябълкарят 
го нямало вече.
Днес-утре, минала пак година и двамата братя пак дошли 
да видят какво е направил сиромахът с парите. Той пак им 
разказал, какво се било случило с парите. Тогава те му дали 
два куршума: един за него, другия за жена му.
Като стигнал у дома си, той разказал на жена си какво му 
дали. Но тя, от яд и гняв, че му дали куршуми, захвърлила 
ги нейде на полицата. Къщата им била край реката. Веднъж 
минали оттам рибари и понеже им се били скъсали кур-
шумите от мрежата, попитали жената, не се ли намира у тях 
куршум, та да им даде да си закърпят мрежата. Жената си 
наумила за двата куршума, подирила ги, намерила ги и ги 
дала на рибарите. Те, като си закърпили мрежата, казали, че 
ще хвърлят мрежата в реката и каквото се улови от първия 
път, ще го дадат на нея за куршумите. Тогава хвърлили мре-
жата и се уловила една риба, която дали на жената. Вечерта 
жената разпрала рибата да я очисти и сготви, но, за чудо, 
извадила от корема ѝ едно камъче, което светело като слън-
це. Те не знаели, че това камъче е много скъпо, и го държали 
вместо светило.
Срещу тяхната къща живеел един златар. Той съгледал, че 
сиромашката къща цяла нощ свети и се чудел отгде намира 
сиромахът пари за светило, като няма за хляб и децата му по 
цели дни гладуват. Най-сетне златарят поискал да разбере 
каква е работата, отишъл една вечер у сиромаха и много се 
зачудил като видял, че това, което свети, било елмаз. Злата-
рят поискал да го купи и рекъл на сиромаха: „Искай, съсе-
де, какво ще искаш, само ми дай това камъче“. Сиромахът, 
като не знаел колко струва камъчето и че е скъпо, отгово-
рил: „Дай ти колкото струва.“ Златарят дал десет жълти-
ци. Сиромахът мислел, че златарят се шегува, та му рекъл. 
„Дай колкото струва“. Златарят дал двайсет, после петдесет 
и най-сетне сто жълтици. Сиромахът, като видял, че му дава 
толкова пари, разбрал каква е работата и не му дал камъче-

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

СЪКРАТЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА БОЖИЯ ЗАКОН

Свети Иоан Богослов, като достигнал дълбоки старини и 
загубил сили, не толкова от старостта, колкото от вели-
ките, непостижими за нашия разум трудове, бил носен в 

събранията на верните от своите ученици. Апостолската рев-
ност го заставяла да проповядва Словото Божие и да поучава 
християните. Но извървелият такъв дълъг жизнен път старец 
нямал сили и да говори, затова се задоволявал само с думите: 

„Чеда мои, обичайте се един другиго!“. Като се учудвали от по-
втарянето на един и същи съвет, те го попитали за причината 
на това, а любимецът на Христа отговорил: „Това е заповед на 
Спасителя, изпълнението на която след любовта към Бога е 
съкратено съдържание на целия закон“.

протойерей Григорий И. Мансетов
„Училище за благочестие“

осъдил на смърт своя възпитател, наставник и благодетел, своя 
втори баща, и така потъпкал всичко свято, би ли могъл да има в 
сърцето си някакви чувства на добродетелност? Християнската 

душа не е такава —  тя уважава и нещастието на друговереца.
протойерей Григорий И. Мансетов

„Училище за благочестие“
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15 АПРИЛ  
† 2 Неделя след Пасха —  Томина.  
Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим

16 АПРИЛ  
Св. мчца Агапия, Ирина и Хиония. 
Света София —  Премъдрост Божия.

17 АПРИЛ  
Преп. Симеон Персидски.  
Преп. Акакий, еп. Мелитински

18 АПРИЛ  
Преп. Йоан.  
Св. мчк Виктор

19 АПРИЛ  
Преп. Йоан Ветхопещерник

20 АПРИЛ  
Преп. Теодор Трихина. 
 Св. Григорий и Анастасий

21 АПРИЛ Св. свщмчци Януарий и Теодор в 
Пергия. (Отдание на Томина неделя)

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Храм „Св. прор. Илия“ обявява прием на деца от предучилищна 
и ученическа възраст за Неделно училище. Целта на обучението 
е да даде основни познания на децата за православната вяра.

Занятията се провеждат всяка неделя  
от 12:00 часа в помещението на Енорийския 

дом при храма в рамките на 1 учебен час.

Заниманията са безплатни.
Преподавател: г-жа Татяна Колова, магистър по богословие.
Повече информация за програмата, мястото на провеждане и 
записване в Неделното училище:
•	 на място в храма (от 8:00 до 18:00 ч.)
•	 или на телефона на г-жа Колова: 088 95 75 942 (след 19:00 ч.)

то, а рекъл да го отнесе на 
царя и да му го даде дар.
Станал сиромахът, оти-
шъл при царя и му дал 
камъчето, като му рекъл: 
„Царю, намерих това ка-
мъче и, като изпитах и 
разбрах, че е много скъпо, 
помислих си, че на цар 
прилича да го има; зато-
ва го донесох и го давам 
на тебе дар“. Царят взел 
камъчето и попитал как-
во иска в замяна, но си-
ромахът нищо не искал. 
Най-сетне царят настоял, 
че трябва да вземе нещо 
за камъчето. Тогава сиромахът казал, че каквото му даде ца-
рят, ще е благодарен. Царят го разпитал какъв е и откъде е, 
и му дал цялата земя, където живеел, в която да бъде вла-
детел и да я управлява, при което пратил свои хора в онази 
земя, да разкажат на мало и голямо, че си имат нов господар 
и да го слушат.
Всичко това станало и сиромахът заживял като цар на зе-
мята си.
Двамата братя, както дохождали всяка година да видят си-
ромаха какво е направил с парите, дошли и тази година да 

видят какво е направил с 
куршумите. Новият вла-
детел стоял на прозореца 
и видял, че минават два-
мата братя. Той пратил да 
ги повикат. Те не искали 
да идат при господаря, но 
и не можели да потъпчат 
господарската дума, та 
дошли, поклонили му се 
и го помолили да им каже 
защо ги вика. Владетелят 
ги попитал познават ли 
го кой е. Те, като не могли 
и да си помислят, че онзи 
сиромах може да е станал 

господар, отговорили, че не го познават.
Тогава владетелят им се открил и им казал: „Аз съм онзи 
сиромах, на когото вие давахте пари, за да ме направите 
богат без Божията воля, но нищо не направихте. Когато 
ми дадохте двата куршума, за да се убием с жена ми, Бог ми 
помогна да стана, какъвто ме виждате сега“.
Тогава малкият брат признал грешката си и повярвал, че 
всичко е от Бога и че без неговата воля нищо не става.

Източник: www.litеrnеt.bg,  
„Приказки от старите ракли“


