
•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •  

† ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА —  НА СВ. МИРОНОСИЦИ

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО  |  ГОД. VII БРОЙ 34 (344) — 22.04.2018 г.

Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия;
Той възкръсна, няма Го тук
(Иоан. 20:29).

Благослови, отче!
Благочестиви християни, и днес ще поменем Христовите 
страдания, които ни донасят духовно веселие, като ми-

слим, че Той ги претърпя доброволно, за да ни избави от Ада-
мовото осъждане, и възкръсна, за да ни увери, че ще възкреси 
всички ни в последния ден. Отиде в ада и избави оттам всички 
праведни души. Обнови ни с радост и ни направи наследници 
на Небесното царство, и сега ни утешава, както утешил миро-
носиците край гроба, за което ще чуете сега ясно от днешното 
свето Евангелие.

ТЪЛКУВАНИЕ
Днешният благообразен Иосиф, който погребал безгреш-
ното Христово тяло, бил богат евреин и съветник във вис-
шия иудейски съвет, вярвал, че Христос е истинският Бог 
и добре спазвал Божия закон. Бил таен Христов ученик и 
затова послужил на Неговото погребение. Защото, когато 
евреите убили Христос и апостолите се разбягали, тогава 
Иосиф, тайният Христов ученик, отишъл при Пилат, помо-
лил му се и рекъл: „О, Пилате, държавни управителю, дай 
ми тялото на разпнатия Иисус, дай ми тялото, което се 
роди безсеменно от Мария и ходи по морето като по суша, 
дай ми тялото, о, Пилате, което изцери толкова боле-
сти и съживи починали, а сега несправедливо го разпнахме 
и убихме между двама разбойници, за което слънцето скри 
светлината си, земята се разтресе, скалите се разпукаха и 
много починали се съживиха, дай ми това голо тяло да го по-
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ковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и 
Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха 
на гроба много рано, след изгрев-слънце, и говореха 
помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата 
гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е от-
вален: а той беше много голям. Като влязоха в гроба, 
видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи 
отдясно; и много се уплашиха. А той им казва: не се 
плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; 
Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе 
положен. Но идете, обадете на учениците Му и на 
Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, 
както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха 
от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо 
не казаха, понеже се бояха.

(Марк 15:43–16:8)

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

В онова време дойде Иосиф Ариматейски, виден член 
от съвета, който и сам очакваше царството Божие, 
дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Ии-

сусово. Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като 
повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял? И 
като узна от стотника, даде тялото Иосифу. А Иосиф, 
като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаница-
та и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък 
върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария 
Иосиева гледаха, де Го полагат. 
След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иа-
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крия с пръст“. Тогава Пилат се умилил и му станало жално и 
като попитал стотника, който пазел край кръста, научил от 
него, че Христос е умрял. Пилат се учудил как така е умрял 
толкова бързо —  за три часа; защото другите разпнати уми-
рали по-бавно. Тогава Пилат, като получил потвърждение 
от стотника, дал Христовото тяло на Иосиф. А Иосиф ку-
пил ленена плащаница, свалил Христовото тяло от кръста 
и като го помазал с мирото, донесено от Никодим —  също 
таен Христов ученик, двамата го обвили в плащаницата и го 
погребали според еврейския обичай. Мирото, с което пома-
зали Христа, е толкова силно залепващо, че каквото се зале-
пи за него, не може вече да се отлепи. Всичко това било по 
Божий промисъл, та, като възкръсне Христос, евреите да не 
кажат, че апостолите са го откраднали; защото, ако го бяха 
откраднали, как можеха да се бавят там, за да отлепят пла-
щаницата, при положение че сто войници пазели край гро-
ба? Но Христос Сам възкръсна с божествената Си власт и 
остави плащаницата в гроба за свидетелство. Затова Хрис-
тос бе погребан в нов гроб, а не в използван, за да не кажат 
евреите, че друг е възкръснал. Богаташи и началници, вижте 
днешния началник Иосиф и вземете добродетелен пример 
от него. Вижте какво направи той заради любовта си към 
Христа, макар да бе толкова богат и пръв (по длъжност) в 
еврейския съвет, пак не се уплаши, че ще го изгонят от съве-
та и ще изгуби славата си, като поиска Христовото тяло, а си 
каза: „Дори да изгубя и славата, и честта си, и да претърпя 
смърт, пак не се връщам, само и само да погреба Христо-
вото тяло“. Вижте каква любов и вяра! Искал да умре за 
доброто, само и само да не се върне, а да погребе Христо-
вото тяло. И като го погребал там с Никодим, тогава Мария 
Магдалина, Мария, майката на Христос, Саломия, майката 
на Иоан Богослов, когато апостолите се били разбягали от 
страх, останали и видели къде погребали Христовото тяло. 
И на сутринта купили хубаво миро и отишли рано на гроба 
да помажат Христа, за да мирише на хубаво и да не изгни-
ва, но като дошли при гроба, не Го намерили, видели само 
един ангел, който им казал: „Не бойте се. Знам, че търси-
те разпнатия Иисус, но Той възкръсна. Идете да кажете на 
апостолите и на Петър, че Той ще ги изпревари в Галилея, 
там ще Го видят, както им е казал“. Ангелът казал да ка-
жат и на Петър да не плаче за това, че се е отрекъл три пъти 
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от Христа, а да се утеши, защото Бог ще му прости. Вижте 
тук Божия промисъл, защото както първото проклятие по 
отношение на света се яви чрез жената Ева, така и първата 
радост се яви сега на света чрез жените мироносици.

ПОУЧЕНИЕ
Като истински християни всички трябва да знаем това, и как-
вото чуваме от Евангелието, трябва не само да го помним, 
но и да го проповядваме на другите хора, така че всички да 
знаят как Христос умря и възкръсна, за да ни подари Небес-
ното царство, стига само да Му угодим с покаяние и изповед. 
Христос отвори Небесното Царство с големи страдания, а 
от нас иска само сърдечно покаяние, което ясно се вижда от 
град Ниневия, защото, когато всички се покаяли и оставили 
злините си, тогава и Бог приел покаянието им и простил съ-
грешението им. Бог е справедлив, защото за доброто милва 
и прощава, а за злото наказва и предава човека в ръцете на 
враговете, за да се покае. Както казва пророк Иеремия: „По-
неже разгневихте Бога и потъпкахте Негови закон, затова и 
Той ви предаде на враговете ви —  да ви мъчат, да ви бият, да 
ви заробват“. Ето, ясно виждате как и днес греховете ни ни 
мъчат, както измъчваха Адам, когато съгреши. Затова тряб-
ва да знаем, че щом ни сполети някоя беда, тя идва по спра-
ведливия Божи съд за нашите грехове. Понеже е справедлив, 
Бог плаща всекиму според делата му. Каквото направи човек, 
това и получава от Бога; защото ние притежаваме собствена 
воля и доброто и злото са в нашите ръце. Кой каквото иска, 
това прави. Всички знаем, че съгрешението не е добро нещо. 
Но тъй като сме човеци със слабо естество и поради това 
много пъти съгрешаваме, не бива да се отчайваме, а трябва 
да се каем сърдечно и да се молим на Бога с умиление. За-
щото Бог е милостив —  като види чистото ни покаяние, и 
греховете ни ще прости и от всичките ни врагове ще ни 
избави, и Небесното царство ще ни подари, където непрес-
танно ще Го славим с Отца и Светия Дух сега и винаги, и 
във вечните векове, амин.

Източник: „Поучително Евангелие“, 
Славянобългарски манастир  

„Св. вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон

Свети Лазар бил бълга-
рин от село Дебел дял, 
което отстои на 14 ки-

лометра от гр. Габрово. 
Още като момче той оставил 
родното си място и отишъл 
в Мала Азия. В селото Соми 
той бил нает за овчар, но като 
християнин предизвикал 
омразата на турците против 
себе си и някой се турски го-
лемец го хвърлил в тъмница.
След дълги изтезания и жес-
токи мъчения, които Лазар 
мъжествено понасял поради 

голяма любов към Христа, той бил убит на 23 април 1802 г. 
на 28-годишна възраст.
Господ го приел във вечните Свои обители и го прославил 
на небето и на земята: над мощите на св. Лазар ставали мно-
го чудеса. За него било написано житие и била съставено 
служба в негова чест, които според описа на проф. Иван 
Шишманов се намирали в частна библиотека на приснопа-
метния йеромонах Неофит Рилски, но които сега се намират 
в неизвестност. Образът му е изписан в цял ръст в паракли-
са на Рилския манастир „Свети Архангели“, гдето е означе-
но и родното му село Дебел дял.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).
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А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Го-
воря по човешки, поради плътската ваша немощ (Рим. 6:18)
Защо (св. апостол Павел) казва това? Защото обикновено в 

нас объркваме понятието за грях, свобода и правда. Грехът обик-
новено се разбира като свобода. И горко, ако не е така. Горко, ако 
човек не е свободен да греши в живота си. Защото тогава ще си ми-
сли, че грехът е свобода. Затова трябва да имаме свободата да гре-
шим, както и да оставяме другите свободни да грешат. Сам Бог ни 
оставя свободи да съгрешаваме. Евангелието е пълно с увещания 
от рода „който иска да Ме последва“, „ако някой иска“. Свободата 
е първостепенният елемент, на който Бог се позовава, защото сво-
бодата е Неговият образ върху нас и не съществува духовен живот 
без свобода.
Някои питат, и то наивно, след като Бог знаел, че човекът ще падне, 
защо го е създал? Защо го е създал? Ами за да бъде свободен, за 
да бъде Негов образ! Бог се радва на свободата на човека повече 
от всичко друго и в него не обича нищо повече от свободата. Той 
никога не нарушава свободата на човека. Затова именно Бог обича, 
защото е свободен и затова очаква от човека да Го обикне като сво-
боден. Защото само свободният обича. Ако се страхуваш от Бога, 
от едно, от друго, това е състоянието на роб, казват отците, и не 
е щастливо състояние, а състояние, от което човек иска да избяга 
малко. „Остави ме да извърша моя грях!“ —  ми каза някой някога. 
Гледаше ме, че съм поп. Ние, свещениците, пречим на хората да съ-
грешават дори с нашето присъствие. Бях на една трапеза с офици-
ални лица и понеже на човека му харесваше виното, ми каза:
— Отче, остави ме да си направя греха!. . .
Всичко каквото правим в Църквата, става в синергия с Бога, т. е. 
Бог говори и аз говоря, Бог действа и аз съдействам, само нищо не 
става. Това означава, че сме свободни. Духовният живот е свобода, 
творчество, красота и само свобода. Това означава, че винаги мога 
да извърша грях. Имам свободата да съгреша. Да кажа „Не!“ на Бога 
и Евангелието е пълно с хора, които са казали „Не!“ на Бога. И след 
това казват едно голямо „Да!“, защото преди всичко преживели 
своето „Не“. Това да изживееш това твое „Не!“ е твое право. Както 
Ципрас казва днес: „Наше право е!“ Наше право е да станем Замбия 
и Мозамбик. Разбира се, че е наше право! Наше право е! Разбирате 
ли? Наше право е да вървим от зле към най-зле. Това нещо е изклю-
чително важно. Трябва да разберем, че човек има право(т. е. свобо-
дата) да извърши греха. Извинявам се, че го подчертавам толкова 
много. Но не съществува нищо по-лошо от това човек да си мисли, 

В отношението си към хората и особено към приятелите си вина-
ги имай пред очи една мисъл, която се съдържа в най-старата кни-
га на Библията, посветена на многострадалния Йов: „Който обри-
ча приятеля си на плячка, на неговите деца очите изтичат“. Във 
връзка с тази мисъл Св. Йоан Златоуст е отбелязал, че Бог от нищо 
не се оскърбява така, както от обидата, която нанасяме на прия-
телите си. И ти винаги бъди благоразположен към приятелите си, 
дори и тогава, когато като хора с нещо са се провинили пред тебе.

… • …
Успехите ти ще бъдат толкова по-големи, колкото по-ясен образ 
на добродетелите начертаеш в сърцето си.

… • …
Предстои ти състезание или друг решителен и важен момент 

че Църквата и свещениците са прокурори, и Църквата е съдилище, 
където не ти стига всичко, което теглиш в живота, а трябва да пла-
тиш! Да платиш? Плащаш, но не защото Църквата е съдилище и 
Бог те съди, а плащаш, защото поемаш пътя към Мозамбик —  при-
мерно —  и отиваш там и е Мозамбик. Плащаш и отиваш там, къде-
то искаш. Защото там има това, което искаш. Не защото Бог иска 
да си там и те наказва. Бог не наказва, нека внимаваме. Не наказва 
в смисъла, в който ние наказваме. Ние наказваме себе си, ние сами 
създаваме проблем за себе си и, трагично, стигаме дотам да смята-
ме греха за свобода. Защото никой не ни е казал нищо друго за сво-
бодата и за правдата. Затова се казва тук по човешки говоря —  по-
неже не разбирате какво става с вас. Станахте роби на правдата. По 
човешки го казвам, заради вашата немощ, защото вие го разбирате 
като робство, докато това всъщност не е робство. Непосредствено 
по-нататък ще каже защо не е по робство.
Понякога съществува натиск от страна на възрастните, на Църк-
вата, на семейството и децата израстват с усещането, че са длъж-
ни да правят неща, които не разбират. Ако не ги разбираш, ще ги 
изоставиш, и ако не ги разбираш, вече ги мразиш, а мразейки ги, 
искаш греха. Понякога е по-добре човек да ги изостави и преот-
крие, когато ще са драгоценни за него, както блудният син, който в 
даден момент се оказал далеч от баща си и имал това право. Баща 
му обаче не го гонил отзад: „Ела тук, окаяно създание! Бог ще те 
накаже, дяволът ще те изгори, Божият огън ще се стовари върху 
теб, гръм ще те удари! —  „Дай ми имота, който ми се полага.“ „- 
Вземи го и тръгвай!“ Без други думи, без никакво обсъждане, не се 
споменава никакъв разговор. Това е огромното уважение на Бога 
към човека —  защото Бог обича, и когато обича, винаги уважава 
човека. Ако не го уважаваме, означава, че не го обичаме. Бог обаче 
обича и уважава, понеже обича. Блудният син тръгнал, а след това 
почувствал нужда от баща си и казал: „Ще се върна обратно!“ Не че 
внезапно го обикнал, а понеже му липсвала топлина и закрила. Той 
се връща, и баща му не казва: „А, сега ли се връщаш обратно?! Сега, 
като я оплеска, се връщаш?“ Той не му казва такива неща. Страшно 
нещо. Защо? Защото уважава свободата му в онзи момент. Свобо-
дата, която има, да съгреши. Бог обаче има свободата да обича този 
пропаднал човек и да му покаже Своята любов точно сега, кога-
то е пропаднал. Разбирате ли? Това е тропосът (нравът) на Бога, и 
обикновено нашият тропос не е такъв.

Написано от: о. Николай Лудовикос

в живота? Преди това е необходимо да се съсредоточиш —  това 
става с мълчание и молитва. Уедини се и накапвай по този начин 
в душата си благодатна сила, която единствено може да дарява с 
трайна победа.

… • …Почти винаги, когато сме в добро физическо и духовно със-
тояние, стават сривове. Това е защото се самозабравяме. Из-
пускаме позицията на предпазливост и въздържание. Успехи-
те най-лесно се губят в момента на спечелването им. Древните 
подвижници са учили да се придържаме към един умерен, но 
постоянен режим на хранене и поведение. Бъди много внимате-
лен именно, когато се чувстваш най-добре поради някакъв свой 
успех. Плодовете на многото ти усилия могат да бъдат изгубени 
за миг нехайство.



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов
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22 АПРИЛ  
† 3 Неделя след Пасха —   на св. Мироносици.  
Преп. Теодор Сикеот

23 АПРИЛ  
Св. мчца Александра.  
Св. мчк Лазар Български.

24 АПРИЛ  
Мчк Сава Стратилат  
и 70 воини с него.

25 АПРИЛ  
❈ Св. ап. и ев. Марк.  
Св. Македоний, патр. Константинополски

26 АПРИЛ  
Св. свщмчк Василий, еп. Амасийски

27 АПРИЛ  
Св. свщмчк Симеон, брат Господен

28 АПРИЛ  
Св. апли Иасон и Сосипатър.  
(Отдание на Неделя на мироносиците)

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.)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛЯСТОВИЧКАТА
ПРИКАЗКА

Един ден игуменът на един манастир ви-
дял недалеч от неговата килия две ляс-
товици да се бият. Явно силите били не-

равни: едната птица била по-голяма и силна 
от другата и безпощадно я кълвяла с човката 
си. Старецът се намесил, прогонил свирепата 
птица, взел от земята окървавената лястович-
ка, която всеки момент можела да издъхне и я 
занесъл в килията си. Тук той я поръсил със 
светена вода и се помолил за оздравяването ѝ. 
Лястовичката отворила очи.
Минали няколко дни и птицата оздравяла. Игуменът я пуснал 

на свобода, но крилатото Божие създание се 
привързало към спасителя си и не се отделяло 
от онова място.
Веднъж игуменът имал работа недалеч от 
манастира, в гората. Изморен неусетно зас-
пал. Изведнъж лястовичката се спуснала над 
главата му и започнала силно и разтревоже-
но да цвърчи. Старецът отворил очи. Към 
него приближавала огромна отровна змия. 

Монахът протегнал тоягата си към нея и я отхвърлил далече 
от себе си.
Той поблагодарил на Бога и отправил стъпки към манастира. 
Щастливата лястовица весело чуруликала. Всичко живо наоко-
ло хвалело Бога!

Източник: www.verouchenie.com

Христос изисква да бъдем като децата. Детето се чувства увере-
но, хванато за ръката на баща си. У него няма и следа от съмне-
ние, че добрият татко ще му даде каквото то поиска. Когато се 
молим на Бога, трябва да имаме същата тази детска, жива вяра 
по отношение на нашия Небесен Баща. Това е едно от условията 
молитвите ни да бъдат чути. То е дар от Бога и затова преди да се 
помолиш за каквато и да е нужда, преди всичко измоли от Бога да 
те избави от неверието и усили вярата ти.

… • …Наблюдавал съм те, че по време на пеенето се умиляваш и про-

сълзяваш. Това е съвсем ярко доказателство за докосването на 
Божествената сила и благодат до сърцето ти. Внимавай обаче да 
не се самооблащаваш (самосъблазняваш, самопрелъстяваш). 
Въобще чувствата са нещо непостоянно и на тях не бива много 
да се доверяваме. Но специално за духовното пеене се знае, че 
много от светиите, благодарение на него, са получавали силна 
вяра. И добре правиш, че се заслушваш в нашия прекрасен цър-
ковен хор.

Автор: Св. Серафим (Соболев),
Архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец


