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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 Иисус дигна очи към небето и рече: 
Отче! дойде часът: прослави Сина Си, за да Те 
прослави и Син Ти, според както си Му дал власт 

над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде 
тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават 
Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса 
Христа; Аз Те прославих на земята, свърших делото, що 
Ми бе дал да изпълня. И сега прослави Ме Ти, Отче, у 
Тебе Самия със славата, що имах у Тебе преди свят 
да бъде. Явих Твоето име на човеците, които си Ми 
дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха 
Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, 
е от Тебе; защото словата, що си Ми дал, предадох им 
ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе 
излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил. Аз за тях 
се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми 
дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето 
Мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те 
са в света, а Аз ида при Тебе, Отче Светий! опази ги 
в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, 
както сме и Ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех 
в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от 
тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне 
Писанието. А сега ида при Тебе и казвам това в света, 
за да имат в себе си Моята радост пълна. 

(Иоан 17:1–13)

Явих Твоето име на човеците, които си Ми 
дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, 
и спазиха Твоето слово. (Йоан 17:6)
Христос воскресе!

Днешното литургийно Евангелско четиво, възлюбени в Гос-
пода братя и сестри, е част от прощалната беседа на Иисуса 
Христа с Неговите ученици малко преди да бъде заловен, 

несправедливо осъден и разпнат. Тази беседа е предадена от еван-
гелист Йоан в цели четири глави и завършва с така наречената 
Първосвещеническа молитва на Христа за Неговите апостоли 
и за всички, които ще повярват, когато чуят тяхното евангелско 
слово. Четейки тази дълбоко трогателна беседа, ние се натъкваме 
на нещо странно: вместо апостолите да утешават Господа, Който 
отива на ужасни страдания и Кръстна смърт, става тъкмо обра-
тното —  Христос утешава унилите Си и паднали духом ученици!

В Първосвещеническата Си молитва Господ, между другото, каз-
ва на Своя Небесен Отец, че е явил името Му на човеците —  раз-
бирайте на Своите апостоли. Явяването на Божието име —  това е 
откриването на светото Евангелие на апостолите. От своя страна 
апостолите —  по линията на приемствеността, която съществува 
само в Православната Църква —  са предали Христовото учение 
на своите ученици в лицето на светите отци и учители църковни, 
и така през вековете до днес.
Но в Евангелието и останалото Свещено Писание има някои мес-
та, мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали изопача-
ват… за своя си погибел (2 Петър 3:16), и не само за своя, но и за 
погибел на хиляди, които увличат с лъжеученията си. Такъв бил 
Арий, който в началото на четвъртия век след Христа започнал 
да проповядва, че Иисус Христос не е Бог, а само висше творе-
ние —  нещо, което учат днешните теософи, окултисти, дъновисти, 
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йеховисти… Понеже арианската ерес започнала бързо да се раз-
раства, Църквата свикала през 325 г. в град Никея при император 
Константин Велики Първия Вселенски събор. На него се събра-
ли 318 епископи, сред които такива светила като свети Николай 
Мирликийски, свети Спиридон Тримитунтски, свети Атанасий 
Велики и много други.
Съборът осъдил и отхвърлил Ариевата ерес, като утвърдил не-
оспоримата истина —  догмат: Синът Божий е истински Бог, ро-
ден от Бог Отец преди всички векове и също вечен, както Бог 
Отец; Той е роден, а не сътворен, и е единосъщен с Бог Отец.
На този събор била съставена също първата част на Символа на 
вярата и се решило Пасха —  Възкресение Христово, да се праз-
нува от всички християни в един и същи неделен ден.
Днес ние, освен светлото Христово Възкресение, честваме и па-
метта на светите отци от Първия Вселенски събор, защитили 
така достойно Православието.
Чудни и знаменателни неща се случили, докато текли заседанията 
на този събор —  в потвърждение на Христовите думи, че Църква-
та ще остане непобедима за адовите сили (Мат. 16:18).
Така например Сам Христос Господ се явил на свети Петър, ар-
хиепископ Александрийски. Във видението Спасителят бил об-
лечен в скъсана риза. Обзет от благоговеен ужас, архиепископът 
Го запитал: „Спасителю, кой Ти раздра ризата?“ Господ му отго-
ворил: „Безумният Арий! Той отдели от Мене много Мои люде, 
които Аз Си придобих със Своята Кръв. Но ти внимавай! Не го 
приемай в църковно общение, макар и да те молят за това, защо-
то той замисля враждебни неща против Мене и против Моите 
люде! Не допускай в стадото вълк, преструващ се на овца.“
Ето, виждате как Христос ни учи да се отнасяме към упоритите 
неразкаяни еретици: именно без да правим и най-малък компро-
мис с Православната си вяра!
Подканван от римокатолически мисионери да приеме заедно с 
целия си манастир унията с Рим и да се подчини на папата, свети 

преподобномъченик Макарий (Каневски) отговорил: „Какво об-
щение можем да имаме ние с вас? Вие изоставихте каноните 
на Вселенските събори, приехте проповедта на неправдата и 
вместо да бъдете под главенството на Господа Иисуса Хрис-
та, се подчинихте на един земен властелин“ (тоест на папата —  
б. м.)!
В своето „Завещание“ преподобният Теодосий Печорски е кате-
горичен: „Възможно е да спасиш душата си само ако живееш 
според Православната вяра“. И нашият преподобен отец Йоан 
Рилски Чудотворец казва в своя „Завет“: „Преди всичко ви за-
вещавам да пазите светата вяра непорочна и незасегната от 
всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се 
отдавате на чужди и различни учения. Стойте добре и дръжте 
Преданията… Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, 
но ходете по царския път!“
Братя и сестри,
Царският път е Православието! И ние се молим Богу най-много 
за това, да не станем раздиратели на Христовата риза, на Хрис-
товия хитон, който е икона на единството и неразделимостта на 
Православната Църква. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял от 
горе до долу, съобщава евангелист Йоан (Йоан 19:23). Христо-
любци! Дори Иисусовите разпинатели не дръзнаха да раздерат 
Христовия хитон, изкусно дело на Богородичните ръце, колко 
повече ние!
Нека заради молитвите на Богородица и на светите отци от Пър-
вия Вселенски събор да опазим нашата Православна вяра чиста 
и неопетнена от ереси и секти, от суеверия и нововъведения чо-
вешки, от разтляващия модернизъм, от хилядите слуги и предте-
чи антихристови! Господи, помогни ни, Господи, благослови ни! 
Амин.

Източник: „Неделни проповеди по евангелските четива“,
Православно издателство „Витезда“

Свети княз Йоан-Владимир управлявал областите Зета и Дал-
мация. По природа той бил миролюбив, благочестив и до-
бродетелен. Във война с българския цар Самуил, който уп-

равлявал Западната българска държава, той бил взет в плен, но 
Самуил го оженил за своята дъщеря Теодора-Косара и го върнал 
на неговия престол.
След трагичната смърт на цар Самуил, който умрял на 6 октом-
ври 1014 г. от сърдечен удар, когато видял пленените и ослепени 
български войници, възцарил се син му Гавриил-Радомир, но 
византийското коварство подстрекало братовчеда му Иван-Вла-
дислав, който го убил и заел престола. Боейки се от отмъщение 
или от законните права на Йоан-Владимир, Иван Владислав го 
поканил при себе си чрез посредството на Охридския архиепис-
коп Давид уж за мирни разговори.
Кроткият и незлобив Йоан-Владимир повярвал на църковното 
пратеничество и приел поканата, но Иван-Владислав още при са-
мото пристигане в столицата изпратил убийци да му отсекат гла-

вата. И понеже мечът поради някаква причина не могъл да уязви 
Йоан-Владимир, той кротко подал на убиеца своя меч с думите: 
„Искаш да ме убиеш, брате, но не можеш. Ето моят меч! Готов 
съм да бъда убит, както Исак и Авел!“ Злодеят го посякъл.
Тогава станало чудо. Светият мъченик се втурнал с посечената 
си глава в ръце и влязъл в близката църква, в която вече паднал и 
предал на Господа светата си душа на 22 май 1016 г. Жена му отне-
сла тялото му в неговите владения и тържествено го погребала в 
църквата, при която сама завършила живота си в пост и молитва.
След две години убиецът Иван-Владислав умрял от внезапна 
страшна смърт чрез невидима ръка и България паднала под ви-
зантийско робство за 168 години. Нетленните мощи на св. Княз 
Йоан-Владимир са прославени с изтичане на целебно миро и с 
извършване на чудеса. Те се намират в град Елбасан (Албания).

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ МИХАИЛ, ЕПИСКОП СИНАДСКИ
23 МАЙ

Преподобни Михаил бил свят и мъдър йерарх. Той от дет-
ство се посветил в служба на Бога. Подвизавал се заед-
но със св. Теофилакт Никомидийски († ок. 832). Заради 

своя подвижнически и девствен живот още млад бил избран 
и посветен от цариградския патриарх Тарасий за епископ 
Синадски. Участвал в Шестия вселенски събор (787 г.). Във 
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СВ. НИКОЛАЙ ВЕЛИМИРОВИЧ: ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ РАБОТИ

Днес имахме 
разговор с 
нашите близ-

ки за ума. Те ка-
заха, че в човека 
няма нищо по-ви-
сше и по-скъпо от 
него, а аз отгово-
рих, че преди и аз 
съм мислила така, 
защото с ума по-
знаваме всичко, 
което е хубаво и 
прекрасно на този 
свят.
Ала днес аз съм 

Месогейският митрополит Николай отговаря кратко и 
спонтанно на предварително подготвени му въпроси 
преди интервю:

Защо да ходя на църква?
— Идва ми да кажа —  не ходи! Ако си ученик, защо да ходиш 
на училище? Ако си спортист, защо да ходиш на стадиона.
Защо един младеж, който има връзки с жени, не може да 
се причасти?
— Защо някой, който иска да е свещеник, но не е ръкополо-
жен, не може да служи?
Защо е необходим постът?
— Защо е нужно един автомобил, който хвърчи с 250 км/ч, 
да има волан и спирачки?
Защо хомосексуализмът е грях и как да подходя към та-
кива лица?
— Сякаш ме питат защо противоположните ел. заряди се 
привличат, а еднаквите заряди се отблъскват.
Задължителна ли е изповедта?

Дяволът незабавно намира работа за незаетите ръце, а ан-
гел бързо насочва към труд прилежните.
В този свят на постоянни промени и постоянно движе-

ние… човекът, независимо дали желае или не, трябва винаги 
да е зает, вършейки добри или зли дела.
Мързеливият човек не е бездеен. Той е прилежен работник на 
дявола. Мързеливото тяло и ленивата душа са най-подходяща-
та почва за засяване и обработване от дявола.
Св. Антоний Велики казва: „Необходимо е тялото да се поко-
рява и уморява с продължителен труд.“
А св. Ефрем Сирин наставлява: „Научи се да се трудиш, така 

съгласна да се лиша дори от ума си, само да не се лиша от 
вярата. Умът и чувствата са оръдия на този век, те се усъ-
вършенстват или отслабват в зависимост от възрастта и на-
чина на живот.
А вярата е окото на душата —  тя води душата към безсмър-
тие, към духовна сила. Но самата вяра като човешко чув-
ство също е нищо, а Господ, към Когото тя води душата, е 
сила и източник на вечен живот. В Него и чрез Него всичко 
е безсмъртно, свято, неизменяемо.
И какво е след всичко това човешкият ум? Без Бога, без Гос-
пода, той е безумие, той е нищо.

Автор:  
Преподобна Арсения Уст-Медведицка (Себрякова)

— Не —  казвам аз, нищо не е задължително в Църквата.
Защо да не се изповядам пред иконата, а пред свещеника?
— Защо, докато мога да си взема душ, да искам да се почистя 
с носни кърпички?
Какво означава грехът за живота ни?
— На ум ми дойдоха библейските думи „платката, що дава 
грехът, е смърт“. Т.е. всичко, което води до смърт.
Какво е грехът и как се дефинира?
— Казах си в мен: ама какъв въпрос е това?! Цялото това 
нещо, където питаме „грях ли е да правя еди-какво си“? Не 
е, значи мога да го правя. Ама в едно по-благородно раз-
биране въпросът е да избягваме да правим това, което не е 
свято. Това е много по-различно. Това да не правиш свято-
то, т. е. да не полагаш усилия за него, е грях.

Автор: Митрополит Николай Месогейски 
Превод: Константин Константинов

Източник: www.sveticarboris.net

че да не трябва да се учиш как да просиш.“
Всички свети Отци, без изключение, говорят относно необхо-
димостта да се работи, за да се спаси човешката душа.
Апостолите и всички светци ни дават пример на продължите-
лен и съсредоточен духовен и физически труд.
Това, че бездейният човек, със своята леност не само не удъл-
жава живота си на земята, но го съкращава, е ясно показа-
но в продължителността на живота на мнозина от светците, 
най-великите работници сред работниците в света.

Из „Орхидски пролог“
Източник: www.predanie.bg

време на жестокия иконоборчески император Лъв Арменец 
свети Михаил бил отстранен от епископската си длъжност, 
загдето поддържал иконопочитанието, и бил пратен на зато-
чение, където в голяма бедност и много страдания умрял в 

818 г., като докрай останал верен на православието.
© Жития на светиите. Синодално издателство,  

София, 1991 година, под редакцията на Партений,  
епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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20 МАЙ  
† 7 Неделя след Пасха –  
на св. Отци от Първия Вселенски Събор.  
Св. мчк Талалей. Св. Лидия

21 МАЙ  
❈ Св. равноапостоли Константин и Елена

22 МАЙ  
Св. мчк Василиск.  
Св. мчк Йоан —  Владимир,  
княз Български, чудотворец

23 МАЙ  
Св. Михаил Синадски.  
Св. Мария Клеопова —  мироносица

24 МАЙ  
Преп. Симеон Дивногорски.  
Ден на Българската просвета и култура 
и на славянската писменост (Молебен)

25 МАЙ  
❈ 3-то намиране честната глава  
на св. Йоан Кръстител. (Отдание на Възнесение)

26 МАЙ  
❈ Задушница. Св. ап. Карп.  
Св. мчк Георги Софийски, Най-нови

Връщах се от лов и вървях по алеята на градината. Кучето 
тичаше пред мене.
Изведнъж то намали крачките си и започна да дебне, 

сякаш беше подушило пред себе си лов.
Погледнах надолу по алеята и видях малко врабче с жълтич-
ко около човката и пух на главата. То беше паднало от гнез-
дото (вятърът силно люлееше брезите на алеята) и седеше 
неподвижно, безпомощно разперило наскоро порасналите 
си крилца.
Моето куче бавно се приближаваше към него, когато из-
веднъж, откъсвайки се от близкото дърво, едно старо чер-
ногръдо врабче като камък падна пред самата му муцуна и 
цялото настръхнало, разкривено, с отчаян и жален писък 
два пъти подскочи към зъбестата зинала уста.
То се хвърли да спасява, заслони със себе си своята рожба… 
но цялото му мъничко тяло трепереше от ужас, гласецът му 

беше див и прегракнал, то прими-
раше, то се жертвуваше!
Какво грамадно чудовище трябва 
да му се е сторило кучето! И все 
пак то не можа да се задържи на 
високото си безопасно клонче… 
Сила, по-силна от неговата воля, 
го хвърли оттам.
Моят Трезор се спря, стъписа се… 
Види се и той призна тази сила.
Побързах да повикам смутеното 
куче и с благоговение се отдале-
чих.
Да, не се смейте. Аз благоговеех 
пред тази мъничка героична птич-
ка, пред нейния любовен порив.
Любовта, си мислех аз, е по-силна 
от смъртта и от страха пред смър-
тта. Само любовта крепи и движи 
живота.
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