
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-
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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 направили.
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)

”И когато се приближи и видя града, 
заплака за него.” (Лука 19:41) 

Боголюбиви братя и сестри,
Кой заплака? Синът Божий и Синът Човешки Иисус! Бог 
заплакал! Когато заплачел ня-

кой земен княз и цар, поданиците му 
изтръпвали в предчувствие на нещо 
страшно, а сега плачел Царят на все-
лената, Князът на небето и  земята, 
а хилядното множество народ около 
Него се смее, тържествува и радост-
но вика. И не беше ли по-добре щом 
Иисус е заплакал, тези хиляди хора 
да пролеят реки от сълзи, не беше 
ли по-уместно щом Творецът скър-
би, творението да се потопи в буря 
от горестни въздишки?
За кого заплакал Иисус? Нима за 
Себе Си, че Му предстоят съд, бичу-
ване и кръстно разпятие? Не, Иисус 
плаче за свещения град Иерусалим, 
за неговите жители, които сега Го 
посрещат с „Осана!”, а утре яростно 
ще закрещят срещу Него: „Разпни, 
разпни Го!”. Плаче за Своите сегаш-
ни и бъдещи разпинатели, така и не 
узнали какво служи за техен мир 
(Лука 19:41).
Иерусалим го очаква разрушение, неговият храм —  оскверне-
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ние и разорение, жителите му —  жестока смърт. И Господ сега 
открито предупреждава за това: „…ще настанат за тебе дни 
и враговете ти ще те обиколят с окопи, и ще те окръжат, 
и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти 

в тебе, и няма да оставят в тебе 
камък на камък, понеже ти не узна 
времето, когато беше посетен” 
(Лука 19:43–44). Но Иерусалим нито 
чува, нито вижда Иисуса! Свещени-
ят град е паднал долу ниско, много 
по-ниско от някогашна езическа 
Ниневия, която като чу от пропове-
дта на Иона, че Бог ще я унищожи за 
греховете ѝ, се облече във вретище 
и  пепел и  избягна наказанието си. 
В  Иерусалим днес няма и  петима 
праведници, заради които Господ 
щеше да пощади града. Днес  е по-
следният ден, в  който той може да 
измоли своето спасение, неговият 
Избавител иде! Но не, Иерусалим 
изпуска своя последен шанс!
Господ  е заобиколен от хиляди, 
а в действителност е Сам. Няма кой 
да Го разбере, няма кой да Му съ-
чувства, няма нито един. Първосве-
щениците, книжниците, фарисеите 
съскат злобно срещу Него, отварят 

змийски уста и настояват: „Запрети на учениците Си!” (Лука 
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19:39) „С каква власт вършиш това? И кой ти е дал тази 
власт?” (Мат. 21:23) „Видите ли, че нищо не помага? Ето, 
цял свят тръгна подире Му” (Иоан 12:19).
Напразно Господ отправя надежден взор към учениците Си. 
И те, като тълпата, са радостно възбудени: ето, техният Господ 
отива в  храма, за да се възцари като земен цар и  те възкли-
цават: „Учителю, погледни какви камъни и  какви здания!” 
(Марк 13:1). И питат: „Кой ли е по-голям в царството небес-
но?” (Мат. 18:1).
И любимите Петър, Иаков и Иоан са се прелъстили в този час. 
Петър, между два мощни възгласа: „Осана!” на народа, бодро 
потупва своя Учител по рамото и Му шепне: „Милостив Бог 
към Тебе, Господи! Това няма да стане с Тебе!” (Мат. 16:22) —  
да Те разпнат, виж! Народът Те иска за цар!”
Приближават се до Иисуса и Зеведеевите синове Иаков и Иоан 
и настоятелно молят: „Учителю, желаем да ни сториш как-
вото поискаме… Дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, 
а друг отляво, в славата Ти” (Марк 10:35,36).
И на всички Господ дава достоен отговор. На еврейските пър-
венци отговаря, че ако тия —  Учениците Му —  млъкнат, камъ-
ните ще завикат (Лука 19:40). Така и става. Когато Учениците 
млъкнали и изоставили своя Господ, Той, изпускайки въздух 
на Голготския Кръст, направил така, че да заговорят не само 
камъните, но и цялото небе и земя: „А от шестия час наста-
на тъмнина по цялата земя до деветия час… И ето, храмо-
вата завеса се раздра на две, отгоре додолу; и земята се по-
тресе; и скалите се разпукаха; и гробовете се разтвориха; 
и много тела на починали светии възкръснаха” (Мат. 27:45, 
51–52) Не заговорили само каменните сърца на Христовите 
разпинатели, на книжници и  фарисеи, на първосвещеници 
и стареи. Глухата аспида на неверието била изцяло поразила 
техните сърца и души.
С Учениците и Апостолите било по-лесно. Много скоро те раз-
гадали тайната на Господния Вход в  Иерусалим. Просветени 
от светлината Христовото Възкресение и от Петдесетния огън 

на Светия Дух, те разбрали, че техният Господ оня ден бързал 
за Иерусалим, за да:

• Посети и извърши избавление на Своя народ;
• Да дари на Своите чеда спасение чрез Кръста;
• Да призове Адам и Ева и всички старозаветни праведници 
от дълбините на ада и ги избави от древната печал;
• Да възвести Новия Завет чрез поръсване със Своята Кръв;
• Да намери заблудената овца —  от Адам до свършека на света;
• Да примири небесните със земните и да възвести на целия 
свят великата любов на Небесния Отец;
• Да възстанови падналата Давидова скиния и просвети въ-
трешната скиния на нашите души;
• Да направи от нас, които бяхме вертеп на душегубни раз-
бойници, чисто жилище на Светия Дух;
• Да се облече в подигравателна багреница, за да ни украси 
като невеста с дрехата на спасението и одеждата на весели-
ето.

Братя и сестри,
И ние сме част от днешния празник. Нека всеки от нас добре 

осмисли своето участие в него, а именно към коя група от Хри-
стови спътници и посрещачи ще се присъедини, какви молби 
и желания ще изкажат устата и сърцето му към Господа, ще Го 
съпроводи ли мислено до Неговата Голгота през започващата 
утре Седмица на Божествените страдания…
Аз ви предлагам да се присъединим към групата на децата, за-
щото само тяхното „Осана” беше безкористно и чисто. Пред-
лагам ви също да се обърнем с една-едиствена молба към Сина 
Божий и Сина Давидов: да ни даде сили да прекараме богоуг-
одно и спасително настъпващите напрегнати дни на Страст-
ната седмица.
Да ни направи участници на Неговите страдания и Възкре-
сение. Амин!

Автор: Иван Николов,  
„Празнични проповеди”, изд. „Витезда”

СТРАСТНАТА СЕДМИЦА
ПОНЕДЕЛНИК (Мат.24:3–25) Господ доброволно страда. И  ние 
трябва да вървим редом с  Него. Това  е дълг на всеки, който 
изповядва, че със силата на Христовите 
страдания е станал това, което е в момента, 
и който се надява да получи нещо толкова 
велико и славно, каквото никому наум не 
може да дойде.
Как да Го съпътстваме? С  размисли и  съ-
чувствие. Върви с мисълта си след страда-
щия Господ, изгради с размислите си таки-
ва представи, които да поразят сърцето ти 
и да го въведат в чувството на страдания-
та, понесени от Господа. За да се постигне 
това, необходимо  е да направим себе си 
страдащи чрез чувствително намаляване 
на храната и  съня и  чрез увеличаване на 
времето за молитва и  стоене на колене. 
Изпълни всичко, което прави св. Църква, 
и ще бъдеш добър спътник на Господа при 
страданията Му.
ВТОРНИК (Мат.24:36–26:2) Сега народът, 
свещениците и юдейските власти за последен път слушат сло-

вото на Господа в храма. То било всеобхващащо. То обгръщало 
всичко —  минало, настояще и бъдеще.
С въпроса Си за св. Йоан Предтеча Иисус Христос дава да се 

разбере, че Той е истинският Месия. Чрез 
притчата за двамата сина дава да се раз-
бере, че юдеите ще бъдат отхвърлени и на 
тяхно място ще бъдат призовани езични-
ците. В  притчата за лозарите се казва, че 
погибел очаква отхвърлените. Притчата 
за брака на царския син учи, че не всички 
дошли при Него ще бъдат достойни. Ще 
има и такива, които справедливо ще бъдат 
изхвърлени във външната тъмнина. С от-
говорите на въпросите за кесаревия данък 
и  за първата заповед се определят харак-
терните черти на живота в спасение. А на-
края предсказва на учениците Си мъките 
на Йерусалим и открива тайната на Своето 
второ пришествие.
Достатъчно  е да се изслуша всичко това 
с внимание, за да се уверим, че Христос е 
истинският Спасител на света и  да се по-

корим на неговите заповеди и учение. Прочетените глави от 
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Пишеш ми, че си чула от стари жени някаква „приказка“ за 
петте Иисусови рани и питаш как се е появила тя. Олеле, 
дъще, чети Евангелието! Олеле, сърби, не се посрамвай-

те пред Небето и  земята с  непознаване на 
своята вяра! Оставете всяко друго учение 
и  четиво, докато първо не научите онова, 
което  е най-важно и  спасително. На пър-
во място  е науката за вярата, а  след това 
са всички останали науки. В Англия всеки 
чете Светото Писание. И  държавниците, 
и политиците, и писателите, и обикновени-
те работници се стараят да осолят с думи от 
Светото Писание всички свои разговори, 
беседи, статии, книги, та да потвърдят и ук-
расят своите човешки слова с Божествените 
слова като стъклени гердани с диаманти.
А петте Иисусови рани не са просто думи, 
а  страшна действителност. Затова за тях 
трябва да знаеш повече. Две рани на ръ-
цете, две рани на нозете, една —  в ребрата. 
Всичките пет рани —  от черно желязо и от 
черен грях човешки. Прободени са ръцете, 
които са благославяли. Прободени са нозете, които са вървели 
и водили по единствения правилен път. Прободени са гърди-
те, от които в охладнелите човешки сърца се е изливал огънят 
на небесната любов.
Синът Божи е допуснал да пронижат с желязо Неговите ръце 
заради греха на множество ръце —  гори от ръце, които са уби-
вали, крали, палили, грабили, вършили насилия. И  да про-

бодат нозете Му, заради греха на много нозе —  гори от нозе, 
които са бързали за зло, които са съблазнявали невинността, 
потискали правдата, осквернявали светините, потъпквали 

доброто. И  да прободат гърдите Му зара-
ди многото вкаменени сърца —  планини от 
каменни сърца, в които се е раждала всяка 
злоба и  безбожие, хулни помисли и  скот-
ски желания, в които през всички векове са 
съзрявали пъклени планове на брат срещу 
брата, на съсед срещу съседа, на хората сре-
щу Бога.
Иисусовите ръце са прободени, за да се из-
церят от грешните дела всички ръце; Иису-
совите нозе са прободени, за да се отвърнат 
от лошите пътища всички нозе; Иисусовите 
гърди са прободени, за да се умие от грешни 
желания и помисли всяко сърце.
Когато страшният английски диктатор 
Кромуел започнал да отнема манастирските 
имоти, а  самите манастири да затваря, на-
родното негодувание по английската земя 
се изляло в литийно шествие от няколкос-

тотин хиляди души. Отпред носели хоругви с  надпис: „Пет 
рани Иисусови“, пеели духовни химни и извършвали богослу-
жения под открито небе. Страшният диктатор се изплашил. 
Изплашил се от хоругвите повече от всичко друго и смекчил 
своето насилие.
Нека петте Иисусови рани те научат, девойко, да прико-
ваваш своите пет сетива към Живия Бог. Петте Иисусови 

Евангелието за станалото в този ден е най-действеното сред-
ство, за да се оживи вярата в Господа не само с език, но и с дела.
СРЯДА (Мат.26:6–16) Замлъкнал Господ в сряда и четвъртък до 
вечерта, та в тази вечер да излее речта Си към учениците —  
реч, равна на която няма в никои писания, не само човешки, 
но и божествени. Сега слушаме от самите уста на Господа, че не 
трябва да се пречи да Го помажат с миро, защото това Му пос-
лужило като приготвяне за смъртта. Пред Неговите очи вече е 
само смъртта —  последното тайнство на Неговото слизане на 
земята за нашето спасени. Да се задълбочим и ние в съзерца-
ние на тази тайнствена смърт, за да извлечем оттук надежда 
за спасение на душите ни, обременени от много грехове и не-
знаещи как да придобият покой от терзанията на събудилата 
се съвест и съзнанието за праведността на Божия съд над нас, 
страшен и неотменим.
ЧЕТВЪРТЪК Благовестие и установяване на тайнството на све-
тите Тяло и Кръв Господни. Какво съчетание! Ние се причас-
тяваме с истинското Тяло и истинската Кръв Христови —  тези, 
които при въплъщението са приети от пренепорочната кръв 
на Пречистата Дева Богородица. По такъв начин при въплъ-
щението, станало в часа на светото Благовещение, е положена 
основата на тайнството на Тялото и Кръвта.
Сега това се припомня на всички християни, за да го помнят 
и  да почитат Пресвета Богородица като своя истинска май-
ка —  не само като молитвеница и ходатайка, но и като храни-
телка на всички. Децата се хранят с млякото на майката, а ние 
се храним с Тялото и Кръвта, които са от Пресветата Дева Бо-
городица. Така ние пием мляко от нейните гърди.
ПЕТЪК Разпятието на нашия Господ Иисус Христос  е радост 

и отрада за всички грешници. Грешникът, осъзнал своята гре-
ховност и всеправедната Божия правда, няма къде да се крие 
освен под сянката на Кръста. Тук той се уверява, че за него 
няма прошка докато само стои пред Бога със своите грехо-
ве, пък макар и със сълзи на очи. За него спасението е един-
ствено в кръстната смърт на Господа. На Кръста е разкъсана 
равносметката за всички грехове. И всеки, който приема това 
с пълна вяра, става причастен на това тайнство и на помилва-
нето. Със съзряването на тази вяра в Кръста Господен съзрява 
и увереността в помилването ни и заедно с това —  отрадата от 
чувството за помилване, извършено за всички времена.
Кръстът е източник на радост, защото грешникът с вяра пие от 
него отрадата на помилването.
СЪБОТА (Рим.6:3–11; Мат.28:1–20) Господ с  тялото Си спи 
в гроба, с душата Си Той слязъл в ада и на намиращите се там 
проповядвал спасение. Всички старозаветни светии не били 
в рая, макар да пребивавали в утешителна вяра, че ще бъдат 
въведени там, когато на земята дойде Обещаният, с вяра в Ко-
гото те живеели. Неговото пришествие било предвъзвестено 
от св. Йоан Предтеча.
Когато Господ слязъл в  ада, всички вярващи се присъединили 
към Него и Той ги извел в рая. Но и този рай е само преддверие на 
истинския рай, който ще се отвори след всеобщото възкресение 
и съд. Макар че всички новозаветни светии блаженстват, тях ги 
очаква още по-съвършено блаженство в бъдещия век, при ново-
то небе и новата земя, когато Бог ще бъде всичко във всички.

Автор: Св. Теофан Затворник
Източник: www.bg-patriarshia.bg
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12 АПРИЛ  
† 6 Неделя на Великия пост —   
Връбница —  Цветница.  
Преп. Василий Изповедник, еп. Парийски (Всичко  
на празника) (Злат. лит.) (Разрешава се риба) 
(Тип. с. 443–444) (Вечерта —  Последование  
на Жениха) (Тип. с. 445) 

13 АПРИЛ  
❈ Велики понеделник. Св. свщмчк Артемон, 
презв. Лаодикийски (Прежд. лит.) (Вечерта —   
Последование на Жениха) (Тип. с. 446) 

14 АПРИЛ  
❈ Велики вторник. Св. Мартин, папа Римски 
(Прежд. лит.) (Вечерта —  Последование  
на Жениха) (Тип. с. 447) 

15 АПРИЛ  
❈ Велика сряда. Св. апли от 70-те Аристарх, 
Пуд и Трофим (Прежд. лит.)  
(Вечерта —  Малко повечерие) (Тип. с. 447) 

16 АПРИЛ  
❈ Велики четвъртък. Св. мчци Агапия,  
Ирина и Хиония (Утреня, общ маслосвет, св.  
Василиева литургия) (Вечерта —  Последова-
ние на 12-те евангелия) (Тип. с. 447–449) 

17 АПРИЛ  
❈ Велики петък. Преп. Симеон Персидски. Преп. 
Акакий, еп. Мелитински (Царски часове, вечерня, 
с изнасяне на св. Плащаница) (Тип. с. 450–
451) (Вечерта —  Опело Христово) (Тип. с. 451) 

18 АПРИЛ  
❈ Велика събота. Преп. Йоан. Св. мчк Вик-
тор (Сутринта —  Вечерня със св. Василиева 
литургия) (Тип. с. 452) (Полунощница)
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Днес е Връбница. Пролетта нахлу през отворения прозо-
рец в стаята ми и рече:
— Добро утро, сънено момче!

Станах и  погледнах навън. В  градината се пукат пъпките на 
плодните дървета. Тръгнали са пъргавите пчели да събират 
мед. Те се набират в чашките на белите цветове и смучат.
— Чурулик, чурулик, чурулик! —  пеят птичките в  новите си 
гнезда.
Вчера учителят ни каза:
— Деца, иска ли някой да дойде с мене доле, на воденицата? 
Старият свещеник ме помоли да накършим върбови клончета 
за черквата „Света Марина“. Трябват му за Връбница.
— Всички ще дойдем! —  извикахме ние.
Подир пладне слязохме на дядовата Мокрева воденица. Тя не-
уморно трака и бучи. Мели великденско брашно. Нахълтахме 
в  зеления върбалак. Накършихме по цяло снопче върбови 
клонки. Учителят издяла една върбова пищялка и  записука 
като ново пиле. Като се върнахме в града, натрупахме пред ол-
тара цяла грамада зеленина.
Как весело бие черковната камбана! На тоя ден синеокият Спа-

сител на човечеството е влязъл в Йерусалим, яхнал на ослица. 
Улиците, по които е минал Христос, са били затрупани с цветя.
Баба донесе едно благословено в черква върбово клонче. Сло-
жи го пред иконата —  за здраве.
Едно птиче кацна срещу отворения прозорец и запя:
— Чурулик, чурулик, чурулик!

Автор: Ангел Каралийчев

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ВЪРБОВИ КЛОНКИ

рани са пет извора на пречиста кръв, с  които  е умит чо-
вешкият род и земята е осветена. От тези пет извора е из-
текла кръвта на Праведника, цялата —  до последната кап-
ка. Чудотворящият Господ, Който  е умножил петте хляба 
и  с  тях  е наситил пет хиляди гладни, непрестанно, върху 
хиляди олтари умножава тази Своя пречиста Кръв и с нея 
храни и пои милиони вярващи. Това е Светото Причастие, 

дъще Иисусова.
Подслони се духом на Велики Петък край Светата Божия 
Майка под кръста, та и  теб да умие животворната кръв от 
петте Иисусови рани. И с очистена и оживотворена душа да 
можеш в Неделя заедно с мироносиците радостно да извикаш: 
Христос воскресе!

Автор: Св. Николай Велимирович, „Мисионерски писма”


