
Вечерта в първия ден на седмицата, когато врата-
та 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 задържат. А Тома, 
един от дванайсетте, наричан Близнак, не 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 
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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 невяр-
ващ, 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)

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

† 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА —  ТОМИНА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи 

и на тия, които са в гробовете, дарува живот!

Христос Воскресе!
Каква би била историята 
на моя живот, ако Господ 

не беше възкръснал? Кратък път 
от люлката до гроба, път, пълен 
с  тръни, със страдания и  стра-
хотии. Но с Него, Възкръсналия, 
всичко се променя. И аз, и ти се 
променяме, изведнъж ставаме 
безсмъртни хора, безсмъртни 
същества, същества, които са 
по-силни от смъртта. Това  е по-
бедата, единствената истинска 
победа в този свят. И Господ зато-
ва е Единственият Истински По-
бедител във всички светове, Кой-
то е победил смъртта. Ако Господ 
не беше възкръснал, всичко би 
било напразно. За какво  е слън-
цето, за какво са небесата, когато 
и аз, и ти завършваме със смърт, 
когато гробът  е нашето послед-
но жилище! Ако Господ Христос 
не е възкръснал, казва светият 
апостол, то празна  е нашата 

проповед, празно  е Евангелието, 
празна е и нашата вяра (1 Кор. 
15:14).
Защо да не вярваме в  Него, след 
като Той ни е дал повече, откол-
кото някой самозван философ, 
или Платон, или Сократ, или ня-
кой учен, или някой военачалник, 
или някой герой. Неговото Въз-
кресение е онова, което ни прави 
изключителни същества и показ-
ва, че Той наистина  е Истинен 
Бог, защото  е по-силен от смър-
тта, и затова е по-силен от греха, 
по-силен е от дявола. Това е Той, 
и никой друг освен Него.
Напразно хората нападат оно-
ва, което  е по-силно от смър-
тта. И  днешните безбожници се 
нахвърлят върху Него като нови 
Пилатовци, нови Юди. Това са 
нападенията на безброй сенки, на 
сенки върху Слънцето!
Днес ние празнуваме славния 
и неустрашим апостол Тома. Той 

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

СЛОВО НА ТОМИНА НЕДЕЛЯ
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СВЕТА СОФИЯ —  ПРЕМЪДРОСТ БОЖИЯ
27 АПРИЛ

В понеделник след Томина неделя, почитаме въплътената 
Божия Премъдрост —  София —  Бог Слово —  Иисус Хрис-
тос според старата традиция на този ден да Му бъде от-

давана слава в  храмовете, посветени Нему. Български храм, 
в който тази традиция някога е била утвърдена, е „Св. София“ 
в гр. Сливен. А в миналото в областта на София съборът също 

не е повярвал лесно в Христос, в Неговото Възкресение. Всич-
ки апостоли са се усъмнили във Възкръсналия Господ Хрис-
тос, в началото никой не е вярвал. Когато светите мироносици 
са съобщили, че Господ е възкръснал, се казва в Евангелието, 
някои се усъмниха (Мат. 28:17). Когато двамата ученици вър-
вели по пътя към Емаус и Господ им се явил, и на тях не вярва-
ха (Лук. 24:13–35). На никого не вярвали. Но след като Господ 
непрестанно се явявал на Своите ученици четиридесет дни 
след Своето Възкресение, и ги убедил: Аз съм Същият; попи-
пайте ръцете и нозете Ми, Аз не съм дух (ср. Лук. 24:39). Ко-
гато единадесетте му казват, че Господ се е явил, възкръснал е 
и е жив, апостол Тома, казал: 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 (Иоан. 
20:25). Не, аз не съм сляп и искам да повярвам.
След осем дни Господ отново се явява, по същия начин вли-
за през затворените врати, застава между учениците и казва: 
Мир вам! Тогава се обръща към Тома и казва: Дай си пръста 
тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; 
и  не бъда невярващ, а  вярващ. Тома направил това и  въз-
кликнал: Господ мой и  Бог мой! (Йоан 20:26–28). Най-голя-
мото доказателство, че Господ е възкръснал. Ето, и неверният 
Тома е попитал Възкръсналия Господ Христос, уверил се е, че 
Той наистина е Онзи Същият, Който е бил с тях преди разпя-
тието и преди погребението, и възкликнал с думите на вярата: 
Господ мой и Бог мой!
Това чудо Господ  е показал на апостол Тома и  го  е убедил 
в Своето Възкресение, това чудо е само за да се увери апостол 
Тома, че Той е Бог, и нищо по-малко от това, че Той е Господ. 
Защото ако не  е Господ, нима би могъл да победи смъртта?! 
И какво е това, което не можел да ни даде никой друг? Затова 
и свети евангелист Йоан казва: И много други чудеса направи 
Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая кни-
га. А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, 
Син Божий, и  като вярвате, да имате живот в  Неговото 
име (Йоан 20:30–31). Ето, това ни носи Господ със Своето Въз-
кресение, показва ни, че Той е Бог, Син Божи; и нашата вяра 
в  Него, Възкръсналия, това ни дава —  вечен живот, дава ни 
безсмъртие.
Човече, ти вече не си във властта на смъртта! Това  е дар на 
Господ Христос, най-големият дар, който е можел да даде на 
човешкия род. Апостол Тома, след като е видял, повярвал: бла-
жени, които не са видели, и са повярвали (Йоан 20:29). За-
щото става въпрос за нещо важно за човека, за най-важното: 
става въпрос за твоето и моето безсмъртие. Вярвай! Нима Аз 
ще те излъжа? Аз, Господ и Бог! Аз, Който съм станал човек 
заради вас. Вярата в Мене, това е вярата в Истинния Бог. Бла-
жени, които не са видели, и са повярвали.
Когато Господ Христос станал човек и дошъл в този свят, жи-
вял в света тридесет и три години и половина, ако не беше 
умрял и  възкръснал, Той би останал един обикновен учи-
тел на човешкия род, а този свят и занапред би останал една 
огромна гробница. Каква свобода има човек без Христос?! 
В Светото Евангелие пише, че Син Божи е дошъл и ни е дал 

разум да познаем Истиннаго Бога; и да пребъдваме в Него-
вия Син Иисуса Христа (1 Йоан. 5:20). Той е Истински Бог 
и Живот Вечен (1 Йоан. 5:11). Никой от лъжливите богове 
не може да ми даде вечен живот и безсмъртие. Това има само 
Бог и го дава само Бог.
Затова Господ Христос  е незаменим за всяко човешко съще-
ство в този свят, за човешкия род. Него с никого и с нищо не 
можем да заменим. Християнството, скъпи мои братя, не  е 
нищо друго, освен свидетелство за Възкръсналия Господ, за 
вечно живия Господ и  за моето и  твоето безсмъртие. Ние, 
християните, всички сме лични свидетели на Христовото 
Възкресение. И ние в този свят на земята, докато не сме пре-
минали през портите на смъртта, и на онзи свят, ние живеем 
чрез Възкръсналия Господ Христос, и свидетелстваме, че Той 
наистина е възкръснал и че ние сме безсмъртни. Как? Как ние, 
аз и ти, свидетелстваме, че сме наистина безсмъртни, че сме 
наистина Христови, че сме наистина слуги на Възкръсналия 
Господ? Свидетелстваме с  това, че с  Христовата сила побеж-
даваме греха, а грехът, всеки грях е производител на смъртта, 
всеки грях е малък гроб; и когато ти с Христовата сила, със си-
лата на вярата във Възкръсналия Господ победиш някой грях 
в себе си: гнева, злобата, завистта, ти побеждаваш смъртта, ти 
възкресяваш себе си от гроба, от безбройните гробове. Как да 
свидетелстваш на хората, че ти си наистина безсмъртно съ-
щество, по-силно от греха, по-силно от смъртта, по-силно от 
дявола, на тебе и на мене, и на всяко човешко същество, което 
върви след Него? Чрез вярата. О, ако един човек няма вяра, 
той е недовършен, незавършен човек. Започнал е да става чо-
век и е замрял, умрял е без вярата във Възкръсналия Господ 
Христос.
Един велик и свят мъдрец —  Исаак Сирин, когато е искал да 
каже кой е най-големият грях в нашия земен свят, е казал: „Гре-
хът е безчувствие за Възкръсналия Господ!” Безчувственост 
на човека за Възкръсналия Господ… Ако човек не чувства Въз-
кресението на Господ Христос, че Той наистина е възкръснал, 
той прави грях, всегрях, грях, в който са всички смърти. Такъв 
човек не чувства своето безсмъртие. Когато ти почувстваш, 
че Господ Христос наистина е възкръснал и повярваш в Него, 
в същото време чувстваш, че и ти си безсмъртен, че си вечен, 
че победата над смъртта е и твоя.
Затова вярата във Възкресението на Господ Христос е най-ва-
жната за човешкото същество в този свят. Чрез Него ние по-
беждаваме всички смърти, всички грехове и  всички дяволи! 
Затова няма никаква сила нито в ада, а какво остава на земята, 
която да може да ни отдели от Христовата любов (Рим. 8:35).
На Него, Чудесния, Възкръсналия Господ, Победителя на всич-
ки наши смърти, всички наши демони, всички наши грехове, 
да бъде вечна слава и чест.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Беседата е публикувана със съкращения
Автор; Св. Юстин Попович

Превод: Татяна Филева
Източник: www.pravoslavie.bg
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•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

СВ. ЦАР БОРИС-МИХАИЛ, ПОКРЪСТИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
2 МАЙ

ТРОПАР, ГЛАС 6
Изпълнен със страх Божи, 
богоблажени царю Борисе, 

станал си жилище 
на Светия Дух:

утвърдил Христовата 
вяра, оставил си 
царския престол 

и жезъл.
И, заселил се 
в пустинята, 
разцъфтял си 

в подвизи и си намерил 
благодат пред Господа.
А сега, застанал 
пред престола 
на Всевишния,
моли Христа Бога 
да дарува 
на народа ни 
мъдрост и сила,

СЛОВО ЗА БОЖИЯТА ПРЕМЪДРОСТ
“Яко возвеличишася дела 
Твоя Господи!  
Вся Премудростию сотворил 
еси!” (Пс.103:24) 

Братя и сестри!
Така възкликвал още в  древ-
ност Псалмопевецът. Коя  е 

тази премъдрост (или по гръц-
ки София), с  Която  е сътворено 
всичко?
В друг псалом се казва: ”Чрез сло-
вото на Господа са сътворени 
небесата, и  чрез духа на уста-
та Му —  цялото им войнство” 
(Пс.32:6).
А свети евангелист Иоан Богослов възглася:”В начало беше 
Словото, и  Словото беше у  Бога, и  Бог беше Словото… 
Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от 
онова, което е станало” (Иоан 1:1,3).
Премъдростта Божия или Словото Божие, чрез Което всич-
ко е сътворено от Бога, не е само отвлечено понятие за свой-
ствата на Бога.
Същият евангелист по-нататък казва:”И Словото стана 
плът, живя между нас, пълно с  благодат и  истина; и  ние 
видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца” 
(Иоан 1:14).
И така, Словото, чрез което е сътворено всичко е Единород-
ният Син Божий, Второто Лице на Света Троица. Той се на-
рича още Премъдрост Божия, като свидетелства св. ап. Павел: 
”Иудеите искат личби и  елините търсят мъдрост, а  ние 
проповядваме Христа разпнатия… —  Божия сила и  Божия 
премъдрост” (1 Кор.1:22–24).
Синът Божий се нарича Слово и Премъдрост Божия, защото 
Бог Отец твори всичко чрез Своя Син. По такъв начин чрез 
Сина Божий Бог Отец възвестява Своите дела и чрез Него се 
проявила “многоразличната премъдрост Божия” (Еф.3:10).
Божията премъдрост се проявила още при сътворението на 

видимия и  невидимия свят. Днес 
ние виждаме света вече в негово-
то греховно състояние, загубил 
своята първоначална доброта 
и хармония, но макар и повреден 
от греха, той отразява премъд-
ростта на Твореца.
Вследствие падението на венеца 
на творението, човека, станало 
изменение в  целия свят, защото 
грехът поставил върху всичко 
своя отпечатък. Целият свят ста-
нал тленен и  грешен. Природата, 
започвайки от животните, започ-

нала да вреди на човека, а сам той вътрешно страдал от разе-
динението с Бога.
Но Премъдрият Бог още преди сътворението на света не само 
предвидил грехопадението на сътворения от него човек, но 
и предрешил как да го изправи. Преди света да получи начало, 
в Съвета на Пресветата Троица било предначертано, че Второ-
то Лице на Светата Троица, Синът Божий ще стане човек и ще 
вземе върху Себе Си греховете на света, заличавайки престъ-
плението Адамово.
Както Бог първоначално сътворил света със Своето Слово, т. е. 
чрез Своя Син, така чрез Божия Син се възражда светът след 
грехопадението. Чрез Когото се проявила Премъдростта Бо-
жия в творението, чрез Този Премъдростта Божия се открила 
във възстановяване на разрушения от греховете свят и  въз-
връщане към него на Божието благоволение.
Братя и сестри, нека се молим на Бога да ни сподоби със Своя-
та Божествена премъдрост, да ни укрепи в решимостта ни да 
водим непрестанна борба с нашите грехове и страсти, и да не 
ни лишава от Небесното Си Царство. Амин.

Автор: Св. Иоан Шанхайски и Сан-Франциски
Превод със съкращения: прот. Йоан Карамихалев

Източник: www.pravmladeji.org

се е провеждал в понеделника след Томина неделя. Напомня-
ме, че храмовете, които са били или все още са посветени на 
Премъдростта Божия София, са „Св. София“ в Константино-
пол, „Св. София“ в нашата столица София, „Св. София“ в Со-

лун, „Св. София“ в Охрид, „Св. София“ в Киев и във Велики 
Новгород и много други.

Автор: д-р Десислава Панайотова
Източник: www.bg-patriarshia.bg



Енорийският лист се издава с благословията на 
предстоятеля на храма—иконом Емилиян Костадинов
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26 АПРИЛ  
† 2 Неделя след Пасха —  Томина. Св. свщмчк 
Василий, еп. Амасийски. Гл. 1, утр. ев. 1, ап. 
Деян. 5:12–20 (с. 9), лит. ев. Ин 20:19–31

27 АПРИЛ  
Св. свщмчк Симеон, брат Господен по 
плът. Света София —  Премъдрост Божия

28 АПРИЛ  
❈ Св. ап и ев. Марк. Св. апли Иасон  
и Сосипатър (Тип. с. 275, т. 2 
вж. с. 265, т. 1 и 266) 

29 АПРИЛ  
Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец

30 АПРИЛ  
❈ Св. ап. Яков Зеведеев. Св. Донат,  
еп. Еврийски. Св. Игнатий, еп. Кавказки  
(Тип. с. 277–278) 

1 МАй  
Св. прор. йеремия. Прпмчк Акакий Серски.  
Св. Тамара Грузинска

2 МАй  
❈ Св. цар Борис-Михаил. (Тип. с. 283, т. 2, 
службата е като с. 270, т. 4)  
Св. Атанасий Велики (Тип. с. 290, т. 5, служб. е 
като с. 270, т. 4) (Отдание на Томина неделя)

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

На пейката седяло котенце, поклащало глава и никак не мо-
жело да разбере откъде мирише толкова вкусно. А после 
се досетило: сметана. Баба Агафия е сложила гърнето със 

сметана на пейката, докато то спяло. Душело котето, притва-
ряло очи —  колко ароматно мирише, всичко би изяло.
Да го излочи, какво толкова? Придвижило се по-близо —  мо-
жеш да лочиш докато стигнеш дъното. Но как да стане така, че 
баба да не забележи. А тя си седи на прозореца…
Ех, да беше нощ. През нощта баба спи. А и е тъмно. Не се виж-
да кой се промъква към гърнето, а сега всичко се вижда: ден, 
слънцето грее. И защо свети?
А сметаната така ухае, чак свят му се вие и очите се затварят. 
Затворило котето очи и… непрогледна тъмнина. Нищо не се 
вижда. Как не се беше сетило по-рано?
Примъкнало се котето със затворени очи към гърнето със 
сметана. Допълзяло и таман да почне да ближе, чуло нежния 

глас на баба:
—   Какво си намислили, крадльо такъв! —  и замахнала с кър-
пата.
Котето скочило на пода, от пода —  под леглото. Свило се в ъгъ-
ла и се размислило как баба го е разпознала в тъмнината. Та 
нали беше тъмно, съвсем тъмно.
Цели три дни котето се вглеждало в баба Агафия, клатело гла-
ва: ама че очи! И в тъмното виждат.

Автори: Братя Бондаренко
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ОЧИТЕ НА БАБА АГАФИЯ
ПРИТЧА

КОНДАК, ГЛАС 2, ПОДОБЕН ЕГДА СНИЗШЕЛ ЕСИ
На камъка на непорочната вяра 
създал храмове,
с Божествени добродетели сам себе 
си си показал предобър и красив 
храм, богоблажени царю Борисе,
в когото Отец се всели, и Син, и Дух Свети.
Прочее, с това твоето упование 
в безсмъртието е изпълнено,
защото Бог, като те изпита,  

намери те достоен за Себе си
и те прие като жертвено всеплодие.
Сега моли се за нашите души.
Блажени царю Борисе, като стоиш 
пред престола на Всевишния,
моли Христа Бога да дарява  
на народа ни мъдрост и сила,
а нас, които ти се молим —  
спасение на нашите души.


