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† 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – ТОМИНА

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 

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)

Христос воскресе! Воистину воскресе!
Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи 

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

Всички свети апостоли съвсем не веднага, а с голям труд 
повярвали в това, че техният Учител, Господ Иисус 
Христос, възкръснал от мъртвите.

Най-късно от всички повярвал в това св. ап. Тома. До така-
ва степен му било трудно да вмести в 
съзнанието си изумителния факт на 
Възкресението на Господа Иисуса, 
че категорично заявил, че няма да 
повярва, докато не вложи пръст в ра-
ните от гвоздеите, докато не вложи 
ръката си в раната на гърдите Му. 
И Господ Иисус Христос дошъл при 
учениците Си и им преподал мир. А 
на Тома казал: ”Ела тук, дай пръста 
си и виж ръцете Ми, дай си ръката 
и я вложи в ребрата Ми, и не бъди 
невярващ, а вярващ.” Апостол Тома 
вложил пръстите си със страх и тре-
пет в раните Христови и възкликнал: 
”Господ мой и Бог мой!”
А Господ му отвърнал: ”Ти повярва, 
защото ме видя. Блажени, които не 
са видели и са повярвали.”
Как мислите, можем ли да считаме 
тези думи на Христа като укор към 
Свети Тома? Осъдил ли Господ неговото неверие? Не, съв-
сем не. Не го осъдил ни най-малко, Той познавал сърцето 
на Тома, знаел, че му е трудно да повярва и затова му поз-
волил да се докосне до раните Му.

Защо Св. Тома повярвал толкова трудно – много по-къс-
но от останалите ученици? За да разберем това, трябва 
да се замислим как изобщо хората се отнасят към всеки 
слух, към всичко ново и неочаквано. Има много лековер-

ни хора, има много такива, които без 
да разсъждават, без критика възпри-
емат всеки слух и лесно вярват на 
всичко. Има и такива, които вярват, 
но с големи усилия. Това са всички 
дълбокомислени и сериозни хора 
– те винаги изследват, обмислят и 
приемат за истина само това, което 
издържи тяхната критика. Има и та-
кива хора, които не искат да вярват 
на това, което не им е по сърце. Така, 
злите не искат да вярват в нищо до-
бро. Изобщо, хората охотно вярват 
на това, което съответства на техните 
желания, на техните собствени ми-
сли и настроения, и упорито не при-
емат това, което противоречи на тези 
техни душевни свойства. Множество, 
огромно множество хора не повярва-
ли в Христа и Неговото Възкресение, 
то им пречело да живеят според тех-

ния ум, според тяхното самолюбие. И затова те отхвърли-
ли вярата в Христа, отхвърлили цялото Свето Евангелие. 
А има и просто скептици, които се съмняват във всичко.
Към кои от тези три типа трудно вярващи, принадлежал 
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св. Тома? Той принадлежал към числото на дълбокомис-
лените, нелековерните, тези, които желаят във всичко да 
се удостоверят пълно и точно. Нима това е отрицателно 
качество на ума и душата? Съвсем не. Това е положително 
качество на душата, и никой не смее да обвинява св. Тома 
в нищо.
Господ Иисус Христос не го обвинил, а само, съобразя-
вайки се с това, че на него му било трудно да повярва, че 
ума му бил критично настроен, му позволил да се убеди 
осезателно в Неговото Възкресение. И Христос му казал 
при това: ”Ти повярва, защото ме видя; блажени са тези, 
които не са видели и са повярвали.”
Кои са тези, които не са видели, а са повярвали? Това са 
всички тези безчислени милиони хора, християни, които 
са живели и до ден днешен живеят чрез силата на Възкре-
сението Христово. Те повярвали от все сърце в Господа 
Иисуса, не виждайки Го, именно тях облажава Господ.
И какво, ще кажем ли, че ни е по-трудно да повярваме, 
отколкото на светите апостоли? Ще се учудваме ли на 
това, че с такива усилия повярвали най-близките учени-
ци в Христовото Възкресение, тези, които винаги били с 
Господ, които Го обичали от цялото си сърце, които Го 
слушали и гледали, докосвали се до Него? Защо им било 
трудно да повярват?
В Евангелието на много места се разказва, че още дълго 
преди Своите страдания и Кръстната Си смърт, Господ 
Иисус Христос говорил на учениците Си, че ще бъде пре-
даден в ръцете на грешници и ще Го бичуват, и ще Го оп-
люят, и ще Го разпънат на кръст. Той говорил това съвсем 
ясно, а учениците, както се споменава в Евангелието, не 
разбирали тези Негови думи.
Защо не ги разбирали? Но нима им било лесно на учени-
ците, които въпреки че много пъти виждали как Господ 
Иисус Христос възкресявал мъртви, да повярват, че мърт-
вец, неподвижен, бездиханен, в който няма нито мисли, 
нито чувства, може да възкреси сам себе си? Това е несрав-
нимо по-трудно за разбиране, отколкото великото чудо 
на възкресяването на Иаировата дъщеря или сина на На-
инската вдовица. Апостолите не можели да си представят, 
че мъртвец може сам да възкреси себе си.
А ние – в какво положение се намираме? Трудно ли ни 
е или лесно да повярваме в Господ, като не сме Го виде-
ли? По-лесно ни е от апостолите, много по-лесно, защото 
с Възкресението на Господ Иисус Христос проповедта на 
Светото Евангелие бързо покорила целия свят, угасила 
злия огън на езичеството и просветила езическия мрак. И 
светлина възсияла над света.
В древните времена и в по-близките времена на средно-
вековието огромно множество народ повярвало в Христа. 
Евангелските заповеди и Иисусовата проповед живели в 
сърцата на хората и ръководели живота им. Христовата 
светлина просвещавала целия свят, и всички народи били 
проникнати от дълбоко благочестие в онези времена. Ве-
лико и пламенно било благочестието и в нашия руски на-
род. Винаги и във всичко, при всяка работа, и в държавна-
та, и в обществената, и в личната – хората се ръководели 
от духа на християнството. При всяко свое дело и начина-
ние хората призовавали Христовото благословение.
С Христовото име на уста те побеждавали страшни враго-
ве, както Димитрий Донски победил Мамаевите пълчи-
ща. Тогава хората още с майчиното мляко били закърмя-
ни и с любов към Христа и вяра в Него. Цялата тогавашна 
литература, изкуство, поезия били проникнати от Хрис-

товия дух. И художниците, и поетите, и литераторите 
принасяли в жертва на Господа Иисуса своите таланти, 
прославяли Го със словото си. Всичко било облъхнато от 
духа на християнското благочестие; народът знаел колко 
много мъченици са проляли кръвта си за Господ Иисус 
Христос, разбирал че може да се страда така самоотверже-
но само за истината, и вярвал в тази истина.
Народът виждал много светии, които светили в тъмни-
ната на света, като небесни звезди. И се преклонил пред 
светлината на техните души. Много руснаци в предишни 
времена отивали на поклонение на светиите от Киево-Пе-
чорската лавра, носили любовта в сърцата си и черпели 
вярата си от светиите, които почивали там.
Но така било само в древните и средните векове, до 16-то 
столетие. После, колкото повече се приближавало днеш-
ното време, толкова повече се увеличавали хората, стре-
мящи се да угасят Христовата светлина. Все повече и пове-
че във всички народи се развивало неверието. Появила се 
ожесточена, лъжлива критика на Евангелието, появили се 
научни теории, които на пръв поглед изглежда напълно 
опровергавали Евангелието, вярата в Христа. Дошло вре-
ме, когато мнозина стигнали до извода, че вярата в Христа 
е несъвместима с данните на науката. И настъпило масо-
во отстъпление от Христа. Все по-слабо започнала да мъж-
дука вярата в Него. Пропагандата на световните учения, 
пропагандата на всичко това, което противоречи на на-
шите духовни стремежи, на нашите духовни разбирания 
– тази пропаганда растяла, разширявала се и се задълбо-
чавала, отравяла сърцата и умовете на много хора. Затова 
трябва да кажем, че днес е станало трудно на хората да 
вярват в Христа.
Кои вярват днес? Само лековерните ли?
Не, не лековерните. Вярват тези, в чиито сърца гори и све-
ти любов към всичко свято, към всичко възвишено, любов 
към Господ Иисус Христос – такава силна любов, че ни-
какви лъжефилософски и лъженаучни доводи не могат 
да угасят тази любов в тях.
А тези, които предпочитат да живеят според светския дух, 
– отдавна са се отрекли от Христа, и считат за басня Въз-
кресението Му от мъртвите.
Е, ние ще униваме ли, ще се смущаваме ли, ще вървим 
ли заедно с тълпите безбожници? Защото нали знаете, че 
хората твърде лесно тръгват с тълпата, лесно възприемат 
това, в което вярва и учи мнозинството.
Но всички дълбоко разбиращи Светото Евангелие, всич-
ки хора, чиито сърца са озарени от Божията благодат, 
очистени от дълги молитви и пост, – всички те до края 
на света ще запазят своята свята вяра. И Господ е казал, че 
докато свят светува, портите адови няма да надделеят на 
Неговата Света Църква.
Нека да ни укрепи това, което слушаме от устата на Гос-
под Иисус Христос: ”Да се не смущава сърцето ви, нито 
да се плаши, вярвайте в Бога, и в Мене вярвайте.”
Да не се смущават сърцата ви от антирелигиозната про-
паганда и това, че болшинството от народа е забравило 
Христа.
Вие вървете след Христа, вярвайте в Бога, никога не до-
пускайте смущения в сърцата си. И тогава Сам Господ 
Иисус Христос ще се всели във вас със Своя Отец и ще Си 
направи обител.

Автор: Светител Лука Войно-Ясенецки, 13 май 1945 г.
Източник: www.pravoslaven-sviat.org
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ТРОПАР, ГЛАС 4

Като единонравни  
на апостолите и учители 

на славянските страни, 
богомьдри Кириле и 
Методие, молете Владиката  
на Всички да утвърди  
славянските народи  
в православие и 
единомислиe,  
да умири света  
и да спаси нашите души.

Ние снехме от себе си тежестта на поста, но не бива да 
отлагаме плодовете му; трябва да събираме тези негови 
плодове. Мина вече трудът на подвизите, но усърдието 

към добрите ни дела не трябва да премине. Постът мина, 
но благочестието трябва да остане; или – по-добре: не е 
свършен постът. Впрочем, не бойте се! Аз казах това не от 
желание да ви проповядвам нов четиридесетдневен пост, 
но понеже искам да ви внуша, че е нужно да бъдем добро-
детелни. Мина телесният пост, но не е минал духовният. 
Този е по-добър от оня, и оня е нареден за този. Както тога-
ва, когато вие постехте, аз ви казвах, че постейки, може и да 
не се пости, така и сега ви казвам, че можете да постите, без 
да постите. Може би тези думи ви се виждат загадъчни, но 
аз ще ви ги разясня. Как може да се пости, без да се пости? 
Това бива тогава, когато някой се въздържа от ястия, а не се 
въздържа от грехове. Как може да не се пости, а в същото 
време да се пости? Това бива тогава, когато някой яде храна, 
но се пази от грях. Този пост е по-добър и не само по-добър, 
но и по-лек; по време на този пост мнозина искаха да побяг-
нат поради своята телесна слабост: „вреди ми пиенето на 
вода“, „не мога да употребявам овощия за храна“. Много 
такива неща слушах аз тогава от мнозина. А при този пост 
не може нищо подобно да се възрази. Измивай се, участвай 
на общата трапеза, употребявай вино умерено и ако искаш 
и месо яж, никой не би ти пречил; ползвай се от всичко, 
само се въздържай от грях. Виждате ли, че този пост е по-
лек от всички? При него нямаме основание да се оплакваме 
от телесна слабост; това вече е работа само на душата. Мо-
жеш и да не пиеш вино, а да бъдеш пиян, също както мо-
жеш да пиеш вино и пак да бъдеш трезвен. А че има пиян-
ство без вино, чуйте какво казва пророкът: „Горко на пия-
ниците без вино“ (Исаия 28:1). Как е възможно опиването 
без вино? Когато не можем да обуздаем страстите си чрез 
благочестиви размишления. Можеш да пиеш вино, без да 
си пиян; ако ли това беше невъзможно, Павел в посланието 
си към Тимотей не би дал такова предписание: „Употре-
бявай и малко вино поради стомаха си и честите си боле-
дувания“ (1 Тимотей 5:23). Опиянението не е нищо друго 

КОНДАК, ГЛАС 3

Свещената двоица на нашите 
просветители да почетем,  

отключили за нас чрез превода  
на Божествените книги извор  
на богопознание, от който даже  
до днес, непрестанно като черпим, 
ублажаваме ви, Кириле и Методие, 
предстоящи пред престола  
на Всевишния и молещи се 
топло за нашите души.

освен неестествено изстъпление на душата, обръщане на 
помислите, недостатък в разсъдъка, отсъствие на съобра-
зителност. А това произлиза не само от опиянение с вино, 
но и от опиянение от гняв и от непристойна похот. Както 
треската произвежда безсъница, произвежда и умора, про-
извежда и тъга, произвежда и развалени сокове, а причи-
ните ѝ са различни, така и тук: опиянението произлиза и 
от вино, произлиза и от похот, произлиза и от развалени 
сокове и от различни причини, а страданието и болестта си 
остават все едни и същи. Нека се въздържаме от пиянство; 
не казвам да се въздържаме от вино, но: да се въздържаме от 
пиянство. Не от вино произлиза пиянство – виното е Божие 
създание, Божието създание не причинява нищо лошо; но 
злата воля произвежда пиянство. А че можем да се опиваме 
и иначе, а не само от вино, чуйте какво казва Павел: „И не 
се опивайте с вино“ – значи може да се опиваме и другояче, 
„Не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство“ 
(Ефесяни 5:18). В колко кратки думи е показано цялото ос-
ъждане срещу пиянството! Какво значи: Не се опивайте от 
вино, от което произлиза разпътство? Разпътни се наричат 
онези млади хора, които, щом получат бащино наследство, 
похарчват всичко изведнъж, без да разсъждават кому колко 
да дадат и кога да дадат, но безразборно – и дрехи, и злато, 
и сребро, и цялото бащино богатство хвърлят по блудници 
и развратници. Такова е пиянството: като овладява ума на 
пиянстващите и като пленява техния разсъдък, кара ги да 
изхарчват целия запас на своите мисли неприлично и без 
всякаква предпазливост. Пияният не знае какво трябва да 
говори и кога трябва да мълчи, но устата му са постоянно 
отворени: устата му не могат да се затворят. Пияният не 
умее да разпорежда своите мисли разсъдително, не може 
да използва тяхното богатство, не може едно да прибере, 
друго да използва по-продължително, но всичко пръска и 
изхвърля. Пиянството е доброволна лудост, изгубване на 
разсъдъка; пиянството е нещастие, над което хората се сме-
ят, болест, над която се гаврят, произволно беснуване – то е 
по-лошо от лудост. (...)

Източник: www.draganbachev.com
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Огледайте се, мили деца! Виждате хора, улици, плани-
ни, гори, красиви цветя, дървета, птици и животни, 
пеперуди. А погледнете ли към небето, ще видите 

необятното синьо небе и усмихнатото слънце.
Но преди много, много години нямало нито хора, нито 
небе, нито земя. Съществувал само Милосърдният Бог. И 
Той решил да сътвори този чуден свят.
Първо Бог създал Ангелите. Вие знаете, че всеки има 
душа, която живее в тялото му. Ангелите също имат 
душа, но нямат тела. Нашата душа е грешна, а Ангел-
ската – чиста.
После Бог създал земята. Тя не станала веднага, каквато я 
знаете. В началото била пуста и потънала в непрогледна 
тъмнина, а над водата се носил Духът Божий.
В първия ден Бог създал светлината, която окъпала земя-
та. Светлината нарекъл ден, а тъмнината - нощ. 
На втория ден се появил безкрайният небосвод. Бог го 
нарекъл небе.
В третия ден Бог заповядал водата на земята да се събе-
ре на отделни места (ручеи, реки, езера, морета, океани), 
а около тях се появила сушата. Но земята все още при-
личала на пустиня. Ще се съгласите, че без растенията 
природата не е много красива и малко скучна. Затова 
Милосърдният Бог наредил земята да ражда трева, цве-
тя, дървета и другите растения. Всяко растение да има 
своите семена, за да израства отново и плодове. Така зе-
мята станала много по-красива.
На четвъртия ден Бог украсил и небето. Създал небесни-
те светила, за да се различават денят и нощта, по които 
да се броят дните и месеците, да се разграничават сезо-
ните. Появите се двете велики светила: голямото да уп-

равлява деня и по-малкото да управлява нощта. Заблес-
тели безбройни звезди, слънцето и луната. Станало още 
по-красиво на земята, но нямало кой да се радва на тази 
прелест.
И на петия ден в реките и моретата заплували малки 
и големи риби, а в океаните – китове. Заскачали жаби, 
запълзели раци. Заплували гъски и патици, множество 
други птици изпълнили небето и земята.
На шестия ден по Божието слово се създали всички ос-
танали животни – по две от всеки вид, за да могат да се 
размножават.
Така на земята станало красиво и весело. По земята пъл-
зят червейчета, по тревата пълзят разноцветни бръм-
барчета, на цветята кацат пчели и пеперуди. Тук тича 
мишка, там пълзи таралеж. Тук седи куче, там – котка. 
Тук на тревата лежи лъв, там огромен слон размахва хо-
бота си. Навсякъде пеят, жужат, ръмжат, квичат, мучат. 
Всички се радват и възхваляват Милосърдния Бог, Който 
ги е създал.

Автор: А. Соколов, из книгата ”Библия за деца”
Превод: Храм „Св. прор. Илия”
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