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† ШЕСТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ —  
ВРЪБНИЦА, ЦВЕТНИЦА

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 има-
те при себе си, а Мене не всякога. Голямо множество 
иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Ии-

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)

Не бой се дъще Сионова!
Eто, твоят Цар иде, възседнал 
осле. (Зах. 9:9, Иоан. 12:15).

Благослови, отче!
Предвечният Бог, за Когото не-
бето е престол, а земята — под-

ножие, Който стана човек заради чо-
вешкото спасение, влезе днес на осле 
в Иерусалим, както бе пророкувано 
от пророците и както ще чуем сега от 
Eвангелието.

TЪЛКУВАНИЕ

След като наставил апостолите Си 
да не искат първенство, Иисус 

Христос отишъл в Иерихон. Като 
излязъл от там, изцерил на пътя сле-
пия и отишъл в село Витания, където 
възкресил Лазар, който бил богат жи-
тел на Витания и Христов приятел. 
Там приготвили вечеря на Христа, 
на която присъствали и Лазар, и сес-
трите му. Марта слугувала, а Мария 
взела една стъкленица чисто миро, 
с което помазала Христовите нозе 
и ги избърсала с косата си. A преда-
телят Иуда, който бил сребролюбец, 
като видял, че не може да вземе нищо от мирото, рекъл: 

„По-добре да бяхте продали това миро и да раздадете 
парите на сиромаси“, не че го било грижа за сиромасите, 
а гледал да вземе нещо от парите. A Христос, който знаел 
всичко, рекъл: „Оставете я да Ме помаже за погребение-

то Ми. Защото сиромаси всякога 
имате при себе си, а Мене не вся-
кога“. Вижте с каква кротост казал 
Христос да я оставят, макар да знаел, 
че Иуда щял да Го предаде, както 
и предсказал: „Eдин от вас е дявол“ 
(Иоан. 6:70), но не разкрил кой е той. 
След тази вечеря, на сутринта, когато 
в Иерусалим се разчуло, че Христос е 
възкресил Лазар, дошли много евреи 
и повярвали, по повод на което дру-
ги евреи се разгневили и се нагово-
рили да убият и Христа, и Лазар.
Християни, виждате ли какво прави 
проклетата завист? Разбираемо е, че 
искали да убият Христа, понеже им 
нарушил закона, но защо искали да 
убият и Лазар? Защото ги била засле-
пила завист. Христос изцерил много 
болни и възкресил много починали, 
при което евреите не се гневили тол-
кова много, но сега, когато възкресил 
този богаташ, всички се зачудили 

и мнозина отишли да го видят и да научат нещо за онзи 
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свят. За това книжниците толкова ослепели от завист, че 
мислели, че не е никакъв грях да убият Христа. След това 
Христос изпратил апостолите до едно село, та му довели 
едно младо осле, което никой не бил възсядал, и като мет-
нали дрехите си върху него, Христос го възседнал и влязъл 
с него в Иерусалим. Tогава всички хора, които били дошли 
за празника, щом чули, че Христос идва, взели палмови 
клонки и излезли да Го посрещнат, постилали по пътя 
клонки и дрехите си и викали: „Осана (Спаси ни, Господи). 
Благословен си Tи, Който идваш в име Господне“. И влязъл 
с мулето, както бе пророкувал Захария: „Не бой се, Иеруса-
лиме, ето, твоят Цар идва кротък на осле, а не като дру-
гите царе с гордост, с коне, вой ска и свита“. Aпостолите 
разбрали това пророчество след Христовото възкресение 
и възнесение, след като били просветени от Светия Дух. 
A това, че посрещали Христа със зелени конки, означава-
ло Христовата победа — това, че с Божествената Си сила 
щял да победи смъртта и дявола. Tози обичай съществувал 
в Рим, там когато някой цар се връщал от победа, римля-
ните го посрещали със зелени клонки, изплитали венци от 
финикови и лаврови клонки и ги поставяли върху главите 
на императора и на вой ниците му. Понеже това дърво през 
зимата не бива победено, за това го носели, като символ на 
победата, както и сега виждаме мнозина мъченици изри-
сувани с клонче в ръка, с което показват, че са победили 
дявола. Tака и днес еврейските деца посрещнали Христа 
и викали: „Спаси ни, Господи“, а бащите им се ядосвали. 
Вижте колко бързо се променя светската слава — в неделя 
Го хвалели и славели, а в петък неблагодарните евреи Го 
хулели и разпнали.

ПОУЧЕНИЕ

Християни, ето, зимата отминава и радостната пролет 
идва с цветовете и зелените си красоти. Eто, виждаме 

земята обновена, птиците пеят и хората се веселят. Но я по-
мислете, коя е причината за земното обновяване? Причи-
ната са лютата зима, дебелите снегове, силните дъждове 
и свирепите ветрове. Защото, ако не се бе напоила от тях 
земята нямаше да се обнови и украси. Tака и душата ни се 
обновява от духовната зима, тоест от поста, от страдание-
то, труда и скръбта. Защото, докато не претърпи скръб, 
труд и ограничение, човешката душа не може да се обнови 
и украси. Но ето, времето на поста и покаянието отминава, 
душевният труд се прекратява, спасителният пазар се за-
крива, възкресението наближава и Бог приготвя венци за 
трудещите се. Потрудете се от все сърце през тази седмица, 
коленичете пред Бога с молитва, побързайте към църквата, 
за да послушате за Христовите страдания, които Tой пре-
търпя за нас, и бързайте да посрещнем Христа, Който идва 
да възкреси душите ни от греховете, като Лазар от гроба. 
Но да видим, каква вечеря ще му приготви нашата душа, 
подобно на Лазаровите сестри. Някой от вас може да каже: 

„Къде ще видим сега Христа, за да Го гощаваме?“. Но аз 
ви уверявам, че ежедневно Го виждаме пред нас, но Го от-
минаваме. Защото, щом видим някой просяк или сиромах, 
виждаме Самия Христос, и щом сторим някое добро на 
сиромах, го правим на Христа. За това, ако искате да на-
гостите Христа, като Лазаровите сестри, нахранете гладни 
сиромаси и тогава ще нагостите Самия Христос.
Слушатели християни, ето, Христос идва, но да видим, 
кой е достоен да излезе да Го посрещне с пост и милостиня, 
с покаяние и изповед. Който добре е изпълнил тези неща, 
нека да излезе с тях, като с палмова клонка да посрещне 
Христа, да застели сърцето си с добродетели, както Иеруса-
лимския път с клонки, да приме Tялото и Кръвта Христови 
и да рече, като онези кротки деца: „Спаси ме, Господи“. Но 
добре знам, че има мнозина, които не само са недостойни 
за свето Причастие, но са и маловерци, каквито са блудни-
ците, зависливите и грешните, които хулят нашата вяра 
с греховете си. Но такива грешници и недостойни хора 
трябва или да се покаят от сърце, или да не се приближават 
до светото Причастие. Защото, ако се причасти като Иуда, 
такъв човек взема огън, който му изгаря душата. Защото 
Бог колкото е милостив, толкова е и справедлив, сега идва 
кротък и смирен, но ще дойде и като страшен Съдия да ни 
съди за греховете ни. За това сега трябва да приемем хрис-
тиянската наука, както са приели Христос, онези кротки 
деца в Иерусалим, а не като беззаконните юдеи или като 
Иуда, който Го предаде, което е страшно да се помисли. 
Но християни, ако някой земен цар поиска да отиде в ня-
коя къща и изпрати слугата си да съобщи предварително 
за царското посещение, за да му приготвят място, а като 
дойде, намери мястото нечисто и безчестно, тогава какво 
ще получи онзи стопанин от царя? Нали — страшно на-
казание? Eто Сам Небесният Цар, Който иска да дойде 
в сърцата ни, е изпратил слугите Си — църковните пропо-
ведници, да ни известят да очистим сърцата си и да се при-
частим достойно. И ако ние, слушайки царското известие, 
не очистим сърцата си от злото, а се причастим недостой-
но, какъв отговор ще дадем пред Бога? Христос винаги ни 
казва: „Вземете яжте, това е Моето тяло“, и „Пийте от 
нея всички, това е Моята Кръв“, и с това кани всички ни 
да се причастим, но — достойно. Защото, който се причас-
ти недостойно, в предсмъртния си час ще търси Христа да 
му прости, но не ще Го намери и ще умре в греха си. Как-
то е рекъл Сам Христос: „Aз си отивам, и ще Ме търсите, 
но не ще ме намерите, и в греха си ще умрете“ (Иоан. 8:21). 
За това нашата Православна Църква ни повелява през тази 
седмица, който е богат, да идва всеки ден в храма за молит-
ва, да се моли на Бога за греховете си с пост и милостиня, 
а който е сиромах, и да поработи някой ден през тази сед-
мица, не съгрешава. Слава на Бога во веки веков, амин!

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански, 
“Поучително Евангелие”
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СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ
6 ЯНУАРИ

ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1
Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, 
откри се поклонението на Св. Троица; 
защото гласът на Отца свидетелстваше за 
Тебе, като Те нарече възлюбен Син; 
и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото. 
Христе Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе”.

Тъй се нарича последната седмица от Великия пост, 
защото се споменават великите страдания на Иисус 
Христос (на църковнославянски „страст” означа-

ва „страдание” — б. р.). Вечерните служби в бдение през 
първите три дни, започващи в 19 часа вечерта, напомнят 
величието и страданията на Небесния Жених Христос 
и приканват към духовна бдителност, затова носят назва-
ние „Последование на Жениха”.

При четене на евангелията богомолците държат в ръце за-
палени свещи в спомен на духовната бодрост на мъдрите 
девици, според притчата (Мат. 25: 1–13).

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК
Припомня се паметта на Йосиф Прекрасни и чудото с из-
съхването на безплодната смоковница. Йосиф, син на Иа-
ков, хвърлен от братята си в яма на полето, после от тях 
продаден за 30 сребърника и отведен в Египет, се сочи като 
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предобраз на Христос. Прославен в дворците на фараона, 
като върховен разпоредител на житните складове в Египет, 
той хранил цялата страна и братята си през гладните годи-
ни (Бит. 33 до 46 гл.).
Христос Спасителят, Тайнственият Пшеницодавец — 
„Живият хляб, слязъл от небето” (Йоан 6:51), храни ве-
рните за вечен живот. А повествуванието за изсъхването на 
смоковницата в утрото на Великия понеделник напомня, 
че душата, ако остане без духовни плодове, ще бъде изсу-
шена и запратена във вечен огън (Мат. 21: 18–20; Марк.11: 
12–14).
АЛИЛУЯ И ТРОПАР, ГЛАС 8: Ето Женихът идва 
в полунощ и блажен е този раб, когото намери да бди, 
а недостоен ще е, когото намери униващ. Внимавай, 
прочее, душо моя, да не се от сън отеготиш и на 
смърт да бъдеш предадена, и вън от царството да 
се затвориш, но отрезви се, викаща: Свят, Свят, 
Свят си, Боже, с Богородица помилвай нас.
КОНДАК, ГЛАС 8: Иаков ридаеше за Йосифовото 
лишение, а той, доблестният, седеше на колесница, 
почитан като цар. Защото тогава, без да служи на 
страстите на египтяните, прославяше се от Знаещия 
човешките сърца и Изпращащия нетленен венец.

ВЕЛИКИ ВТОРНИК
Припомня се притчата за мъдрите и неразумните девици. 
Пламъкът на сърдечното кандило трябва да се поддържа, 
да не гасне. Сънят е образ на смъртта, а запасът от елей на-
помня за делата на милосърдие и християнска любов. Без 
тях не може да се посрещне Небесният Жених (Мат. 25: 
1–13).
ТРОПАР: Ето Женихът идва в полунощ … (за текста 
на тропара — виж 
Велики понеделник)
КОНДАК, ГЛ. 2: Време е, 
душо, да помислиш за края, 
и изплашила се от посичането 
на смоковницата, дадения 
ти талант трудолюбно 
използвай, окаяна, бодърствай 
и викай: Да не останеш 
вън от чертога Христов.

ВЕЛИКА СРЯДА
Припомня се многоценното 
миро, пролято върху главата на 
Христос от разкаялата се греш-
ница. Успяла да влезе в дома, 
дето бил Христос, жената, носе-
ща алабастрен съд с драгоцен-
но миро, искала да засвидетелства почитта си към Него. 
В бързината, за да не ѝ се попречи на доброто намерение, 
счупила съда, по-лесно да разлее мирото. Това не се одо-
брило и Иуда, като скъперник, възроптал под предлог, че 
по-добре би било мирото да се продаде и парите да се раз-
дадат на бедните. А Христос казал да не я смущават, защо-
то така Го приготвя за погребение, и за това ѝ усърдие ще се 
разгласи по цял свят. Тогава Иуда отишъл при иудейските 
първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сре-
бърника.
От тоя ден коленопреклоненията на молитва престават.
ТРОПАР: Ето Женихът идва в полунощ… (за текста 
на тропара — виж Велики понеделник)
КОНДАК, ГЛАС 4: Повече от блудницата, Благодетелю, 

аз беззаконствах, сълзи обилни никак не Ти принесох, 
но мълчаливо молещ се, припадам пред Тебе, 
с любов целувам пречистите Ти нозе, за да ми 
дадеш, като Владика, опрощение на дълговете, 
зовящ: Спасителю, избави ме от скверни дела.

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
Припомня се Тайната вечеря, на която е установено тайн-
ството причастие. На тая вечеря Христос, като завещал но-
вата заповед за любов към всички, явил на учениците Си, 
че ще бъде предаден. В недоумение учениците питали, кой 
ще стори това. Запитал и Иуда, и Христос му отвърнал тъй 
кротко, че другите не разбрали. Иуда станал, излязъл и те 
помислили, че отива да прави покупки, понеже той бил 
ковчежник. След вечерята Христос с апостолите отишъл 
в Гетсиманската градина, дето се молил до идването на 
предателя.
ТРОПАР, ГЛАС 8: Когато славните ученици при умиването 
на вечерята се просвещаваха, тогава злочестивият 
Иуда, обхванат от сребролюбие, се помрачаваше 
и Тебе, Праведния Съдия, предаде на беззаконни съдии. 
Виж, жадни за богатства, как извършилият заради 
тях предателство, обесва се. Бягай от ненаситната 
душа, одързостила се да извърши това против Учителя, 
Който към всички е благ. Господи, слава Тебе.
КОНДАК, ГЛ. 2: Хляба приел в ръцете си 
предателят, скришом ги протяга и приема 
цената на Създалия със Своите ръце човека: 
И непокаян остана Иуда — раб и лъжец.

ВЕЛИКИ ПЕТЪК
Припомнят се великите страдания на Иисус Христос, 
доброволно приел да бъде съден, бичуван, оплют, бит 

с плесници и показан пред на-
рода в багреница за поругание 
с кръст в ръка и с венец от тръ-
ни на главата. Нарамен с тежък 
кръст от преторията на Пилата, 
Христос бил поведен към Голго-
та на разпятие. Разпнат между 
двама разбойници за поругание 
при страшни природни смуще-
ния — земетръс и затъмнение 
на слънцето, издъхнал, приел 
смърт, за да избави от смърт ця-
лото човечество.
ТРОПАР: Когато славните 
ученици при умиването 
на вечерята се 
просвещаваха… (за текста 

на тропара — виж Велики четвъртък)
КОНДАК, глас 8: Елате всички да възпеем 
заради нас Разпнатия. Него като видя Дева 
Мария на кръстното дърво, казваше: Ако и да 
търпиш разпятие, Ти си Син и Бог мой.
ТРОПАР на отпуста, глас 4: Изкупил си ни от клетвата 
на закона с честната Твоя кръв, прикован на 
кръст и с копие прободен, безсмъртие си източил 
на човеците, Спасителю наш, слава на Тебе.
НА ВЕЧЕРНЯТА ТРОПАР, ГЛ. 2: Благообразният Йосиф, снел 
от дървото пречистото Твое тяло, с плащаница чисто 
го обви и с благовония, в гроб нов покрито го положи.

ВЕЛИКА СЪБОТА
Възпоменава се погребението на Христос Спасителя и сли-



Енорийският лист се издава с благословията  
на председателя на храма—иконом Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

17 АПРИЛ   
†6 Неделя на Великия пост — Вход 
Господен в Йерусалим — Връбница — 
Цветница (Всичко на празника) (Злат. лит.) 
(Разрешава се риба) (Тип. с. 443) (вечерта 
Последование на Жениха) (Тип. с. 445)

18 АПРИЛ   
� Велики понеделник. Преп. Йоан. 
Св. мчк Виктор (Прежд. лит.) (веч. 
— Последование на Жениха)

19 АПРИЛ   
� Велики вторник. Преп. Йоан Ветхопещерник 
(Прежд. лит.) (веч. Последование на Жениха)

20 АПРИЛ   
� Велика сряда. Преп. Теодор Трихина. 
Св. Николай Жички (Велемирович) (Прежд. 
лит.) (вечерта — Малко повечерие)

21 АПРИЛ   
� Велики четвъртък. Св. свщмчци Януарий 
и Теодор в Пергия (Утреня, общ Маслосвет, 
Вечерня със св. Василиева литургия) (вечерта 
— Последование на 12‑те евангелия)

22 АПРИЛ   
� Велики петък. Преп. Теодор Сикеот 
(Царски часове, Вечерня с изнасяне на 
св. Плащаница) (вечерта — Опело Христово)

23 АПРИЛ   
� Велика събота. Св. мчца Александра. 
Св. мчк Лазар Български (сутринта 
Вечерня със св. Василиева литургия)

ДАРЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ПО СМЕТКА:
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Обединена българска банка
За :Църковното настоятелство при храм „Св. прор. Илия“
(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

След като възкресил Лазар, 
Иисус тръгнал за Иерусалим. 
Скоро идвал празникът Пасха. 

(Помниш ли Пасха? — празни-
кът в чест на чудното извеждане 
и спасение на еврейския народ от 
Египет). Минавайки покрай едно 
село, пратил двама от учениците 
Си да Му доведат едно магаренце. 
Довели магаренцето. Ученици-
те намятали върху му дрехите си 
и Иисус го възседнал. Множество-

то хора, които били свидетели на Лазаревото възкресе-
ние, и учениците Му чупели палмови клонки, постилали 
ги пред Него и гръмогласно Го хвалели. Така стигнали до 
Иерусалим.
Всички искали Той да стане цар и да ги освободи от рим-
ските поробители. Но Господ Иисус Христос не дошъл на 
земята, за да стане земен цар, а да изкупи човешките гре-
хове и да отведе всички, които Го обичат в Своето Небесно 
Царство.

Сборник „На децата за празниците“
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

зането Му в ада. Умрял на кръста, от прободените му ребра 
изтекла кръв и вода. Йосиф Ариматейски и Никодим, като 
изпросили разрешение от Пилат, снели Го от кръста, пома-
зали с аромати, обвили в нова плащаница и Го положили 
в нов гроб, изсечен в скала в Гетсиманската градина. При 
полагането Му в гроба присъствали жените мироносици, 
сред които, обляна в сълзи с прободеното си от мъка сърце, 
била и Майка Му св. Богородица.
Църквата пее: „В гроба с тялото Си и в ада с душата Си 
като Бог, в рая с разбойника и на престола с Отца и Духа 
Си бил, Христе, Който изпълваш всичко”. Иудеите запеча-
тали гроба и поставили стража.
Велика тайна! „Да замълчи човешкото създание” — пее 
Църквата вместо херувимска песен на Великата събота. 
Господарят на живота е в гроб, но скоро ще се прослави 
с чудото на възкресението.
ТРОПАР, глас 2: Благообразният Йосиф, снел от 
дървото пречистото Твое тяло, с плащаница чисто го 

обви и с благовония, в гроб нов покрито го положи.
СЛАВА: Когато си слязъл при смъртта, Животе 
безсмъртни, тогава ада си умъртвил с блясъка на 
Божеството, когато и умрелите от преизподнята 
си възкресил, всички небесни сили викаха: 
Жизнодавче, Христе Боже наш, слава на Тебе.
И НИНЕ: На мироносиците жени, при гроба застанал 
ангелът викаше: Мирото за мъртвите е прилично, 
а Христос за изтлението яви се чужд.
КОНДАК, ГЛ. 4: Заключилият бездната изглежда 
като мъртъв и със смирна в плащаница обвил се, 
Безсмъртният в гроб се полага като смъртен, и жените 
дойдоха да Го помажат с миро, като плачеха 
горко и викаха: Тази събота е преблагословена. 
В нея Христос, заспал, ще възкръсне тридневен.

Траянополский епископ Иларион „Вечен 
календар — Сияние на светостта”
Източник: www.globalorthodoxy.com

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ВЛИЗАНЕТО НА ИИСУС ХРИСТОС В ИЕРУСАЛИМ (ЦВЕТНИЦА)


