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Програма за Светите Богослужби през месец април 2015 г.
4

с

* Лазарова събота. Преп. Йосиф Песнописец и Георги в Малея. Св. Свщмчк Никита Серски
(Злат. лит.) - начало на светата литургия от 10 часа;

5

н

† 6та Неделя на Великия пост - Връбница - Цветница. Св. Мчци Теодул и Агатопод
(Всичко на празника) (Злат. лит.) (Разрешава се риба) - начало на светата литургия от 10
часа;

8

с

* Велика сряда. Св. Апостоли Иродион, Агав, Руф и др.- Общ маслосвет - начало 17 часа;

9

ч

* Велики четвъртък. Св. Мчк Евпсихий (Василиева литургия) - начало на светата литургия
от 10 часа - освещаване на запасните дарове за болни и умиращи хора;
* Вечерта последование на 12-те евангелия - начало 17 часа;

10

п

* Велики петък. Св. мчциТерентий и Помпий-Царски часове, вечерня, с изнасяне на св.
Плащаница - начало 10 часа;
* Вечерта Опело Христово - начало 17 часа;

11

с

* Велика събота. Св. Свщмчк Антипа, еп. Пергамски - Сутринта Вечерня и св. Василиева
литургия - начало на Светата Литургия от 10 часа;
* Пасхална Полунощница, Йерусалимска Утреня и Пасхална Божествена Златоустова
Литургия с лития около храма – начало от 23 часа;

12

н

† Възкресение Христово Пасха– Вечерня в първия ден на Пасха - начало от 15 часа;

13

п

† Възкресение Христово. Св. Свщмчк Артемон, презвитер Лаодикийски- Вечерня в първия
ден на Пасха - начало на Светата Литургия от 10 часа;

14

в

† Възкресение Христово. Св. Мартин, папа Римски - начало на Светата Литургия от 10 часа;

19

н

† 2ра Неделя след Пасха Томина. Преп. Йоан Ветхопещерник - начало на светата литургия
от 10 часа;

26

н

† 3та Неделя след Пасхана св. Мироносици. Св. Свщмчк Василий, еп. Амасийскиначало на Светата Литургия от 10 часа.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Възлюблени във Възкръсналия Господ братя и сестри, в светата и Велика Пасхална неделя
празнуваме живоносното възкресение на Господа Бога и Спасителя наш Иисус Христос, което се нарича и
Пасха. Древноиудейският велик празник, установен в спомен на избавлението на евреите от египетското
робство и излизането им от Египет на път за Обетованата земя на техните предци, се празнувал на 14-й нисан
— в деня на първото пролетно пълнолуние. В този ден пострадал на кръста нашият Спасител, принесъл Себе
Си като пасхално агне за спасението на човешкия род. Първите християни празнували този ден под името
„Кръстна пасха", а деня на Възкресението — под името „Възкръсна пасха". Така еврейският празник Пасха
преминал и в християнството, му било придадено християнско значение — избавление на човешкия род от
робството на греха. Така празникът на Възкресението Христово станал най-великият християнски празник.
Тоя ден при сътворението на света Бог създал от нищо светлината Същия този ден Синът Божи слезе от
небето и се всели в на св. Дева, а сега Същият, вече възкръснал, слезе в ада, за да проповядва на тамошните
духове (1 Петр. 3:18—19) и да измъкне от неговите вериги човешкото същество, да го възнесе на небето и го
доведе до първоначалната чест на нетлението. Чрез Възкресението средостоенето между небето и земята
рухна, Бог и човек се примириха, милостта и истината се срещнаха, правдата и мирът се целунаха (Пс. 84:11).
Възкресението на Христос, следователно е ново пресъздаване на човека. Затова този ден е празник на
празниците и тържество на тържествата, ден на светла радост и ликуване. Тази радост е изразена в
църковните пасхални песнопения. Тя обилно днес струи от гроба на Възкръсналия Христос-Жизнодавец.
А самото възкресение станало така:
В нощта след погребението на Христос, след като гробът бил запечатан и била поставена стража да го
пази, станал голям трус. Ангел Господен слязъл от небето, отвалил камъка от входа на гроба. Виждайки това,
стражарите, обхванати от страх, се разтреперили и станали като мъртви. А когато жените-мироносици дошли
рано на гроба, за да помажат тялото на Господа с благоуханни масла според обичая, ангелът им казал: „Не
бойте се! Зная, че търсите разпнатия Иисус. Той възкръсна от мъртвите, както ви бе казал. Дойдете и
вижте мястото, гдето бе положен. Идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от
мъртвите"! А когато те отивали да обадят на апостолите, възкръсналият Христос ги срещнал и им казал:
„Радвайте се"! Двама от учениците на Христос — Петър и Иоан, като научили от жените, че Господ
възкръснал, затекли се към гроба, първом надникнали, а след това и влезли в самия гроб, видели само
повивките в празния гроб и повярвали. Възкръсналият Христос в деня на възкресението Си се явил отделно и
на Мария Магдалина и на двама апостоли — Лука и Клеопа, когато отивали в близкото до Иерусалим село
Емаус. Същия ден се явили и на другите апостоли, но без Тома, когато поради страх от идеите се били събрали
при заключени врати. След една седмица пак им се явил — вече и Тома бил там.
В продължение на 40 дни до деня на Възнесението Си на небето възкръсналият Господ многократно се
явявал на учениците Си и им говорил за Царството Божие (Деян. 1:3). По запазено древно предание
възкръсналият Господ се явил първом на Своята пречиста майка. Това църковно предание е отразено във
възкресния тропар на 6. глас:,,. . . сретил еси Деву даруй живот. . .".
Не се знае точно в кой час е възкръснал Христос. Едни мислят, че това ще е станало при първото
пропяване на петлите, а други — когато е станало земетресението. По всяка вероятност Христос ще е
възкръснал в първите часове на третия ден от смъртта Му — в ранното неделно утро, съгласно пророческите
думи на самия Христос (Мат. 16:21). Ние празнуваме възкресението Христово в 12 часа през нощта след
събота, т. е. в началото на новия неделен ден.
Първите свидетели на възкресението били войниците, които пазели гроба. Уплашени и смутени от
станалото, те отишли при пър-восвещениците и им обадили за случилото си. А те — първосве-щениците, като
се събрали на съвещание, дали пари на войниците и им поръчали да казват, че когато били спали, уж дошли
учениците на Христос и откраднали тялото Му — нелепо и абсурдно твърдение! Защото, как са могли да
заспят, когато е трябвало да бъдат на будна стража? И как, са могли да видят, че са дошли учениците и са
откраднали тялото на Христа, когато са спали?
Възкресението на Господ Иисус е най-забележителното събитие в мироспасителната история. То е
основа на вярата в Христа. Защото, ако Христос не е възкръснал, празна е вярата ни (1Кор. 15:17). При това
възкресението на Христа е засвидетелствувано от очевидците на възкръсналия Господ и свидетелството им е
запечатано със собствената им кръв. То е победа на живота над смъртта, тържество на правдата над
неправдата и завършек на изкупителното дело на Богочовека Господ Иисус Христос, Комуто да бъде чест и
слава во веки веков! Амин!
Ставрофорен свещеноиконом Проф. д-р Милан Радулович

СПОНСОРИ И СЪМИШЛЕНИЦИ

Happy Easter
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

