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“А когато се приблициха дните да бъде взет от света, Исус се
обърна към Йерусалим” (Лука 9,51). С това свое решение Исус
показва, че се отправя в Йеруасалим, готов да умре. На три
пъти Той известява своето страдание и своето Възкресение.
Като тръгва към Йерусалим, Той казва: “Не бива пророк да
загине вън от Йерусалим” (Лука 13,33).
Исус напомня за мъченичеството на пророците, загинали в
Йерусалим. При все това Той настоятелно призовава
Йерусалим да се събере около Него: “колко пъти съм искал да
събера чедата ти, както кокошка събира пилците под крилете
си... И не рачихте!” (Матей 23,37). Когато събира Йерусалим,
Той заплаква за него (виж Лука 19,41) и още веднъж изрича
желанието на своето сърце: “да беше и ти узнал поне в този
твой ден какво служи за твоя мир! Но сега това е скрито от
очите ти” (Лука 19,42).
Как Йерусалим приема своя Месия?
Как ние днес приемаме нашия Месия, нашия Спасител, нашия
Господ?
Влизането на Исус в Йерусалим показва идването на
Царството, което Царят Месия ще изпълни чрез Пасхата на
Своята смърт и Своето Възкресение. С честването на този
“вход Господен в Йерусалим” Църквата открива на Връбница
светата Велика Седмица.
Как ще я изживеем?
На стр. 2 ще четете статията на отец Валтер за дните на
Великата Седмица на Католическата Църква и допълнитълно
можете да четете от стр. 9 как се чества в Православната
Църква.
Приятно четене!
1

Отец Валтер Горра

Велика Седмица
Пасхалната Тайна бие в сърцето на
литургичната година, Тридницата на
Разпнатия Господ, умрял и възкръснал. Цялата история на
спасението се върти около тези Велики Дни, които в онези дни
са останали незабелязани от повечето хора, а днес църквата
празнува по всички краища на земята. Цялата богослужебна
година е сборник за историята на Бога с човечеството и
произтича от спомена за часа на Исус, в който " бе възлюбил
Своите, които бяха в света. Той ги възлюби докрай" (Йоан 13,1).
Много от обредите, които съпреживяваме през тези дни, имат
своите корени в някои много древни традиции; силата им е
изпитана от благочестието на християните и от вярата на
светиите през две хилядолетия.
Връбница
Неделя на Връбница е като антре, което предхожда и
предразполага към Пасхалната Тридница. "Ние сме на прага на
Великата седмица, моментът, в който се изпълнява
изкуплението на цялото човечество на Голгота. Това е особено
благоприятно време за всички нас, за да помислим за начините,
по които Исус, нашият Господ, ни е спасил; за да размишляваме
върху неговата любов - неизказано голяма - към бедни същества
като нас»
В разказите от Евангелията за Исусовото Страдание, Исус влиза
в Йерусалим, заявявайки Себе Си като Господ, като желания и
очакван Месия, извън Когото няма спасение. Неговият жест е
жест на Спасителния Цар, който идва в Своя дом. Някои от
хората не Го приемат, но други Го възприемат като Блажения,
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Който идва в името Господне.
Господ, винаги присестващ и действащ в Църквата,
осъществява в тържествената литургия година след година това
тържествено влизане в Неделята на Връбница на Страданието
Господне. В този ден Църквата чества влизането на Господа
Исуса Христа в Йерусалим, за да извърши Пасхалната Тайна.
При пристигането си Той е заобиколен от радостни
приветствия и овации, макар че тълпата все още не знае къде
Исус наистина отива и те ще се срещнат със „скандала“ на
Кръста. Ние обаче, днес във времето на Църквата, знаем добре
къде са насочени стъпките на Господа. Той влиза в Йерусалим
", за да консумира своята Пасхална Тайна". Следователно, за
християнина, който възхвалява Исус като Месия в шествието
на Връбница, не е изненада, че се сблъсква с болезнения аспект
на Страданията на Господ.
В първоначалната молитва на Връбница молим с тези думи:
“Всемогъщи вечни Боже, Който отреди нашият Спасител да се
въплъти и да претърпи кръстна смърт...“ От този момент
всичко говори за това, което ще се случи в следващите дни.
Велик Четвъртък
Великденската тридница започва с Вечерната Литургия на
Господната Вечеря. Велики Четвъртък е между края на
Постното Време и началото на Тридницата. Лайтмотивът на
цялото честване на този ден, светлината, която го обгръща
напълно, е Пасхалната Тайна на Христос, самото сърце на
събитието, което се реализира в Тайнствените знаци.
Свещеното действие има своя център в тази вечеря, в която
Исус, преди да се предаде на смърт, е поверил на Църквата
завещанието на своята любов, Жертвата на Вечния Завет.
"Докато Той установява Евхаристията, като едно вечно
възпоменание на Него и на Пасхата Му, Исус поставя този
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върховен акт на Божието Откровение в светлината на
милосърдието. В същото това милосърдие Исус изживява
Своето страдание и смърт, осъзнаващ великото тайнство на
любов, което щеше да се осъществи на Кръста" (Папа
Франциск, Лицето на милосърдието, 7). Литургията ни въвежда
по жив и осезаем начин в тайната на дара на Исус за нашето
спасение. "Затова Ме люби Отец, защото Аз Си давам душата,
за да я приема пак. Никой не Ми я отнема, но Аз Сам от Себе
Си я давам“ (Йоан 10,17-18). Свободната Воля на Господа,
която поражда нашето спасение, се осъществява в църковната
служба; поради тази причина Началната молитва на литургията
не се колебае да ни включи днес в Тайната вечеря: "Той ни
събра, за да отпразнуваме Свещената Вечеря ...".
Това е светия ден, в който нашият Господ Исус Христос беше
предаден за нас. Думите на Исус, "Oтивам си от вас, и пак ще
дойда при вас” (Йоан 14,28); „за вас е по-добре Аз да си
замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при
вас; ако ли замина, ще ви Го пратя" (Йоан 16,7), ни въвеждат в
Тайнственото отсъствие и присъствие на Господа, което
ръководи цялата Пасхална Тридница, а оттам и целия живот на
Църквата. За това, нито Велики Четвъртък нито дните, които
следват, са изцяло на тъга или траурни дни: да приемем по този
начин Пасхалната Тридница би било като да се върнем към
предишното състояние на учениците преди Възкресението.
Радостта на Велики Четвъртък излиза от осъзнаването, че
Творецът е работил усилено за любовта на Своите създания. За
да увековечи по света тази безкрайна любов, която се фокусира
в Неговия Великден, в Неговия преход от този свят към Отца,
Исус се дава, за нас напълно, със Своето Тяло и със Своята
Кръв, създава нов спомен: хлябът и виното, се превръщат в
"хляба на живота" и "душеспасителното питие". Господ
разпорежда, че отсега нататък същото трябва да се прави за
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негов спомен. Така се ражда Великден на Църквата:
Евхаристията.
Има два момента в литургията на Велики Четвъртък, които
изглеждат много красноречиви за нас, ако ги разглеждаме във
взаимовръзка: измиването на краката и тържественото
поставяне на Пресвето Тайнство-Евхаристия. Измиването на
краката на Дванадесетте Апостоли обявява, няколко часа преди
разпъването, най-голямата любов: "да положи душата си за
своите приятели" (Йоан 15,13). Литургията съживява този жест,
който оставя апостолите без думи, в провъзгласяването на
Евангелието и във възможността да се измият краката на някои
от верните. В края на литургията шествието за поставянето на
Пресветото Тайнство и обожанието на вярващите разкрива
любящия отговор на Църквата към това скромно навеждане на
Господа над краката на апостолите. Това време на мълчалива
молитва, която изпращаме в нощта, ни приканва да помним
свещеническата молитва на Исус в Горницата (виж Йоан 17).
Велик Петък
Литургята на Великич Петък започва с лягането на
свещениците пред олтара вместо обичайната първоначална
целувка на олтара. Това е жест на особено уважение към
олтара, който е гол, лишен от всичко, за да
възпоменава разпятието в часа на
Страданието. Нежна молитва нарушава
мълчанието, чрез нея свещеникът се
обръща към Божиите милости и моли Отца
за вечната защита, която Синът ни е
спечелил с Кръвта Си, давайки живота Си
за нас.
Древна традиция запазва до днес
провъзгласяването на Страданието според
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Св. Йоан като кулминационен момент на литургията на
Словото. В този откъс от Евангелието се издига
впечатляващото величие на Христос, Който се предаде на
смърт с пълната свобода на любовта. Господ реагира смело на
тези, които са дошли да го заловят, казвайки: „Аз съм ", „те се
дръпнаха назад и паднаха на земята“ (Йоан 18,6). По-късно го
чуваме да отговаря на Пилат: "Моето царство не е от този
свят" (Йоан 18,36) и затова неговите слуги не се бият, за да го
освободят, и от Светия Кръст «Consummatum est» - „Свърши
се!“ (Йоан 19,30) Господ потвърждава своето доверие към Отца
до последния момент и по този начин завладява света.
След провъзгласяването на Страданието и универсалната
молитва, литургията насочва вниманието си към Дървото на
Кръста: великият инструмент на човешкото изкупление.
Почитането на Светия Кръст е жест на вяра и провъзгласяване
на победата на Исус над дявола, греха и смъртта. Ние,
християните, ще спечелим с него, защото "тази е победата,
която победи света: нашата вяра" (1Йоан 5,4).
Църквата обгръща кръста с честта и благоговението:
свещеникът се приближава към него, за да го целуне и след
него следва обожаването на вярващите, докато с песни
празнуват неговата победа с думите: "Ние обожаваме Твоя
Кръст, Господи, да хвалим и прославим Твоето свято
възкресение. Радостта идва от дървото на Кръста по целия свят
» Това е мистериозно съчетание на смъртта и живота, в който
Бог иска да се потопим : "Понякога подновяваме радостния
устрем, който отведе Господ в Йерусалим. Друг път - болката
на агонията, приключила на Голгота ... Или славата на
Неговото възтържествуване над смъртта и над греха. Но винаги
подновяваме нашата любовта - радостна, скръбна, славна - към
Христовото Сърце» (Хосемария Ескрива, Кръстен Път, спирка
XIV, 3).
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Великата събота и Великденското Бдение
Анонимен текст от християнската античност пресъздава
тайната, която Църквата отбелязва в съботната меса: слизането
на Христос в подземния свят. - Какво става днес? Днас на
земята царува голяма тишина и голяма самота; голяма тишина
защото Царят спи. Земята потреперва и се успокоява, защото
Бог, който бе заспал в плътта, отиде да събуди тези, които спяха
от векове". Тъй както виждаме Бог, който почива в Битие в края
на своето творчество, така Господ сега почива накрая на
изкупителния си труд. Пасхата е почвата, върху която света се
издига. Тя е празникът на новото творение: на Господа е
струвала живота, за да съживи нас.
Великата събота е денят на очакване на Възкресението, с
голямо напрежение от Майката на Исус.
"Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, и ще Ме
видите.» (Йоан 16,16): така казва Господ на апостолите в
навечерието на Своето Страдание. Докато чакаме завръщането
му, размишляваме за неговото слизане в тъмнината на смъртта,
в която все още са потопени онези праведни от древния Завет.
Христос, носещ в ръката си освободителния знак на Кръста,
спира техния сън и ги въвежда в светлината на новото царство:
Събуди се, ти, който спиш, защото не те създадох да останеш
затворник в бездната! В Църквата постепено се распространява
отбелязването на Великата Събота: в деня на изчакване на
Възкресението, напрегнато преживян от Майката на Исус: тя е
сутрешната звезда, която обявява пристигането на Господа,
слънцето, което идва от горе.
В нощта на тази Велика Събота Църквата се събира в найтържественото си бдение, за да отпразнува Възкресението на
младоженеца. Този празник е основното ядро на християнската
литургия през цялата година. Голямо разнообразие от символни
елементи изразяват преминаването от тъмнината към
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светлината, от смъртта до новия живот във Възкресението на
Господа: огън, свещ, вода, тамян, музика и камбани ...
Светлината на Пасхалната свещ е знак на Христос, светлината
на света, която излъчва и обхваща всичко; огънят е Светият
Дух, запален от Христос в сърцата на верните; водата означава
прехода към нов живот в Христос, източник на живот;
Великденската алилуя е химнът на поклонниците по пътя им
към небесния Йерусалим; хлябът и виното на Евхаристията
съхраняват предчувствието за Небесната трапеза на
есхатологичното* угощение с Възкръсналия. Докато участваме
във Великденското бдение, ние признаваме с погледа на
вярата, че събранието на вярващите е святата общност на
Възкръсналия. Това е новото време, водещо към благия ден на
Славния Христос. Това е новият ден, започнат от Господ, денят
в който слънцето не залязва.
*Есхатология (гр. ἔσχατον – „окончателен“, „последен“ +
λόγος – „слово“, „знание“) е тематичната област в теологията,
която разглежда темата за крайните събития от историята (на
настоящата епоха) на човечеството.
Това е система от религиозни възгледи и представи за края
на света, изкуплението, задгробния живот, съдбата на Земята и
човечеството, и прехода му към качествено ново състояние
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Страстната седмица седмица на Христовите страдания
Статия
от
http://www.pravoslavieto.com/
calendar/feasts/podvizhni/strastnata_sedmica/
index.htm

Страстната седмица
Последната седмица от земния живот на Господ Иисус Христос
се нарича "Велика" или "Страстна седмица", т.е. Седмица на
страданията, прелюдия към вечния живот. Животът на Господа
наближавал своя край. Възкресил в събота Лазаря, тържествено
посрещнат, влязъл в Йерусалим на Цветница, Той доброволно
вървял стъпка по стъпка към предначертаната Си неизбежност.
Всеки ден от Страстната едмица е наречен велик и свят, и през
всеки един от тях Църквата възпоменава чрез специални
богослужения пътя на Христос към Голгота, страданията и
изкупителното Му дело на Кръста.
Богослужението през Страстната седмица
Великопостните служби през делничните дни на Великия пост
са характерни със своето покайно пеене. Царските двери
остават затворени, като символ за отделянето на човека от
Царството Божие. Църковното облачение е тъмно, обикновено
в лилаво - цвета на покаянието.
През делничните дни не се извършва Божествена литургия, но
за да могат вярващите да се подкрепят в своето подвижническо
усилие на поста, чрез приемане на Св. Причастие, се извършва
Литургия на преждеосвещените Дарове. Тази служба е много
древна, споменава са в каноните от VII в., но е създадена порано. По традиция за неин създател се счита св. Григорий
Двоеслов, папа Римски (VI в.).
Преждеосвещената литургия се състои от тържествена
великопостна вечерня, към която е добавено пренасяне на св.
Дарове в олтара и причастяване, но самото освещаване на
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Даровете не се извършва. Това става по време на Литургията
предишната неделя. Затова и службата се казва
Преждеосвещена литургия, т.е. на предварително осветените
Дарове. Тази служба се извършва в сряда и петък или поне в
един от тези дни.
Лазаровата събота е единственият ден в годината, когато се
извършва неделно богослужение не в неделя. Това е началото
на Пасхалното тържество. По време на Литургията на
Лазаровден Църквата прославя Христос като "Възкресение и
Живот", Който още преди Своите страдания и смърт, с
възкресяването на Лазар утвърдил предобраза на всеобщото
възкресение на човечеството. Именно заради възкресяването на
Лазар Христос бил прославен от народа като дългоочакван
Месия, Цар Израилев, като изпълнение на старозаветните
пророчества.
Самият празник на триумфалния Вход Господен в Иерусалим
(Цветница или Връбница) принадлежи към дванадесетте
Господски празника. Неговото богослужение е свързано с това
на Лазаровден.
На вечернята преди празника се четат пророчествата за ЦаряМесия от Стария Завет заедно с евангелските разкази за
влизането на Христос в Иерусалим.
На утренята се благославят върбовите клонки, които държим в
ръце през време на цялата Литургия, показвайки по този начин,
че посрещаме Иисус Христос като Цар и Спасител.
Велики понеделник, Велики вторник и Велика сряда
През първите три дни на Страстната седмица Църквата
припомня последното пребиваване на Господа в Йерусалим. В
тези дни богослужението е твърде наситено: извършват се
полунощница, утреня, часове с четене на Евангелието и
Литургия на преждеосвещените Дарове. По време на часовете
се изчитат четирите Евангелия до Евангелието по Йоана гл. 13,
30 стих. На места четенето им започва още от петата или
шестата седмица на Великия пост.
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Велики понеделник
На Велики понеделник евангелистите ни разказват как Божият
син влязъл в Йерусалимския храм и го намерил пълен пълен с
търговци. Обхванат от свещен гняв, Той прекатурил масите им,
а тях самите изгонил, защото храмът е дом за молитва, а не
тържище. (Мат. 21:12-13, Марк 11:15-19; Лук.19:45-46).
Във Велики понеделник Църквата прославя св. патриарх Йосиф
- син на св. патриарх Яков и предобраз на Иисус Христос.
Йосиф бил продаден от своите братя на пътуващи за Египет
търговци. Там, в чуждата нему страна, той преминал през
множество страдания, но фараонът го направил втори по власт
и положение в цялото царство (Бит 41:38-46). Подобно на
Йосиф Господ Иисус Христос бил предаден от евреите на
езичниците, бил измъчван и страдал заради човешките грехове.
Църквата ни предлага да размислим също над образа на
безплодната смокиня (смоковница), която изсъхнала след като
била прокълната от Господ (Марк 11:12-14, 20-26, Мат. 21:1822). ''Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и
хвърлено в огън'' (Мат. 3:10).
Така и ние ще бъдем осъдени, ако не живеем в молитвено
общение с Бога, не се стремим да се усъвършенствуваме във
вярата, не се изпълваме с добродетели, и не принасяме
духовни плодове.
Велики вторник
"И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, в който
Човешкият Син ще дойде"(Мат. 25:13)
(Евангелско чтение: на утрената Мат. 22:15-23:39; на
литургията Мат. 24:36-26:2).
Велики вторник е ден за поучения и последни нравствени
наставления: Господ Иисус Христос ни дава пример как да
благотворим - не да даваме от излишъка си за тази цел, а като
бедната вдовица да отделим от последните си материални
средства.
Когато говори за приближаването на дните на борба и
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изпитание, Христос разказва за десетте мъдри девици, които
били винаги готови да посрещнат Спасителя (Мат.25:1-13).
Напомня ни, че трябва "да бодърстваме и да не униваме", и да
държим светилниците си запалени в очакване на Божествения
Жених. Затова на Велики вторник Църквата пее:
Ето
младоженецът
иде
в
полунощ,
и
блажен
е
тоя
раб,
когото
намери
буден,
а недостоен е оня, когото намери безгрижен.
Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън,
та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред
затворените
врати
на
Царството,
но опомни се и възкликни: свят, свят, свят си, Боже,
заради Богородица помилуй нас!
''Светило за тялото е окото'' (Мат. 6:22), казва Господ, т.е.
непомраченото човешко сърце и душа, а '"маслото е
милостинята или всичките ни добри дела"(св. Йоан Златоуст).
Живеейки добродетелно, със страх Божи и упование в Господа,
ще бъдем готови да посрещнем Спасителя и да влезем в
брачния чертог – Небесното царство.
Църквата ни припомня също притчата за талантите (Мат. 25:1430) и ни приканя да се трудим и да усъвършенстваме
способностите, с които Бог ни е дарувал.
После следват пророчества за съдбата на град Йерусалими за
последните дни при Второто пришествие Господне (Мат. 25:31
-46, Марк 13:1-31, Лук. 21:5-38).
Велика сряда
В деня на Светата и Велика сряда се припомня едно от
последните събития преди спасителните за нас страдания на
Господ: за многоценното миро, което в искреното си разкаяние
една грешница изляла върху главата на Спасителя (Мат.26:613, Марк 14:3-9). Успяла да влезе в дома, дето бил Христос,
жената, носеща алабастърен съд с драгоценно миро, искала да
засвидетелствува почитта си към Него. В бързината, да не й се
пречи на доброто намерение, тя счупила съда, по-лесно да се
разлее мирото.
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Скъпоценното миро струвало триста динария (Марк 14:5),
затова някои възнегодували против нея: "защо е това
прахосване?", "мирото можеше да се продаде и парите да се
раздадат на сиромаси". А Христос им отговорил "сиромасите
всякога имате при себе си, а Мене не всякога имате", "тя
извърши добро дело за Мене [като] превари да помаже тялото
Ми за погребение". За това й усърдие ще се разгласи по цял свят.
Подобно на блудния син грешницата осъзнала греховете си и
''дошла в себе си''. Да се опомним и ние за нашето духовно
състояние и да се разкаем за греховете си, та с нашите покайни
сълзи да "помажем" Господа като оная разкаяла се жена.
В същия ден си припомняме и решението на Синедриона да
осъди Иисус Христос. Тогава Иуда Искариот отишъл при
иудейските първенци и уговорил да Го предаде за тридесет
сребърника (Мат. 26:14-16, Марк 14:10-11, Лук. 22:1-6). И ние
се замисляме: дали и ние, които носим Христовото име, не
предаваме Христа чрез нашите небогоугодни дела? От тоя ден
коленопреклоненията на молитвата не престават.
Велики четвъртък - Възпоминание на Тайната вечеря
На тоя ден Господ Иисус Христос извършил пасха в дома на
един жител на Йерусалим (Мат. 26:17-35, Марк 14:12-31, Лук.
22:7-38, Иоан 13:1-17, 26). Преди вечерята Той умил краката на
апостолите и казал: ''не дойдох да служа, а да послужа''. После
Спасителят установил св. тайнство Евхаристия (Причастие),
като Сам причастил светите апостоли. По великата си милост
Господ и на нас дава възможност да приемаме Неговото
истинско тяло и кръв по време на св. Литургия, та като
приемам Христос вътре в нас, да се стремим да Го задържим
чрез чистотата на сърцето си.
След като завещал новата заповед за любов към всички,
Христос 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.
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След вечерята Христос с апостолите отишъл в Гетсиманската
градина (Мат. 26:36-46, Лук. 22:39-46, Иоан 18:1), дето се
молил до идването на предателя.
Обикновено в четвъртък вечерта се служи утренята на Велики
петък, когато се четат така наречените Дванадесет евангелия
т.е. дванадесетте откъса от Евангелието, които разказват за
Христовите страдания.
Чрез тях ставаме свидетели на подигравките, мъките и
кръстната смърт на Христос, чрез която Той ни изкупи. ''Ето
Агнецът Божий, който прие върху Си нашите грехове.'' И
отново се замисляме дали и ние не разпъваме Христос чрез
нашите страсти и грехове.
На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара,
което символизира носенето му от Христос към Голгота. По
време на маслосвета, всеки желаещ мирянин бива помазан с
елей за здраве.
Велики петък
Припомнят се великите страдания на Иисус Христос, волно
приел да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан
пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец
от тръни на главата.
Нарамен с тежък кръст от преторията на Пилата, Христос бил
поведен към Голгота на разпятие.
Разпнат между двама разбойника за поругание при страшни
природни смущения - земетръс и затъмнение на слънцето,
издъхнал, приел смърт, за да избави от смърт цялото
човечество.
Велика събота
Възпоменава се погребението на Христос Спасителя и
слизането Му в ада. Умрял на кръста, от прободените Му ребра
изтекло кръв и вода. Иосиф Ариматейски и Никодим, като
изпросили разрешение от Пилат, снели Го от кръста, помазали с
аромати, обвили в нова плащаница и Го положили в нов гроб,
изсечен в скала в Гетсиманската градина. При полагането Му в
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гроба присъствували 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 запечатали гроба и поставили стража.
Велика тайна! "Да замълчи човешкото създание!" - пее
Църквата вместо Херувимската песен на Велика събота.
Господарят на живота е в гроб, но скоро ще се прослави с
чудото на възкресението.
Събота сутринта след литургията на някои места има обичай
свещеникът да раздава цветя на вярващите като израз на
радостно предчувствие за Възкресението.
Страстната седмица в уставите на древните църкви
Първоначално Великден бил предшестван от дву-тридневен
пост, който станал една седмица – т.нар. Страстна седмица, или
Седмицата на Христовите страдания. Впоследствие към поста
на Страстната седмица бил добавен 40-дневният пост по
подобие на четиридесетте дни, през които Христос постел в
пустинята. Той бил предназначен за "оглашените", тоест за
тези, които щели да бъдат кръстени на Великден. Дълго време
докато траела практиката на масовите кръщения на възрастни
хора, тайнството се извършвало именно на Великден, когато
особено силно било преживявано кръщението като съ-участие в
доброволната смърт и възкресение на Господа. Затова
Пасхалната литургия е изключително кръщелна по своя
характер.
След VI век започнало да преобладава кръщението на деца и
затова масовото кръщаване на възрастни на Пасха постепенно
било изоставено. Именно тогава смисълът на св.
Четиридесетница бил променен – от катехизаторски период
постът станал период на покаяние за членовете на Църквата.
През IX век св. Четиридесетница вече окончателно била
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обединена със Страстната седмица и така продължителността
на Великия пост се увеличила.
Продължителността на Великия пост била различна и зависела
от това, как поместните църкви са гледали на включването на
Страстната седмица към св. Четиридесетница и дали са считали
съботите и неделите, когато св. канони забранявали постенето,
за част от нея.
В Константинополския устав Страстната седмица не се счита за
част от св. Четиридесетница, а съботите и неделите са
включени в Постния период, въпреки че те не се явяват постни
дни в пълния смисъл на думата. Така според
Константинополския устав св. Четиридесетница имала 6
седмици по 7 дни, тоест 42 дни продължителност. Ако от нея се
изключат Лазаровата събота и Цветница, продължителността
на Великия пост става точно 40 дни. Великата Четиридесетница
според този устав започва с Чистия понеделник от първата
седмица на поста и приключва в петъка на шестата седмица,
тоест в навечерието на Цветница. Тропарите включени в
Триода за този ден говорят за "изпълването на душеполезната
Четиридесетница" и за очакването на "святата седмица на
Страстите".
Подобно е тълкуванието и на правилото в Апостолските
постановления (текст от края на IV век), където се казва:
"Извършвайте този пост преди пасхалния, като започвате от
втория ден (тоест, понеделник) и завършвайте в петък. След
тези дни, като отпостите, започнете светата седмица на Пасхата
като постите през нея със страх и трепет".
Не е случайно, че литургиите на Лазарова събота и Вход
Господен в Йерусалим имат кръщелни елементи.
Според друга традиция, отразена в 29 канон на Шестия
вселенски събор (681 г.), Страстната седмица била част от
Четиридесетницата, където тя е наречена "последна седмица от
четиридесетницата".
Тази практика е запазена и от древните църкви, които се
отделят от Православието след Четвъртия вселенски събор в
Халкидон (451 г.) – Арменска, Коптска, Етиопска. Според тази
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традиция съботите и неделите като "непостни дни" не се
включват в изчисляването на Четиридесетницата и затова тези
църкви постят 8 седмици по 5 дни, тоест 40, но постът при
дохалкидонците започва една седмица по-рано (когато при нас
е Неделя Сиропустна. Според някои литургисти появата на
подготвителната Сирна седмица преди началото на Великия
пост се явява плод на желанието да се съчетаят двете традиции
в Църквата.
Римокатолическата църква от древност включва Страстната
седмица към св. Четиридесетница. Тя обаче чрез няколко свои
събора отменя забраната за пост в събота (64 апостолско
правило). Тази практика е осъдена рязко в 55 канон на Шестия
вселенски събор. Затова Римокатолическата църква изчислява
Великия пост така: 6 седмици по 6 постни дни, прави 36 дни.
Към тях се прибавят още 4. Затова там Великият пост започва в
сряда, т.нар. Чиста сряда.
Постът през Страстната седмица е бил особено строг – "без
вино и елей", тоест сухоежбина, като само на Велики
Четвъртък, след св. Причастие, вярващите са употребявали
заради духовния празник "елей", тоест растително масло. Към
Великата събота се отнасяли с особено внимание, тъй като това
била единствената събота, която каноните постановявали като
постен ден.
Постът на Велика събота продължава до полунощ, до
настъпването на "Господния ден", когато се обявява
Възкресението
Господне.
Апостолските
постановления
определят: "Съботата продължава до пеенето на петлите,
постът свършва с настъпването на първия ден след Събота,
който е Възкресение".

27 януари 2018 Пенка Енчева Стефанова (Михова)
6 март 2018 Мария-Маргарита Блажева Станчева
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Велика Седмица
НЕДЕЛЯ, 25 март - Връбница,
Свята Евхаристия: 10.00ч.
СРЯДА, 28 март
Литургия за осветяване
на светите масла: 16.00ч.
свещениците ще бъдат готови да ви изповядват от 15.00ч и
ще продължат и след литургията до 18.00ч
ЧЕТВЪРТЪК, 29 март
Литургия за Тайната Вечеря: 18.00ч.
Литургията ще продължи с обожаването на
Пресветото Тайнство на Евхаристия
ПЕТЪК, 30 март
Честване Страданието Господне: 18.00ч.
След тази Литургия ще има Тържествен Кръстен Път
СЪБОТА, 31 март
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
(през светата нощ): 22.00 ч.
НЕДЕЛЯ, 1 април
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
(през светия ден)
Свята Евхаристия: 10.00ч
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Сестра Терезита Пиччирилли

Теглилката
Облечена скромно жена, влезе в един магазин,
приближи се до продавача и кротко го помоли да вземе малко
храна на кредит. Деликатно му обясни, че мъжът и се е
разболял сериозно, не може да работи и техните седем деца
имат нужда от храна. Продавачът не прие обяснението и и
нареди да излезе от магазина. Познавайки истинската нужда на
семейството, жената помоли - “Моля Ви господине, ще платя
когато мога.” Продавачът отговори, че не може да даде на
кредит и тя може да се обърне към друг магазин… Близо до
тезгяха стоеше млад свещеник, който беше чул разговора.
Свещеникът се приближи и каза на продавача, че той би могъл
да плати това, което жената би искала да вземе за нуждите на
семейството. Тогава продавачът с недоволен глас каза на
жената - “Имаш ли списък за пазаруване?” Жената отговори - “
Да, господине.“ “Дoбре - каза продавачът -сложи списъка върху
теглилката и ще ти дам толкова стока, колкото тежи твоят
списък.”
Жената се поколеба за миг и клатейки глава потърси в
портфейла си къс хартия, написа нещо и постави листа на
теглилката. Очите на продавача и на свещеника се разшириха
от изумление, когато видяха везната, където беше поставен
листа, да се наклонява силно надолу и да остава така.
Продавачът, втренчен в теглилката каза – “ Невъзможно е.“
Свещеникът се усмихна, а продавачът започна да слага торби с
продукти от другата страна на теглилката. Продуктите се
трупаха, а теглилката не помръдваше докато не се препълни.
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Продавачът остана дълбоко учуден. Накрая взе парчето хартия,
погледна го още по-учуден и объркан... Не беше списък за
пазаруване. Беше една молитва, която казваше- “Боже мой, Ти
познаваш моето положение и знаеш от какво имам нужда,
оставям всичко в Твоите ръце.”
Продавачът тихо даде на жената всичко, което беше сложил на
теглилката. Жената благодари и излезе от магазина.
Младият свещеник, подавайки една банкнота, каза
продавача - “Сега да видим колко струва една молитва...”
Името на този свещеник беше КАРОЛ ВОЙТИЛА.
Моята, твоята молитва, колко струват?
Може би трябва доста да поразмишляваме...
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