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ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

   В първия ден на седмицата-неделя, трети 
от смъртта на Спасителя, Ангел Господен 
слязъл от небето и отворил камъка на гроба. 
Тялото на Господ Иисус Христос не било 
там, защото Той възкръснал от мъртвите.        
 Възкресението на Иисус Христос е 
най-великото събитие в историята на 
човечеството. То е празник на празниците и 
Тържество на тържествата, защото ни носи 
радостта от освобождението от оковите на 
греха и надеждата за спасение и вечен живот.     
В тези дни честваме победата на живота 
над смъртта. Докато в Стария Завет Пасха 
е най-големият празник, с който юдеите 
отбелязвали освобождението им от робството 
в Египет, християните имат своя новозаветна 
Пасха-Възкресение Христово. Християните 
възпоменават Възкресението на Божествения 
Изкупител и всеки неделен ден, защото то е 
най-великото събитие в човешката история. 
Чрез него Господ победил смъртта и дарил 
на хората надежда за възкресение и за вечен 
живот.
 

Тропар, гл.5
Христос възкръсна от 

мъртвите, 
като със смърт смъртта 

победи и на тези, 
които са в гробовете, 

живот подари!



ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ПОПЪЛНИ ЛИПСВАЩИТЕ БУКВИ

   Възкресение Христово 
е подвижен празник, т.е. 
намира се в зависимост 
от първото пролетно 
пълнолуние. 
Подвижни са и всички 
други  празници, свърза-
ни с Възкресение:
  Вход Господен в Йеру-
салим, Възнесение, Пет-
десетница, Свети Дух.
  Подготовката за най-
големия  църковен  праз-
ник  обхваща  десет сед-
мици-две подготвителни 
към  Великия пост неде-
ли (на Митаря и Фарисея 
и на Блудния син), недяля 
месопустна ( през тази 
седмица се разрешава 
употребата на яйца и 
млечни храни) и седем 
недели на строг пост.

Християните се поздравяват с “ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!”, 
а отговорът е “ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!” в продължение на 

40 дни - до празника на Господнето Възнесение.



   ЕВХАРИСТИЯТА-СВ. ПРИЧАСТИЕ
    Иисус Христос установил тайнството 
св. Причастие на Тайната Вечеря, в 
присъствието на Своите ученици (Мат. 
26:26-28).
 “И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като 
благослови, преломи го и, раздавайки 
на учениците, каза: вземете, яжте; това 
е Моето тяло. 
 И като взе чашата и благодари, даде 
им и рече: пийте от нея всички; защото 
това е Моята кръв на Новия завет, която 
за мнозина се пролива за опрощаване 
на греховете”.(също в Марк. 14:22-26, 
Лука. 22:15-20).
     На литургия по време на евхаристийния 
канон, в момента на молитвата, с 
която свещеникът призовава Светия 
Дух (гр. epiklesis) хлябът и виното 
се преосъществяват в Тяло и Кръв 
Христови.  Като приемаме св. 
Причастие, ние се съединяваме с Христа 
(ставаме причастни  Нему), Спасителят 
пребивава в нас и ни благославя.

Иисус Христос казва:
“Който яде Моята плът и пие 
Моята кръв, пребъдва в мене 
и аз в него” (Йоан. 6:56).
1. Малък вход
Входът с Евангелието симво-
лизира началото на обществе-
ната дейност на Господ 
Иисус Христос.

2. Четец чете Апостола.

3.Свещенослужителят чете св. Евангелие 



4. Великия вход
    Символизира кръстния път на Господа и Неговото погребение. 
Свещенослужителят пренася св. дарове (в св. чаша и върху дискоса) от 
проскомидийника до св. престол.

5. Изповядване на вярата
Чете се или се изпява “Верую...”

6.Анафора-Евхаристиен канон
Свещенослужителят произнася 
думите на Иисуса Христа: 
“Приимете, ядите...”, “Пийте от 
нея вси...” 
-След това казва: “И сотвори убо 
хлеб сей честное Тело Христа 
Твоего. Амин”.
-”А еже в чаше сей, честную Кровь 
Христа Твоего. Амин”.
-”Преложив Духом Твоим Святим. 
Амин. Амин. Амин.”



Свещенослужителят ни подава св. 
Причастие.

Изтриваме устни.

-Прекръстваме се 
и наум повтаряме 
след свещеника ду-
мите на молитвата
”Вярвам Господи...”

-Към св.чаша прис-
тъпваме с кръстоса-
ни на гърдите 
ръце-дясната върху 
лявата.

-Приемаме Тялото 
и Кръвта Христови.

7. Господнята молитва”Отче наш”.
8. Подготвяне на св. Причастие за миряните.

9. Причастяване:



ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН

       Когато Господ страдал и възкръснал, станали големи чудеса: някои 
гробове се разтворили, починали светци оживели и се явили на мнозина 
в град Йерусалим. 
    И до днес Христовото Възкресение се съпътства от едно велико 
чудо, което се наблюдава всяка година при Божи гроб, в деня преди 
църковния празник Великден. Ето какво точно е то:
      В град Йерусалим, над мястото на Господния гроб, е издигнат малък 
параклис, а над него-величествен храм. Всяка година на Велика събота 
православните получават там Благодатния огън. Той има небесен 
произход и в първите минути, след появата си, не пари и не изгаря 
ръцете и дрехите.
  Най-ранните сведения за Благодатния огън са от 2-ия век след Христа 
(сл. Хр.). Оттогава до сега всякога, в навечерието на Велика събота, 
загасят всички кандила и свещи в храма. Светските власти правят строг 
оглед дали няма оставено нещо запалено. После запечатват входа на 
параклиса, в който е Божия гроб.
 Православният патриарх на Йерусалимската църква сваля 
богослужебните си одежди. В бял стихар, пристегнат с кожен колан, 
той застава пред входа на параклиса. Войници проверяват дали в 
дрехите на архиерея не е укрито огниво. После премахват печата на 
входа и патриархът влиза в пещерата с Господния гроб. Там цари мрак. 
Започва напрегнато чакане-15, 20 или повече минути, понякога и часове. 
Притихнал, народът очаква отвън и се моли.
  Изведнъж във въздуха се появяват светлини, подобни на мълнии. 
Хората започват да ликуват. От северния отвор на параклиса се показва 
снопче запалени свещи.
   А какво се е случило в пещерата с Господния гроб, разказва самия 
йерусалимски патриарх: ”Когато вратите зад мен се затвориха, вътре 
цареше непрогледен мрак. Светлина се процеждаше само през два 
малки странични отвора. Изведнъж върху мраморната плоча на Божия 
гроб забелязах по-светло петно. 



Отворих молитвеника си и видях, че спокойно мога да чета. Плочата 
върху Гроба ставаше все по-светла. После върху нея започнаха 
да просветват като че ли разпилени разноцветни бисерчета. Те 
се съединяваха едно с друго. От цялата плоча строеше светлина. 
Допрях памук до нейната повърхност и той се затопли. Докоснах 
с него края на свещта, а тя изпращя и се запали, сякаш беше барут.
  През 17-ти век, при управлението на султан Мурад Справедливи, 
арменците подкупили турците, които владеели тогава град 
Йерусалим,   и ги склонили да не допуснат при Гробаправославния 
патриарх. Там влязъл арменски владика, а православните останали 
при храма. Всички дълго очаквали чудото, но Божествениеят огън не 
слизал. Внезапно се чул силен гръм и мраморната колона в двора на 
храма, до която  стояли православните, се пропукала. През цепнатината 
излязъл огън. 

Така Благодатният огън отново бил даден най-напред на 
православните християни.

Четец Сергий (Пейчев) от Ню Йорк разказва

     ...Еврейската полиция не закъсня с появата си и около един часа 
след полунощ цялото пространство около Кувуклията беше освободено 
по много груб начин за утринната католическа меса. Стотици хора 
бяха изблъскани в преддверието и страничните коридори на храма. 
Слава на Бога, успяхме да останем в близост и буквално на един 
крак очаквахме с нетърпение края на католическата служба, а 
след нея и православната Утреня и литийно шествие. Бавно се 
приближавахме към дългоочаквания час и след едно прегрупиране 
успяхме да застанем недалеч от страничния вход на Гроба 
Господен. Към 1.30 след обяд всички кандила и електрически 
свещи бяха загасени в очакване на небесната светлина. 
   Временно изпълняващият длъжността наместник на патриарха 
водеше литийното шествие и ето, че към 2 часа след влизането му 
в Кувуклията в огромната църква настъпи тишина. Митрополит 



АУДИО И ВИДЕО БИБЛИОТЕКА 
“ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ”в интернет на адрес- 

http://hristianche.ucoz.com

живоносния Благодатен огън. Напрежението растеше, хилядите хора 
шептяха "Кирие, елейсон!" (Господи, помилуй!) и чакаха Божията 
милост.        
Аз гледах към кандилата пред Гроба Господен и ето – изведнъж пред 
очите ми, една от тях се запали сама; последва пронизителен вик. В 
този момент в храма стана много светло и шумно, и само за няколко 
секунди храмът "Възкресение" представляваше море от запалени 
свещи и радостни хора, опиянени от Божията благодат. Благодатният 
огън беше дошъл. 

Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!
2001 година от Христа.

Христос воскресе из мертвих, 
смертию смерт поправ

и сущим во гробех живот даровав.


