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“Бог, богат с милост,  
поради  голямата  Си  любов, с 
която ни обикна, макар да бях-
ме  мъртви поради престъпле-
нията, оживотвори с Христа 

и възкреси с Него  
и постави на небесата в Хрис-

та Исуса”. 
Еф 2:4-6  

 
 

Скъпи Братя и Сестри в Исуса 
Христа, 

 
Заедно с Възкръсналия 

Христос възкръсва цял свят. 
Разгласявайки мир, Исус носи 
със себе си истинска радост.  

Съвременният  човек cе 
грижи и притеснява за матери-
ални блага. Често обръща ог-
ромно внимание на външни 
неща, а забравя колко му е ну-
жен вътрешен мир и хармония 
на духа, които може да принесе 
само Исус.  

Нека преживяването на Ве-
ликденските празници ни по-
могне да разберем смисъла на 

живота cи и да ни даде сили за преодоляване проблемите на всекидне-
вието! Нека Възкръсналият Христос оживи нашите сърца с блясъка 
на Своята любов, за да можем да бъдем негови верни свидетели! 

Пожелавамe Ви Божий благослов всеки ден !  
  

о. Венци Николов OFMConv. 
             /ректор на светилището/  
 
 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

СВЕТА ПАСХАЛНА НОЩ 

ЛИТУРГИЯ В ПАСХАЛНОТО 
НАВЕЧЕРИЕ (31.03.2018) 

 

ЛИТУРГИЯ НА СВЕТЛИНАТА 

 

(1) Коментар въвеждащ в Тържес-
твеното Навечерие 

След малко ще започнем Тържес-
твото на Пасхалната Нощ. Нощта на 
Възкресението Господне. Докосваме 
се по някакъв начин до Пасхалната 
Тайна. Ще размишляваме върху тай-
ния Преход: 

 през водите на Червено Море и 
водите на кръщението 

 от смърт към живот 

 от тъмнина към светлина 

 от падане в грях към живот в слава 

Трябва да помним, че нашето 
преминаване е подготвил самият 
Исус Христос чрез Пасхалната Тай-
на на мъката, смъртта и възкресени-
ето си. Сега всички ще излезем от 
църквата и ще се съберем до пламва-
щия огън.  

 

На подходящо място, извън църква-
та, се запалва огън. След като там се 

събере народ, отива и свещеникът 
със служители, един от които носи 
пасхална свещ. Всички светлини в 
църквата са загасени.  

 

Възлюбени братя, в тази пресвета 
нощ, в която нашият Господ Исус 
Христос премина от смърт към жи-
вот, Църквата подканва чедата си, 
разпръснати по цялата земя, да бдат 
и да се молят. Ако така възпоменем 
Господнята Пасха, като слушаме 
Божието слово и честваме Неговите 

тайни, ще можем да се надяваме, че 
ще участваме в Христовата победа 
над смъртта и че ще живеем с Него в 
Бога. 

 

Следва благославяне на огъня 

Да се помолим. 

Боже, който чрез своя Син даде на 
верните си огъня на Твоята светли-
на, освети този нов огън и стори, 
така да се разпалим от желания за 
небето чрез тези пасхални празници, 

че да можем с чисто сърце да стиг-
нем до празника на вечната светлна. 
Чрез Христа нашия Господ. Амин. 

 

(2) Коментар преди благославяне-
то на пасхалната свещ 

Сега следва благославянето на 
пасхалната свещ, която е символ на 
Исуса Христа, Господарят на вечна-
та светлина. През пасхалното време, 
поставена до олтара, тя ще ни на-
помня за присъствието на Исус 
Христос между нас. Свещеникът ще 
издълбае върху нея кръст – знак на 
нашето спасение, и ще очертае пър-
вата и последната буква от гръцката 
азбука. След това ще издълбае чис-
лата на текущата година. 

Исус Христос, след своето възк-
ресение, носил белези от раните, 
затова свещеникът ще постави на 
свещта пет зърна от тамян кръстооб-
разно. След това ще запали от новия 
огън пасхалната свещ. После в тър-
жествено шествие ще я занесе в цър-
квата и ще я сложи до олтара. 

Нашият Спасител, след възкресе-
нието си се е изкачил на небето, в 
хвалебствения живот; нека ние да 
Му подражаваме тук на земята, за да 
имаме участие в Неговата слава в 
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небето. 

След благославянето на новия огън 
се донася пасхалната свещ пред све-
щеника, който с малко длето врязва 
върху нея кръст.  

Христос вчера и днес (врязва верти-
калната линия); 

Начало и край (врязва хоризонтална-
та линия); 

Алфа (врязва над вертикалната ли-
ния буква А); 

и Омега (врязва под вертикалната 
линия буква Омега); 

Неговите са времена (врязва първото 
число на текущата година) 

и вековете (врязва второто число )  

На Него слава и владичество (врязва 
третото число); 

През цялата вечност. Амин (врязва 
четвъртото число). 

След като извърши врязването на 
кръста и другите знаци, свещеникът 
поставя на свещта пет символични 
пирона кръстообразно, като казва: 

Чрез своите свети рани  

славни 

да закриля  

и ни опази 

Христос Господ. Амин  

Свещеникът запалва от новия огън 
пасхалната свещ казвайки: 

Светлината на Христа, славно възк-
ръсналия, да прогони мрака на сър-
цето и душата. 

След това свещеникът взема пасхал-
ната свещ и се образува шествие. 
Влизайки в храма, трикратно издига 
свещта на горе и пее: 

Св: Светлина Христова. 

Вс: Да благодарим на Бога. 

След това всички влизат в църквата, 
предшествани от свещеника с пас-

халната свещ. Всички стоят прави и 
държат запалени свещи.  

 

Възлюбени братя, след тържествено-
то начало на Бдение то да приготвим 
сърцето си за словото Божие. Да раз-
мишляваме, как Бог в миналото е 
избавил своя народ и как, след като 
се изпълниха времената, ни е пратил 
своя Син като Изкупител. Да се по-
молим нашия Бог да завърши изку-
пителното дело на Пасхата. 

 

(3) Коментар преди Пасхалната 
хвалебна песен 

Стоейки и държейки пламналите 
свещи, да се вслушаме в пълната с 
радост Пасхална хвалебна песен 
оповестена в чест на Възкръсналия 
Исус Христос. Бог изведе Израелс-
кия народ, през пустинята, до Обе-
щаната Земя под предводителството 
на огнен стълб. Всички ние, от деня 
на своето Кръщение, странстваме 
към Небесното Царство по пътя, 
който ни осветлява самият Христос. 
Всеки, който върви след Него, няма 
да погине в тъмнините. 

 

Пасхална хвалебна песен 

 

(4) Коментар преди литургия на 
словото 

Всички да угасим свещите и да сед-
нем. Сега ще чуем думите на Бог 
насочени към нас. Четивата са изва-
дени от Стария и Новия завет. След 
всяко четиво следва псалм и сборна 
молитва на свещеника, по време на 
която всички ще стоим прави. 

 

ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО 

 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

(5) Увод за първо четиво (Битие 1, 
1-2, 2)  

Бог, Създател на света, призовал 
да съществува човекът, когото сът-
ворил по Божия образ и подобие. 
Божият образ, нарушен в нас от пър-
вородния грях, е бил възстановен в 
тайнството Кръщение. Исус Христос 
е новият Адам, Той е първородният 
от новото сътворение. Благодарение 
на Христа, чрез кръщението в името 
на Света Троица, получаваме Него-
вия нов живот.  

 

ПЪРВО ЧЕТИВО 

 

И видя Бог всичко, 

що създаде, и беше твърде добро. 

 

Четене из книгата Битие (1,1-2,2) 

В начало Бог сътвори небето и 
земята. А земята беше безвидна и 
пуста; тъмнина се разстилаше над 
бездната, и Дух Божий се носеше 
над водата. 

Каза Бог: "Да бъде светлина!" И 
биде светлина. Видя Бог, че светли-
ната е добро нещо и отдели светли-
ната от тъмнината. Светлината Бог 
нарече ден, а тъмнината - нощ. Биде 
вечер, биде утро - ден един. 

И каза Бог: "Да има твърд посред 
водата и тя да дели вода от вода. И 
създаде Бог твърдта и отдели водата, 
що беше под твърдта, от водата над 
твърдта. Тъй стана. Твърдта Бог на-
рече "небе". Биде вечер, биде утро - 
ден втори. 

И каза Бог: "Да се събере водата, 
що е под небето, на едно място и да 
се яви суша. Тъй и стана. Сушата 
Бог нарече земя, а събраните води - 
морета. И видя Бог, че това е добро. 

И каза: "Да произведе земята злак, 
трева, що дава семе по свой род, и 
дърво, що дава плод, чието семе си е 
в него според рода му. И видя Бог, 
че това е добро, биде вечер, биде 
утро - ден трети. 

И каза Бог: "Да бъдат светила на 
небесната твърд и да отделят ден от 
нощ и да бъдат знакове и за време, и 
за дни, и за години; да бъдат те све-
тила на небесната твърд, за да светят 
на земята". Тъй и стана. И създаде 
Бог двете големи светила: по-
голямото светило да управлява деня, 
а по-малкото светило да управлява 
нощта; създаде и звездите. И го пос-
тави Бог на небесната твърд, за да 
светят на земята,и да управляват де-
ня и нощта и да отделят светлина от 
тъмнина. И видя Бог, че това е доб-
ро. Биде вечер, биде утро - ден чет-
върти. 

И каза Бог: "Да произведе водата 
влечуги, живи души: и птици да по-
летят над земята под небесната 
твърд." И сътвори Бог големи риби и 
всякакъв вид животни - влечуги, ко-
ито произведе водата, според рода 
им, и всякакви пернати птици спо-
ред рода им. И видя Бог, че това е 
добро. След това Бог ги благослови 
и каза: "Плодете се и се множете и 
пълнете водите в моретата: и птици-
те да се множат по земята. Биде ве-
чер, биде утро - ден пети. 

И каза Бог: "Да произведе земята 
живи души според вида им: добитък, 
гадини и земни зверове според видо-
вете им." Тъй и стана. И създаде Бог 
земните зверове според вида им, и 
добитъка и всички земни гадове спо-
ред рода им. И видя Бог, че това е 
добро, и рече: "Да сътворим човек 
по наш образ и по наше подобие; и 
да господарува над морските риби и 
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над небесните птици и над зверовете 
и над цялата земя, и над всички га-
дини, що пълзят по земята." И сът-
вори го човека по своя образ: по об-
раз Божи го сътвори, мъж и жена ги 
сътвори. 

И благослови ги Бог и каза: 
"Плодете се и множете се, и пълнете 
земята и обладайте я и господару-
вайте над морските риби и над не-
бесните птици и над всякакви жи-
вотни, които се движат по земята." 
И каза Бог: "Ето, давам ви всякаква 
трева, що дава семе - това ще ви бъ-
де за храна, а на всички земни зверо-
ве, на всички небесни птици и на 
всяка гадина, която се движи по зе-
мята и има жива душа, дадох за хра-
на злак тревист". 

Тъй и стана. И видя Бог, всичко, 
що създаде, и беше твърде добро. 
Биде вечер, биде утро - ден шести. 

Така бидоха свършени небето и 
земята и цялото им войнство. И 
свърши Бог до седмия ден Своите 
дела, що прави, и в седмия ден си 
почина от всичките си дела, що из-
върши. 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 

Пс 103,1-2а.5-6.10 и 12.13-14.24 и 35  

 

О Прати духа си, обнови земята. 

 

Благославяй, душо моя, Господа * 
Господи, Боже мой, ти си дивн 
велик. * 

Със слава и величие си облечен, * 

Ти се обличаш със светлина като с 
дреха. О 

 

Ти си поставил земята на твърди 

основи, *  

тя няма да се поклати на веки. * 

Покрил си я с бездна като с дреха, * 
води стоят на планината. О 

 

Ти прати извори в долините *  

между планините текат води. * 

При тях обитават птици небесни *  

изсред клоните издават глас. О 

 

Ти поиш от височините си планини-
те, * 

с плодовете на Твоите дела се наси-
ща земята. * 

Ти правиш да расте трева за добитъ-
ка * 

и злак за полза на човека. О  

 

Колко са многобройни делата ти, 
Господи, * 

всичко си направил премъдро, * 

земята е пълна с Твои произведе-
ния,* 

Благославяй, душо моя, Господа. О 

 

МОЛИТВА НА СВЕЩЕНИКА 

Да се помолим. 

Всемогъщи вечни Боже, който си 
дивен във всички дела за Твоята лю-
бов, нека Твоите чеда разберат, че 
ако в начало то е било велико сътво-
рението на света от нищо, още по-
велико е било, след като се изпълни-
ха времената, делото на нашето из-
купление, Пасхалното Жертвопри-
ношение на Христа, който живее и 
царува през всички векове на веко-
вете. Амин. 

 

(5) Увод за второ четиво (Битие 22, 
1-18) 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

Жертвата на Авраам на единстве-
ния му син Исаак е предизвестяване 
на жертвата на Христос, единород-
ния син на Всемогъщия Отец. Спа-
сяването на Исаак от смърт е била 
наградата за вярата на Авраам. Съ-
що и нашето възкресение в Христа е 
обусловено от силната вяра в това, 
което казва Бог. 

 

ВТОРО ЧЕТИВО 

 

Жертвоприношението 

на нашия Отец Авраам 

 

Четене из книгата Битие (22,1-
2.9а.10-11.15-18) 

В онези дни: 

Бог изкуси Авраам и му рече: 
"Аврааме, Аврааме!" Той отговори: 
"Ето ме!" Бог рече: "Вземи едничкия 
си син Исаак, когото ти обичаш, и 
иди в земя Мория, и там го принеси 
в жертва всесъжение на една от пла-
нините, която ще ти покажа." 

И стигнаха до мястото, за което 
му бе казал Бог; и направи там Авра-
ам жертвеник, наслага дървата. То-
гава протегна ръка и взе ножа, за да 
заколи сина си. 

Но Ангел Господен му викна от 
небето и рече: "Аврааме, Аврааме!" 
Той отговори: "Ето ме!" Ангелът му 
рече: "Не дигай ръка върху момчето 
и не прави му нищо; защото сега 
познах, че се боиш от Бога и не по-
жали едничкия си син за Мене." По-
дигна очи Авраам и видя: ето, отзаде 
му овен, който се бе заплел с рогата 
си в гъстака. Авраам отиде, взе ове-
на и го принесе всесъжение вместо 
сина си. 

И Ангел Господен втори път вик-

на на Авраам от небето и рече: 
"Кълна се в Мене Си, казва Господ: 
Понеже ти направи туй и не пожали 
едничкия си син, Аз ще благословя и 
преблагословя, ще размножа и пре-
умножа твоето потомство както не-
бесните звезди и като пясъка по мор-
ския бряг; и твоето потомство ще 
завладее градовете на враговете си; 
и ще бъдат благословени в твоето 
потомство всички земни народи, за-
дето послуша гласа Ми." 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 

Пс 15,5 и 8.9-10.11  

 

О Пази ме, Боже, на Теб се упова-
вам  

 

Господ е дял от моето наследие и 
моята чаша: * 

ти държиш моя жребий. * 

Винаги виждах пред себе си Госпо-
да, * 

защото Той е от дясната ми страна, 
няма да се поклатя. О 

 

Затова се възрадва сърцето ми и се 
развесели езикът ми; * 

а още и плътта ми ще почива в на-
дежда. * 

Затова Ти не ще оставиш душата ми 
в ада, * 

и не ще дадеш на Твоя светия да ви-
ди тление. О 

 

Ти ще ми посочиш * 

пътя на живота, * 

пълна радост е пред Твоето лице, * 

блаженство е в Твоята десница на 
веки. О 
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МОЛИТВА НА СВЕЩЕНИКА 

Да се помолим. 

Боже, върховен Отец на верните, 
който даваш на всички хора дара на 
осиновяването, умножаваш на земя-
та Твоите чеда и чрез Пасхалното 
тайнство изпълни даденото на Авра-
ам обещание, да го направиш баща 
на всички народи, стори Твоят народ 
да отговори достойно на Твоя зов. 
Чрез Христа нашия Господ. Амин. 

 

(6) Увод за трето четиво (Изход 14, 
15-15, 1) 

Преминаването през Червено мо-
ре не само е освободило Избрания 
народ от робство, но освобождава и 
нас през Кръщелните води, които са 
продължение на това, което е започ-
нало тогава. Нашето кръщение ни 
въвежда в истинската Обещана земя. 
Затова чрез пеене, заедно със 
Мойсей и Израилтяните, да благода-
рим Богу за освобождението от роб-
ството на греха и смъртта.  

 

ТРЕТО ЧЕТИВО 

 

Израилевите синове 

минаха по сухо през морето. 

 

Четене из книгата Изход (14,15 - 
15,1) 

В онези дни: 

И рече Господ на Мойсей: "Що 
викаш към Мене? Кажи на Израиле-
вите синове да вървят. Ти пък вдиг-
ни тояга си, и простри ръката си над 
морето, и раздели го, и ще минат 
израилевите синове през морето по 
сухо. Аз пък ще ожесточа сърцата на 
Египтяните и те ще тръгнат подире 
им; и ще покажа славата Си над фа-

раона и над цялата му войска, над 
колесниците му и над конниците. И 
ще познаят Египтяни, че Аз съм Гос-
под, когато покажа славата Си над 
фараона, над колесниците му и над 
конниците му." 

И вдигна се Ангел Божий, който 
вървеше пред стана на Израил, и 
тръгна отдире им; вдигна се облач-
ният стълб отпреде им и застана от-
заде им; и влезе по средата между 
Египетския стан и между стана на 
Израил; за едните беше облак и 
мрак, а на другите осветляваше нощ-
та, и през цялата нощ не се добли-
жиха един с други. 

Тогава Мойсей простря ръката си 
над морето, и през цялата нощ Гос-
под тласкаше морето със силен изто-
чен вятър, та направи морето суша; 
и водите се разцепиха. И тръгнаха 
Израилевите синове посред морето 
по сухо, а водите бяха зад тях като 
стена отдясно и от ляво. Втурнаха се 
Египтяните и влязоха подире им в 
средата на морето всичките коне на 
фараона, колесниците му и конници-
те му. 

     И по утринна стража погледна 
Господ на Египетския стан от огне-
ния и облачния стълб и разбърка 
стана на Египтяни. И направи да се 
изплеснат колелата от колесниците 
им, тъй че те с мъка ги влачеха. То-
гава Египтяни рекоха: "Да бягаме от 
Израилтяните, защото Господ се бо-
ри заради тях против Египтяни." 

И рече Господ на Мойсей: 
"Простри ръката си над морето и да 
се завърнат водите върху египтяни, 
върху колесниците им и върху кон-
ниците им". И Мойсей простря ръка-
та си над морето и при зори водата 
се повърна на мястото си; а египтяни 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

бягаха насрещу водата. Тъй потопи 
Господ египтяни всред морето. И 
водата се повърна и покри конници-
те и колесниците на всичката фарао-
нова войска, които бяха влезли по-
дире им в морето; не остана ни един 
от тях. А Израилевите синове мина-
ха по сухо през морето; водите бяха 
зад тях като стена отдясно и стена 
отляво. 

Него ден Господ избави Израил-
тяните от ръцете на египтяни; и Из-
раилевите синове видяха египтяните 
мъртви на морския бряг, израилтя-
ните видяха великата ръка, която 
Господ показа над Египтяни; наро-
дът се уплаши от Господа и повярва 
на Господа и на Неговия служител 
Мойсей. 

Тогава Мойсей и Израилевите 
синове изпяха на Господа тази пе-
сен, думайки: 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 

Изх. 15  

 

О Пейте на Бога, защото е могъщ 
и всеки ден славете, той от роб-
ството, избави всички ни  

Да възпеем Господа Бога,* 

Който показа своето величие:* 

коня и ездача му * 

хвърли в морската бездна. О 

 

Бог е моя сила и моя слава, * 

Той ми е спасение, вечно ще Го сла-
вя; * 

Бог мой, моя мощ – кланям му се 
вечно,* 

Бог на бащите ни, ще Го превъзна-
сям. О  

Хвърли в морето конете фараонови 

и всички войници* 

Цялата войска потъна като камък * 

Отборните му началници загинаха в 
Червено море, бездните ги покри-
ха на веки * 

Твоята десница, се прослави - със 
сила съкруши неприятеля. О 

 

Заведе народа си, Господи, и наста-
ни в планината на Твоето прите-
жание, * 

на мястото, което си направил Свое 
жилище, * 

в светилището, което Твоите ръце, 
са създали! * 

 Господ ще царува до веки и вечно. 
О  

 

МОЛИТВА НА СВЕЩЕНИКА 

Да се помолим. 

Боже, чиито древни чудеса виждаме 
да блестят и в наши дни, тъй като 
през водата на възраждането извър-
шваш за спасението на народите то-
ва, което със силата на Твоята дес-
ница даде на един народ, освобожда-
вайки го от гонението на фараона, 
стори целият свят да се зачисли към 
синовете на Авраам и да приеме дос-
тойнството на избраният народ. Чрез 
Христа нашия Господ. Амин. 

 

(8) Увод за четвърто четиво: Исая 
54, 4а-5, 14  

От тайната на смъртта и възкре-
сението на Христос се е родила Цър-
квата – Новият Божи народ, възлю-
бената Годеница. Пророчество на 
Исая предизвестява това, като опис-
ва великолепието на Новия Йеруса-
лим. Този град-Годеница е Църква-
та, до която принадлежим чрез 
Тайнството Кръщение. 



9 

 
 

ЧЕТВЪРТО ЧЕТИВО 

 

С вечна милост те помилва 

твоят Изкупител Господ. 

 

Четене из книгата на пророк 
Исаия. (54,5-14) 

Твоят Творец ще господства над 
тебе; Господ Саваот е името Му, и 
твой изкупител е Светият Израилев; 
Той ще се нарече Бог на цялата земя. 

Защото Господ те вика като жена, 
напусната и скърбяща духом, и като 
жена на младини, която е била отх-
върлена, казва Бог твой. За малко 
време те оставих, но с голяма ми-
лост ще те прибера. В пламъка на 
гнева скрих от тебе лицето си за 
кратко време, но с вечна милост ще 
те помилвам, казва твоят изкупител 
Господ. Защото това за Мене е като 
дните Ноеви: както се заклех да ти 
се не гневя, нито да те укорявам. 
Планини ще се поместят, и хълмове 
ще се поклатят, но Моята милост 
няма да отстъпи от тебе, и заветът на 
Моя мир няма да се поклати, казва 
милуващият тебе Господ. 

Горкана, подхвърлена от буря, 
безутешница! Ето, Аз ще положа 
твоите камъни върху рубин и ще 
направя твоите основи от сапфири; и 
ще направя твоите прозорци от ру-
бини и твоите порти - от бисер, а 
цялата ти ограда - от драгоценни 
камъни. И всички твои синове ще 
бъдат научени от Господа, и голям 
мир ще има между синовете ти ще 
бъдат научени от Господа. 

Ти ще се утвърдиш с правда, да-
леч ще бъдеш от угнетение, понеже 
няма за какво да се боиш, далеч и от 

ужас, понеже той няма да се прибли-
жи до тебе. 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 

Пс 28,2 и 4.5-6.11 и 12а и 13в  

 

О С устни ще славя Твойта помощ 
Боже 

Ще те възхваля, Господи, задето ме 
въздигна, * 

и не остави враговете ми да тържес-
твуват над мене. * 

Господи, Ти изведе душата ми от 
ада, * 

и ме оживи, за да не сляза в гроба. О 

 

Пейте на Господа, Негови Светии,* 
славете паметта на Неговата све-
тиня. * 

Защото гневът Му е за миг, благово-
лението Му за цяла вечност: * 

вечер настъпва плач, а сутрин - ра-
дост. О 

 

Чуй, Господи, и помилвай ме; * 

Господи, бъди ми помощник! * 

Ти обърна тъгата ми в ликуване,* 
Господи, Боже мой, вечно ще Те 

славя. О 

 

МОЛИТВА НА СВЕЩЕНИКА 

Да се помолим. 

Всемогъщи вечни Боже, умножи за 
слава на Твоето име обещаното по-
ради вярата на патриарсите, увеличи 
числото на Твоите осиновени чеда, и 
Църквата да види изпълнение в по-
голямата част на това, в което наши-
те Отци твърдо се надяваха. Чрез 
Христа нашия Господ. Амин. 
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(9) Увод за пето четиво: Езекиил 
36, 16-28  

Шест века преди Христос пророк 
Езекиил предизвестява единствено-
то и окончателно очистване, което 
ще има място в тайнството Кръще-
ние. Чрез поръсване с чиста вода Бог 
ще ни даде Своя Свет Дух и ще въз-
станови сърцата ни.  

  

ПЕТО ЧЕТИВО 

 

Ще излея върху вас чиста вода 

и ще ви дам ново сърце. 

 

Четене из книгата на пророк 
Иезекиил. (35,16—17а. 18—28) 

И биде към мене слово Господне: 

"Сине човешки, когато домът Из-
раилев живееше в земята си, той я 
сквернеше с поведението си и делата 
си. И Аз излях върху тях гнева си за 
кръвта, която те проливаха в тая зе-
мя и задето те я скверниха със свои-
те идоли. И Аз ги разпилях между 
народите, и те са развеяни по земи-
те; Аз ги съдих според техните пъти-
ща и според техните дела. И дойдоха 
те при народите, където отидоха, и 
обезславиха Моето свето име, защо-
то за тях казват: "Те са народ на Гос-
пода и излязоха от Неговата земя." И 
пожалих Аз Моето свето име, което 
домът Израилев обезслави у народи-
те, където отидоха. 

Затова кажи на дома Израилев: 
"Тъй казва Господ Бог: "Не заради 
вас ще направя това, доме Израилев, 
а заради Моето свето име, което вие 
обезславихте у народите, където 
отидохте. И ще осветя великото си 
име обезславено у народите, всред 
които Го обезславихте, и ще познаят 

народите, че Аз съм Господ, казва 
Господ Бог, когато покажа върху вас 
светостта Си пред очите им. 

Ще ви взема из народите, ще ви 
събера от всички страни и ще ви до-
веда във вашата земя; ще ви поръся 
с чиста вода - и вие ще се очистите 
от всички ваши скверности, и от 
всички ваши идоли ще ви очистя. 

И ще ви дам ново сърце и нов дух 
ще вложа сред вас; ще взема из ва-
шата плът каменното сърце и ще ви 
дам сърце от плът. Ще вложа във вас 
Моя дух и ще направя да ходите по 
Моите заповеди, да пазите и изпъл-
нявате Моите наредби. И ще живее-
те на земята, която дадох на отците 
ви, и ще бъдете Мой народ и Аз ще 
бъда ваш Бог." 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 50, 3-4.5-
6а.12-13.14 и 17  

 

О Смили се Боже, ние съгрещих-
ме. 

 

Помилвай ме, Боже, по милостта 
си,*  

и по многото си щедрости заличи ми 
греховете. * 

Напълно ме умий от моята вина, * 

и очисти ме от греха ми. О 

Защото беззаконието си аз съзна-
вам,*  

и моят грях е винаги пред мене. * 

Съгреших пред Тебе, пред Тебе ед-
ничкия, * 

и лошо пред Тебе извърших. О 

 

Сърце чисто създай в мене, Боже, * 

и несломим дух обнови в мене. * 
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Не ме отхвърляй от лицето Си; * 

и светия Твой дух не отнемай от ме-
не. О 

 

Върни ми радостта на Твоето спасе-
ние * 

и утвърди ме във великодушие. * 

Отвори устните ми, Господи, * 

и устата ми ще възвестят Твоята хва-
ла. О 

 

МОЛИТВА НА СВЕЩЕНИКА 

Да се помолим. 

Боже, неизменна Сила и вечна Свет-
лина, погледни, в доб  ротата си, 
Твоята Църква, дивно тайнство на 
спасение, и извърши по-спокойно 
делото на човешкото спасение, пред-
видено от Твоя вечен промисъл, не-
ка целият свят почувства и види, че 
се възстановява разрушеното, че се 
възобновява остарялото и всичко се 
завръща към своята цялост, чрез 
Христа, който е начало на всички 
неща и който живее и царува през 
всички векове на вековете. Амин. 

 

Запалват се свещите на олтара, свет-
лините и се запява химна: Слава във 
висините Богу. 

 

Слава във висините Богу 

 

Колекта 

Да се помолим. 

Боже, който осветляваш тази пресве-
та нощ със славата на Възкресението 
Господне, запази в членове на Твоя-
та Църква духа на осиновението, 
който им даде, и нека обновени те-
лом и духом, служат на Тебе с чисти 
сърца. Чрез нашия Господ Исус 

Христос, Твой Син, който с Тебе 
живее и царува в единство със Све-
тия Дух през всички векове на веко-
вете. Амин. 

 

(10) Увод за осмо четиво 
(Епистола): Римляни 6, 3-11  

Свети Павел, Апостол на народи-
те, ни припомня, че Пасхалната Тай-
на на Христос се реализира чрез 
Кръщението във всеки от нас. Ние 
сме избрали живот, а не смърт, и в 
Христос вече се е започнало нашето 
възкресение. Да живеем, прочее, ка-
то свободни хора, а не като роби. 

Като израз на благодарност и ра-
дост ще запеем великденското: Але-
луя. Това е възклицание на радост и 
поздрав към Възкръсналия Исус, 
Който живее и присъства между нас. 

 

ПОСЛАНИЕ 

 

Христос, възкръснал от 

мъртвите, вече не умира. 

 

Четене от посланието на Свети 
Павел Апостол до римляни. (6,3-
11)  

Братя: 

Всички ние, които се кръстихме в 
Христа Исуса, в Неговата смърт се 
кръстихме. И тъй, ние се съпогре-
бахме с Него чрез кръщението в 
смъртта, та, както Христос възкръс-
на от мъртвите чрез славата на Отца, 
тъй и ние да ходим в обновен живот. 

Защото, ако сме сраснати с подо-
бието на смъртта Му, то ще бъдем 
съучастници и на възкресението, 
като знаем това, че вехтият наш чо-
век е разпнат с Него, за да биде уни-
щожено греховното тяло, то да не 
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бъдем вече роби на греха; защото, 
който е умрял, той се е освободил от 
грях. 

Ако пък сме умрели с Христа, 
вярваме, че и ще живеем с Него, зна-
ейки, че Христос, веднъж възкръс-
нал от мъртвите, вече не умира: 
смъртта няма вече власт на Него. 
Колкото до това, че Той умря, умря 
веднъж за греха; а колкото до това, 
че живее, живее за Бога. И тъй, вие, 
считайте себе си мъртви за греха, 
обаче живи за Бога в Христа Исуса 
нашия Господ. 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 

Пс 117,1-2.16ав-17.22-23 

 

О Алилуя, Алилуя, Алилуя. 

 

Славете Господа, защото Той е 
благ,* 

защото милостта Му е вечна. * 

Да каже сега Израил, Той е благ, * 

защото милостта Му е вечна. О 

 

Десницата Господня е висока, * 

десницата Господня твори чудеса.* 
Няма да умра, но ще живея, * 

и ще разгласям делата Господни. О 

 

Камъкът, който отхвърлиха зидари-
те, * 

той стана глава на ъгъла; * 

Това е от Господа * 

и е дивно в очите ни. О 

 

ЕВАНГЕЛИЕ  

Исус от Назарет, разпнатият, въз-
кръсна. 

Четене от светото Евангелие спо-
ред Марко. (16,1-8) 

След като мина събота, Мария 
Магдалина и Мария Яковова и Сало-
мия купиха аромати, за да дойдат и 
Го помажат. И в първия ден на сед-
мицата дойдоха на гроба много ра-
но, след изгрев слънце. 

И говореха помежду си: "Кой ли 
ще ни отвали камъка от вратата 
гробни?" И като погледнаха, виждат, 
че камъкът е отвален: а той беше 
много голям. 

Като влязоха в гроба, видяха един 
момък, облечен в бяла дреха, да седи 
отдясно и много се уплашиха. 

А той им казва: "Не се плашете. 
Вие търсите Исуса Назарееца, разп-
натия; Той възкръсна, няма Го тук. 
Ето мястото, дето беше положен. Но 
идете, обадете на учениците Му и на 
Петър, че Той ви преваря в Галилея; 
там ще Го видите, както ви бе ка-
зал." 

И като излязоха скоро, побягнаха 
от гроба; защото ги обхвана трепет и 
ужас. И никому нищо не казаха; по-
неже се бояха. 

Това е слово Господне. 

 

ЛИТУРГИЯ НА КРЪЩЕНИЕТО 

 

Свещеникът отива при кръщелната 
купел. Децата се донасят от родите-
лите и кръстниците пред събраното 
църковно общество. След това све-
щеникът увещава присъстващите с 
тези или други подобни думи: 

 

Възлюбени, да подкрепим с нашата 
единодушна молитва радостната на-
дежда на нашите братя и сестри, та 
всемогъщият Отец да придружи оти-
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ващите към извора на възраждането 
с помощта на своята милост. 

 

Литания  

 

Господи, помилвай ни. 

Господи, помилвай ни. 

Христе, помилвай ни. 

Христе, помилвай ни. 

Господи, помилвай ни. 

Господи, помилвай ни. 

Света Марио, Майко Божия, моли 
се за нас. 

Свети Михаиле, 

Свети Божи Ангели, молете се за 
нас. 

Свети Иване Кръстителю, 

Свети Йосифе, 

Свети Петре и Павле, 

Света Марио Магдалина, 

Свети Стефане, 

Свети Игнатий Антиохенски, 

Свети Лавренти, 

Свети Перпетуа и Фелицита, 

Света Агнесо, 

Свети Григори, 

Свети Августине, 

Свети Василе, 

Свети Мартине, 

Свети Бенедикте, 

Свети Франциск и Доминик, 

Свети Франциск Ксавери, 

Свети Иване Мария Вианей, 

Света Катерина Сиенска, 

Света Тереза от Авила, 

Всички Светци и Светици Божи, 

Бъди милостив, избави ни Господи. 

От всяко зло, 

От всеки грях, 

От вечна смърт, 

Чрез Твоето Въплъщение, 

Чрез Твоята смърт и Възкресение, 

Чрез слизането на Светия Дух, 

Ний грешници, молим Те послушай 
ни. 

Да благоволиш да осветиш тези из-
браници чрез благодатта на кръ-
щението, молим Те послушай 
ни. 

Исусе, Син на живия Бог, молим Те 
послушай ни. 

Христе, послушай ни,  

Христе, послушай ни. 

Христе, изслушай ни,  

Христе, изслушай ни. 

 

Боже, посредством тайнствени зна-
ци, Ти извършваш с невидима сила 
дивните дела на спасението, и по 
различни начини си приготвил вода-
та, своята твар, да изразява благо-
датта на кръщението. Още при съз-
даването на света Твоят Дух се носе-
ше над водите, та още тогава естест-
вото на водата да получи силата да 
осветява, и в потопа си преобразил 
някакъв вид възраждане, та чрез тай-
ната на същия елемент да се постави 
край на греха и начало на благодат-
та. Ти си освободил от робството на 
Фараона синовете на Авраам, като 
направи да преминат по сухо Черве-
но море, за да бъдат образ на бъде-
щия народ, народ на кръстените. Бо-
же, чийто Син, кръстен във водата 
на Йордан бе помазан от Светия Дух 
и висящ на кръста, проля от пробо-
дената си страна кръв и вода, и след 
възкресението си заповяда на учени-
ците: Идете, поучавайте всички на-
роди, като ги кръщавате в името на 
Отца и Сина и Светия Дух. Поглед-



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

ни с любов своята Църква и благово-
ли да сториш да бликне за нея изво-
ра на кръщението. Нека тази вода 
приеме по действие на Светия Дух 
благодатта на Твоя Единороден Син, 
за да бъде чрез тайнството кръщение 
умит от петното на греха сътворени-
ят по Твой образ човек и да се роди 
като нова твар от вода и Дух Свети.  

(потапя пасхалната свещ във водата)  

Да слезе, молим Ти се, Господи, в 
тази вода чрез Твоя Син силата на 
Свети Дух, та всички, погребани с 
Христа в смъртта чрез кръщението, 
да възкръснат с Него за вечен живот. 
Чрез Христа нашия Господ. Амин 

 

След това изважда свещта от водата 
и народът възклицава 

 

Вс: Благославяйте извори, Госпо-
да, хвалете и прославяйте Го на 
веки. 

 

Кръщение 

 

Подновяване на кръщелните обе-
щания 

 

След кръщението всички държат в 
ръцете си запалени свещи и подно-
вяват кръщелните обещания.  

 

Възлюбени братя и сестри, чрез пас-
халната тайна бяхме погребани с 
Христа в кръщението, та с Него да 
вървим в обновен живот. Поради 
тази причина, след приключване на 
четиридесетдневния пост, да подно-
вим обещанията на светото кръще-
ние, чрез които някога се отрекохме 
от дявола и обещахме вярно да слу-
жим на Бога в светата Католическа 

Църква. И така: 

Св: Отричате ли се от греха, за да 
живеете в свободата, на Божии чеда? 

Вс: Отричам се. 

Св: Отричате ли се от прелъстявани-
ята на злото, за да не господства над 
вас грехът? 

Вс: Отричам се. 

Св: Отричате ли се от сатаната, на-
чало и причина на греха? 

Вс: Отричам се. 

Св: Вярвате ли в Бога, всемогъщия 
Отец, Творец на небето и на земята? 

Вс: Вярвам. 

Св: Вярвате ли в Исуса Христа, 
Единствен Негов Син, наш Господ, 
Който се е родил от Дева Мария, 
умрял и погребан, възкръснал от 
мъртвите и седи отдясно на Отца? 

Вс: Вярвам. 

Св: Вярвате ли в Светия Дух, Света-
та Католическа Църква, общението 
на светците, опрощението на грехо-
вете, възкресението на телата и във 
вечния живот? 

Вс: Вярвам. 

Св: Всемогъщият Бог, Отец на на-
шия Господ Исус Христос, който ни 
възроди от вода и Дух Свети, и кой-
то ни дари опрощение на греховете, 
да ни пази със своята благодат в 
Христа Исуса, нашия Господ, за ве-
чен живот. 

Свещеникът поръсва народа с бла-
гословената вода 

 

Молитва на верните 

 

Св: В тази свята нощ се е извършила 
победата на Христа над греха и 
смъртта. Смирено да молим Бога за 
цялото човечество да се обнови в 
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тайнството на смъртта и Възкресе-
нието на Спасителя. 

 

Да се помолим за Светата Църква, 
за да пребъдва в постоянна радост, 
произлизаща от Възкресението на 
Исус Христос. 

 

Да се помолим за помирените с 
Бога и Църквата, чрез покаянието 
да умножават получените дарове 
на Божия живот. 

 

Да се помолим за останалите в 
тъмнините на греха, за да се доб-
лижават с доверие към извора на 
пасхалната светлина, който е Исус 
Христос. 

 

Да се помолим за всички почина-
ли наши близки, за да бъдат учас-
тници във възкресението за вечен 
живот. 

 

Да се помолим за нас самите, праз-
нуващи Тайната на Великата 
Нощ, да гледаме с надежда и ра-
дост в бъдещето. 

 

Допълнителни намерения ... 

Св: Боже, Дарителю на живота и 
Победителю на смъртта, изслушай 
молитвите наТвоята Църква, благо-
воли да направиш всички да се рад-
ват от Твоите дарове. Който живееш 
и царуваш през всички векове на 
вековете. Амин. 

 

ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ 

 

(11) Коментар преди Евхаристич-
ната литургия. Сега Възкръсналия 
Христос ни кани на Своята Пасхал-

на трапеза. В тази Жертва по тайнст-
вен начин ще се извърши премина-
ването на Господа Исуса от смъртта 
към живота, в което и ние сме участ-
ници. С радост да благодарим на Бог 
Отец за Възкресението на Исус 
Христос и нашето съединение с Не-
го чрез Кръщението и Евхаристия-
та.  

  

Молитва над даровете 

Приеми, молим Ти се, Боже, молит-
вите и дарове на Твоя народ, и сто-
ри, Жертвата, която има своето на-
чало в пасхалните тайни да се пре-
върне за нас чрез Твоята благодат 
във вечно изцерение. Чрез Христа 
нашия Господ. Амин. 

 

Предисловие 

Св: Господ да бъде с вас. 

Вс: И с твоя дух. 

Св: Горе сърцата. 

Вс: Отправени са към Господа. 

Св: Да благодарим на Господа, на-
шия Бог. 

Вс: Достойно и праведно е... 

... 

Вс: Свет, свет, свет Господ Бог 
Саваот. Пълни са небесата и земя-
та с Твоята слава. Осанна във ви-
сините. Благословен, Който идва в 
името Господне. Осанна във виси-
ните. 

 

Евхаристична молитва 

... 

Св: Тайна на вярата. 

Вс: Твоята смърт възвестяваме, 
Господи, и Твоето Възкресение 
прославяме, в очакване на Твоето 
славно пришествие. 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

Господня молитва  

Вс: Отче наш, Който си на небеса-
та, да се свети името Ти, да дойде 
Царството Ти, да бъде волята Ти 
както на небето, така и на земята. 
Дай ни днес насъщния ни хляб и 
прости ни дълговете, както и ние 
прощаваме на нашите длъжници; 
и не ни въвеждай в изкушение, но 
избави ни от злото. 

Св: Молим Ти се, Господи, избави 
ни от всички злини, благоволи да 
дадеш мир в наши дни, тъй че с по-
мощта на Твоето милосърдие да бъ-
дем винаги освободени от греха и 
предпазени от всяко смущение, 
очаквайки блажената надежда и при-
шествието на нашия Спасител, Исус 
Христос. 

Вс: Защото Твое е царството, 
силата и славата навеки. 

Св: Господи, Исусе Христе, Който 
каза на Апостолите Си: Мир ви оста-
вям, Моя мир ви давам, не гледай на 
съгрешенията ни, а на вярата на Тво-
ята Църква и, съгласно волята Си, 
благоволи да я умиротвориш и обе-
диниш. Ти, Който живееш и цару-
ваш през вековете на вековете. 

Вс: Амин. 

Св: Мирът Господен да бъде винаги 
с вас. 

Вс: И с твоя дух. 

Св: Помирете се взаимно. 

Вс: Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 

Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 

Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, дари ни мир. 

Св: Ето Агнецът Божи, който отне-
ма греховете на света. Блажени, кои-
то са поканени на трапезата на Агне-

ца. 

Вс: Господи, не съм достоен да 
влезеш под моя покрив, но кажи 
само една дума и душата ми ще 
оздравее. 

 
Благодарствена молитва след при-
емане на Светото Причастие 

Намерих този, когото душата ми 
обича. Ти, Господи Исусе, обичаш 
душата ми с една вечна любов. Съв-
сем се даваш на мен. Как да Ти бла-
годаря за това? Как да Ти се отплатя 
за подобна добрина? Ти не искаш 
друго, освен моето сърце. Струва ми 
се, че ми говориш: синко, дъще, дай 
сърцето си. О любезни Исусе, сърце-
то ми е Твое. Ти си го създал, Ти си 
ми го дал, Ти си го опазил. Тогава 
отговарям с пророк Давид: сърцето 
ми е готово, о Боже, сърцето ми е 
готово. Давам Ти го, за да живее са-
мо за Тебе. Искам да Ти служа и да 
Те обичам от все сърце. Мразя гре-
ховете си; сега разбирам злобата на 
греха; искам, о Исусе, с Твоята лю-
бов да живея и умра. Амин. 

 

 

Следпричастна 

Да се помолим. Влей в нас, Боже, 
Духа на Твоята любов, за да напра-
виш в добротата си, единодушни 
тези, които насити с пасхалните 

Тайнства. Чрез Христа нашия Гос-
под. Амин. 

 

ТЪРЖЕСТВЕН БЛАГОСЛОВ 

Св: Господ да бъде с вас 

Вс: И с твоя дух. 

Св: Да ви благослови всемогъщия 
Бог през днешното пасхално тържес-
тво и да ви пази, в милостта си, от 
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всяко нападение на греха. 

Вс: Амин. 

Св: И да ви изпълни с наградата на 
безсмъртието Този, който чрез възк-
ресението на своя Единороден син 
ви възстанови за вечен живот. 

Вс: Амин. 

Св: И вие, които, след като привър-
шиха дните на Господнето страда-
ние, чествате с радост Пасхалното 
тържество, да вземете участие, с не-
гова помощ, в онези празници, които 
се честват с вечна радост. 

Вс: Амин. 

Св: Да ви благослови Всемогъщият 
Бог, Отец, и Син † и Светия Дух. 

Вс: Амин. 

Св: Идете си с мир, алелуя алелуя. 

Вс. Да благодарим на Бога, але-
луя, алелуя. 

 

(12) Коментар след края на литур-
гията. 

Вeликденската литургия, която 
преживяхме днес е тържествено съ-
общаване за възкресението на Хрис-
тос и призив към цялото сътворение 
да участва в триумфа на Възкръсна-
лия. По време на Пасхалното наве-
черие чухме призив: Да ликува вече 
ангелски хор! Да ликуват божестве-
ните тайни! И за победата на та-
къв велик Цар да екне тръбата на 
спасението! Да се радва и земята, 
озарена с такова сияние и осветена 
с блясъка на вечния Цар да почувст-
ва, че е изчезнал мракът по цялата 
вселена! Послушни на този призив 
нека да участваме в обожаването 
след тази литургия, което е подгот-
вено от младежите ни, за да изповя-
даме нашата вяра в победата на 
Христа над греха и смъртта. На въз-

кръсналия Господ, присъстващ меж-
ду нас в Светото Причастие, да бла-
годарим, че е отворил за вярващите 
в Него Небесното Царство. 

  

ПЕСНИ ЗА ОБОЖАВАНЕ 
 
ЕДИН Е САМО БОГ 
Един е само Бог, тук е домът Му, 
Всички на Него да се поклоним 
И да Го хвалим. 
Тоз дом избрал е Бог, за да изслуша 
нас, 
Всички на Бога да запеем 
И чест да Му отдадем. / х 2 
 
ЛОДКАТА 
1. Исус на брега на морето 
Търсил хора, готови за него 
Ловял сърца за правда Божия 
О, Боже, Ти на мене се спря. 
Твойте устни мойто име казаха. 
Мойта лодка на брега изоставям 
и със Тебе днес започвам нов лов. 
2. Мойте ръце са Ти нужни 
И сърцето с младежкия плам, 
Кръвта гореща и самотата. 
3. Аз съм слаб и беден човек 
И ръцете са мойто богатство, 
Сърцето чисто за Теб готово! 
4. Днес ще излезем ний заедно 
Да ловим в морето човешко 
Със Твойта истина и Твойто слово. 
 
ХВАЛЕН СИ, ГОСПОДИ МОЙ 
Хвален си, Господи мой 
Хвален си, Господи мой 
Хвален си, Господи мой 
Хвален си, Господи мой 
1. Ти си създал всички неща – 
Слънце, звезди, луна и вятър, 
Вода и огън, цветя и птици, 
Поля, гори, реки, морета. 
2. Ние живеем, за да Те хвалим. 
Ние живеем, за да Ти пеем. 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

Ти ни обичаш, ние Те обичаме. 
Заради Тебе всички сме братя. 
3. Ти си обичан от всички ни, Госпо-
ди. 
Хвален бъди от всички ни, Господи! 
Изпълвай сърцата, душите ни, Гос-
поди! 
Само така ние ще живеем. 
 
ТИ СИ МИ ЖИВОТЪТ 
1. Ти си ми живота, няма друг за мен 
Ти си пътя верен, мойта истина 
Само с Твойто Слово ще вървя нап-
ред 
До последен дъх, когато Ти ме при-
зовеш 
Не, не се страхувам, щом до мен си 
Ти, 
Моля Те със мене остани. 
2. Вярвам в Теб Исусе, Мария Те 
роди 
Божий Син единствен, станал и чо-
век. 
Зарад нас умря, но пак си жив сред 

нас 
Във единство със Отца и със Светия 
Дух. 
Ден ще дойде зная, ще се върнеш Ти 
Да отвориш райските врати. 
3. Отче животворни в Тебе вярваме, 
Сине Спасе, на Теб се осланяме. 
Дух на любовта, ела Ти между нас, 
Събери разпръснатите хора по света. 
Според Твойта воля нека да вървят 
И да сеят Божи семена. 
 
ТОВА Е ДЕН 
Това е ден / х 2 
Който даде ни Бог / х 2 
Радвайте се / х 2 
И ликувайте днес! / х 2 
Това е ден, който даде ни Бог – 
Радвайте се и ликувайте днес. 
Това е ден, който даде ни Бог. 
 
ДОКОСНИ ОЧИТЕ МИ 
Боже, докосни очите ми, за да виж-
дам (за да виждам). 
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Устните ми докосни, да проговоря с 
благодарност. 
Боже, докосни сърцето ми и го очис-
ти, 
Нека Свети Дух ме обгърне днес. 
 
ПСАЛМ 148 
Алелуя, Алелуя, Алелуя, Алелуя!/х 2 
 
1. На Бога слава във висините 
На Небесата пейте Му слава. 
Славете Бога, небесни сили, 
Славете Бога, войски небесни. 
2. Луна и слънце, славете Бога, 
Звезди блестящи, славете Бога. 
Облаци бели, славете Бога, 
Води небесни, славете Бога. 
3. Всички да славим Божието име 
И Словото, създаващо всичко. 
Свято е, Яхве, Твоето име, 
Нека во веки да пеем слава. 
 
ПРЕД ЛИЦЕТО БОЖИЕ 
1. Пред лицето Божие да се покло-
ним. / х 2 
Той сам ще ни възцари, 
Негов съм аз и свят 
И Той обича ни. 
2. Всички свои грижи да Му пове-
рим. / х 2 
Той сам ще ни възцари, 
Негов съм аз и свят 
И Той обича ни. 
3. Със смиреност пред Бог да заста-
нем. / х 2 
Той сам ще ни възцари, 
Негов съм аз и свят 
И Той обича ни. 
 
ДОЙДЕ ЧАСЪТ, ОТЧЕ 
1. Дойде часът, Отче, за мен 
На мойте братя казвам им аз 
Да Те познаят, че Ти си живот, 
Че ти си радост – Исус Христос. 
2. Те бяха Твои и са на мен, 

И вече знаят, вървя към Теб, 
Повярваха, запази ги Ти 
В единството и в любовта. 
3. Ти ме прати при бедните, 
Твоето Слово е истина 
Сърцата им са изпълнени с радост, 
Велика радост дар е от Теб. 
4. Аз съм във тях, а Ти си в мен, 
Да бъдат свети в единството 
Светът да вярва, че ти си ме пратил 
И ги обичаш, както мен. 
 
АНГЕЛСКИ ХОР 
Нова песен ангелите пеят Ти: 
„Слава на Агнеца” / х 2 
Алелуя (Алелуя), Алелуя (Алелуя), 
Алелуя, (Алелуя), слава и чест / х 2 
 
ПО БЛАГОДАТ СМЕ СПАСЕНИ 
По благодат сме спасени, 
По благодат сме днес тук. 
С благодат сме оправдани 
И чрез кръвта на Исус. 
Викаш ни, Боже, при Тебе, 
Пред Твоя небесен трон. 
С благодат сме дарени, 
Чест Ти отдаваме. 
 
МАРИЙО, ЧУДНА МАРИЙО 
1. Марийо, чудна Марийо, 
Майко Божия и наша Майко 
Царице чудна, звезда небесна, 
Заведи ни пред Божия престол. 
Мария, Аве Мария, 
От Бог измоли благодат 
За истински мир, любов истинска, 
Мила Майко, грижи се за нас. 

2. Марийо, чудна Марийо, 
Толкоз често съпътства ни грях. 
Страдание и страх, и ненавист са в 
нас, 
Моли милост, Марийо, за нас. 
 
БРАТЪТ СЛЪНЦЕ, СЕСТРАТА 
ЛУНА 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

ЦАРСТВОТО БОЖИЕ ТЪРСЕТЕ 
Царството Божие търсете най – нап-
ред 
И справедливостта Му. 
Всичко останало Бог ще ви даде, 
Алелу – Алелуя. 
 
ВЪЗКРЪСНА ТОЙ 
Възкръсна Той и жив е днес, с бля-
сък сияе нощта. 
Не ще умра, живея аз, Бог показва 
мощта. 
Кръстът е порта Божия, щеш ли 
през нея влез, 
Приближи до олтара, Богу отдавай 
чест! 
1. Да му благодарим, че вечна е мла-
достта му. 
Той възкръсна в нощта, която е пъл-
на с блясък. 
Аз му благодаря и днес ще Го бла-
гославям –  
Исус е моят Бог – дойде, за да ни 
избави! 
2. На Бога се уповавай вместо на 
князете, 
Бог е моята мощ – държи ме когато 
падам. 
Не се страхувам аз, не ме плаши 
смъртта, 
Не се страхувам и пея песен възх-
вална! 
3. Отхвърленият Бог стана за нас 
основа. 
Боже, изслушай ме, Ти Си мое спа-
сение.  
Чудо става в нощта, когато в ден се 
превръща – днес танцувайте и Му 
пейте песен възхвална! 

ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО  

(31-1.04.2018) 
 
1. Организираме епархийно пок-
лонничество за младежи и кате-
хисти до Никополис ад Иструм и 
енория „Блажена Дева Мария на 
броеницата”, гр. Велико Търново на 
14 април 2018 г., във връзка със 370
-год. от основаването на епархията 
ни. Ще се пътува с автобус. Таксата 
за участие е 10 лв., в това число за 
пътни и за храна. 

 
Програма за срещата е следната: 

9:00 ч. потегляне с автобус от 
църквата „Дева Мария от Фатима” 
гр. Плевен  
11:00 ч. пристигане в древния 
град и подготовка за Св. Евхаристия 
11:30 ч.  Св. Евхаристия 
12:30 ч.  кратка беседа и разходка 
из останките 
13:30 ч.  обяд и кафе 
14:30 ч. потегляне за Велико 
Търново  
15:30 ч. беседа в двора на ено-
рийската църква 
16:30 ч. разходка из града 
18:00 ч. потегляне обратно за 
Плевен 
/програмата може да претърпи про-
мени/   
 
2. Който желае може да с е включи 
в посещението на защитения дом в 
Сторгозия през настоящата седмица. 
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3. Благодарим на всички за по-
мощта в подготовката за пасхалните 
тържества, по особен начин на хо-
ристите, на министрантите и на тези, 
които помогнаха за почистване на 
терена около църквата.  
 
4. През настоящата седмица в 
Светли Понеделник и Светли 
Вторник реда на литургиите ще е 
както в неделя.  
 
5. Също така тази седмица в окта-
вата на Възкресение Христово 
честваме дни на духовно обновле-
ние: Първи Четвъртък, Първи Петък 
и Първа Събота от месеца. Понеже 
петък се пада в октавата на Пасха, 
можем а не постим в този ден.  
 
6. Идната неделя е неделята на 
Божието Милосърдие. Исус казва 
на св. Фаустина следното: “Желая 
този празник да бъде убежище на 
всички души, а 
особено грешни-
те. В този ден 
ще излея цяло 
море от благово-
ление върху ду-
шите, които ще 
се приближат до 
извора на Моето 
Милосърдие. 
Душата, която в 
този ден се из-
повяда и причести, ще получи пълно 
опрощение на наказанието за грехо-
вете си. В този ден ще са отворени 
всички извори на Моята милост. Же-
лая празникът да се чества в първата 
неделя след Великден. Хората няма 
да познаят утеха, докато не се обър-
нат към моето Милосърдие“. Свети-
ят Отец Папа Йоан Павел II през 
2004 г. обяви официално да се чест-

ва Празникът на Божието Милосър-
дие в неделя след Великден (Втора 
Пасхална Неделя). 

 
Програмата за идната неделя ще е 

следната: 
10:30 - Броеница на Божието Мил. 
11:00 - Евхаристия 
12:00 - Катехизис за всички. Цитати 
от Дневника на св, Фаустина и на-
чин на молене на броеницата на 
Б.М. (възможност за изповед, за да 
получим пълна индулгенция). 
 

ДЕВЕТНИЦА НА БОЖИЕТО 
МИЛОСЪРДИЕ (преди литургия-

та от 20:00 ч.) 
Втори ден - 31 март 
„Доведи при Мен душите на свеще-
ниците и на богопосветените души, 
и ги потопи в Моето Милосърдие. 
Те ми дадоха сили да понеса Моето 
Страдание. Чрез тях слиза върху ця-
лото човечество Моето Милосър-

дие”! Милосърдни 
Исусе, от Когото полу-
чаваме всяка доброта, 
увеличи в нас благо-
датта, за да можем да 
извършваме милосърд-
ни дела, за да може, 
който ни види да слави 
Милосърдният Отец, 
Който е на небесата! 
Вечни Отче, погледни 
към работниците на 

Твоята нива, душите на свещеници-
те и богупосветените, и им дари си-
лата на Твоят благослов, за да могат 
чрез Сърцето на Твоят Възлюбен 
Син да бъдат изпълнени с силата на 
Твоята светлина, за да могат да во-
дят всички по пътя на спасението и 
да възпяват вечно Твоето Милосър-
дие. Амин. Броеница на Божието 
Милосърдие ... 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

 
ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ  

 
Св: В името на Отца и Сина, и Све-
тия Дух. 
Вс: Амин. 
Св: Благодатта на нашия Господ 
Исус Христос, любовта на Бога Отца 
и общението на Светия Дух да бъде 
с всички вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Братя и сестри, преди да отслу-
жим светите тайни, да признаем гре-
ховете си. 
Изповядвам пред Всемогъщия Бог 
и пред вас, братя и сестри, че мно-
го съгреших с мисли, думи, дела и 
опущения. Моя вина, моя вина, 
моя преголяма вина. Затова моля 
Блажената Мария, всякога Дева, 
всички ангели и светци, и вас, 
братя и сестри, да се молите за ме-
не пред Господа, нашия Бог. 
Св: Да се смили над нас Всемогъ-
щият Бог и след като ни прости гре-
ховете, да ни въведе в живот вечен. 

Вс: Амин.  
Слава във висините Богу и на зе-
мята мир на човеците с добра во-
ля. Хвалим Те, благославяме Те, 
покланяме Ти се, славословим Те, 
благодарим Ти заради великата 
Ти слава, Господи Боже, Царю не-
бесни, Боже, Отче Всемогъщи. 
Господи, Сине Единородни, Исусе 
Христе, Господи Боже, Агнец Бо-
жи, Син на Отца. Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 
Който отнемаш греховете на све-
та, приеми молитвите ни. Който 
седиш отдясно на Отца, помилвай 
ни. Защото Ти само си свет, Ти 
само си Господ, Ти само си Всеви-
шен, Исусе Христе, със Светия 
Дух, в славата на Бога Отца. 
Амин. 
 
Колекта  
Да се помолим. Боже, който след 
като на днешния ден победи смъртта 
чрез Твоя Син и ни отвори входа 
към вечния живот, дай молим Ти се, 
ние които честваме тържествено 
Господнето Възкресение, възобнове-

ни от Твоя Свети 
Дух, да възкръс-
нем за светлината 
на нов живот. Чрез 
нашия Господ 
Исус Христос, 
Твоя Син, който е 
Бог и с Тебе живее 
и царува в единст-
во със Светия Дух 
през всички векове 
на вековете.  
Вс: Амин. 
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ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО 

 
ПЪРВО ЧЕТИВО  

 
Ядохме и пихме с Него, 

след като възкръсна от мъртвите. 
 
Четене от деянията на Апостоли-
те. 10,34а.37-43 

 
В онези дни: 

Петър проговори и рече: "Вие зна-
ете за станалите по цяла Юдея съби-
тия, които наченаха от Галилея след 
кръщението, що проповядваше 
Иван: Как Бог помаза с дух Свети и 
със сила Исуса от Назарет, който 
изходи Юдея, правейки добрини и 
изцерявайки всички насилвани от 
дявола, защото Бог беше с Него. 

И ние сме свидетели на всичко, 
що стори Той в Юдейската страна и 
в Йерусалим; и как Го убиха, като 
Го повесиха на дърво. Него Бог въз-
креси на третия ден и даде Му да се 
явява - не на целия народ, а нам, 
пред избраните от Бога свидетели, 
които ядохме и пихме с Него, след 
възкресението Му от мъртвите. 

И заповяда ни да проповядваме 
на людете и да свидетелствуваме, че 
Той е определеният от Бога съдия на 
живи и мъртви. За Него всички Про-
роци свидетелствуват, че всеки, кой-
то вярва в Него, ще получи прошка 
на греховете чрез Неговото име." 

Това е Божие слово. 
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 
Пс 117,1-2.16ав-17.22-23 (О: 24) 
 
О Алилуя, Алилуя, Алилуя. 
Славете Господа, защото Той е благ, 

защото милостта Му е вечна.  
Да каже сега Израил: Той е благ, 

защото милостта Му е вечна. О 

 
Десницата Господня твори сила, 

десницата Господня е висока.  
Няма да умра, но ще живея, и 
 ще разгласям делата Господни. О 
 
Камъкът, който отхвърлиха зидари-

те,  
той стана глава на ъгъла;  
Това е от Господа,  
и е дивно в очите ни. О 

 
ВТОРО ЧЕТИВО  

 
Търсете това, що е горе, дето е 

Христос. 
 
Четене от посланието на Свети 
Павел Апостол до колосяни.   3,1-4 

Братя: 
Ако сте възкръснали заедно 

с Христа, търсете това, що е горе, 
дето Христос седи отдясно на Бога; 
за небесното мислете, а не за земно-
то. Защото вие умряхте, и вашият 
живот е скрит с Христа в Бога. А 
кога се яви Христос, вашият живот, 
тогава и вие ще се явите с него в 
слава. 

Това е Божие слово. 
 
последователна 
Жертвата пасхална с песни хвалят 
днес Християни. Агнец спаси овци-
те: грешниците с Отца си помири 
вече Христос невиний. В бой се биха 
и смъртта и животът; житейски вожд 
мъртъв, жив царува. Кажи ни, Ма-
рио, що видя ти из пътя? На живия 
Христос гроба: и славата Му като 
възкръснал. И ангели - свидетели и 
дрехи.  Възкръсна Христос - надеж-
да моя, превари ще ви в Галилея. 
Знаем, че Христос възкръсна от мър-
твите наистина: помилвай ни, Царю 
победител. 



 

НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

АЛИЛУЯ 1 Кор 5,7в-8а 
О Христос, Пасхата наша, биде зак-
лан за нас; нека празнуваме в Госпо-
да. О  

 
ЕВАНГЕЛИЕ 

 
Той трябваше да възкръсне от мър-

твите. 
 
Четене от светото Евангелие спо-
ред Иван. 20,1-9 

В първия ден на седмицата Мария 
Магдалина дохожда на гроба рано, 
докле беше още тъмно, и вижда, че 
камъкът е вдигнат от гроба. Затичва 
се тогава и дохожда при Симон Пе-
тър и при другия ученик, когото 
Исус обичаше, и каза им: "Дигнали 
Господа от гроба, и не знаем, де са 
Го турили." 

Тогава излезе Петър и другият 
ученик, и тръгнаха за гроба. И два-
мата тичаха наедно; но другият уче-
ник се затече по-бързо от Петър и 
пръв дойде на гроба. И като надник-
на, видя, че повивките стоят; ала не 
влезе в гроба. 

След това дохожда Симон Петър, 
влезе в гроба и вижда, че само по-
вивките стоят; пък кърпата, която 
беше на главата Му, не стоеше при 
повивките, а - свита отдясно на едно 
място. Тогава влезе и другият уче-
ник, който пръв беше дошъл на гро-
ба, и видя, и повярва. Защото още не 
знаеха Писанието, че той трябва да 
възкръсне от мъртвите. Това е слово 
Господне. 
Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъ-
щия Отец, Творец на небето и на 
земята, на всички видими и неви-
дими неща. И в един Господ Исус 
Христос, Единороден Син Божи, 
роден от Отца преди всички веко-

ве. Бог от Бога, Светлина от Свет-
лината, истински Бог от истинс-
кия Бог. Роден, несътворен, едино-
същ с Отца, чрез Когото всичко е 
станало. Който за нас човеците, и 
за наше спасение, слязъл от небето 
и се въплътил от Дева Мария под 
действие на Светия Дух и станал 
човек. Разпънат бил също за нас 
при Понтийския Пилат; страдал и 
бил погребан и възкръснал на тре-
тия ден според Писанията; и се 
възнесъл на небето, седи отдясно 
на Отца. И пак ще дойде със слава 
да съди живите и мъртвите и Цар-
ството Му няма да има край. Вяр-
вам в Светия Дух, Господ и Жи-
вотворящ, Който произхожда от 
Отца и Сина; Който ведно с Отца 
и Сина е обожаван и славословен; 
Който е говорил чрез пророците.  
Вярвам в една, света, католическа 
и апостолска Църква. Изповядвам 
едно кръщение за опрощаване на 
греховете и очаквам възкресение-
то на мъртвите и живота на бъде-
щия свят. Амин. 
 
Молитва на верните 

Чрез Исус Христос, който чрез 
възкресението си е победил смъртта 
и ни е дал надеждата за безсмъртие-
то, да поднесем на Бога, всемогъщия 
Отец, нашите смирени молитви. 
 
1. Да се помолим за светата Църк-
ва, да възвестява на всички хора 
радостната истина на Христовата 
победа срещу смъртта. 
 
2. Да се помолим за Папа Иоан 
Павел II да носи на всички мощта 
на Христовата истина и любов. 
 
3. Да се помолим за всички изпо-
вядващи Христа, преживяването 
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на пасхалните тайни да ги доведе 
към пълно единство. 
 
4. Да се помолим за военнослуже-
щите и за всички, които се нами-
рат далече от своите семейства, 
молитвата и преживяването на 
вярата да укрепват техните семей-
ни връзки. 
 
5. Да се помолим за нашите почи-
нали родители, близки и благоде-
тели, в радостта на пребиваването 
на небето да очакват бъдещата 
слава на възкресението. 
 
6. Да се помолим за нас тук събра-
ните, винаги да умираме за греха 
и да възкръснем заедно с Христос 
за новия живот. 
 

Боже, всемогъщи наш Спасите-
лю, изслушай нашите молитви, кои-
то поднасяме на Тебе и направи, 
включени в пасхалната тайна на 
Твоя Син, да преминем от смъртта 
до вечния живот и винаги да посто-
янствуваме в Твоята благодат. Чрез 
Христа, нашия Господ. Амин. 

 
ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ 

 
Св: Молете се, та това мое и ваше 
жертвоприношение да бъде приятно 
пред Бога, Всемогъщия Отец.  
Вс: Господ да приеме от твоите 
ръце това жертвоприношение за 
чест и слава на Своето име, за на-
ша полза и за благото на цялата 
Си свята Църква.  
 
Молитва над даровете  
Препълнени с пасхалната радост, 
поднасяме Ти, Боже жертвени даро-
ве, с които Твоята Църква по чуден 
начин се възражда и укрепва. Чрез 

Христа нашия Господ. Амин 
 
Предисловие 
 
Св: Господ да бъде с вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Горе сърцата. 
Вс: Отправени са към Господа. 
Св: Да благодарим на Господа, на-
шия Бог. 
Вс: Достойно и праведно е. 
... 
Вс: Свет, свет, свет Господ Бог 
Саваот. Пълни са небесата и земя-
та с Твоята слава. Осанна във ви-
сините. Благословен, Който идва в 
името Господне. Осанна във виси-
ните. 
 
Евхаристична молитва 
... 
Св: Тайна на вярата. 
Вс: Твоята смърт възвестяваме, 
Господи, и Твоето Възкресение 
прославяме, в очакване на Твоето 
славно пришествие. 
семейство, събрано пред Тебе.  
 
Господня молитва  
Вс: Отче наш, Който си на небеса-
та, да се свети името Ти, да дойде 
Царството Ти, да бъде волята Ти 
както на небето, така и на земята. 
Дай ни днес насъщния ни хляб и 
прости ни дълговете, както и ние 
прощаваме на нашите длъжници; 
и не ни въвеждай в изкушение, но 
избави ни от злото. 
Св: Молим Ти се, Господи, избави 
ни от всички злини, благоволи да 
дадеш мир в наши дни, тъй че с по-
мощта на Твоето милосърдие да бъ-
дем винаги освободени от греха и 
предпазени от всяко смущение, 
очаквайки блажената надежда и при-
шествието на нашия Спасител, Исус 
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Христос. 
Вс: Защото Твое е царството, 
силата и славата навеки. 
Св: Господи, Исусе Христе, Който 
каза на Апостолите Си: Мир ви оста-
вям, Моя мир ви давам, не гледай на 
съгрешенията ни, а на вярата на Тво-
ята Църква и, съгласно волята Си, 
благоволи да я умиротвориш и обе-
диниш. Ти, Който живееш и цару-
ваш през вековете на вековете. 
Вс: Амин. 
Св: Мирът Господен да бъде винаги 
с вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Помирете се взаимно. 
Вс:  Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 
 Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 
 Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, дари ни мир. 
Св: Ето Агнецът Божи, който от-
нема греховете на света. Блажени, 
които са поканени на трапезата на 
Агнеца. 
Вс: Господи, не съм достоен да 
влезеш под моя покрив, но кажи 
само една дума и душата ми ще 
оздравее. 
 
Благодарствена молитва след при-
емане на Светото Причастие 
Намерих този, когото душата ми 
обича. Ти, Господи Исусе, обичаш 
душата ми с една вечна любов. Съв-
сем се даваш на мен. Как да Ти бла-
годаря за това? Как да Ти се отплатя 
за подобна добрина? Ти не искаш 
друго, освен моето сърце. Струва ми 
се, че ми говориш: синко, дъще, дай 
сърцето си. О любезни Исусе, сърце-
то ми е Твое. Ти си го създал, Ти си 
ми го дал, Ти си го опазил. Тогава 
отговарям с пророк Давид: сърцето 
ми е готово, о Боже, сърцето ми е 

готово. Давам Ти го, за да живее са-
мо за Тебе. Искам да Ти служа и да 
Те обичам от все сърце. Мразя гре-
ховете си; сега разбирам злобата на 
греха; искам, о Исусе, с Твоята лю-
бов да живея и умра. Амин.  
 
Следпричастна молитва 
Подкрепени със свещения Дар, сми-
рено Ти се молим, Боже, чрез смърт-
та на Твоя Син да се надяваме в то-
ва, което вярваме, и стори чрез Не-
говото възкресение да стигнем там, 
за където копнеем. Чрез Христа на-
шия Господ. 
 
Заключителни обреди 

Св: Господ да бъде с вас 

Вс: И с твоя дух. 

Св: Да ви благослови всемогъщия 
Бог през днешното пасхално тържес-
тво и да ви пази, в милостта си, от 
всяко нападение на греха. 

Вс: Амин. 

Св: И да ви изпълни с наградата на 
безсмъртието Този, който чрез възк-
ресението на своя Единороден син 
ви възстанови за вечен живот. 

Вс: Амин. 

Св: И вие, които, след като привър-
шиха дните на Господнето страда-
ние, чествате с радост Пасхалното 
тържество, да вземете участие, с не-
гова помощ, в онези празници, които 
се честват с вечна радост. 

Вс: Амин. 

Св: Да ви благослови Всемогъщият 
Бог, Отец, и Син † и Светия Дух. 

Вс: Амин. 

Св: Идете си с мир, алелуя алелуя. 

Вс. Да благодарим на Бога, але-
луя, алелуя. 
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„Тогава влезе и другият ученик, 
който пръв беше дошъл на гроба, и 

видя, и повярва”. 
 

Много пъти вече чухме тази но-
вина която са ни известили Апосто-
лите, че Исус Христос възкръсна от 
мъртвите. Днес те пак ни известяват 
тази радостна новина, че Исус е по-
бедил дявола и смъртта, че е побе-
дил нашия грях. 

Той чрез своето възкресение ни 
отваря отново вратата за Бащината 
ни къща. Исус възкръсна! Така ни 
казват тези, които са влезли в праз-
ния гроб и не са намерили Учителя 
си, който беше сложен на това място 
три дена по-рано. Това което те са 
видели им е направило огромно впе-
чатление и те са започнали да вярват 
във всичко, което е казал Исус: „ще 
възкръсна на третия ден”. Ученици-
те гледайки празния гроб са повяр-
вали. А какво ти можеш да кажеш? 
Вярваме ли в това, че Исус наистина 
възкръсна? Радваме ли се, че Той ни 
е освободил от нашите грехове. 
Много е важно да повярваме на тези, 
които свидетелстват, че Той е жив. 

И не само да повярваме, но и да сви-
детелстваме за Живият Христос в 
собствения си живот. Той трябва 
първо да живее в нашите сърца, там 
първо трябва да възкръсне. Тогава 
сърцата ни - препълнени с радост - 
ще искат да свидетелстват за Този, 
който е възкръснал и живее в живота 
на всеки. Апостолите ни известяват, 
че Исус е възраснал, не само затова, 
че са Го видели между живите, но 
преди всичко затова, че Той е възк-
ръснал и е живял в техните сърца. 
Ние също можем да станем радостни 
известители на Неговото възкресе-
ние, когато Му позволим да живее в 
нас. Днес гледайки този празен гроб 
нека молим Бога да възбуди в наши-
те сърца радост и с тази радост да се 
върнем в нашите домове, за да въз-
вестим на всички, че Исус - нашето 
щастие и любов е ЖИВ. 

Нека Той, който възкръсна от 
мъртвите, а ви дава всеки ден въз-
можност да свидетелствате пред 
другите, че е жив. А радостта, която 
Той дава, никога да не угасва в сър-
цата ви. Дарявайте тази радост на 
всички, не я задържайте само за себе 
си. Днешният човек има нужда от 
тази истинска радост излизаща от 
човешкото сърце, в което живее Бог. 
Нека Исус благослови вашите се-
мейства и да живее в тях! 

JMB 
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