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Скъпи в Господа Иисуса Христа и посветени Нему православни духовници, монашестващи,
братя и сестри, уважаеми читатели, търсещи Истината,
Майският ни брой‘2016 е посветен на Празника на празниците – Възкресение Христово. Затова в
настоящото издание на „Символ на вярата” ви предлагаме:
Как другите религии учат за живота след живота: прераждане или възкресение?
Как Църквата учи за възкресението ?
Слово за Пасха от св. Йоан Златоуст.
Информация за храм „Св. св. Кирил и Методий” и неговите текущи дейности.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
„Да въздадем благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез Господа
нашего Иисуса Христа.” (1 Кор. 15:57)

В ъзкресението на Богочовека Иисус
Христос е централно учение в св. Православие.
От Божи гроб в
Йерусалим
възсия
светлината на Христовата победа над
смъртта, защото „мракът я не обзе” (Йоан 1:5).
Адовата бездна не
можа да похити найпрекрасния от синовете
човечески (срв. Пс.
44:3), защото Той се
оказа безгрешен и в
Него тя срещна Бога.
Църковният празничен календар възниква
около Възкресението на
Христа. Православната
проповед свидетелства
пред света, че смъртта
изгуби силата си, защото
бе прикована на Кръста.
Христос ороси с пречистата Си кръв цялата
вселена, отне властта от
греха и със смъртта Си
смъртта победи. Така Неговото Възкресение
ражда светии, пронизва целия наш живот и го

изпълва с радост, надежда, сила и любов, чрез
които преодоляваме всички изпитания и се
спасяваме по тесния път,
водещ
в
Божието
Царство!
Възможно ли е,
тогава, да не вярваме
истински във Възкресението? Правилно ли е
да скланяме сърцата си
към чужда проповед, в
която то се представя
като фалшиво, нелогично
или невъзможно? Редно
ли е да примесваме към
православната си вяра и
идеите за карма и
прераждане? Нека си
отговорим на тези
въпроси като разгледаме
възкресната
тема,
сравнявайки Православието с други религиозни вярвания, и като
разсъдим коя вяра и кой
начин на живот дава найсмислен отговор на
жадуващото за святост и безсмъртие човешко
сърце.
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ИНДУИЗЪМ и БУДИЗЪМ
Най-древното учение за задгробния живот, заложено човеци с извратен ум, невежи във вярата” (2 Тим.
в свещените за индуизма ведически книги, не говори за 3:8). А когато апостолът говори за сеенето и съответната
прераждане на човешката душа в различни тела, но за жътва, той добавя: „Който сее в плътта си, от плътта
утеха от срещата с близките в
ще пожъне тление; а който
живота
след
смъртта.
сее в духа, от духа ще
Същевременно идеята за
пожъне вечен живот. Като
възкресение на мъртвите не е
правим добро, да се не
ясно развита във Ведите.
обезсърчаваме, защото ще
Учението за
карма
и
пожънем в свое време, без да
прераждане
(самсара)
се уморяваме. И тъй, докле
възниква на по-късен етап, но
имаме време, нека правим
всетаки остава в текстовете на
добро на всички” (Гал. 6:8Ведите и Упанишадите и до
10). Очевидно е, че св. апостол
наши дни. Всичко това се дължи
Павел тук ни казва да не губим
на факта, че древните жители на
нито миг от единствения живот,
Индия не са съхранили
който Бог ни дава, и да сме
първоначалната вяра в единия и
хора на духа, добротворци и
истинен Бог и устното предание
боголюбци, като си събираме
от времето на Адам и Ева,
съкровище на небесата.
запазено у потомците на Ной и
Защото „на човеците е
неговия син Сим. След 6 в. пр.
отредено да умрат един
Хр. учението за карма и самсара
път, а след това – съд”
навлиза и в будизма.
(Евр.9:27). Странно е, че днес
Тези две източни религии със
има дори и православни
стотиците
им
древни
християни, които се опитват да
разклонения и съвременни секти
помирят
учението
за
нямат единно учение по въпроса
прераждането с християнв какви тела може да се
ството. Сам апостолът
„преражда” човешката душа.
посочва колко неприемливо е
Така едни учители твърдят, че
такова религиозно двоедушие:
прераждането може да става
„Чудя се, че тъй скоро пре Лакшми – едно от стотиците индуистки божества
само от човешко в друго човешминавате от Оногова, Който
ко тяло, докато други смятат, че според степента на ви е призвал чрез благодатта Христова, към друго
застой или усъвършенстване на душата тя може да се благовестие; не че има друго благовестие, но има
прероди във всяко тяло от стълбицата: минерал- някои, които ви смущават и искат да изопачат
благовестието Христово. Но ако дори ние, или Ангел
растение-животно-човек.
Вярването, около което всички те се обединяват, от небето ви благовестеше нещо по-друго от това,
обаче, е, че има прераждане, защото има карма. Душата що ние ви благовестихме, анатема да бъде” (Гал. 1:6на човека преживява редица превъплъщения в разни тела, 8). От казаното дотук се вижда, че религиите, които
тъй като по този начин „изчиства” отрицателните си вярват в карма и прераждане, правят няколко абсурдни
качества от „миналите животи”, трупа духовен опит, грешки, които старателно прикриват от своите
издига се на „по-висше” духовно ниво и в „най-добрия” последователи и дори си позволяват да цитират Библията
случай – постига съвършенство и просветление. Тогава в „потвърждение” на своите лъжеучения. Основните им
човешката душа прекратява своите прераждания и се грешки са:
освобождава от веригите на материалното съществуване,
1) Не дават отговор как възниква злото, а мъдруват
от илюзията на земното битие, влиза в нирвана – върху по-нататъшното му „преодоляване” чрез
състояние на пълно „освобождение”, сливане с преражданията на душата. Но не ни казват защо въобще
божественото, както капката потъва в океана. Личността първият човек в „най-първия” си живот е съгрешил. Та
на човека изчезва в безличния божествен абсолют.
нали той не е имал друг, греховен живот преди това?
Индуистките и будистките учители цитират думите Откъде тогава е дошъл грехът в човека, щом той не е
на св. апостол Павел: „Каквото посее човек, това и имало какво да изкупва и коригира в самото начало на
ще пожъне” (Гал. 6:7) като ги изваждат от оригиналния своето първо, необременено въплъщение...???!
им контекст и казват: „Това означава, че каквото посееш
2) Лъжливо успокояват човека, че дори в настоящия
в предишния си живот, това ще пожънеш в следващото живот да не успее да преодолее страстите си, той може
си прераждане. Ето, и Библията говори за карма и да направи това в някой следващ живот. Така тези религии
самсара. Ако живееш зле, ще страдаш в следващия си приспиват моралната и религиозната съвест на хората и
живот и ще се преродиш в по-низша форма или в беден, ги правят нерадиви (безразлични и лениви) към
зъл, болен, нещастен човек.” Съвременните гуру-та се спасението си.
стремят да заблудят незапознатите, че индуизмът или
3) Отричат реалността на вечните мъки, в които ще
будизмът са съвместими с християнството. Тях, както и пребивават непокаялите се грешници. Чрез верига от
всички лъжеучители, св. апостол Павел определя като прераждания дори и най-закоравелият престъпник може
хора, които „се противят на истината, понеже са да се усъвършенства и да постигне нирвана. Нещо
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повече: логиката изисква вярващите в кармичния закон изобличава за минали грехове и ни ръководи в настоящия
да не осъждат престъпниците за техните престъпления и бъдещия ни живот.
11) Ако не си спомняме преражданията си, те са
и да не защитават техните жертви. Защото престъпникът
„не е виновен”, че е такъв, защото в предишния си живот напълно безсмислени, защото не ни принасят нравствена
е имал лоша карма и не е успял да се извиси, от което полза и осъзнаване. Тогава как последователите на
произтичат и настоящите му престъпления. От своя учението за карма и самсара твърдят, че прераждането
страна и жертвата не е съвсем невинна, защото тя усъвършенства и извисява нашата душа?
12) Ако с помощта на гуру (духовен учител) и чрез
вероятно в предишния си живот е вършила престъпления
и сега “заслужено” получава възмездие. Ако кармата и вършенето на добрини, както твърдят някои секти,
прераждането бяха действителни закони, нямаше да има можем да неутрализираме лошите последствия от
нужда от държавно законодателство, от наказателни минали наши животи и можем да изменим кармата си,
институции, от покаяние в Църквата, от Изкупител и то тогава нейната абсолютност и валидност се
опровергават.
Спасител.
13) Ако изходим от кармичния закон за причинно4) Внушават, че блаженото освобождение от
болестите, страданията, преражданията и смъртта следствената връзка, няма как да намерим отговор на
зависи единствено от нас. Това е открито безбожие и въпроса защо добрите и благочестиви хора нерядко
безсрамен сатанизъм, който учи хората да се надяват страдат твърде тежко. Според закона на кармата и
само на своите сили и да не търсят Божията благодат. прераждането благочестивите и извисени хора няма как
5) Ако моята душа се съчетава с най-различни тела, да са такива, ако и в предишния си живот не са живели
как греховете на моята, например, женска личност могат духовно и добродетелно. Тогава защо днес търпят
изпитания и злострадания? Нали
да се преодолеят чрез следващо мое
последното се случва на онези,
прераждане в мъжка личност, в паяк
които в предишния си живот са били
или в куче?
зли и недостойни?
6) Ако отвъдната съдба на
14) Повечето неоиндуистки и
душите ни и божественият абсолют
необудистки секти си приписват
са безлични, защо на земята живеем
ореола на миротворчески общности,
личностно?
които работят за настъпването на
7) Отричат възкресението на
нова, мирна, красива, духовна,
тялото. Изоставят въпроса за
блажена епоха в живота на
участта на нашите починали тела и
човечеството. Но ако се замислим
„изгарят” проблема в пламъците на
и за целокупното човечество, което
своите погребални кремации. Но ако
според учението за прераждането,
и ние, християните, правехме същото
би следвало да е в състояние на
със своите починали, дали щяхме да
устойчив духовен растеж и
изживеем дивната среща с
усъвършенстване след толкова
благоуханните и целебни мощи на
милиарди
индивидуални
светиите, чрез които Бог ни явява
въплъщения на човешките души, си
Своята милост, чудеса и откровение
задаваме логичния въпрос: Истинна
за нашето истинско призвание – да
ли е
теорията за карма и
се стремим към святост, тялото на
прераждане, щом сме свидетели на
всеки един от нас да наследи
нарастването на отчуждението,
нетление и при Второто Христово
пришествие да се съчетае със своята Световете, към които „пътува и се развива” омразата, користта, социалното неравенство, корупцията, войните и
душа, така че да възкръснем като нечовешката душа в преражданията
безбожието в съвременния свят?
повторими личности и да живеем вечМожем да продължим с поредицата от грешки в
но, лице в лице с Личностния Бог ?
8) Ако съществува прераждането на човешката душа, теорията за карма и прераждане, но по-важно ни се струва
би следвало още от деца да притежаваме много знания да подчертаем, че Православието особено се отличава
и опит (събрани вследствие на предишните ни животи). от горния светоглед като проповядва покаяние,
В действителност се случва точно обратното - знанията, очистване, преобразяване, освещаване и възкръсване на
уменията, опитът се натрупват с течение на годините в цялостния човек. Това учение извира от православната
вяра във Възкръсналия Спасител, защото „ето, Христос
един живот.
9) Макар и да се практикува т.нар. регресивна хипноза възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък.
(за спомняне на предишни животи) и да има хора, които Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и
твърдят, че виждат какви са били в минали свои възкресението от мъртви дойде чрез Човека. Както
съществувания, реално никой човек не си спомня с какво в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще
точно се е занимавал, какъв е бил, какви грехове или оживеят; но всеки по своя ред: начатьк е
добродетели е натрупал в предишния си живот (животи). възкръсналият Христос; после, при Неговото идване,
Затова и никой от нас не може сам изчерпателно да си ще възкръснат ония, които са Христови; а след това
обясни защо страда или защо благоденства в настоящия ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу
и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка
си живот.
10) Ако имаше прераждания, то всички човеци (освен власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато
психично/ментално болните) трябваше да си спомняме тури всички врагове под нозете Си. А най-последен
предишните си въплъщения, подобно на това, че всички враг, който ще бъде унищожен, е смъртта” (1 Кор.
имаме съвест, която колкото и да е приспана, ни 15:20-26).
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ЮДАИЗЪМ и КАББАЛА
В Стария Завет по никакъв начин не се говори за карма
и прераждане. В книга Йов четем: “Разведрява се
облакът и изчезва; тъй слезлият в преизподнята не
ще излезе, не ще се вече върне в къщата си, и мястото
му не ще го знае вече” (Йов 7:9-10). “Краят на
годините ми иде, и аз заминавам на път невъзвратен”
(Йов 16:22). В книга Битие много ясно е посочено, че има
състояние / място, където се събират починалите и
душите им не преминават отново сред живите: „Почина
Авраам, и умря в добра старост, престарял и наситен
(на живот), и се прибра при своя народ” (Бит. 25:8).

Съвременни юдаистки религиозни учители (равини)

В старозаветните библейски книги има отделни
пророчества и свидетелства за това, че сред евреите е
съществувала вярат а (макар и не всеобща) във
възкресението на мъртвите – при това възкресение, което
не е лично постижение, а е милост Божия и дар от
Спасителя на света. Св. пророк и цар Давид възкликва:
„Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на
тихи води, подкрепя душата ми, насочва ме по пътя
на правдата заради Своето име. Да тръгна и по
долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от
злото, защото Ти си с мене” (Пс. 22:1-4); „аз вярвам,
че ще видя Господнята благост в земята на живите”
(Пс. 26:13); „окото на Господа е над ония, които Му
се боят и които се уповават на милостта Му, че Той
ще спаси душата им от смърт” (Пс. 32:18-19). Св.
пророк Йезекиил засвидетелства своето видение за
всеобщото възкресение на мъртвите така: „Тъй казва
Господ Бог на тия кости: ето, Аз ще въведа във вас
дух - и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да
израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа
във вас дух, - и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм
Господ /.../, когато отворя гробовете ви и ви изведа,
народе Мой, из гробовете ви; ще вложа във вас Моя
Дух, и ще оживеете” (Йез. 37:5-6, 13-14).
Въпреки тези категорични и ясни старозаветни
пророчества, във времето, когато Господ Иисус Христос
идва на земята, сред евреите доминирали две
противоположни вярвания по въпроса за живота след
смъртта. Те се поддържали от двете водещи религиозни
фракции: фарисеи и садукеи. Фарисеите вярвали във
всеобщото възкресение, а садукеите го отричали, въпреки
че и едните, и другите принадлежали към юдаизма.

Нещо повече, именно от юдаизма, който е известен
със своята ревностна привързаност към Мойсеевото
законодателство (отричащо прераждането), израства
лъжедуховното „мистично” течение каббала. Според
него прераждането е част от духовното израстване и
обожествяването на човека.
„Ако при евреите са съществували пророчески школи,
то това са били не школи на тайни учения, а на лична
мистико-религиозна дисциплина, нещо подобно на
монашеството. Такъв е бил характерът на назорейството.
Идеята за каквото и да било тайно учение е била за
Мойсеевата религия по същество вече ерес, нарушение
на Божия Завет с израилския народ. След Вавилонския
плен обаче неудържимо и все по-силно започнала да
заявява себе си идеята за някакво тайно, скрито учение.»
[Лев А. Тихомиров. ПРАВОСЛАВНИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА
УЧЕНИЕТО НА КАББАЛА. Енорийски издателски
център. Храм „Свв. Кирил и Методий”. София, б.г., с. 4]
Така се появява каббалата. Нейното възникване е пряко
следствие от отстъпването на Божията благодат от
юдаизма и преминаването на тази благодат в
Православната църква. Каббалата се опитва да запълни
духовно-мистичния вакуум в юдаизма, но фактически
се превръща в магическо и окултно-сатанинско
извращение на юдаистката вяра, примесена с езически,
гностически и пантеистични елементи. „Бог в света е
същото, което е душата в тялото, и едновременно
присъства във всички предмети. Това дава възможност
за обратно влияние от предметите върху божеството.
Този същият възглед лежи в основата на Каббала /.../.
Всичко съществуващо свише и това, което е долу, според
нейната философия, съставляват едно цяло, и нишките
на целия космос са съсредоточени в човека, който е
„разпределител на влияние”. Човекът съединява в себе
си всички елементи: божествените, небесните,
стихийните, материалните – и може да влияе на всичко”,
според каббала [Лев А. Тихомиров. Пос. съч., с.7].
Затова в каббалистичното учение няма място нито за
смирението, нито за Кръста, нито за Възкресението, а
още по-малко за Христос.
Особено през 19-ти и началото на 20-ти век, когато
бурно се развиват техникат а, транспортните и
комуникационните средства, в еврейските среди, наред
с местните братства, се развиват и всемирни братства
с различни проеврейски локални и международни задачи.
Брат ствата принципно се сплотяват около
принадлежността си към юдаизма, към Талмуда
(равинските тълкувания на Стария Завет, равински
правила и др.) или към каббала. Като цяло тези общества
са имали за свой „естествен враг” християнската
Църква, за която казват: „Ние трябва да внедряваме в
нея волнодумство, неверие, разколи” [цит. от съчинението
на И. Лютостанский Об употреблении евреями
(талмудитскими сектаторами) християнской крови
для религиозных целей, в связи с вопросом об
отношениях еврейства к християнству вообще, в
двух томах. Изд.второе. Санктпетербург, 1880, т. I, с.71].
Тъй като Църквата е главният враг на юдаизма,
водеща е борбата му с основния център на християнската
вяра – Личността и Възкресението на Иисус Христос.
Затова Талмудът възпитава в презрение към нашия
Спасител като Го обявява за дяволско изчадие, син на
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блудница (http://www.istorya.ru/book/jesus/06.php#r4 http:/
/www.istorya.ru/book/jesus/06.php#r4) и потомък по плът
не на Адам, Авраам, Исаак, Яков и Давид, а на Каин и
Исав (което е исторически невярно; срв. Лютостанский,
И., цит. съч., с. 143). Качеството на хората се обуславяло
от техния произход. Евреите са Божии избраници, докато
„другите народи, особено нухримите (християните) – са
от дявола чрез посредничеството на ...Йешуа Ханоцри”,
т.е. Иисус Назорей (пос. съч., стр. 143; срв. също: Талмуд,
трактат „Ихаб”, л. 67, 1) – Иисус Христос. За Него
болшинството юдаисти от 1 век и досега разпространяват
онзи нелеп слух, за който ни разказва св. евангелист
Матей и с който юдейските първосвещеници се опитали
да скрият от народа Христовото Възкресение: „И ето,
стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от
небето, пристъпи, отвали камъка от вратата
гробни и седеше върху него; видът му беше като
светкавица, а дрехата му - бяла като сняг; и
пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и
станаха като мъртви. Ангелът се обърна към
жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите
разпнатия Иисуса; няма Го тук: Той възкръсна /.../ и
идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той
възкръсна от мъртвите /.../ Когато те отиваха, ето,
някои от стражата, като влязоха в града, обадиха
на първосвещениците за всичко станало. И тия, като
се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на
войниците доста пари и рекоха: кажете, че
учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха,
когато ние спяхме, и ако за това стигне слух до
управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще
избавим от грижи. А те взеха парите и постъпиха,
според както бяха научени. И тая мълва се носи
между иудеите доднес” (Мат. 28:2-7, 11-15).
Днес тези целенасочени антихристиянски
мероприятия се изпълняват и чрез продуциране на
списания, книги, мюзикъли и филми, излъчвани по
телевизионни канали като National Geographic и др. Там
често се популяризират продукции, в които ни се внушава,
че предателят Юда Искариотски бил наш благодетел,
защото осигурил увисването на Богочовека на Кръста и
така съдействал да бъдем изкупени... (така пише и в
апокрифното, лъжливо „Евангелие от Юда”, 2 в.). В други
произведения се разказва, че Иисус не бил възкръсвал,
а имал приятелка / жена – Мария Магдалина, от която
даже имал и деца. Този род богохулства се тиражират
особено мащабно и с големи финансови приходи чрез
мюзикъла „Исус Христос суперзвезда” на Андрю Лойд
Уебър (музика) и Тим Райс (текст) и чрез книги като
„Шифърът на Леонардо” от Дан Браун. Подобно на Юда,
и те предават Спасителя и продават душите си, но вече
не за 30 сребърника, а за милиони долари, погубвайки и
много други хора – християни, които се объркват относно
Христос, и нехристияни, които не могат да стигнат до
познание за Христос... В посочения мюзикъл например,
Мария Магдалина е представена като блудница, докато
в евангелския разказ се казва, че тя е била обсебена от

7 бяса и Господ я е излекувал, след което тя вече не се
отделя от Него и първа е удостоена да види празния гроб
и Възкръсналия Спасител! Но в мюзикъла Мария
Магдалина пее песен, посветена на Иисус Христос като
мъж, в която между всички останали богохулства, чуваме
и следното:
„I don’t know how to love him [Не зная как да го
обичам].
What to do, how to move him [Какво да направя,
как да го развълнувам].
Should I speak of love, Let my feelings out? [Да
говоря ли за любовта, да покажа ли чувствата си?] /.../
He scares me so. [Той толкова ме плаши]
I want him so.[Аз толкова го искам]
I love him so.[Аз толкова го обичам]”...???
Много съвременни белетристи като Дан Браун
допринасят към опитите за поругаване на Истината и
твърдят, че Христос не бил възкръснал, а бил
мистериозно погребан заедно с жена си Мария Магдалина
на друго място, а не в гробницата на Йосиф Ариматейски,
както ни учи Евангелието от Матея: „А когато се
свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име
Йосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса; той
отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава
Пилат заповяда да предадат тялото; а Йосиф, като
взе тялото, обви Го в чиста плащаница и Го положи
в новия си гроб, който бе изсякъл в скалата; и като
привали голям камък върху вратата гробни, отиде
си” (Мат. 27:57-60).

Юда предава с целувка Иисус Христос на Неговите
мъчители

Чрез изкуствено съшити сюжети и модерни средства
(като по-горните примери) евреите-юдаисти целят да
породят в сърцата на съвременните християни съмнение
относно безгрешността, мисията, Възкресението и
божествеността на нашия Спасител, на което ние не бива
да се поддаваме.
Напротив! Православните християни сме призвани
открито да изповядваме вярата си пред човеците и да не
се срамим от Кръста Христов, нито от Възкресението
на Царя на славата. А да помним, че ако Христос не е
възкръснал, суетна е вярата ни и ние всички сме си още
в греховете (срв. 1 Кор. 15:17). И да не отпадаме, защото
„Бог поругаван не бива” (Гал. 6:7).

ИСЛЯМ
Ислямът проповядва възкресение на мъртви, но
еретическият пласт в неговото учение е принизяването
на богочовешкото достойнство на нашия Спасител Иисус
Христос, както и чувствената представа за рая, който е
обещан на правоверните мюсюлмани и който щял да им

бъде даден при застъпничеството на Мохамед. „В
Съдния ден архангелът глашатай ще протръби с Рога
първия път и природата ще помръкне, а хората ще
побягнат в ужас. При второто протръбяване те ще
издъхнат и ще останат така четирийсет години, след
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което ще се изсипе порой и ще се протръби с Рога за
трети път – знак за възкресението и за Страшния съд,
който ще продължи четирийсет хиляди години. /.../ Аллах
ще ги пита поотделно и ще мери техните дела и
постъпки, без да пропусне нито добро, нито зло, дори
да е с тежест на прашинка. После на всеки ще се връчи
книгата на делата му – който я получи в десницата си,
той е добротворствал, а в левицата – тези са жертвите
на Адовия огън. Тогава ще тръгнат по моста Сират,
тънък като косъм, остър като меч, който води към Рая
и минава над
А д а .
Мохамед ще
се застъпи а
своята
общност. Праведниците ще
продължат
к
ъ
м
Небесните
градини, а
г р ешни ц и т е
ще изпаднат в
огнената
бездна”
Коран
[Проф. Цв.Тефанов. Свещеният Коран и неговата Мъдрост. – В:
Свещения Коран. Б.м., б. г., с.632]. Ето какво пише в
Корана: «Кълна се в Деня на възкресението. /.../ Нима
човек смята, че Ние не ще съберем костите му?
Наистина Ние можем да възстановим и върховете
на пръстите му» [Сура Ал-Кияма (Възкресението),
75:1,3,4. - В: Свещения Коран. Б.м., б. г., с.576]. «Аллах
ще ги предпази от злото на този Ден и ще им дари
сияние и щастие. И ще ги възнагради – защото бяха
търпеливи – с Градина и с коприна, облегнати там
на престоли...Ще бъдат обслужвани със съдове от
сребро и с кристални стакани от сребърен
кристал...И ще им се дава там да пият от питие,
смесено с джинджифил, от извор там, наречен
Салсабил, и ще ги обикалят вечномлади юноши –
когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати
бисери. Където и да погледнеш там, ще видиш
блаженство и огромно царство. Ще бъдат
облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и
ще носят украшения – гривни от сребро, и ще им
дава техният Господ да пият от чиста напитка»
[Сура Ал-Нисан, 76:11-21 - В: Свещения Коран. Б.м., б.
г., с.578]. «За богобоязливите има сполука [в Рая] –
градини и лозя, и с напъпили гърди – девствени
връстнички, и пълни стакани» [Сура Ан-Наба, 78:3134 - В: Свещения Коран. Б.м., б. г., с.582].
В Новия Завет Христовият апостол св. Павел ни
учи точно обратното: „Царството Божие не е ястие
и питие, а правда и мир и радост в Светаго Духа”
(Рим. 14:17). Преди то да бъде наследено от верните,
Господ Иисус Христос ще призове и възведе всички
починали към възкресение: „Истина, истина ви
казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите
ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще
оживеят. Защото, както Отец има живот в Себе
Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си; и
даде Му власт да извършва и съд, защото е Син
Човечески. Недейте се чуди на това; защото иде

час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят
гласа на Сина Божий и ще излязат: които са правили
добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили
зло, ще възкръснат за осъждане” (Йоан 5:25-29).
Възкресението и съдът са в ръцете на Иисус Христос.
Но мюсюлманите Го считат за пророк с по-ниско
достойнство от Мохамед (да не бъде!). Простото
сравнение показва, че между двамата има бездна от
различия. Мохамед е женен, води военни сражения,
подкрепян от роднините и последователите си, живее
заради удоволствията, религиозната, политическата и
икономическата власт. Докато Иисус Христос изминава
земния си път в аскеза, благоволение към човеците и
саможертва, както прави само истинският Бог и
действителният религиозен Глава на човечеството – „Аз
съм добрият пастир: добрият пастир полага
душата си за овците” (Йоан 10:11). На Пилат
Понтийски Той казва: „Моето царство не е от тоя
свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите
слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на
юдеите” (Йоан 18:36). За разликата между Мохамед и
Христос много проницателно говори руският свещеникмисионер Даниил Сисоев, ранен с няколко изстрела от
радикален ислямист на 19 ноември 2009 г. пред храма
„Св. ап. Тома” в Москва и починал на следващия ден.
В книгата си „Ислямът. Православният възглед” о.
Даниил Сисоев пише: „...най-главното различие на
християнската представа за Христа от ислямската – това
е отхвърлянето от
страна на мюсюлманите
на
факта за смъртта
на Иисус Христос.
Това, че Възкресението
на
Иисуса Христа
мнозина отхвърлят, е известно:
юудеите го отхвърлят, безбожниците го отхвърлят.
Мюсюлманите
отхвърлиха разпятието. Те твърдят,
че Иисус Христос
не е бил разпънат,
Аллах Го скрил, а
о. Даниил Сисоев
вместо Него бил
разпънат друг човек. /.../ А Христос бил възнесен на
небесата и след това Той ще се върне, за да унищожи в
края на времената цялото християнство, да счупи всички
кръстове, да се ожени и да умре, да бъде погребан редом
с Мохамед. Затова в Медина, където е погребан
Мохамед, и досега съхраняват място за бъдещия гроб
на Иисус Христос” (http://azbyka.ru/islam-pravoslavnyjvzglyad#n3). Добре разбираме защо още през 8 век св.
Йоан Дамаскин нарича исляма ерес. Ерес, която прерасна
в самостоятелна религия, но чиито заблуждения се
изобличават от празния йерусалимски Гроб на Спасителя,
от ежегодното слизане там на благодатния огън в
навечерието на Великден и от неизброимите
доказателства за действащата в Православната църква
Божия благодат, водеща християните към правда, мир,
любов и святост.
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ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ПАСХА
Св. Йоан Златоуст
Който е благочестив, който истински почита Бога
и Го обича искрено, нека се наслади от това хубаво и
светло тържество на преславното Христово
възкресение, което сега празнуваме и в което Господ
тъй дивно показа и Своята благост към човешкия род,
и Своята премъдрост в изкупването му от вечна
погибел, и Своята сила над враговете на нашето
спасение!
Който е благоразумен раб и не скрива в земята
дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в
радостта на своя Господ!
Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя
динарий! [Мат.10:10, 20:1-8].
Който е работил още от първия час, нека получи
днес своята справедлива заплата!
Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни
най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо!
Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без
всякакво съмнение и боязън!
Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия
час, нека и той да се не бои от своето закъснение,
понеже Домовладиката е великодушен и щедър приема последния като първия, успокоява дошлия в
единадесетия час така, както потрудилия се още от
първия час: първия удовлетворява със заслужена
награда, последния милва по снизхождение; на единия
дава заслуженото, другия дарява по своята благост;
добрите дела приема с радост, намерението целува с
любов; делата цени и добрите разположения хвали!
Затова всички влезте в радостта на своя Господ!
И първи, и последни, приемете своята награда!
Богати и бедни, заедно ликувайте!
Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на
всемирно тържество!
Постили и непостили, възвеселете се сега!
Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За
блудните синове небесният Отец е заклал угоен Телец:
никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този
пир на вярата, всички се възползвайте от богатството
на благостта!
Никой да не оплаква своята бедност, понеже
царството небесно е отворено за всички!
Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря
прощение от гроба на Спасителя!
Никой да не се бои от смъртта, понежe Спасовата
смърт ни освободи от нея!
Изтреби смъртта овладяният от смъртта
Жизнодавец. Слезлият в ада плени ада, който се огорчи,
когато вкуси плътта Му. Като предсказа това преди

столетия, пророк Исаия пише: “Адът се огорчи, когато
Те срещна в преизподнята си!”
Огорчи се, защото биде обезсилен!
Огорчи се, защото биде посрамен!
Огорчи се, защото бе умъртвен!
Огорчи се, защото бе провален!
Огорчи се, защото е окован!
Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; прие земя,
а в нея намери небе; прие, което виждаше, а се натъкна
на онова, което не виждаше!
“Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде,
победата?”
[Ос.
13:14;
Koр.
15:55]
Възкръсна Христос и ти биде повален!
Възкръсна Христос и паднаха демоните!
Възкръсна Христос и се радват ангелите!
Възкръсна Христос и живот се въдвори!
Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в
гроба, защото Христос, Който възкръсна из мъртвите,
“за умрелите стана начатък” (1 Кор. 15:20).
Той пръв възкръсна като Глава, а подир Него в свое
време ще възкръснем всички ние, Неговите членове!
Нему слава и владичество во веки веков! Амин!

8 Ñèìâîë íà âÿðàòà, áðîé 23 - 1 ìàé 2016

ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
1202 София, ул. „Г. Вашингтон” 47
Тел. 02 /983 14 85
Официален уебсайт: www.symvol.org
Храмово духовенство:
Негово Високоблагоговейнство иконом Александър В. Георгиев – предстоятел на храма и
председател на църковното настоятелство
Негово Благоговейнство свещ. Стилиян Табаков
Негово Благоговейнство свещ. Методий Корчев
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДАРЕНИЯ
за храм „Св. св. Кирил и Методий”
Банкова сметка:
IBAN BG07UNCR70001520521504
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕЛИКДЕНСКО
И
СВ. КИРИЛО-МЕТОДИЕВО ТЪРЖЕСТВО
8 май 2016 г. (Томина неделя)
Енорийски център на храм „Св. св. Кирил и Методий”, ет. 1
Енорийска лекционна зала
Начало: 11,15 ч.
ВХОД СВОБОДЕН
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
При нашия храм работи
ЦЕНТЪР ЗА РЕЛИГИОЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
1202 София, ул. „Г. Вашингтон” 47,
Енорийски център - ет. 3
Тел. 02 /983 14 85, в. 215
Е-мейл: crsc_st_cyril_st_methodious@abv.bg
Директор: д-р Десислава Панайотова
Моб. тел.: 0878 44 54 57 или ++359 878 44 54 57 /от чужбина/
ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий” предлага :
1. Безплатни консултации за граждани, засегнати от негативно сектантско влияние.
2. Безплатни консултации за граждани с въпроси в областта на история на религиите.
3. Безплатни консултации за граждани, желаещи да задълбочат познанията си в областта на
Православната християнска вяра.
4. Безплатни консултации за медии, организации и държавни институции.
5. Открити мисионерски лекции за видовете, същността и влиянието на сектите, както и за
православното отношение към тях – всеки първи четвъртък в месеца, от 18.00 ч. или 18,30 ч.
в Енорийската зала. Изнесени мисионерски лекции в страната и чужбина.
6. Организиране и провеждане на квалификационни семинари и научни конференции.
7. Курсове по Православие за възрастни (начинаещи и напреднали групи) – всяка събота, м.
ноември – м. май.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ХРАМОВА БИБЛИОТЕКА
Над 3 000 тома в различни категории.
Работно време: Понеделник/Сряда/Петък: 11:30-13:30/16:00-18:00
Неделя: 10:30-14:30; За информация: 0878 394 801
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
За храм “Св. св. Кирил и Методий” настоящия брой на бюлетина „Символ на вярата” подготвиха:
Д-р Десислава Панайотова – директор на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий”, гл. редактор на
„Символ на вярата”, автор на текста, превод от английски и руски език.
Красимир Георгиев - предпечатна подготовка, Издателски център „Св. св. Кирил и Методий”

