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Братя и сестри, 

 

Днешното литургийно евангелско четиво ни припомня онзи знаменателен 

момент под Разпятието Христово, когато Спасителят поверява Пречистата Си Майка 

на грижите на Своя любим ученик Йоан. Единствен сред апостолите, присъстващ на 

страшните кръстни мъки, евангелист Йоан е удостоен с привилегията да е осиновен, 

да стане син на Божията Майка. По този начин Владичицата става осиновителка на 

цялото възродено в Христа човечество. 

Но кой е евангелист Йоан? Знаем, че заедно с брат си Иаков той е неотклонно до 

Господа и е в числото на 12-те апостоли. 

Когато в едно самарянско село отказват да пуснат Христос и учениците да 

пренощуват, в пламенна болка апостол Йоан пита Господа дали подобно на Илия да 

не поиска гръм от небето да изпепели селото. А Христос отговаря, че е дошъл да 

спасява, а не да съди. 

Да, Първото Пришествие на Господа беше за спасението на света, за да отвори 

отново чрез Възкресението и Възнесението Си дверите на рая, а на Второто 

Пришествие Христос ще седне на престола на славата Си като Съдия да съди живи и 

мъртви. 

Тайнозрителят Йоан, най-младият сред апостолите, се удостои с величествени 

видения за свършека на света в познатия му вид. За последните времена е написаната 

от него книга „Откровение“ или Апокалипсис, с която завършва Новия Завет. Всеки, 

който е чел тези безсмъртни редове, знае истините от откровението, което за 

съжаление се осъществява пред очите ни. 

Единствен сред апостолите достигнал старост, евангелист Йоан надживява 

гоненията и заточенията на раннохристиянското време и се представя в дълбока 

старост. Негово е последното, четвърто евангелие, излагащо най-възвишени 

богословски истини, за които е удостоен със званието „Богослов“. Нему принадлежат 

и три послания, и споменатата книга „Откровение“, дадена пред взора му един 

неделен ден на остров Патмос. 

Наричаме го „апостолът на любовта“, не само защото той казва незабравимите 

слова „Бог е любов“, но и защото, престарял и немощен, точно това е повтарял на 

тогавашните християни – „Чедца, обичайте се един други“. 

Тези думи са отправени и към нас. И по мярата на Христовата любов, която 

имаме един към друг, по тази мяра ще ни е даден и достъпа до Небесния Чертог. 

Защото любовта е над всичко, тя покрива всичко, имайки любов към Бога и към 

ближните, ние няма да грешим. 

Христовата любов да е с всички нас. Нека любовта Божия да стори милост в 

нашите сърца. Амин! 
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