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Седмицата, която започва след Цветница, е 

най-тъжната седмица в живота на християните. 

Това е седмицата на Христовите страдания.    

Нарича се Страстната седмица, защото 

думата „страст“ на църковнославянски означава 

страдание. 



Всеки ден от Страстната 

седмица се нарича Велик –

от Велики понеделник до 

Велика събота, защото 

Господ през тази седмица 

претърпял много страда-

ния за нашето спасение.

www.theodorosart.com



има всеки ден богослужения, четат се много поучителни 

текстове от Евангелията. Църквата призовава християните 

да бъдат по-често в храма, за да съпреживеят последните 

земни дни на Спасителя.

Още от началото на Страстната седмица  -

на Велики понеделник, Велики вторник и Велика сряда

www.plovdivskamitropolia.bg



Господ събрал учениците Си на прощална вечеря, наречена 

Тайната вечеря, за да празнува за последен път с тях еврейския 

празник Пасха. Тогава се случило нещо много тъжно - Юда 

Искариот излязъл от вечерята, за да предаде своя Учител.

Велики четвъртък

/pravoslavenhram.com



След Тайната вечеря Господ повел учениците си на молитва в 

Гетсиманската градина – маслинова горичка край Йерусалим. Той 

коленичил и горещо се молел на Бога, защото знаел колко са тежки 

страданията, на които ще бъде подложен. Но от любов към хората 

бил готов да изтърпи всичко.

Молитвата в Гетсиманската градина

www.ruicon.ru



Пътят към Голгота

Господ  бил заловен и изпратен на съд. Враговете на Христос 

поискали от римския управител да бъде разпънат на кръст. 

Господ смирено търпял обидите, подигравките и мъченията.



В петък Господ Иисус Христос бил разпънат на кръст, макар да 

нямал никаква вина. Голяма била мъката на Неговата Майка и на 

учениците Му, които останали край Разпятието. 

Велики петък – Разпети петък

orthodoxlife.org



На Разпети Петък християните опечалени отиват в храма, за 

да целунат плащаницата, на която е изобразено погребението на 

Иисус Христос, и да минат под нея, съпричастни със страданията 

и смъртта на нашия Господ.

www.desant.net



На Разпети петък в храма е издигнат кръст, на който е изобразено 

Христовото разпятие. Край кръста са Майката Божия и свети Йоан 

Богослов. Християните мълчаливо минават да почетат Господа.

www.desant.net
Снимка: БГНЕС© Actualno.com



На Велика събота християните се събират на опело Христово. 

Преди полунощ срещу неделя те отново са заедно в храма в 

очакване на Христовото Възкресение. 

www.dariknews.bg



Въпроси към урока:

1.Коя седмица от живота на Господа е 

наречена Страстната седмица?

2.Какво се случило след Тайната вечеря?

3.Какво се случило на Разпети петък?

3.Как християните съпреживяват 

страданията на Иисус Христос?


