НЕДЕЛНО ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЯ ВАЙА
- ВРЪБНИЦА
Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото
възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше
един от седналите с Него на трапезата.
Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с
косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото.
Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече:
защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси?
Това каза той, не че се грижеше за сиромаси
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защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси?
Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше
ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.)
А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на
погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при
себе си, а Мене не всякога. Голямо множество иудеи
узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да
видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А
първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря,
защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха
в Иисуса.

На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха
палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в
име Господне, Царят Израилев.
А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: “не бой се, дъще Сионова! Ето,
твоят Цар иде, възседнал осле”. Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се

прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили.
Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от
мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори
това чудо.
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(Йоан 12:12-18)

